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Megemlékezés az 
1956-os forradalom
és szabadságharcról

Az 1956-os forradalom és szabadságharc 62. évfordulója alkalmából, a korábbi évek-
hez hasonlóan, idén is október 22-én alkonyatkor indult el a Fáklyás felvonulás a Kas-
télykertből. Gróf Károlyi László beszéde után a megjelentek fáklyáikkal és zászlóikkal 
átvonultak az Óvodakertbe, ahol Szekeres Éva, a Németh Kálmán Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola pedagógusa mondta el emlékező beszédét

A Fáklyás felvonulást követő napon, október 23-án, a Vörösmarty Művelődési Ház-
ban tartott emlékműsorban a Fóti Ökumenikus Általános Iskola és Gimnázium di-
ákjai adták elő „A világ másról beszél” című műsorukat, melyben bemutatták, hogy 
a különböző országokban milyen visszhangja volt a magyarországi szabadságharc-
nak. Ezt követően Nagy Lenke teológus, a KDNP média-politikusa mondta el ünnepi 
beszédét, majd Bartos Sándor polgármester adta át a Városi kitüntetéseket Kapás 
Boglárkának (többszörös Európa bajnok úszó) és Biben Karinának (Világ - és Euró-
pa bajnok kajakozó). Az ünnepi műsort a Gór Nagy Mária Színitanoda diákjai zárták 
„60 év múlva” című előadásukkal.

Fáklyás felvonulás 



Fatestvér program
Korábbi lapszámainkban már 
többször olvashattak a Fatestvér 
programról, melynek ünnepélyes 

megnyitójára 2018. október 26-án 
került sor. A 2017. január 1. és 2018. 
szeptember 30. között született, 

fóti állandó lakhellyel ren-
delkező gyermekek tiszte-
letére ültettek 1-1 facsemetét.
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Újra vár a jégpálya!

Fóton járt a 
Kormányablak busz

Idén sem maradnak jég nélkül a 
korcsolyázás szerelemesei, hiszen 
a megszokott helyen, (Fót, Vö-
rösmarty tér 5. – parkoló) 2018. 
december elsejétől újra vár min-
denkit a fóti jégpálya. Az önkor-
mányzat idén is biztosít külön le-
hetőséget az oktatási intézmények 
számára, így hétköznap délelőt-
tönként az iskolai és óvodai cso-
portok szervezetten uralják a tere-
pet, ingyenesen. 

Szeretnénk, ha Fóton minden 
gyerek megtanulna korcsolyázni!

Október elején érkezett Fótra az akadálymentes mobil Kormá-
nyablak. Az első ügyfeleket Imre Zsolt, a Dunakeszi Járási Hiva-
tal vezetője és Bartos Sándor polgármester köszöntötte. 

Lakossági nyitvatartás
2018. december 01- 2019. február 28:
Hétköznap: 15:00-20.00 h
Hétvégén és munkaszüneti napokon:
9:00-14:00 h       15:00-20:00 h
Ünnepi nyitvatartás:
December 24: zárva
December 25: 15:00-20:00 h
December 31: 09:00-14:00 h
Január 01      : 15:00-20:00 h
Jegyárak:
Fóti lakosoknak: 500 Ft -5 éves kor alatt ingyenes
Nem fóti lakosoknak: 1000 Ft
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A hidegebb időjárás miatt több ház-
tartásban is befűtenek a napokban. 
Fűtési technológiától függetlenül 
komoly veszélyt jelenthet, ha a fű-
tőeszközt nem rendeltetésszerűen 
használják, ha szabálytalan annak 
kivitelezése, vagy ha a rendszeres 
műszaki felülvizsgálatot elmulasz-
tották.

Az alábbi tanácsok figyelembevéte-
lével mind a kéménytüzek, mind a 
szén-monoxid mérgezések elkerül-
hetőek:

• A fűtőeszköz és a kémény kialakítá-
sát és karbantartását bízzák szakem-
berre, a házilag barkácsolt berende-
zések életveszélyesek lehetnek.

• Évente legalább egyszer mindenki 
ellenőriztesse a fűtőeszközét. A lera-
kódott por és szennyeződés nemcsak 
rontja a fűtés hatékonyságát, hanem 
balesetekhez is vezethet.

• A családi házakba a kéményseprő 
nem megy automatikusan, az állam-
polgár által foglalt időpontban végzi 
el az ingyenes ellenőrzést és tisztítást. 
A http://kemenysepres.katasztrofa-
vedelem.hu/ugyfelszolgalat linken 

lehet időpontot foglalni. Ha valaki a 
telefonos ügyintézést választja, hívja 
a 1818-as telefonszámot, majd a 9-es 
és az 1-es nyomógomb benyomásával 
eléri a kéményseprőipari ügyfélszol-
gálatot.
• A szén-monoxid-mérgezések elke-
rülése érdekében gondoskodjanak a 
lakás megfelelő szellőzéséről. Az új, 
jól szigetelő ajtókba és ablakokba sze-
reltessenek résszellőzőt. A szén-mo-
noxid akkor alakul ki, ha a nyílt égés-
terű fűtőeszköz elhasználja a szoba 
levegőjét az égéshez, és nem biztosí-
tott a levegő-utánpótlás.

• Egy megfelelően működő fűtő-
eszköz is bármikor meghibásod-
hat, ezért tanácsos egy jó minőségű 
szén-monoxid-érzékelőt beszerezni. 
A nem megfelelő érzékelők életveszé-
lyesek, mert hamis biztonságérzetet 
keltenek, és korántsem biztos, hogy 
időben jeleznek.

• Az alábbi linken található érzékelők 
megbuktak az ellenőrzéseken, ne 
használja őket! http://www.kataszt-
rofavedelem.hu/letoltes/piacfelugye-
let/Nem_megfelelo_CO-erzekel-
ok_20170803.pdf

• Az alábbi linken található érzékelők 
megfelelő biztonságot nyújtanak: 
http://www.katasztrofavedelem.hu/
letoltes/piacfelugyelet/Megfelelo_
CO-erzekelok_20170803.pdf

• Ne fűtsenek háztartási hulladékkal, 
lakkozott, festett vagy nedves fával, 
mert ezek amellett, hogy mérgező 
gázokat bocsátanak ki, fokozzák a 
kéményben a kátrány és a korom le-
rakódását. Az ilyen lerakódások mi-
att leszűkül a kémény belseje, ami 
miatt visszaáramolhat a füst a házba.

• Ha valaki csak két hétig háztartási 
hulladékkal fűt, annyi korom és kátrány 
rakódik le a kéményben és a fűtőeszköz-
ben, mint normál fűtőanyag használata 
esetén egy teljes fűtési szezonban.

• A kémény belső falára lerakódott 
vastag korom- és kátrányréteg a fű-
tés hatására izzani kezd és akár meg 
is gyulladhat, ami lakástűzhöz ve-
zethet. Minden ötödik lakástűz a ké-
ményben keletkezik.

(Forrás: BM OKF)

Indul a fűtés

T á j é k o z t a t á s  a kutak vízjogi 
üzemeltetési és fennmaradási, jegyzői 
engedélyezési eljárásáról
A hatályos jogi szabályozás – a víz-
gazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. 
törvény, valamint a vízgazdálkodási 
hatósági jogkör gyakorlásáról szó-
ló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet – 
alapján a vízjogi létesítési engedély 
nélkül megépített vízilétesítmények-
re - az ásott és fúrt kutakra vízjogi 
fennmaradási engedélyt kell kérni 
az építtetőnek. A rendelkezés szerint 
az építtető (tulajdonos) mentesül a 
vízgazdálkodási bírság fizetése alól 
abban az esetben, ha a 2018. január 
1. napját megelőzően engedély nélkül 
létesített kutakra legkésőbb 2018. 
december 31-ig fennmaradási enge-
délyt kér. 

A települési önkormányzat jegyző-
jének engedélye szükséges az olyan 

kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, 
fennmaradásához és megszünteté-
séhez, amely a következő feltételeket 
együttesen teljesíti:

- a kormányrendelet szerinti védő-
terület, valamint karszt- vagy ré-
tegvízkészlet igénybevétele, érintése 
nélkül, és 500 m3/év vízigénybevé-
telt meg nem haladóan kizárólag ta-
lajvízkészlet vagy parti szűrésű víz-
készlet felhasználásával üzemel

 - épülettel vagy annak építésére jo-
gosító hatósági határozattal, egysze-
rű bejelentéssel rendelkező ingatla-
non van, és magánszemélyek részéről 
a házi ivóvízigény és a háztartási igé-
nyek kielégítését szolgálja, és

- nem gazdasági célú vízigény.

Minden egyéb vízilétesítmény ese-
tében a Fővárosi Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság dönt az engedélyről.

Az engedélyezési eljárás ügymenete: 
A vízjogi fennmaradási engedélyre 
vonatkozó kérelem nyomtatvány be-
nyújtása (A nyomtatvány elérhető a 
www.fot.hu honlapon, illetve megta-
lálható az Ügyfélszolgálati Irodában). 
Az eljárás illetéke 3.000,- Ft (illeték-
bélyegben, amelyet a kérelem nyom-
tatványra kell felragasztani).

A kérelem benyújtható: Fóti Közös 
Önkormányzati Hivatal Ügyfélszol-
gálati Irodájában 2151 Fót, Vörös-
marty tér 1. nyitvatartási időben.

További információ a www.fot.hu 
oldalon.
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Veszélyes hulladékgyűjtés
Fót Város Önkormányzata és az Önkormányzati Hivatal 2018. október 6. napján is megrendezte az ingyenes lakos-
sági veszélyes és elektronikai hulladékgyűjtési akcióját, amelyen az alábbi mennyiségű hulladékot adták le a lakosok.

Köszönjük minden résztvevőnek, 
hogy óvja, védi környezetünket!

Kérjük, hogy a kidobandó elektro-
nikai eszközöket (pl. hűtőszekrény, 
televízió, mosógép, számítógép, mo-
nitor, stb.), valamint akkumulátoro-

kat, az utcákat tehergépjárművekkel 
járó – hulladék begyűjtési engedély-
lyel nem rendelkező – „Hulladék fel-
vásárlók”-nak ne adják oda, mert a 
hasznosításra nem alkalmas anya-
gok jelentős részét az erdőn, a mezőn 
vagy az útszélén látjuk viszont!

A legközelebbi akciónkat 2019. ápri-
lis 13. napján (szombat) 9-13 óra kö-
zött tartjuk.

Kárpáti Gábor
Közbiztonsági- és 

hulladékgazdálkodási referens

• Fáradt olaj, használt étolaj, olajos szilárd hulladék ... 2.141 kg
• Festékes hulladék ....................................................................6.167 kg
• Toner ................................................................................................232 kg
• Növényvédő-, rovarirtó szer .................................................255 kg
• Gyógyszer ..................................................................................... 230 kg

• Fénycső ......................................................................71 kg
• Szennyezett fém göngyöleg ............................537 kg
• Oldószer, hígító .....................................................45 kg
• Sprays flakon ........................................................ 123 kg
• Elektronikai hulladék ........................................80 m3

Változás a végrehajtási eljárásban
2018. január 1-jével a Nemzeti Adó- 
és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) 
általános végrehajtási hatósággá vált. 
Ez azt jelenti, hogy egyrészt az adóha-
tóságnak – megkeresés alapján – az 
adózáshoz nem köthető pénztarto-
zások behajtása iránt is intézkednie 
kell. Erre eddig is volt példa, gondol-
junk az ún. adók módjára behajtandó 
köztartozásokra. A jövőben azonban 
az általános közigazgatási rendtartás 
(a továbbiakban: Ákr.) alapján átadott 
minden fizetési kötelezettséget a NAV 
fog végrehajtani, azaz adott esetben pl. 
a jogosulatlanul felvett álláskeresési, 
szociális és gyermekvédelmi ellátá-
sokat is. Másrészt a „természetbeni” 
végrehajtásokat is a NAV-nál fognak 
kezdeményezni más hatóságok. Erre 
példa lehet egy illegális hulladék le-
rakási ügyben elrendelt végrehajtás is.

