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Fóti Búcsú és 
VIII. Paradicsom Fesztivál 
Augusztus 19-én megrendezésre került a Fóti Búcsú és VIII. 
Paradicsom Fesztivál. Az ünnepségen egész napos piac és 
vásár, paradicsom befőzés volt, megrendezésre került a 
„legnagyobb paradicsom” verseny, fellépett a RépaRetekMogyoró 
együttes, műsort adott a Pesti Magyar Operett Színpad tár-
sulata, fellépett a Burnout és a Tales of Evening zenekar, este 
pedig Péter Szabó Szilvia szórakoztatta a közönséget egy re-
mek koncerttel. A rendezvényt egy látványos tűzijáték zárta. 

Változtatás nélkül közöljük Bartos Sándor 
polgármester beszédét, melyet a Kisalagi 
Millenniumi Emlékparkban tartott koszo-
rúzáson mondott.

„Tisztelt Ünneplők! 
Kedves Vendégeink! 

Augusztus 20-a az egyik legrégibb magyar 
ünnepnapunk: A keresztény magyar állam-
alapítás, a magyar állam ezeréves folytonos-
ságának emléknapja. 

Szent István királyunk
ünnepe. Azé a királyé, aki 
keresztény államot alko-
tott, és így is biztosította 
nemzete megmaradá-
sát. Szent Istvánt első-
sorban nem a hadjá-
ratai, sem a csatákban 
aratott győzelmei tet-
ték naggyá, hanem hívő 
szellemben végzett al-
kotó tevékenysége, a köz-
igazgatást szervező mun-
kája. A rend és az igazság, az 
önmaga által is betartandó és 
betartott jó törvények híve volt.

Életművének vezérfonalaként említhető, 
hogy védelmeznünk és felelősséget kell vi-
selnünk utódainkért. Együttélésünk legfon-
tosabb keretei a család és a nemzet; összetar-
tozásunk alapvető értékei a hűség, a hit és a 
szeretet. A közösség erejének és minden em-
ber megbecsülésének alapja pedig a munka, 
az emberi szellem teljesítménye.
Első királyunk ezekre a pillérekre építette, 

ezekre az értékekre alapította a magyar álla-
mot. Vármegyéket szervezett, amelyek élére 
ispánokat nevezett ki, a falvakba templomo-
kat építtetett, törvényeket alkotott, megho-
nosította a latin betűs írást és csak azokat 
engedte be az országba, akik dolgozni akar-
tak és tudtak, érkezésük pedig a magyarság 
érdekeivel nem volt ellentétes. 

Utódai folytatták művét: az Árpád-házi ki-
rályaink erős, keresztény állammá építették 

a középkori Magyarországot. A Hu-
nyadiak idején országunk Euró-

pa egyik legerősebb középha-
talma lett. Történelmünk 

során keresztény, európai 
értékeinket egy pilla-
natra sem adtuk fel, mi 
voltunk a keresztény-
ség védőbástyája.

István király és utó-
dainak tettei, a magyar 

népnek iránymutatóul 
szolgáltak a történelem 

során és ma is. 
Meggyőződéssel vallom, hogy 

sok tekintetben öröksége szá-
munkra is aktuális üzeneteket hordoz.

Ma Európában nem hadseregek vonulnak a 
Duna völgyében, nem szemtől szembe ví-
vunk harcot, hanem egy szinte láthatatlan, 
erőszakos, keresztény kultúránkat meghó-
dítani, elpusztítani akaró hatalom ellen kell 
védekeznünk. Ez a Mi felelősségünk, nem-
csak a kormányé, nemcsak az önkormány-
zaté, hanem minden egyes magyaré, minden 
egyes fótié.”
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Nyári fejlesztések
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Tisztelt Állattartók!
Az afrikai sertéspestis (továbbiakban: ASP)  
Magyarországon történő megjelenése okán a házi 
sertés állományok védelme érdekében, szükségessé vált a 
felkészülés a fokozott járványügyi helyzetre.