Az Ákr. alapján folytatott végrehajtási 
eljárás
Az Ákr. alapján folytatott végrehajtási 
eljárás során meg kell különböztetni 
a fizetési kötelezettségek behajtására 
folytatott eljárást és az Ákr. alapján 
hozott döntésen alapuló meghatáro-
zott végrehajtási cselekmény végre-
hajtására irányuló eljárást. 
Ha a döntés meghatározott cselek-
mény elvégzésére vagy meghatározott 
magatartásra, tűrésre, abbahagyásra 
(a továbbiakban: meghatározott cse-
lekményre) irányul, és az adós a meg-
határozott cselekményt önként nem 
teljesítette, a behajtást kérő hatóság 
a végrehajtás érdekében megkeresi a 
NAV-ot. A NAV eljárási bírság kilátás-
ba helyezése mellett felhívja az adóst 
a meghatározott cselekmény önkén-
tes teljesítésére, továbbá tájékoztatja 

a teljesítés elmaradásának követ-
kezményeiről. Az önkéntes teljesítés 
elmaradása esetén a NAV a megha-
tározott cselekmény végrehajtása ér-
dekében az adóssal szemben eljárási 
bírságot szabhat ki. Ha az adós jogi 
személy vagy egyéb szervezet, az em-
lített eljárási bírságot mind a jogi sze-
méllyel vagy egyéb szervezettel szem-
ben, mind a vezető tisztségviselőjével 
szemben egyidejűleg ki lehet szabni. 
Ha az adós az eljárási bírságot kisza-
bó végzésben megállapított határidő 
alatt sem teljesítette a kötelezettségét, 
az eljárási bírság egy alkalommal is-
mételten kiszabható. A NAV a meg-
határozott cselekményt az adós költ-
ségére és veszélyére - akár hivatásos 
állományú tagjának intézkedésével 
vagy kényszerítő eszköz alkalmazá-
sával - elvégzi, ha 
a) az adós az ismételten kiszabott el-
járási bírság ellenére sem teljesítette a 
meghatározott cselekményt, vagy 
b) a meghatározott cselekmény végre-
hajtása nem tűr halasztást. Ez esetben 
tehát nincs szükség előzetesen eljárási 
bírság kiszabására. 

Amennyiben a meghatározott cselek-
mény végrehajtáshoz olyan szakér-
telem, hatósági engedély vagy eszköz 
szükséges, amellyel a végrehajtást 
foganatosító adóhatóság nem rendel-
kezik, az állami adó- és vámhatóság a 
közbeszerzésekről szóló törvény sza-
bályai alapján választja ki a közremű-
ködő szervezetet. Ha a beszerzés nem 
tartozik a közbeszerzési törvény ha-
tálya alá, a NAV a közreműködő szer-
vezetek névjegyzékében szereplő, a 
végrehajtandó meghatározott cselek-
ményhez a szükséges szakértelemmel 

rendelkező szervezetek közül vélet-
lenszerű kiválasztással három köz-
reműködő szervezetet jelöl ki aján-
lattételre. Az ajánlattételek alapján 
a NAV végzéssel azt az ajánlatot adó 
szervezetet jelöli ki, amelyik ajánlata 
alapján a meghatározott cselekmény 
végrehajtása az adós számára a leg-
kisebb költség felszámításával jár. A 
végzésnek tartalmaznia kell a kijelölt 
szervezetet és a közreműködés várha-
tó díját is. A legmegfelelőbb ajánlatot 
tevő szervezet végzésben meghatá-
rozott közreműködésének módját a 
végrehajtást foganatosító adóhatóság 
felügyeli az eljárás során. Az eljárás el-
végzéséről a végrehajtást foganatosító 
adóhatóság jegyzőkönyvet vesz fel, 
amelyet megküld a behajtást kérő ha-
tóság részére, egyúttal tájékoztatja az 
eljárás megszüntetéséről. A közremű-
ködő szervezet által kiállított számla 
és az eljárásról felvett jegyzőkönyv 
alapján a NAV intézkedik a kifizetés 
iránt. A kifizetett díj ki nem egyenlí-
tett végrehajtási költségnek minősül, 
amelyet a NAV végzésben állapít meg 
és – önkéntes teljesítés hiányában – a 
pénzfizetési kötelezettségekre vonat-
kozó szabályok szerint érvényesít. A 
végzés a végrehajtási eljárásban vég-
rehajtható okirat. A meghatározott 
cselekmény végrehajtáshoz való jog 
– az esedékesség naptári évének utol-
só napjától számított 4 éves – évülési 
idejét bármely végrehajtási cselek-
mény megszakítja (2018. évi XLI. tör-
vénnyel módosítva).

Kárpáti Gábor
közbiztonsági- és 

hulladékgazdálkodási referens
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„VárosHázunk” tája
Tudósítás a Város Képviselő-testületének októberi üléseiről
Amint azt legutóbbi tudósításunkban előre jeleztük, 
Önkormányzatunk Képviselő-testülete október első 
felében rendkívüli ülésen tárgyalta újra a stratégiai 
kommunikációs tanácsadói feladatok ellátására meg-
kötött Megbízási Szerződés felmondásának napirend-
jét. (Az eredeti döntést a Polgármester az önkormány-
zat érdekeit sértőnek minősítette, ezért – törvényben 
biztosított jogával élve – utóbb ismételt újra-tárgyalá-
sát kezdeményezte.) 
Az október 11-i rendkívüli ülésen azonban csupán az 
első napirend keretében született érdemi döntés: a Tes-
tület a Németh Kálmán úti kézilabda pálya aszfalt 
burkolatának felújítása céljából, a kivitelező kiválasztá-
sára versenyeztetési eljárást indított, és a rekortán pá-
lya építéséhez szükséges előkészítő munkák költségére 
összesen bruttó 16 millió forintot biztosított a Város 
2018. évi költségvetésének Pályázati alapjából.
Ezt követően a Testület határozatképtelenné vált (mi-
után több képviselő a 2. napirend tárgyalása során tá-
vozott az ülésről), ezért a stratégiai kommunikációs 
tanácsadói feladatok ellátásáról szóló Megbízási szer-
ződés ügyében újabb rendkívüli ülést kellett tartani. 
Így csupán az október 17-i ülésen született végső döntés 
a szerződés azonnali hatályú felmondásáról.

Október 18-án a Képviselő-testület Közmeghallgatást tartott.
A Közmeghallgatás jegyzőkönyve (benne az elhangzott 
kérdésekkel és az arra adott válaszokkal) már október 
30. óta megtekinthető a www.fot.hu weboldalon, és
a Városi Könyvtárban egyaránt.

Ezek után a Képviselő-testület október 24-én tartotta 
havi rendes ülését. Ennek keretében a Testület zárt ülé-
sen döntött:
• egyes fóti ingatlanok tulajdonjogának az Önkor-
mányzat javára történő megszerzéséről (vételi ajánla-
tokról, és/vagy kisajátítási eljárások megindításáról, 
szolgalmi jog bejegyeztetéséről),
• az Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézmény – 
1. sz. gyermekkörzet 2017. évi beszámolójában foglal-
takkal kapcsolatos – tájékoztatójának decemberi ülésre 
történő elnapolásáról,
• valamint egy önkormányzati hatósági határozat el-
len benyújtott fellebbezés elutasításáról.

A továbbiakban már nyilvános ülés első részében a 
Testület elfogadta az előző két képviselő-testületi ülés 
óta eltelt időszak fontosabb események tárgyában is-
mertetett polgármesteri beszámolót, a lejárt határide-
jű határozatok végrehajtásáról tájékoztató jelentést, 

és tudomásul vette az érvényben lévő önkormányzati 
szerződések előzetes felülvizsgálatáról szóló tájékozta-
tást.
Döntött a Testület az Önkormányzat éves költségve-
tésének III. sz. módosításáról, valamint az útépítési 
és közműfejlesztési hozzájárulásról szóló rendelete 
módosításáról – ugyanakkor a helyi közművelődésről 
szóló rendelete újra-alkotásának napirendjét decembe-
ri ülésére napolta el.
Hosszabb vita után a Testület módosításokkal hagyja 
jóvá a Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 
2019. évi Üzleti Tervét – további feladatokat írva elő az 
ügyvezető számára.

A Kft. könyvvizsgálói feladatainak ellátására a Testület 
ismételten pályázatot írt ki, miután az előző pályázati 
eljárás eredménytelenül zárult.

A Képviselő-testület – Pénzügyi és Jogi Bizottsága 
javaslatainak megfelelően – felülvizsgálta az Önkor-
mányzat 2018. évi ingatlanhasznosítási ütemtervét, az 
Emberi Erőforrás Bizottsága előterjesztése alapján pe-
dig jóváhagyta a Város Kommunikációs Koncepciója 
feladatainak módosított Megvalósítási ütemtervét.

A 323/2018.(X.24.) KT-határozat szerint a Testület (te-
kintettel a RODEN Mérnöki Iroda 2018. július 26-i 
egyeztetésen tett nyilatkozatára) úgy döntött, hogy a 
Barackos területén kezdeményezett tereprendezést 
nem végezteti el – helyette a Barackos területének ren-
dezése a már meglévő tervek alapján folytatódik.

A Képviselő-testület ezt követően Munkacsoportot 
hozott létre a 3. sz. gyermekorvosi körzet létrehozá-
sát célzó (184/A/2018. sz.) előterjesztéshez fűzött gyer-
mekorvosi észrevételek tisztázására. A Munkacsoport 
feladata, hogy (megállapításai alapján) a 2019. januári 
rendes testületi ülésre terjessze elő javaslatát a 3. sz. 
gyermekorvosi körzet létrehozására.
(A körzet-alapítást célzó feladatok összetettsége és 
időigénye ismeretében valószínűsíthető, hogy a je-
len önkormányzati ciklusban – azaz 2019 őszéig – a 
3. gyermekorvosi körzet már nem tudja megkezdeni a 
működését: így a feladat-ellátási szerződés megköté-
séről legkorábban a következő képviselő-testület fog 
tudni dönteni.)

Egyedi ügyekben a Testület döntött arról, hogy:
• közbeszerzési eljárást indít a Helytörténeti múzeum 
kivitelezőjének kiválasztására,
• versenyeztetési eljárását indít a gyepmesteri feladatok 
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2019-2021. években történő ellátására, valamint azzal a 
céllal, hogy a Fóti Boglárka Óvoda gázellátását konté-
ner kazánnal lássa el és leválassza a központi konyhá-
ról,
• gépjárműveket szerez be a mezőri szolgálat, a Hiva-
tal és a helyi rendőrőrs számára,
• jóváhagyja, hogy az Apponyi Franciska Óvoda és a 
Fóti Boglárka Óvoda és Bölcsőde gyógypedagógussal 
kössön megbízási szerződést a sajátos nevelési igényű 
gyermekek komplex gyógypedagógiai fejlesztésére,
• a kisalagi temetőbe szánt csontkamra 2019. évi kivi-
telezése céljával felkéri az Alpolgármestert, hogy saját 
ügykörében készítse el annak terveit –– és az elkészí-
tett tervdokumentációt településképi bejelentési eljárás 
szerint még ebben az évben véleményeztesse is,
• a Fót Sport Egyesület öltöző-felújításának III. 
ütemre benyújtott 2018-2019-es TAO pályázat pályá-
zati nyertessége esetén annak 30%-os önrészét az Ön-
kormányzat bruttó 3 049 030,- Ft erejéig biztosítja, 
• a Németh Kálmán Emlékház melléképületét víz- és 
szennyvíz-csatornával látja el – a bruttó 4 millió forin-
tos keretösszegből gondoskodva egyidejűleg a főépü-
letben vizesblokk kialakításáról is,
• bruttó 5.millió forint összegű pótelőirányzatot biz-
tosít a Fóti Közművelődési és Közgyűjteményi Köz-
pontban működő Muharay Színház működési feltéte-
lek biztosítása érdekében,
• tulajdonosi hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Mű-
velődési Ház büfészolgáltatását nyújtó SZÓZA-FOOD 
Kft. újabb egy évre, 2019. októberi 31-ig telephelyként 
fenntartsa Vörösmarty Művelődési Ház címét,
• a Kft-je által végzett kegyeleti tevékenységre biztosított 
8.485.000 Ft+áfa összeget a 2018. évi költségvetés IV. sz. 
módosításakor 10.000.000,-Ft+áfa összegre emeli meg.
• a Ferenczy István utcában, a Kodály Zoltán utca és 
az 5502 hrsz-ú út között, a Fáy András Általános Iskola 
felőli oldalon „megállni tilos” táblát helyez ki.
• a fóti Kossuth Lajos u. 20/2. szám alatti lakás szolgá-
lati jellegét megszünteti, azt bérbe adható lakássá mi-
nősítve át.

A Testület felülvizsgálta, és annak alapján nem módo-
sítja a 2018-2019 nevelési évre elfogadott óvodai fel-
vételi körzethatárokat.

A Képviselő-testület felkérte a Fóti Gazdasági Ellátó 
Szervezete igazgatóját, hogy 2019. január 1-jétől vezesse 
be (február hónapra) a 30/2016. (IX.29.) önkormányzati 
rendeletnek megfelelően az étkezés előre számlázását, 
emellett megfelelő időben tájékoztassa az intézménye-
ket és a szülőket a számlázás változásairól.
Felkérte egyúttal az ESZEI igazgatóját, hogy készítsen 
ütemtervet a hétvégi, illetve az ünnepnapokon történő 
étkezés szolgáltatások bevezetéséről, amelynek intéz-
kedési-és költségtervét a 2018. november havi rendes 
ülésre nyújtsa be. (Az ESZEI Szervezeti és Működési 
Szabályzatának, továbbá Szakmai Programjának mó-
dosítására vonatkozó előterjesztést a Képviselő-testü-
let 2018. decemberi rendes ülésének napirendjére kérte 
benyújtani.)
A Képviselő-testület Merkwart Krisztián képviselő – 
az egészségügyi szolgáltatók által fizetendő üzemelte-
tési költségek Önkormányzat részéről történő átválla-
lását kezdeményező – javaslatát elutasította.

Ugyancsak elutasította a Testület dr. Vargha Nóra Má-
ria képviselő – vizsgáló bizottság létrehozását kezde-
ményező – előterjesztését, helyette a Polgármestert és 
az ESZEI igazgatóját kérve fel a szükséges intézkedések 
megtételére.

Az elfogadott határozatok és rendeletek 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.

Dr. Finta Béla jegyző

Tavaly ősszel önálló előterjesz-
tés keretein belül kezdeményez-
tem a képviselő-testületnél, 
hogy Fót pályázzon az elektro-
mos gépjárművek töltésére al-
kalmas állomás kiépítésére. 

Az elektromos autók száma roha-
mosan nő Magyarországon, így Fó-
ton is biztosítani kell ezen jármű-
vek töltési lehetőségét. 
Bár a város vezetése csak második 
nekifutásra fogadta el az indít-
ványt úgy gondolom, hogy sike-
rült előre lépni a környezettu-
datosság terén. 

A berendezés kiépítése jelenle-
gi információim alapján, az ősz 
folyamán fejeződik be. 
Nem ez a legégetőbb hiányosság te-
lepülésünkön, de úgy gondolom, el 
kell indulni minden egyes pályázati 
kiíráson, hogy fel tudjuk venni a ver-
senyt a környező városokkal, mert 
az elmúlt ciklus során Fót vezetése 
sajnos nem élt minden lehetőséggel.

Hajrá Fót!

Üdvözlettel:

Merkwart Krisztián
Önkormányzati képviselő

Elektromos töltőállomás épül Fóton
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Házasságot kötöttek

Halottaink

Születések 

Anyakönyvi hírek 

Mészáros Tímea és Zsigus László  •  Albert Rita és Horváth Attila  •  Botta Katalin és Lassú 
József  •  Sánta Katalin és Bíró István  •  Héder Györgyi és  Karmacsi Szergej  •  Lakits Ildikó és 
Bugyi János  •  Berke Dóra és Bernát Zsolt

Varga Istvánné (Nagy Erzsébet)  •  Rajtik Mihály  •  Jozefián Gyula István  •  id. Kapitány György • 
Kovács Ferenc  •  Kecskés Zoltán  •  Bak Sándor Józsefné  •  Halász Zsófia  •  Lakatos Tibor  •  
Varga Jánosné (Gombos Julianna)  •  Kurucz János

Balogh Zsombor  •  Rafael András  •  Hrebenku Fruzsina Luca  •  Gáspár Alex  •  Szodoray Andor  • 
Pocsai Marcell  •  Szabó Lenke  •  Kis Kristóf Máté  •  Hegyi Natália  •  Szatmári Rella Léna  •   
Monostori Dominik Márk  •  Mátravölgyi Izabella  •  Seres Ádám  •  Kolman Hanga Franciska  •   
Leskó Lili  •  Henye Bendegúz Zoltán

Gyermekeink betegellátása a tét
A Bíró Zoltán által vezetett hat fős 
csapat folyamatosan akadályozza a 3. 
gyermekorvosi körzet létrehozását. Vá-
rosunk lakossága bővül, a bevezetett 
CSOK-támogatás hatására pedig ug-
rásszerűen megnőtt. Településünk leg-
inkább a kisgyerekes családok számára 
lett vonzó. Jelenleg több mint 3.100 14 
év alatti gyermek él Fóton és ez a szám 
folyamatosan nő. 2 gyermekorvosunk 
van, akik közül Albi Marianna 2019-
ben valóban eléri a nyugdíjkorhatárt, 
így számolnunk kell a doktornő visz-
szavonulásával. Így már csak egyetlen 
gyermekorvosnak kellene tudnia ellátni 
ezt a feladatot, ami nem kivitelezhető. 

A Képviselő-testületben lévő „hatok” 
(Bíró Zoltán, Németh József, Lévainé, 
Nagy Krisztián, Gellai István, Vargha 
Nóra segédletével) azonban figyelmen 
kívül hagyják ezt az égető problémát, és 
sikeresen halasztják az érdemi lépéseket.  
Korábban 2018. április 25-én 129/2018-
as KT-határozatban döntés születik ar-
ról, hogy „haladéktalanul meg kell ten-
ni a szükséges intézkedéseket a 3. házi 
gyermekorvosi körzet létrehozása ér-
dekében; ezért a Testület 2018. júniusi 
rendes ülésére készüljön előterjesztés az 
elvi döntés meghozatalához (koncepció, 
valamint a megvalósíthatóság feladat- és 
ütemterve).” (Felelős: ESZEI-igazgató,) 

Virághné Apjok Annamária (ESZEI igaz-
gató) a beadványt megküldte:

• Az ESZEI Igazgatójának tájékoztatása 
szerint: Az Egészségügyi Központ hasz-
nálaton kívüli 68 m2 alapterületű helyi-
sége vonatkozásában 2017. októberében 
pályázott orvosi rendelő felújítására, inf-
rastruktúrájának kialakítására, akadály-
mentesítésére.

• Dr. Albi Mariann tájékoztatása szerint 
kártyaszámának felét szívesen átadná az 
új körzet gyermekorvosának.

Tehát már ez év júniusában meg tudott 
volna születni az elvi döntés, azonban a 
6. havi KT-ülésen nemes egyszerűséggel 
indoklás nélkül az októberi ülésre ha-
lasztják a téma további megvitatását.

Annyi indoklást tettek az ügyben, hogy a 
június 11-i PJB ülésen Bíró Zoltán képvi-
selő, PJB tagként javasolja az előterjesztés 
alapos átbeszélését, és utána szeptem-
berben vagy októberben tárgyalják újra a 
3-as körzet létrehozását.

Ami késik nem múlik, tartja a közmon-
dás. Elérkezett az októberi PJB ülés, 
amelyen ugyancsak nem szavazták meg 
a 3. gyermekorvosi körzet kialakításá-
ra tett szándékot sem, mondván itt még 
egyeztetésekre van szükség a jelenle-
gi gyermekorvosokkal. Így egy Lévainé 
Sándorné által vezetett bizottság felállí-
tását javasolja (az amúgy Lévai Sándorné 
által elnökölt Bizottság), és majd 2019. ja-
nuárjában térjenek vissza a témára. Nem 
érthető, hogy mi az oka az időhúzásnak, 
Bíró Zoltán és csapata még meddig kí-
vánja körbe-körbe járni a témát? Nem 
kéne megvárniuk, míg veszélybe kerül a 
fóti gyermekek egészségügyi ellátása.

Javasoltam többed magammal, hogy az 
időhúzás helyett azonnal lépjünk. Bar-
tos Sándor polgármester elmondta, hogy 
már folytatott egyeztetést mind a két 
gyermekorvossal, akik külön-külön le-
vélben az alábbiakat nyilatkozzák:

Albi Marianna: „Úgy gondolom, hogy 
a település lélekszáma indokolja a III. 
Gyermekorvosi Praxis meghirdetését.” 

Koscsó Márta: „A harmadik gyermekor-
vosi körzettel kapcsolatos álláspontomat 
korábban már számtalan alkalommal 
kifejtettem. ..., magam részéről nem kí-
vánom akadályozni.”

Az OEP valóban már 2016-ban írt leve-
lében részletezi 3. körzet létrehozásának 
feltételeit, most pedig 2018. októberében 
az erre irányuló szándékot sem tudjuk 
megszavazni.

Dr. Finta Béla jegyző a fent említett EEB 
ülésen pedig felhívta a képviselők fi-
gyelmét, hogy ha most októberben nem 
döntenek a 3. körzet elvi létrehozásáról, 
hanem majd csak januárban, vagy azt kö-
vetően akkor már biztos, hogy 2019-ben 
nem valósítható meg.

Ennek ellenére az október 24-i Testületi 
Ülésen a Bíró és csapata mégis a további 
időhúzást választotta és azt a határozatot 
fogadta el, amely szerint létrehoznak egy 
szakmai csoportot. (Lévai Sándorné el-
nökletével). (A döntést megszavazta: Bíró 
Zoltán, Gellai István, Lévai Sándorné, 
Németh József, Nagy Krisztián, Dr. Var-
gha Nóra segédletével) 

Játszadoznak a fóti gyermekek egészség-
ügyi ellátásával, miközben például a Köz-
üzemi Kft.-be, mint a feneketlen kútba 
öntik a pénzt.

Jelenleg úgy tudom, lenne jelentkező a 
3. gyermekorvosi praxis betöltésére. Ha 
nem lépünk lehetséges, hogy később egy 
évekig betöltetlen körzet létrehozására 
kerül sor, hiszen ne felejtsük el, hogy je-
lenleg az országban orvoshiány van, ami 
várhatóan fokozódni fog. 

Koncz János képviselő

2018. október hónapban
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Fót Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete október 18-án tartotta 
éves közmeghallgatását.  Mielőtt a 
megjelent érdeklődők feltehették 
volna kérdéseiket, Bartos Sándor 
polgármester ismertette az idei év 
releváns beruházásait és fejleszté-
seit.  Többek között beszámolt az el-
készült új utcákról, a szennyvíz-el-
vezetésének fejlesztéséről, a kisalagi 
focipálya melletti teniszpálya felújí-
tására kapott támogatásról, a Fóti 

Sport Egyesülettel kötött megálla-
podásról, a nyáron átadott KRESZ 
parkról és a szombatonként üzemelő 
piacról. A jövő év nagyobb beruhá-
zási, fejlesztési terveit is ismertette. 
Folytatódik az útfelújítás, további 12 
utca aszfaltozása és felújítása a terv, 
megkezdődött a Szent Benedek utcai 
orvosi rendelő tervezése, elindult a 
városi uszoda-beruházás tervezése, 
tovább bővül a térfigyelő kamerák 
hálózata és az új Városháza tervezése 

is elindulhat jövőre, 2019-re tervezik 
az alapkőletételt. Ezt követően átadta 
a szót a megjelenteknek, akik felte-
hették kérdéseiket, melyekre a Kép-
viselő-testület tagjai megpróbáltak 
a helyszínen választ adni. Amelyekre 
nem tudtak azonnal reagálni, azokra 
a válaszokat levélben megküldték az 
illetékeseknek. 
A teljes jegyzőkönyv megtekinthető 
a www.fot.hu holnapon és a Városi 
Könyvtárban.

A jelenleg rendelkezésünkre álló 
információk alapján, a megszo-
kott rendben, a megfelelő gyűj-
tési időpontok szerint a Zöld Híd 
B.I.G.G.Nkft. szállítja el Fót Városá-
ból a kommunális (vagy más néven 
vegyes) és a szelektív hulladékot.

Mindez az Országos Katasztrófavé-
delmi Főigazgatóság finanszírozása 
és felügyelete mellett történik. 
Számos információ jelent meg ezzel 
kapcsolatban az elmúlt napokban az 
országos médiában is, törekedtünk 
arra, hogy a hivatalos városi Face-

book oldalunkon azonnal hírt ad-
junk, hangoskocsi segítségével pedig 
eljuttathassuk azokhoz is a tudniva-
lókat, akik kevésbé járatosak az on-
line világban.
Kérjük, kövessék továbbra is online 
felületeinket.

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.

Közmeghallgatás

Amit lapzártánk idején tudunk a szemételszállításról

Töretlen a fél éve működő fóti piac sikere

Igazgatási szünet

Önkormányzati hírek
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Véget ért a Magyar Lovasterápia Szövetség XIV. 
Nemzetközi és Nemzeti Díjlovas Versenye és  
Lovasterápiás Versenye Fóton

A Nemzetközi Gyermekmentő Szol-
gálat fóti Lovasterápiás és Oktató 
Központját péntektől vasárnapig 
díjlovasok és olyan, sérüléssel élő 
gyerekek népesítették be, akik év 
közben lovasterápiában részesül-
nek, és most büszkén mutatták be a 
versenypályán, hogy mit is sikerült 
elsajátítaniuk a terápiás fejlesztés 
során. Az egészséges sportolók és a 
sérült gyerekek három pályán, vál-
tozatos versenyszámokban indultak 
a díjakért.  
A pénteki díjlovas versenyt Edvi 
Péter, a Nemzetközi Gyermekmentő 
Szolgálat alapító elnöke, míg a nem-
zetközi Junior díjlovas versenyt Lá-
zár Vilmos világbajnok fogathajtó, a 
Magyar Lovassport Szövetség elnö-
ke nyitotta meg. 
A gyerekek lovasterápiás verseny-
számai pénteken 13 órától vasárnap 

délutánig tartottak. Ezt a versenyt 
dr. Kövér László, a Nemzetközi 
Gyermekmentő Szolgálat Magyar 
Egyesület elnöke, az Országgyűlés 
elnöke nyitotta meg, és az aznapi 
versenyszámoknak is ő volt a házi-
gazdája.
Pénteken a gyönyörű, napos időben 
vidám családi programokkal egé-
szült ki a verseny, sokan kilátogat-
tak Fótra, és szurkoltak a lovasok-
nak. Fóti általános iskolás gyerekek 
járták végig az Élhető Jövő Parkot, 
ahol az EnHome Zöldjárattal kiegé-
szülve színes és interaktív műsor 
keretében vezették be a gyerekeket 
a megújulóenergia-források vilá-
gába. Továbbá a már megszokott 
egészségmegőrző szolgáltatások-
kal, ingyenes fogorvosi szűréssel és 
nőgyógyászati szaktanácsadással 
várta őket a Nemzetközi Gyermek-

mentő Szolgálat mozgó fogászati 
busza, illetve nőgyógyászati szűrő-
kamion.
Részt vehettek a Safer Internet 
Program – Biztonságos Inter-
net Program előadásain is, ahol a 
SÍP-oktatók mindhárom nap játé-
kos formában előadást tartottak a 
biztonságos internethasználatról a 
versenyre kilátogató és a lovasterá-
piás versenyen részt vevő gyerekek 
részére. 
A pénteki izgalmak után szom-
baton folytatódtak a lovasterápiás 
versenyszámok Fóton, a Nemzet-
közi Gyermekmentő Szolgálat fóti 
Lovasterápiás és Oktató Központ-
jában. Fülöp Attila, az Emberi Erő-
források Minisztériumának állam-
titkára kora reggel indította el a nap 
lovasterápiás versenyszámait. 

2018. szeptember 28-30. között tartotta XIV. Nemzetközi és Nemzeti Díjlovas 
Versenyét és Lovasterápiás Versenyét Fóton a Magyar Lovasterápia Szövetség. 
Az egyes versenyszámok házigazda szerepét idén is a Gyermekmentő Szolgá-
lat ismert közéleti tagjai – politikusok, művészek, sportolók - vállalták el.
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Délelőtt hiperaktív gyerekek mu-
tatták be a lovasterápiás fejleszté-
sen korábban megszerzett tudásu-
kat, a játékos ügyességi feladatokat 
önállóan lovagolva, illetve vezetett 
lovon hajtották végre. A kora dél-
utáni csapatverseny idejére Szil-
veszter Tibor, a Mercedes-Benz 
Hungária Kft. haszongépjárművek 
üzletág értékesítési és marketing 
igazgatója vette át a házigazda sze-
repét. Őt követte Prof. Dr. Frenyó 
László, a Magyar Lovasterápia 
Szövetség Felügyelőbizottságának 
elnöke, aki az értelmileg és tanu-
lásban akadályozott gyerekeknek 
rendezett voltizsálás, továbbá a 
mozgássérült gyerekek ügyességi 
számainak volt a házigazdája.

Délután a Jámbor Vilmos Emlék-
versennyel folytatódtak a terápiás 
versenyek, majd önálló lovaglási és 
gyógypedagógiai voltizsálási ver-
senyszámokra került sor. A gye-
rekek felszabadult örömmel ver-
senyeztek a borús, kicsit szeles 
időben.  
Ugyancsak folytatódtak a nemzeti 
és a nemzetközi díjlovas verseny-
számok több korcsoportban és ne-
hézségi fokban (könnyű, közép és 
nehéz osztályú lovaglás). A szom-
bati versenyszámok házigazdái a 
Nemzetközi Gyermekmenő Szol-
gálat Magyar Egyesület tagjai vol-
tak, többek között Szűcs Lajos or-
szággyűlési képviselő, Nyitrai Zsolt 
miniszterelnöki megbízott, Tarnai 
Richárd Pest megyei kormánymeg-
bízott, Körmendy-Ékes Judit, jo-
gász, Wichmann Tamás kenu világ-
bajnok, Kammerer Zoltán világ- és 
olimpiai bajnok kajakozó voltak.
A délutáni versenyek egyik kiemelt 
száma a nemzetközi kategóriában a 
Mercedes-Benz Nagydíj Világku-
pa volt, melyet Dorothee Schnei-
der, Németország nyert, Fohlenhofs 
Rock’n Rose nevű lovával. A számot 
Szilveszter Tibor, a Mercedes-Benz 
Hungária Kft. haszongépjárművek 
üzletág értékesítési és marketing 
igazgatója nyitotta meg.

Vasárnap is kegyes volt az időjárás 
a lovasokhoz, hisz a hideg, csípős 
reggel után kisütött a nap. Így a 
versenyek kellemes, vidám hangu-
latban zajlottak le.  
A versenyszámok házigazdái ismét a 
Nemzetközi Gyermekmenő Szolgá-

lat Magyar Egyesület közéleti tagjai 
voltak. Az utolsó napon a díjlovas 
versenyeket Glattfelder Béla, az 
Európai Parlament volt képviselő-
jeés Edvi Péter, a Nemzetközi Gyer-
mekmentő Szolgálat alapító elnöke 
nyitotta meg. A délelőtti lovasterá-
piás versenyek házigazdája Demján 
Lídia, a Nemzetközi Gyermekmen-
tő Szolgálat barátja volt. A tanulás-
ban akadályozott gyerekek önálló 
lovaglásban versenyeztek ügyességi 
pályán, a hiperaktív gyerekek gyó-
gypedagógiai voltizsálást mutattak 
be
A további versenyszámok házi-
gazdái voltak: Janza Frigyes nyu-
galmazott dandártábornok, Erdei 
Zsolt, a Magyar Ökölvívó Szakszö-
vetség elnöke, Harrach Péter, az 
NGYSZ alelnöke és Csampa Zsolt 
helyettes államtitkár.
A terápiás verseny keretében ren-
dezték meg a Mádl Ferenc Emlék-
versenyt, ahol a gyerekeknek egy 
kis történetet kellett előadniuk, 
amelyben a ló is szerepel. 
A versenyszám házigazdája Harra-
ch Péter, az NGYSZ alelnöke volt. A 
zsűrizésben részt vett Papadimitriu 
Athina, a Budapesti Operettszínház 
művésze is. 
A lovasterápiás verseny összesí-
tett győzteseinek Harrach Péter, 
Papadimitriu Athina továbbá dr. 
Nagy Anikó egészségügyért felelős 
államtitkár adták át a több mint 4 
millió forintnyi pénznyereményt és 
tárgyi adományokat.    
A gyerekek egyik kedvenc verseny-
száma a Közös Díjlovas és Lovaste-
rápiás Verseny, amely mindig na-
gyon jó hangulatban zajlik. Ebben a 
versenyszámban élsportolók és sé-
rült gyerekek egymással mérik ösz-
sze tudásukat, a lelátó pedig hangos 
a szurkolóktól. Idén a közös ver-
senyszámon Dr. Marie-Theres Thi-
ell, az ELMŰ és ÉMÁSZ Igazgatósá-
gának elnöke és Axel Brockmann, a 

Hannoveri Cellei Ménes igazgatója 
segítette a versenyző gyerekeket 
csapatkapitányként. 
A vasárnapi versenyt az ELMŰ 
Nagydíj Kűr, Világkupa zárta, 
melynek szintén Marie-Theres Thi-
ell, az ELMŰ és ÉMÁSZ Igazgatósá-
gának elnöke volt a házigazdája.
A CDI legeredményesebb magyar 
versenyzője Zengő Réka, míg a leg-
eredményesebb külföldi verseny-
zője Mestre Morgan Barbancon, 
Franciaország lett. A CDN legered-
ményesebb hazai versenyzője Dal-
los Zsófia lett.
A kora őszi verseny idén is vidám 
családi programokkal egészült ki: 
többek között különböző gyerek-
játékok, autóbemutató és tesztve-
zetés, arcfestés, mini KRESZ-pálya 
várta a kicsiket és nagyokat. 
A gyerekeket és fiatalokat a kikap-
csolódás mellett a már megszokott 
egészségmegőrző szolgáltatások-
kal, ingyenes fogorvosi szűréssel és 
szaktanácsadással várta a Nemzet-
közi Gyermekmentő Szolgálatmoz-
gó fogászati busza. Így az élmények 
mellett az egészségtudatosság is ki-
emelt szerepet kapott ezen a hétvé-
gén. Bekapcsolódott a rendezvény-
be az Európai Unió Safer Internet 
Program (SIP) – Biztonságosabb 
Internet Program is, melynek ok-
tatói játékos előadásokat tartottak a 
biztonságos internet
használatról a versenyre kilátogató 
és a lovasterápiás versenyen részt 
vevő gyerekek részére. 
Jövőre szeretettel várunk minden-
kit szeptember 27-29-én, Fóton, a 
XV. Nemzetközi és Nemzeti Díjlo-
vas Versenyen és Lovasterápiás 
Versenyen.

Az MLTSZ munkájáról és a részle-
tes programról bővebb információ 
a www.lovasterapia.hu oldalon ta-
lálható.
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Októberben ismét megemlékeztünk Németh Kálmán ki-
váló szobrászművész munkásságáról. Az Emlékházban és 
annak kertjében tartott rendezvényen a művészre és mun-
kásságára egykori tanítványai, kollégái és ismerősei emlé-
keztek vissza. Az érdeklődőknek mesélt például Segesdy 
Erika, Kovács Jenőné Bartos Valéria farestaurátor, Laka-
tos József restaurátor, Kőhegyi Gyula grafikusművész, 
Dőringné Rácz Klára, Dévai Nagy Kamilla Liszt-díjas, 
Érdemes énekművész és Budai Ilona Kossuth-díjas nép-

dalénekes.  Kiss Eszter gyűjteménykezelő László Gyula ré-
gész professzor, magyar őstörténész Németh Kálmánhoz 
írt levelét, Luzsicza István fóti költő a Mesterről írt versét 
és a Rimóczi Rudolf faszobrásszal készült interjú részleteit 
olvasta fel. A visszaemlékezések után Balogh Dávid mű-
vészettörténész, muzeológus mutatta be Németh Kálmán 
újrarendezett műtermét. Az ünnepi megemlékezést Kiss 
Gy. László Liszt-díjas klarinét- és tárogatóművész játéka 
keretezte.

2018. szeptember 18-án került meg-
rendezésre a második Vezetői Szak-
mai Műhely. A műhely célja kettős, 
az aktuális szakmai információk, a 
teendők megvitatása mellett a szemé-
lyes találkozás, a megvalósuló szak-
mai párbeszéd és a tapasztalatcsere 
is fontos hozadéka ezeknek a találko-
zóknak. Míg a tavaszi műhelyen 24 fő 
most ősszel 54 fő vett részt a megyei 

hatókörű szakmai programon.

A szakmai nap keretében Palásti Béla 
– az eseménynek otthont adó nap 
házigazdája – a fóti Vörösmarty Mű-
velődési Ház igazgatója ismertette in-
tézményét, ezután pedig Hajdú Zsófia 
Csenge mutatta be Kerepes közműve-
lődését.

 A délelőtt második felében Szebe-
ni Dóra közművelődési szakértő, 
szakfelügyelő előadása következett – 
Közművelődési Intézmények műkö-
dése, jogi helyzete, feladatai címmel. 
A törvényi változások tükrében adott 
tájékoztatást a kollégáknak, a szemé-
lyi és infrastrukturális feltételek vál-
tozásáról. Az aktuálisan elkészítendő 

munkatervről, a szolgáltatási tervről 
és annak tartalmi elemeiről beszélt, 
valamint szakmai javaslatok hang-
zottak el a közművelődési megállapo-
dás, illetve a közművelődési rendelet-
tel kapcsolatban.

A Vezető Szakmai Műhely zárásaként 
Csóka Eszter a Művelődési Intézet 
Pest Megyei Irodájának vezetője szá-
molt be az iroda tevékenységéről és 
a 2019-es projekttervekről. A külön-
böző szakmai projektekre a résztve-
vő intézményvezetők nagy számban 
jelentkeztek, ezzel is megerősítve a 
települések és a módszertani iroda 
között létrejövő együttműködést és 
partnerségi kapcsolatot.

Vezetői Szakmai Műhely Pest megyében 
Szakemberek találkoztak Fóton 

Kálmán Nap
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Mesélj egy kicsit, hogyan ismerked-
tél meg a testépítéssel? Miért éppen 
ezt a sportágat választottad?
Kiskoromban nagyon vékony voltam. 
15 évesen, 52 kilósan kezdtem el ez-
zel a sporttal foglalkozni. Akkoriban 
persze még nem a versenyzés érde-
kelt, csak egy kicsit izmosabb szeret-
tem volna lenni. Annyira megtetszett, 
hogy még a gimnáziumi éveim alatt 
eldöntöttem, hogy személyi edző le-
szek. Érettségi után ilyen irányban 
tanultam tovább, s itt volt kötelező 
verseny látogatás is. Az egyik ilyen 
alkalmával eldöntöttem, hogy én 
is ott szeretnék lenni a színpadon. 
Amint befejeztem az edzőit, felke-
restem Vida Zoltánt, az edzőmet és a 
tavaszi versenyekre már vele készül-
tem. Egyébként testépítő-sport edzői 
és személyi edzői végzettségem van. 
Szeretek az emberekkel foglalkozni, 
jó látni ahogy fejlődnek.

Hogy sikerült a tavaszi szezon?
Elég jól. 5 versenyen voltam, mind-
egyiket sikerült megnyernem, köztük 
egy Európa- és egy Világbajnokságot. 
Többnyire junior kategóriában indu-
lok, de versenyeztem már felnőttben 
és abszolútban is.
Mennyi áldozattal jár ez a siker?
Rengeteggel. Főleg a versenyre ké-
szülés. Reggel 6 órakor már az edző-
teremben szoktam lenni és délutánig 
ott vagyok, ez mondjuk az élvez-
hetőbb része. Ilyenkor heti 6x2 óra 
súlyzós edzésem van és 5x1 óra kar-
dió. A diéta nehezebb, sokkal jobban 
megviseli a szervezetet. De azt vet-
tem észre, hogy versenyről versenyre 
egyre jobban bírom. Egyébként nem 
is az edzés az, ami sok időt vesz el, 
hanem a főzés és az adagok mérése. 
De nagyon szeretem, amit csinálok. A 
volt osztályfőnököm most fog kiadni 
egy könyvet a testépítésről, melyben 

Fót újabb büszkesége
NAGY RICHÁRD fiatal kora ellenére már most 
hatalmas sikereket ért el testépítőként. A 2018-as 
tavaszi volt az első szezonja, a versenyeket azó-
ta is sorra nyeri, ezzel Fót hírnevét is öregbítve. 
Érdemes megjegyezni a nevét és nyomon követ-
ni munkásságát, hiszen sikereiről még bizto-
san hallunk. A mindössze 23 éves testépítővel az 
elmúlt évéről és a karrierjéről beszélgettünk. 

az én fotóimmal mutatja be a külön-
böző izmokat, pózokat, erre nagyon 
büszke vagyok.

El tudnád magyarázni, hogy mi alap-
ján pontoznak egy ilyen versenyen?
Persze. Három szempontot néznek, 
az izomtömeget, a definíciót (hogy 
mennyire látszódnak az izmok) és a 
szimmetriát. Ezeken kívül az ará-
nyok is fontosak, a keskeny csípő szé-
les váll az ideális. Minimum öt bíró 
van, de olyan versenyen is voltam, 
ahol kilenc volt. A bírók összpontszá-
mából dől el, hogy ki lesz a győztes. 
Nemzetközi versenyekre különböző 
országokból jönnek bírók. A magya-
rokon többnyire magyarok vannak. 

Az utazásokat magadnak kell 
finanszíroznod?
Igen, a nevezés és az utazás is önkölt-
séges. Ez kicsit megnehezíti a helyzetet. 
Vannak országok, ahova meglehetősen 
költséges elmenni. Próbálok ezért az 
itthoni versenyekre koncentrálni. 

Van pihenő időszakod?
A versenyek után mindig elengedhet-
jük magunkat, de csak egy kicsit, egy-
két napig. Ilyenkor ehetünk, ihatunk, 
amit csak szeretnénk, de aztán vissza 
kell állni a diétára. Idén a tavaszi és 
az őszi szezon között nem sok pihe-
nő időm volt, nagyjából 4 hét. A jövő 
tavaszi versenyeket kihagyom, ősszel 
szeretnék egy nagyobb izomtömeggel 
indulni, még utoljára junior kategóri-
ában. Illetve kell is a pihenő idő, nem 
lehet minden szezont végig verse-
nyezni mert az nagyon megterhelő a 
szervezetnek, de a heti 5x2 óra edzést 
egyébként ezalatt az időszak alatt se 
hagyom ki. Ebben az évben eddig ösz-
szesen 9 versenyen vettem részt.

A szüleid büszkék rád?
Igen. Amikor tudnak eljönnek a ver-
senyeimre is. Az olaszországi világ-
bajnokságon például ott voltak velem. 
Amiben tudnak támogatnak, segíte-
nek és örülnek neki, hogy sportolok.

2018. május 6. – Bodysport kupa, Budapest
 Tehetség kutató junior 1. hely
 Tehetség kutató abszolút 1. hely
	 VB	junior	kvalifikáció	1.	hely
	 Felnőtt	testépítés:	2.	hely
	 Felnőtt	athletic	testépítés	2.hely
2018. május 13. NAC nemzetközi verseny Lengyelország, Katowice
	 Felnőtt	athletic	4.	hely
2018. május 26. IBFF Euróba bajnokság, Komárom
 Junior 1. hely
2018. június 9. MAD MAX Open, Tata
	 Junior	testépítés	1.	hely
	 Felnőtt	testépítés	–	80kg	1.	hely
	 Férfiak	között	az	egész	verseny	abszolút	bajnoka
2018. június 16. WABBA Világbajnokság, Olaszország, Vicenza
	 Junior	testépítés	1.	hely
2018. szeptember 22. Pro Nutrition GP, Románia, Dej 
	 Junior	testépítés	-80	kg	1.	hely
	 Junior	testépítés	abszolút	1.	hely
2018. október 14. Fitparádé, Budapest
	 Junior	2.	hely
Október 20. Bodysport Kupa, Budapest
 Junior 1. hely
	 Athletic	2.	hely
	 Felnőtt	testépítés	2.	hely
Október 28. WBPF Magyarbajnokság, Hódmezővásárhely
 Junior 1. hely
	 Felnőtt	tetsépítés	1.	hely
	 Férfi	abszolút	2.	hely
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Erdélyi diákok Fóton

Budapesti városnézés- beszámoló fővárosunk
angol nyelven történő megismeréséről

Kertrendezés Fáy módra

Intézmények

A Fóti Garay János Általános Iskola 
meghívására erdélyi diákok érkeztek 
városunkba. Egy kis településről jöt-
tek Erdély szívéből, Balavásárról. So-
kaknak lehet ismerős ez a név Fóton, 
hiszen ez a testvérvárosunk. De nem 
csak a két település között van test-
véri viszony. A Garay és a helyi Török 
János Általános Iskola tizenhat évvel 
ezelőtt már szervezett közös kirándu-
lást. Az akkori kezdeményezés any-
nyira jól sikerült, hogy lassan két év-
tizedes kapcsolat áll mögöttünk, mely 
idő alatt számtalan közös programon, 
kiránduláson vettünk részt.
Idén nyáron újabb fejezetet írtunk 
testvériskolai kapcsolatunk nagy-
könyvébe. Azok után, hogy 2012-ben 
hivatalossá tettük baráti viszonyun-
kat, és már azóta is többször talál-
koztunk, a nyári szünetben balavásári 
barátaink csaknem egy hetet töltöttek 
nálunk, akiket garays családoknál, di-
ákoknál és tanároknál szállásoltunk 
el, láttuk őket vendégül.
Vendégek és vendéglátók közösen vet-
tek részt a programokon. Bemutattuk 

nekik Fótot, látogatást tettünk a kato-
likus templomban, a Károlyi kastély-
ban maga a grófné fogadott minket, 
és vezetett körbe, de a gróf úr is sokat 
mesélt nekünk az életükről, a történe-
lemről, melyek az elmúlt évtizedek-
ben gyakran összefonódtak. Nagyon 
hálásak vagyunk a Károlyi házaspár-
nak a kedves és szívélyes vendéglátá-
sért. Még nekünk, fótiaknak is nagy 
élmény volt személyesen tőlük meg-
hallgatni a sok érdekes történetet.
Budapestet megnézni a Dunáról sé-
tahajóval, bemenni a Parlamentbe, 
a bazilikába, sétálni a belvárosban, a 
világon bárkinek hatalmas élmény. De 
egy magyarnak ezek sokkal többet je-
lentenek. És amikor székely gyerekek 
először járnak a fővárosban, azt az 
érzést nem lehet kifejezni. De le lehet 
olvasni az arcokról.
Még, ami ezeknél a gazdag élmények-
nél is fontosabb: mindig is az volt fő 
célom, hogy ezeket a gyerekeket kö-
zelebb hozzam egymáshoz, megis-
merjék egymás világát, szokásaikat, 
hogy rádöbbenjenek már gyerekkor-

ban, hogy egy nyelvet beszélünk, egy 
nemzethez tartozunk, még ha külön 
országban is élünk. És ha még barát-
ságok is kialakulnak, az már csak hab 
a tortán. Az biztos, hogy mi, felnőttek 
barátságot kötöttünk. Erdélyiek, fóti-
ak, tanárok, szülők.
Köszönet a Garays Diákokért Ala-
pítványnak az anyagi támogatásért, 
Zajacz Istvánnak, az alapítvány elnö-
kének, aki nem csak elnökként segí-
tett sokat. Köszönet a jelenlegi és volt 
garays családoknak, akik vendégül 
látták a diákokat: Krupa Család, Nal-
esnyik Család, Oleszka Család, Drax-
ler család, Janovics család, Paku csa-
lád, Szegesdi család, Zamecz család, 
Vargha Nóra és családja. És köszönet 
a Garays tanároknak, akik segítet-
tek megszervezni és lebonyolítani a 
kirándulást: Asztalosné Tóth Feke-
te-Beatrix, Jordán Ildikó, Svecz Betti, 
Beély Gábor, Mensch Henrik, Kupecz 
Dávid, Büte Zsolt.

Büte Zsolt, a tábor szervezője

2018. október 5-én iskolánk angol 
nyelvet tanuló diákjai városnézésen 
vehettek részt angol nyelvű idegen-
vezetéssel. A túránk során a Nyuga-
ti pályaudvartól, a pesti Broadway 
érintésével, az Andrássy út meg-
ismerésével jutottunk el a Hősök 
teréig. A tér és környéke nevezetes-
ségeinek felfedezését egy interaktív 
feladatlap kitöltése foglalta össze. 
Túránkat a Vajdahunyad vár apró 
részleteinek felkutatásával zártuk.

Mi a közös a párizsi Eiffel torony 
és a budapesti Nyugati pályaudvar 
között? Hol található a pesti Broad-
way házainak egyik homlokzatán 
elbújtatva egy kamerás kőangyal? 
Mikor, hogyan jött létre a mai Bu-
dapest? Hány Árpád házi király ta-
lálható a Hősök terén? Minek a jel-
képe a kettős kereszt? Európában 
előszőr melyik magyar király szün-
tette meg a boszorkányüldözést? 
Miben első a földalatti vasútunk?  

Milyen mesterségeket ábrázoló 
szobrok néznek le ránk magasból a 
Mezőgazdasági Múzeum kupolájá-
ról? Miért, miben hasonlít egymás-
ra a magyar és a francia főváros? Ez 
kinek az érdeme?

Ezekre a kérdésekre mi már tudjuk 
a választ, főleg, ha angolul kérde-
zed. Ha te is kíváncsi vagy, legköze-
lebb tarts velünk, fővárosunk újabb 
részének felfedezésében! 

Vasárnap délelőtt nagy volt a 
nyüzsgés a Fáy Iskolánál. 

Közel 60 lelkes önkéntes jelent-
kezett a Szülők A Fáy Suliért Ala-
pítvány felhívására, miszerint:  
Tegyük Szebbé EGYÜTT Iskolánk 
Környezetét!

Diákok, szülők, kistestvérek hosz-
szú órákon keresztül dolgoztak 
azon, hogy iskolánk udvara von-
zóbb és élhetőbb legyen a gyerekek 
számára. A felajánlásoknak kö-
szönhetően kilenc fát és jó néhány 

bokrot, virágot sikerült elültet-
nünk. Megszabadítottuk az udvart 
és a környéket a gaztól, levágtuk a 
füvet, visszanyestük a fákat, bok-
rokat, meglocsoltuk a növényeket. 

Az alábbi tanulóknak és szüle-
iknek, testvéreiknek hatalmas 
köszönet jár: Kozák Richárd (1.b), 
Barát-Barna Lili (1.b), Faragó Kris-
tóf (1.b), Árkocsevics Levente (1.b), 
Turai András (1.c), Tari Eszter (2.a), 
Okolicsny Milán (2.b), Lippei-Ró-
zsa Norina (2.b), Madaras Bence 

(2.b), Balogh Boldizsár (2.b), Kovács 
Kamilla (2.b), Szász Dávid (2.b), 
Mátyás Borka (2.b), Kundra Krisz-
tofer (2.c), Horváth Alex (3.b), Izbé-
ki Ádám (3.b), Vass Krisztián (3.c), 
Rónai Eszter (4.a), Horváth Bence 
(4.a), Vladár Dániel (4.b), Kozák 
Norbert (4.b), Moravecz Szilvia 
(4.b), Szakály Kitti (5.a),  Mátyás 
Merse (6.b) 

Találkozunk tavasszal! 

 A Szülők A Fáy Suliért Alapítvány
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Kosztolányi Dezső versét olvasva – 
Mostan színes tintákról álmodom 
– mi is álmodni kezdtünk. Szeptem-
berben a művészeti iskolások felsős 
csoportja Szlávikné Gáspár Nejla ta-
nárnő vezetésével lefestette a kicsik 
udvarán lévő szürke támfalat. Aki 
meglátja a színes, mosolygós képet, 
mindjárt jobb lesz a kedve. 

Szülői segítséggel elkészült a KRESZ 

pálya a nagyok udvarán és a hozzá 
tartozó közlekedési táblák. A tanulók 
testnevelés órákon és szabadidőben 
szívesen rollereznek, gördeszkáznak, 
eközben most már közlekedési isme-
reteiket is bővíthetik.

Kertünk rendezésében ismét a Fóti 
Kertbarátok támogatták iskolánkat. 
Szeptember 29-én tanulók és szülők 
segítségével két magas ágyást készí-

tettek el és ültettek be, valamint rak-
lapokból komposztálót állítottak fel. 
A fényképek jó hangulatról és a kert 
látványos megszépüléséről tanús-
kodnak. A kiskertet iskolánk tanulói 
gondozzák majd.

Köszönjük a kertbarátoknak ismét a 
támogatást és a munkát! Köszönjük 
a segítő gyerekeknek és szüleiknek a 
közreműködést! 

DÖK-nap

Fóti ÖQ interjú

A mi suliNK, ahova szívesen járuNK!
Szépül iskolánk udvara

Verőfényes napsütés és festői kör-
nyezet fogadta iskolánk felsőseit a 
Somlyó aljában rendezett DÖK-na-
punkon október 13-án. Reggel 8 
órakor indult a közös program a 
tornateremben egy táncos beme-
legítéssel, amit a már érettségizett 
volt tanítványunk, Boroska Gab-
riella tartott. Utána jó hangulatú 
közös reggeli következett, majd 
indultunk a hegy aljába. Nyolc ál-
lomáson játszhattak a gyerekek. 

Volt verskirakó, dallamfelismerés, 
ügyességi játékok, Németh Kálmán 
idézet kirakása angolul és magya-
rul, titkosírás megfejtése és írása, 
drámajátékok.
Ezalatt az alsósok az iskola udva-
rán vehettek részt játékos vetélke-
dőn. Nem az osztályok versengtek 
egymással, hanem vegyes életkorú 
csapatok. Ügyességi, rajzos, spor-
tos feladatok váltogatták egymást, 
melyek közül mindenki megta-

lálta a kedvére való elfoglaltságot.  
A program végén a résztvevő gye-
rekek élőképet alkottak, majd 
jóízűen elfogyasztották a meglepe-
tés gyümölcsöt és kukoricakrémes 
falatkákat. 
Hamar eltelt a délelőtt, mindenki 
kellemesen elfáradva indult haza. 
Ez a nap nemcsak az osztályok, ha-
nem az iskola közösségét is erősí-
tette.

A Fóti Ökumenikus Általános Iskola és Gimnázium 
már másfél évtizede tart fent kapcsolatot szászorszá-
gi partneriskolájával. Az „Evangelisches Gymnasium 
Erzgebirge’ nevű intézmény Annaberg-Buchholzban 
található. A kapcsolat keretében eddig 19 német nyelv 
iránt érdeklődő és azt a megfelelő szinten beszélő diá-
kunk töltött el nyaranta 2 hetet németországi vendéglá-
tó családoknál. Ez év augusztusában Lükő Lili és Bara-
nyi Bence végzős osztálytársaim számára adatott meg 
ez a lehetőség. Együtt járhattak a szászországi iskolába 
a vendéglátó családok hasonló korú gyermekeivel. Az 
alábbiakban a velük készült riportot olvashatják el a 
kedves érdeklődők. Ferenczi Anna Nadett riportja.
Kedves Lili és Bence, úgy tudom, hogy eddig még nem 
vettetek részt hasonló diákcsere programban. Milyen 
érzés volt 2 hétre messze szakadni az otthonotoktól?
Lili: Engem nem ért váratlanul, mert jó érzés volt kisza-
kadni a megszokott környezetemből egy rövid időre és 
belepillantani egy másik kultúrába.
Bence: Eleinte nehéz volt megszokni az új helyzetet és 
alkalmazkodni, de a második hét már zökkenőmentes-
nek volt mondható.
Miért épp az adott családhoz kerültetek?
Lili: Felvettük az Annabergben lévő iskola igazgatójával 
a kapcsolatot, aki talált nekünk befogadó családot.
Hol laktatok?
Lili: Crottendorfban laktam, ami Annabergtől 25 km-
re helyezkedik el. A hegyes vidéken csendes, nyugodt, 
családias légkörű faluban, többnyire farmergazdálko-
dással foglalkozó emberek között laktam.
Bence: Elterleinben laktam, ahol szintén többnyire ál-
lattartással foglalkoznak a kistelepülés lakói. A csen-

des, békés lakóhely, kb. 30 km-re található az iskolától.
Hogyan telt egy átlagos hétköznapotok Németország-
ban?
Lili: Az iskolába indulás előtt otthon reggeliztünk, majd 
kocsival bevittek bennünket, a 7: 25-kor kezdődő taní-
tásra.  Az iskola után a család tagjaival volt lehetőségem 
beszélgetni, illetve olykor ping-pongoztunk vagy kár-
tyajátékot játszottunk
Bence: Iskola után rendszerint aludtam, mivel jól lefá-
rasztott az egész napi német nyelven való koncentrálás.
Az iskolai órákon kívül milyen más rendezvényen vagy 
programon vettetek részt?
Lili: A családdal grilleztünk, vagy bicikliztem.
Bence: A családok több városnéző programot is szer-
vezetek. Mindkettőnket elvittek Annabergbe, Lipcsébe 
és Drezdába.
A két hét alatt számos tanítási órán vettetek részt. Mi-
ben különbözik a német gimnázium a mi giminktől, 
illetve hol nehezebb diáknak lenni?
Bence: Németországban nehezebb szerintem, ugyanis 
napi 8-9 tanóránk volt, amiből sokszor két órát egy-
huzamban tartottak. Így a nap végére meglehetősen 
elfáradtunk.
Lili: A tanítás hosszú és fárasztó volt. A tanítás mene-
te és a tananyag nagyjából hasonló, de nagyon száraz. 
Itthon sokkal színesebb módszereket választanak a di-
ákok érdeklődésének fenntartására. Németországban 
vannak választható tantárgyak, így nem kell általáno-
san mindent tanulni, mint itthon. Azért ott is van limit, 
de talán úgy könnyebb elviselni az ottani diákoknak a 
száraz tananyagot, ha van némi érdeklődésük egy téma 
iránt.

Fejlődtetek-e a német nyelvtudásotokban?
Lili: Igen, mindenképp. Sok kifejezést hallottam a hét-
köznapi életben használni, ami csak egy ilyen közegben 
tapasztalható.
A jövőben milyen terveitek vannak a német nyelvtu-
dásotokkal? 
LiIi: Nekem továbbtanulás szempontjából fontos, sze-
retnék olyan helyen dolgozni, ahol a német nyelv is-
merete és beszélése alapkövetelmény. Terveim között a 
sok utazgatás is szerepel, s szeretnék magabiztos német 
nyelvtudással rendelkezni, ezért is tettem már tavaly 
előrehozott német érettségit.
Bence: Nyelvvizsga, az életben való boldogulás, s hogy 
fel tudjak valamit mutatni, ha olyan munkahelyre ke-
rülök, ahol fontos a nyelvtudás. 
Kaptatok-e bármilyen feladatot a német nyelvtanáro-
toktól kint tartózkodásotok idejére?
Lili: Sok fényképet kellett készítenünk, melyeket fel 
fogunk használni a kint tartózkodásunk prezentáció-
jához. 
Gondolom, megmarad a kapcsolat a vendéglátóitokkal. 
Tervben van-e, hogy ti is vendégül látjátok őket?
Bence: Igen, a kapcsolat megmarad, szívesen látnánk 
őket és bemutatnánk nekik mi is iskolánkat, életkör-
nyezetünket.

Köszönöm szépen válaszaitokat. Kívánom, hogy em-
lékeiteket sokáig megőrizzétek szívetekben és színes, 
érdekes prezentációt tudjatok összeállítani diáktársa-
itok részére. Köszönet illeti Mohás Sándor Tanár urat, 
Lili és Bence útjának egyengetésében, valamint a riport 
kérdéseinek összeállításáért.
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ADVENTI GYERTYA GYÚJTÁS

November 28. szerda 19.00 óra
Tadeusz Słobodzianek:  A mi osztályunk 
Jegyár: 2900,-Ft ; 2500,-Ft
Diák-és nyugdíjas jegyár: 1500,-Ft

December 13. csütörtök 19.00 óra
Carlo Goldoni: A chioggiai csetepaté
                             premier bemutató
Jegyár: 2900,-Ft ; 2500,-Ft
Diák-és nyugdíjas jegyár: 1500,-Ft

December 14. péntek 19.00 óra
Carlo Goldoni: A chioggiai csetepaté 
Jegyár: 2900,-Ft ; 2500,-Ft
Diák-és nyugdíjas jegyár: 1500,-Ft

December 19. szerda 19.00 óra
Muharay Színház: Musical Gála
Jegyár: 2900,-Ft ; 2500,-Ft
Diák-és nyugdíjas jegyár: 1500,-Ft

Muharay Színház ajánlása - Vörösmarty Művelődési Ház

December 2. vasárnap 16.00 óra
Óvodakert - Adventi gyertyagyújtás
  Köszöntőt mond: Bartos Sándor polgármester
  Adventi Ige üzenet: Sebők Sándor plébános
  Szolgál: Fóti Magnificat Katolikus Kórus
  Közreműködik: Fóti Római Katolikus Egyházközség 
                                              Gondviselés Óvodájának gyermekei

December 9. vasárnap 16.00 óra 
Óvodakert - Adventi gyertyagyújtás
  Köszöntőt mond: Bartos Sándor polgármester
  Adventi Ige üzenet: Dr. Cserhátiné Szabó Izabella evangélikus lelkész
  Szolgál: Fóti Evangélikus Egyházközség Kórusa
  Közreműködik: Fourtissimo zenekar 

December 16. vasárnap 16.00 óra
Óvodakert - Adventi gyertyagyújtás
  Köszöntőt mond: Bartos Sándor polgármester
  Adventi Ige üzenet: Filemon Zsolt baptista lelkipásztor
  Szolgál: Fóti Baptista Gyülekezet Fúvószenekara és Babinecz Ildikó
  Közreműködik: Apponyi Franciska Óvoda gyermekei

December 23. vasárnap 16.00 óra 
Óvodakert - Adventi gyertyagyújtás
  Köszöntőt mond: Bartos Sándor polgármester
  Adventi Ige üzenet: Sebestyén Győző református lelkész
  Szolgál: Fóti Református Egyházközség Gárdonyi Zoltán Énekkara
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ADVENTI PROGRAMOK
December 1. szombat
Óvodakert – Betlehem felállítása
Jégpálya megnyitása

December 1. szombat 
09.00 – 14.00 óra
Vörösmarty Művelődési Ház
Adventi kézműves játszóház és 
Karácsonyi Workshop – 
Feeling Hometextil közreműködésével

December 1. szombat
18.00 óra
Vörösmarty Művelődési Ház
Midlife Crisis koncert
Közreműködik: Pachmann Péter
/A program díjmentes, regisztrációs jegy igényelhető!/

December 1 - 15.
Központi Könyvtár, Kisalagi Fiókkönyvtár
Megbocsátás hetek a központi- és
a fiókkönyvtárban. 
/A visszahozott könyvekre 
elengedjük a késedelmi díjat/ 

December 4 - 15.
Központi  Könyvtár
Fóti Népművészeti Szakgimnázium és
Gimnázium kerámia kiállítása

December 5. szerda
18.00 óra
Vörösmarty Művelődési Ház
Fóti Zeneiskola Karácsonyi koncertje

December 7. péntek
18.00 óra
Kisalagi Fiókkönyvtár
Karácsonyi Hangulat Winczheim Tiborral és 
vendégeivel

December 8 - 9. szombat, vasárnap
10.00 – 15.00 óra
Kisalagi Közösségi Ház 
Adventi vásár és kézműves foglalkozás

December 8. szombat
09.30 – 12.30 óra
Kisalagi Fiókkönyvtár
Családi szombatok
Kézműves foglalkozás: karácsonyi készülődés

December 8. szombat
13.30 – 16.30 óra
Központi Könyvtár
Családi szombatok
Kézműves foglalkozás: karácsonyi készülődés

December 8. szombat
16.00 óra
Vörösmarty Művelődési Ház
Mikulás koncert a Fülemüle Zenekarral és a 
Muharay Színház Télapójával, krampuszaival
/A program díjmentes, regisztrációs jegy 
igényelhető!/

December 9. vasárnap
19.00  óra
Vörösmarty Művelődési Ház
Curved Space zenekar – Takáts Máté 
a Muharay Színház színésze 
Takáts Tamás Dirty Blues Band
/A program díjmentes, regisztrációs jegy igényelhető!/

December 15. szombat
18.00 óra
Kisalagi Református Templom
Karácsonyi Hangverseny a
Fóti Zenebarátok Kórusa előadásában.
Ünnep fényében Igét hirdet 
Mezei Tibor református lelkész

December 22. szombat
16.00 – 18.00 óráig
Kisalagi Közösségi Ház
Mindenki Karácsonya
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PROGRAMAJÁNLÓ

A fóti telephelyű Agrolánc Kft. 
közel 30 éve, sikertörténet
Gyakorlati gépbemutatót és szakmai 
konferenciát tartott október elején a fóti 
Károlyi Kastélyban az Agrolánc Kft. 
A cég napjainkban több mint 25 év mun-
katapasztalatával, 35 fős csapattal, több 
ezer elégedett ügyféllel piacvezető szere-
pet tölt be a kommunális gépek, az ültet-
vénytraktorok, a golfpálya karbantartó 
gépek és a professzionális fűnyíró gépek 
hazai értékesítésében és szervizelésében.
„Elhivatott település fenntartással fog-
lalkozó szakemberekkel, kiváló csapat-
tal és professzionális gépekkel biztos a 
siker” – vallja Szemerei Károly a cég ala-
pítója és tulajdonosa. 
Rendezvényük elsődleges célja, hogy 
szakmai fórumot biztosítsanak a külön-
böző méretű települések polgármestere-
inek, a kertészeti és közterület-fenntartó 
vállalkozások vezetőinek; teret adjanak 
a tapasztalatcserének, és nem utolsó 
sorban, hogy bemutassák a települések 
fenntartásának gyakorlati művelete-
it, műszaki hátterét, az újdonságokat. 
Ezért Magyarországra hívták az általuk 
forgalmazott, főbb termékek gyártóinak 
képviselőit is, hogy megoszthassák az 
érdeklődőkkel a folyamatban lévő inno-
vatív és környezetbarát megoldásokat.
Tekintsünk azonban vissza a kezdetekre
Az Agrolánc Kft. 1990-ben alakult, me-

zőgazdasági és kommunális gépek és 
munkaeszközök értékesítésére. Kez-
detben ez szinte megvalósíthatatlannak 
tűnt: magas minőségi és műszaki szín-
vonalú gépek értékesítése kis forgótőké-
vel, nehéz értékesítési viszonyok és szűk 
fizetőképes kereslet mellett. 
A magyar gazdaság vezető ágazata ekkor 
a mezőgazdaság volt. Így a modern, ked-
vező felépítésű és méretű, multifunkciós 
traktorok országszerte a szőlőültetvé-
nyeken igen rövid idő alatt kedveltté vál-
tak. Nagyon sok vezető borászat hasz-
nálja a Carraro traktorokat az óta is.
Később a cég Olaszország irányába bő-
vítette üzleti érdekeltségeit, ennek kö-
szönhető a kiváló, töretlen partnerség és 
kizárólagos együttműködési megállapo-
dás a piacvezető márkákkal. 
A felmerülő igények kiszolgálása érde-
kében a cég 1999-ben kezdte meg Zöld 
Gép néven a járda- és utcaseprű gépek 
értékesítését. 2005-ben új piaci rést fe-
deztek fel, mégpedig a golf üzletágban. 
Az Agrolánc Kft-nél történt beruházá-
sok, a telephelybővítés és létszámnöve-
kedés mind-mind beigazolták a dön-
tések helyességét. A kis lépésekben, de 
biztos anyagi alapokra épülő fejlődés 
Králl Ágnesnek, a cég gazdasági igazga-
tójának – tulajdonosának – köszönhető.

A pályázati források bővülésével újabb 
piaci szegmens került az Agrolánc Kft. 
célkeresztjébe a sportpályák elérésével. 
Számos hazai, neves futballpályán az 
általuk forgalmazott minőségi gépekkel 
tartják karban a zöld gyepet. 
Az évről-évre megrendezésre kerülő 
egynapos, konferencián az idei esztendő-
ben meglepetés vendégként Dr. Kemény 
Dénes a Magyar Vízilabda-szövetség el-
nöki tisztjéről leköszönt, három egymást 
követő olimpiát megnyerő „aranygenerá-
ció” férfi vízilabda-válogatott szövetségi 
kapitányát üdvözölhették a résztvevők.  
A aki magával ragadó előadás sikerről, 
motiváltságról szólt, melynek nemcsak 
a profi versenysportban, hanem az üzleti 
életben is rendkívüli a jelentősége. 
Az előadó hangsúlyozta az állandó meg-
újulás képességének, a csapatszellemnek 
és a sikerre törekvés napi szinten tartá-
sának fontosságát.  

NOVEMBER 15. 18.00 óra
Geopolitikai akadémia
Dr. Jászberényi József: Európa jö-
vője – a negyedik ipari forradalom 
lehetőségei veszélyei
Helyszín: Kisalagi Közösségi Ház

NOVEMBER 16. 15.00 óra
IFI Színház
Fazekas Mihály: Lúdas Matyi a Gór 
Nagy Mária Színitanoda előadásában
Jegyár: 800,-Ft
Helyszín: Vörösmarty Művelődési Ház

NOVEMBER 17.  17.00 óra
Fóti Zenebarátok Kórusának 
45. évfordulójára rendezett jubileu-
mi hangversenye
Helyszín: Fóti Római Katolikus 
Templom

NOVEMBER 17. 19.00 óra
Baráti találkozó
Helyszín: Vörösmarty Művelődési Ház
NOVEMBER 22. 18.00 óra
Geopolitikai akadémia
Dr. Jászberényi József: Magyaror-
szág a geopolitikai erőterek között 
– mit tehetünk?
Helyszín: Kisalagi Közösségi Ház
NOVEMBER 23. 18.00 óra 
Találkozó a “Társaink Isten házá-
ban” című könyv szerzőjével. Hor-
váth Andrea írónő, asztrológus a fóti 
könyvtárban.
Helyszín: Központi Könyvtár
NOVEMBER 24. 9.30-12.30 óráig
Családi szombatok: kézműves fog-
lalkozás - készülődés a Mikulásra
Helyszín: Kisalagi Fiókkönyvtár

NOVEMBER 24. 13.30-16.30 óráig 
Családi szombatok: kézműves fog-
lalkozás - készülődés a Mikulásra
Helyszín: Központi Könyvtár

NOVEMBER 26. 15.00 óra
Szeniorok Fóti Akadémiája
Novák Mária: Ideális tánc- és moz-
gásformák, és veszélyek időskorban
Helyszín: Vörösmarty Művelődési Ház

A NÉMETH KÁLMÁN 
EMLÉKHÁZ 

NYITVATARTÁSI RENDJE

Téli nyitvatartás:
November 1-től február 28-ig, 

naponta: 10.00-14.00-ig,
Szünnap: hétfő, vasárnap
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Muharay Színház 
interjú sorozat 5. rész 
Kiss Csinszka Flóra 23 éves, nyíregyházi születésű. A nagy-
kállói Korányi Frigyes Gimnázium drámatagozatán vég-
zett, ahol a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház színészei 
tanították. Érettségi után felvételt nyert a Gór-Nagy Mária 
Színitanodába. 9 évig moderntáncolt, 12 évig néptáncolt, je-
lenleg pedig ukulelézni tanul.

Miért éppen a színészetet válasz-
tottad?

Az első szerepemet általános isko-
lásként kaptam, és az első pillanat-
tól imádtam ezt csinálni. Rögtön 
tudtam, hogy ez az, amit szeretnék.  
Imádok bent lenni a próbaterem-
ben, és valami jót alkotni azokkal 
az emberekkel, akik körülvesznek. 
Nem tekintem ezt fárasztó mun-
kának. Sokkal hamarabb elröpül 
az idő, mint hogyha egy irodában 
ülnék. Kevés ember találja meg 
ilyen könnyen a hivatását. Szere-
tem, amikor fent vagyunk előadás 
közben a színpadon, és elgondol-
kodtathatjuk a nézőt, tükröt tart-
hatunk vagy felvidíthatjuk. Abban 
a pár órában mindenki elfelejti a 
problémáját, kikapcsol, és csak mi 
vagyunk ott együtt.

Mi az álom célod?

Az álmom az, hogy életem végéig 
azzal foglalkozzak, amit szeretek. 
Szeretném még több mindenben ki-
próbálni magam, több lábon állni! 

Mit gondolsz, a hírnevet hogyan 
tudnád kezelni?

Úgy gondolom, jól kezelném. Attól, 
hogy valaki híres, ugyanolyan em-
ber, mint bárki más. Meryl Streep 
írja a könyvében, hogy a hírnév 
csak egy rossz velejárója ennek a 
szakmának. 

Volt már nagyobb bakid  
a színpadon?

Egyszer táncfellépésen belegaba-
lyodott a lábam egy kábelbe és el-
estem. Drámatagozatos koromban 
pedig előadás közben be kellett 
jönnöm egy jelenetbe, és nem jutott 
eszembe a szöveg. Halandzsa nyel-
ven hablatyoltam valamit, aztán 
kimentem. 

Könnyen bújsz egy-egy karakter 
bőrébe?

Volt már olyan szerepem, amit 
közel éreztem magamhoz, és volt 
olyan is, ami nagyon távol állt.  De 
valahogy mindegyikben ott van a 
közös pont. Nehéz például egy má-

sodik világháború idején élt zsidó 
lányt eljátszani, mert nekünk, a 
mai korban élőknek elképzelé-
sünk sincs, milyen lehetett azokat 
a dolgokat megtapasztalni. De még 
ebben a szerepben is van olyasmi, 
amit én is átéltem már az életben. 
Eddig mindig megtaláltam a közös 
pontokat a szerep és köztem. 

Izgulsz a színpadra lépés előtt?

Mindig van egy kis lámpaláz, de 
általában a színpadon megnyug-
szom, és onnantól kezdve egyálta-
lán nem izgulok!

Mit gondolsz a fóti közönségről?

Nagyszerű dolog, hogy mi vagyunk 
az elsők, akik a fótiaknak színhá-
zat csinálnak. A feladatunk, hogy 
olyan minőségi előadásokat mu-
tassunk be, amivel el tudjuk őket 
csalogatni máskor is!  A lassan egy 
éves tapasztalatom szerint a fótiak 
nagyon is hajlanak rá, és szívesen 
eljönnek hozzánk kikapcsolódni és 
egy jót szórakozni.

MUNKATÁRSAT KERESÜNK!

JELENTKEZÉS: Édes Varázs Kft   -  2151 Fót Béke utca 54.
Tel.: 06-30-98-31-608      E-mail.: info@ambrosia.hu

Személyesen pedig az Ambrosia Cukrászdában 
2151 Fót, Móricz Zs. út 96.

KERESSÜK VIDÁM, CSALÁDIAS CSAPATUNKBA
ÚJ KOLLEGÁINKAT!

17 éve Fóton üzemeltetjük 20 fős süti gyártó cégünket, 
amely az igények növekedésével most több munkakörbe

 is plusz segítséget igényel.
Szeretettel várunk akár azonnali kezdéssel, bejelentett, 

hosszútávú, 8 órás 5 nap/hét munkalehetőségre.
Gyakorlat/előképzettség előny, ha nincs itt majd segítünk ebben.

14

Idén is ellátogat könyvtárunkba a Télapó! 
Részletek a www.fotikonyvtar.hu weboldalon. 
A részvételi szándékot 2018. november 30-ig jelezhetik a 
fotikonyvtarvezeto@gmail.com e-mail címen! Csak írásos 
jelentkezést tudunk elfogadni.  A jelentkezéshez nem szükség-
es könyvtártagnak lenni. Korlátozott férőhelyünk miatt érde-
mes a jelentkezést minél előbb leadni! Egész kicsiknek is! 
                                                                                     

FÓT VÁROSI KÖNYVTÁR 

KÖNYVTÁRI MIKULÁS

A részvétel
ingyenes.

• CUKRÁSZ
• BETANÍTOTT CUKRÁSZ
• TAKARÍTÓ/MOSOGATÓ
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Horváth Andrea Társaink Isten há-
zában című könyvét már legalább tíz 
éve őrizgetem legkedvesebb köny-
veim közt a polcon. A fóti könyvtár 
vezetőjeként abban a megtisztelte-
tésben van részem, hogy az írónő-
vel már közel egy éve levelezhetek. 
Az emberek és állatok iránt érzett 
szeretete, tisztelete minden írásán 
átsugárzik, de a közszerepléstől ál-
talában elzárkózik. Emiatt külön 
nagy öröm, hogy elfogadta felkéré-
semet és november 23-án ellátogat 
könyvtárunkba. Minden könyve egy 
kicsit „kutyás” könyv is, nem tudom, 
olvastam-e olyan művét, amelyben 
ne említené meg élete kutyáit, de az 
írónő neve ismerősen csenghet az 
asztrológia iránt érdeklődőknek is. 
Angyalok hídja című könyve a hal-
doklók közt végzett szolgálatáról, 
az élet-halál nagy kérdéseiről szól, A 
mennyország szeleteiben a másság-
ról, elfogadásról közöl írásokat.  Az 
alábbiakban részleteket olvashat-
nak a Társaink Isten házában című 
könyvéből, valamint levelezésünk-
ből. (Kőszegi Réka)
„…egy vörös, cikázó csíkot láttam a ku-
tyámból, aki váratlanul egy ala¬cso-
nyan repülő verebet vett üldözőbe. A 
madár átrepült a bástyafa¬lon, - Aszt-
ró pedig utána! Soha életemben nem 
felejtem el a sikoltá¬sát, sem a belém 
markoló jeges rémületet, amikor lát-
tam őt a mélybe zuhanni. … A mai na-
pig visszaálmodom mindezt, épp úgy, 
mint a várakozást, reményt, félel¬met 
az állatklinika műtője előtti órákban.
    Valóságos vasakba verték a két kis 
sérült, pozdorjává tört lábat, s úgy 
vihettem haza másnap, hogy hat hé-
ten át kell majd mozdulatla¬nul fe-
küdnie az átfúrt, kimerevített lába-
ival. Az állatorvos azt taná¬csolta, ha 
tehetem, jobb, ha éjjel-nappal mel-
lette maradok 24 órás „szolgálatban”, 
hogy meg tudjam akadályozni, hogy 
elmozdítsa a vasakat.
   ... Fizetés nélküli szabadságot kér-
tem, a dupla ágyunkról „leköltöz-
tünk” a földre egy kiterített háló-
zsákra, és valóban egyetlen percre 
sem hagytam magára. A kezemből 
etettem, itattam, ölbe hordtam ki 
a kertbe a szükségét elvégezni, ha 
pedig én mentem a fürdőszobába, 
vittem ölbe magammal, és amíg ott 

tartózkodtam, ott fektettem le egy 
pokrócra. Hiszen az a 10 perc bősé-
gesen elég lett volna, hogy kirángassa 
a lábából a vasakat. Az első két hét 
volt a legnehezebb, amikor még ál-
landón próbálkozott és fájdalmai is 
voltak. A harma¬dik héten már nagy 
nehezen megszokta, hogy ne akarja 
minden adandó alkalommal elmoz-
dítani a vasakat, s ekkor pár hétre 
haza tu¬dott költözni a lányom, hogy 
segítsen nekünk, és felváltva ápoljuk 
Asztrót. Addig még bevásárlásban is 
kénytelen voltam a szomszé¬dok jó-
indulatára bízni magunkat.
Az orvos azt mondta, hogy bár „eb-
csont beforr”, de készüljek fel rá, 
hogy kutyám egész életében sánta 
marad. Soha nem fog tudni futkosni, 
kirándulni, hegyeket mászni. Elké-
szültem tehát rá, hogy úgy rendezzük 
be az életünket, hogy rövid sétákkal 
kárpótoljuk majd magunkat, és las-
sabban megyünk mindenhova. De 
azért gyógytornászt hívtam, akinek 
a segítségével én is megtanultam az 
Asztróval végzendő gyakorlatokat. A 
beteg kis lábak meghálálták a gon-
doskodást - s ma nemhogy nem sán-
tít, de éppolyan gyorsan és sokat fut, 
mint kölyökkutya korában…”
Andrea Asztró történetét kiegészí-
tette számomra a levélváltás során:
„Igen, amikor a vasakba vert kis lá-
baival hazavittem… fizetés nélkü-
li szabadságot kértem, hogy itthon 
ápolhassam.  A főnököm első válasza 
az volt, hogy „nem lehet,” -   amire azt 
mondtam, hogy „Én ezt nem kérdez-
tem, hanem közöltem. Ha nem ka-
pom meg, akkor az a kérésem, hogy a 
maradék fizetésemet és a papírjaimat 
postázzák ki nekem.”
  Fogalmam sem volt, hogy mi lesz 
velünk, ha kirúg, -   csak azt tudtam, 
hogy Asztrót akkor sem hagyom 
cserben, ha az ég a földdel összeér.
…  Emberséges főnök volt, nem rúgott 
ki, - kötöttünk egy kompromisszu-
mot, hogy hetente két novellát írok 
a lapnak, és kaptam egy tucat német 
fordítást.  Még nem volt internet, 
- hetente jött az RR-es rendszámú 
autó és vitte a novelláimat és a fordí-
tásaimat Pestre, a szerkesztőségbe.”
Már régen szerettem volna rákér-
dezni, előző levelében említette is a 

lányát: Az Angyalok táncából nekem 
úgy tűnt, hogy nem született gyere-
ke, de emlékeztem, hogy a Társaink 
Isten házában a lánya segített, ami-
kor Asztró lába vasban volt.
„Vérszerinti gyermekem valóban 
nincs, ám intézeti nevelőtanár ko-
romban kivettem a csoportomból egy 
árva kislányt és felneveltem.  Ő akkor 
8 éves volt, én 27. Sosem bántam meg, 
csodálatos anya-gyerek kapcsola-
tunk volt az elmúlt 33 év alatt!!! … 
Egyébként Marinak hívják, vérsze-
rinti gyereket nem akar, de a saját 
kutyáin kívül több rossz sorsú ku-
tyát ápol, segít. Az egyik legszeretőbb 
lény, akivel valaha találkoztam…”
Egy évvel ezelőtt az Angyalok tán-
ca című könyvet küldte ajándékba 
a könyvtárnak. Akkor rákérdeztem, 
mi célja volt a könyv és a levél el-
küldésével? Általában ilyen esetben 
bemutatkozási lehetőséget szoktak 
kérni a szerzők, önéletrajzi írásából 
azonban egyértelmű volt számomra, 
hogy Andrea egyáltalán nem vágyik 
rivaldafénybe.
„Hogy mi volt a célom a levéllel és a 
könyvvel?
Mióta írói pályára adtam a fejem, 
szeretném, ha minél több emberhez 
eljutnának a könyveim. Ne kérdezze, 
hogy ez művészi hiúság-e, vagy az, 
hogy így szeretnék jelet hagyni ma-
gam után és adni valamit másoknak, 
- valószínű, mind a kettő.
 Nagyképűen hangzik ugyan, de hála 
Istennek, reklámra nincs szükségem, 
- elég szépen fogynak a könyveim, 
(ami talán nem is az én érdemem, ha-
nem a kiadómé és a terjesztőké).
  … A könyvtárakon keresztül… talán 
akkor is marad belőle és eljut embe-
rekhez, amikor én már nem leszek...
Író-olvasó találkozóban valóban nem 
„reménykedtem,” - olyannyira nem, 
hogy az egykori Hunga-Librivel való 
szakításomat követően minden ki-
adói szerződést úgy írok alá, hogy ki-
kötöm benne: nem vállalok ilyesmit.  
(Lassan kezdik megszokni…)
Ám az Ön által javasolt időpont sze-
rencsére még annyira távoli, (több, 
mint egy év…), hogy lehet, hogy kivé-
telt teszek.”

 Horváth Andrea

Horváth Andrea író-olvasó találkozó
 a Fót Városi Könyvtárban 
2018. november 23. péntek, 18 órai kezdettel     Fót, Dózsa György út 12-14.



NYEREMÉNYJÁTÉK
E havi játékunkra jelentkezők között 
három darab 10.000 Forint 
értékű vásárlási utalványt sorsolunk 
ki, melyet a Fóti Auchanban tudnak 
beváltani.  A játékban való részvétel 
egyszerű. Olvassák el cikkeinket és 
válaszoljanak helyesen a kérdése-
inkre. 
A válaszokat 
2018. december 3-ig kérjük az 
info@fotihirnok.eu címre. 
A tárgy mezőbe a 
’Nyereményjáték 5’ -öt írják. 

1.  Hány versenyen vett részt Nagy Richárd a 2018-as évben?
 a) 6
 b) 9
 c) 12

2.  Hogy hívják Horváth Andrea írónő kutyáját?
 a) Buksi
 b) Plútó
 c) Asztró

3.  Mikorra tervezik az új Városháza alapkőletételét?
 a) Még idénre
 b) 2019-re
 c) 2020-ra

Mindenkinek sok sikert kívánunk!

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

Fóti Hírnök2018 21
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Könyv a hátkímélő lovaglásról
Lovas könyvet adott ki a Magyar Lovasterápia Szövetség (MLTSZ) és 
a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat (NGYSZ)

2018. október elején jelent meg a Nem-
zetközi Gyermekmentő Szolgálat ki-
adásában Isabelle von Neumann-Co-
sel – Susanne von Dietze: Így kíméld 
a hátad, lovas című könyve magyar 
nyelven.  A két szerző évek óta oktató-
ként vesz részt az MLTSZ akkreditált 
lovasterápiás képzésein, továbbképzé-
sein. Orvosok és gyógytornászok, de 
hobbi-, verseny- és hivatásos lovasok 
is egymással ellentétes véleményeket 
fogalmaznak meg arról, hogy a lovag-
lás egészséges edzéslehetőség-e a hát-
nak, vagy egészségtelen terhelés, mely 
kopáshoz vezet. Ez a könyv utat mutat: 
a hát lenyűgöző, sokrétű működéséből 
kiindulva először tárja elénk átfogó-
an ló és lovas háta között végbemenő 
komplex összjátékot. És ezzel el is vág-
ja minden elhamarkodott általánosítás 

útját: ugyanis minden helyzet egyedi. 
Nem az a lényeg, hogy lovagolunk-e, 
hanem az, hogy hogyan!
A könyvben leírt tanácsok és gyakorla-
tok gazdag tárházából minden igényes 
és együttgondolkodó lovas összeál-
líthatja a saját hátkímélő gyakorlati 
megoldásait, legyen az a hobbi-, a ver-
senylovaglás vagy a kiképzés számára. 
A könyvben 280 fotó, 17 rajz és 67 grafi-
ka gondoskodik a gyakorlatiasságról és 
a szemléletességről. 
A Szolgálat kiképzőknek, oktatóknak, 
tanuló lovasoknak, lovasterápiával fog-
lalkozóknak, de még profi lovasoknak 
is ajánlja a könyvet, és azért támogatta 
a mű németről magyarra történő fordí-
tását és hazai kiadását, hogy minél több 
szakemberhez eljuthasson a szerzők 
nagy tapasztalati és ismeretanyaga.  
Az Egyesület 1000 példányban adta ki a 
könyvet, melyet korlátozott számban a 
szakemberek megvehetnek a Nemzet-
közi Gyermekmentő Szolgálat címén: 
1066 Budapest, Teréz körút 24., I/1. A 
könyvhöz tartozik egy oktató videó is, 
melynek hangalámondása előrelátha-
tóan novemberben készül el.

A szerzők:
Susanne von Dietze díjlovas, FN-ki-
képző és bíró, első munkája a sok 
nyelvre lefordított alapmű, az „Egyen-
súly a mozgásban”. Gyógytornászként 
szerzett különleges tapasztalatai és 
tudása ló és lovasa mozgásának köl-
csönhatásairól nemzetközileg elismert 
szaktekintéllyé tették. Családjával  
Izraelben él.
Unokatestvére, Isabelle von Neu-
mann-Cosel FN-kiképző és bíró, si-
keres lovassport szakíró. Balettra és 
táncra szakosodott kulturális újság-
íróként sajátos mozgásszemléletet visz 
kiképzői munkájába. A nemzetközi 
hírnévnek örvendő tanfolyamvezető és 
előadó Mannheimben él.
Isabelle von Neumann-Cosel – Susan-
ne von Dietze: Így kíméld a hátad, lovas
(Rücksicht auf den Reiterrücken, 2009, 
FNverlag, Warendorf)

Kiadó: NGYSZ Magyar Egyesület, 1000 
pld, 2018
Fordította: Agócs Mónika
Szakmai lektor: Kövy András
Szerkesztő: Gabos Erika

Tankoljon  
kedvezményeinkérT  
és ajándékainkérT!
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November 13. 10.00 óra   Muharay Színház
Benedek Elek meséi nyomán írta és rendezte Zsurzs Kati
A Rózsátnevető királykisasszony című mesejáték
Jegyár: 800,-Ft
Helyszín: Vörösmarty Művelődési Ház 

November 14. 10.00 óra  Muharay Színház
Benedek Elek meséi nyomán írta és rendezte Zsurzs Kati 
A Rózsátnevető királykisasszony című mesejáték
Jegyár: 800,-Ft   Helyszín: Vörösmarty Művelődési Ház

November 15. 10.00 óra   Muharay Színház
Benedek Elek meséi nyomán írta és rendezte Zsurzs Kati
A Rózsátnevető királykisasszony című mesejáték
Jegyár: 800,-Ft
Helyszín: Vörösmarty Művelődési Ház 

November 28. 19.00 óra  Muharay Színház
Tadeusz Słobodzianek - A mi osztályunk című előadás
Jegyár: 2900,-Ft ; 2500,-Ft