A lakosság gazdasági kárának enyhítése 
érdekében felhívjuk a Tisztelt Lakosság 
figyelmét az alábbi szabályok betartására:

- A sertéstartás tényét a TIR/ENAR 
rendszerbe be kell jelenteni, amit a Járá-
si Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és 
Állategészségügyi Osztályánál kell kez-
deményezni (2600 Vác, Káptalan utca 1-3. 
ügyfélfogadási idő: hétfő - szerda - pén-
tek 9:00 - 12:00 óra között, telefonszám: 
0620 556 6411; 0627 502 676)
- A háztartási ételhulladék (moslék) fele-
tetése tilos!
- ASP vagy Klasszikus sertéspestis 
gyanúját a klinikai tünetek észlelésé-
től számított 24 órán belül jelezni kell a 
szolgáltató állatorvosnak, vagy a járási 
főállatorvosnak.
- A sertésállományt védeni kell a vaddisz-
nókkal való érintkezéstől.
- Elhullás vagy leölés esetén az állami kár-
talanításra csak azok a tartók lesznek jo-
gosultak, akik a fenti kötelezettségeiknek 
az első elhullást megelőzően eleget tettek.

Az afrikai sertéspestis (ASP) nagy ragá-
lyozó képességű, vírus okozta fertőző 
betegség, amely iránt Európában a házi-
sertés és az európai vaddisznó fogékony. 
Afrikában a közönséges varacskosdisz-
nó és egyéb vaddisznó fajok, valamint 
Ornithodoros nembe tartozó óvantagok 
(lágy kullancsok) játszanak szerepet a 
betegség fenntartásában. Európában az 
óvantagok ASP átvitelével kapcsolatos 
szerepéről még viszonylag kevés infor-
máció áll rendelkezésre.

A betegség vírusellenes állatgyógyászati 
készítményekkel nem gyógyítható és az 
állatok védőoltására engedélyezett, haté-
kony oltóanyag (vakcina) sem áll rendel-
kezésre. Az ASP vírusa iránt a sertés és a 
vaddisznó minden életkorban fogékony és 
a megbetegedett állatok szinte kivétel nél-
kül elpusztulnak. Az ASP vírus az embert 
nem betegíti meg, ezért közegészségügyi 
jelentősége nincs, de a felelőtlen emberi 
magatartásnak a betegség terjesztésében 
döntő szerepe lehet.

A betegség terjedése:
A beteg sertések valamennyi váladékuk-
kal (bélsárral, vizelettel, nyállal, orrvála-
dékkal, ondóval, hüvely- és méhváladék-
kal) ürítik a vírust és ezáltal közvetlenül 
megfertőzik a velük érintkező társaikat. 
A sertéstartók, az állatgondozók, az ál-
latfelvásárlók és a fertőzött állatok tartási 
helyén megforduló más személyek az em-

lített váladékokkal szennyeződött lábbe-
livel, ruházattal, használati eszközökkel 
(villa, lapát, vödör, takarmányos kocsi 
stb.) szintén elhurcolhatják a betegség 
kórokozóját. Európában a keletről nyugat 
felé terjedő vírus nagyon virulens, ezért a 
házisertés és vaddisznó állományokban 
tömeges megbetegedéseket, valamint el-
hullásokat okoz.

A betegség fontosabb tünetei:
Az állat megfertőződésétől a betegségre 
gyanút keltő tünetek megjelenéséig terjedő 
lappangási idő 3-15 nap között változhat, 
de súlyos heveny megbetegedés esetén csu-
pán 3-4 nap. A nagyon virulens vírustör-
zsek által okozott ASP az állat egy-két napi 
betegsége után elhullásra vezető túlheveny, 
vagy gyanút keltő tünetekkel járó és 5-10 
napig tartó, de szintén elhullással végződő 
heveny kórformában is megnyilvánulhat. 
Túlheveny (peracut) esetben az állattartó 
csupán azt észleli, hogy sertései rövid ideig 
bágyadtak és étvágytalanok, majd várat-
lanul elpusztulnak. A vadászterületen na-
gyobb számban elhullva talált (különböző 
korcsoportba tartozó) vaddisznók felkeltik 
a túlheveny ASP gyanúját is.

Állami kártalanítás:
A betegség elfojtása/felszámolása érde-
kében hatósági rendelkezésre leöletett 
sertései után az állattartó állami kárta-
lanításra jogosult. Az állami kártalanítás 
mértéke az állatok forgalmi értékének 
100%-a. Amennyiben a sertéstartó az ál-
lat(ok) betegségét vagy elhullását nem je-
lentette az állatorvosnak, akkor – az ASP 
későbbi hatósági megállapítását követően 
– a felszámolt állománya után állami kár-
talanításra nem jogosult, továbbá élelmi-
szerlánc-felügyeleti bírsággal sújtandó. 
Ez vonatkozik az állattartóval azonos be-
számítás alá eső, fent említett személyek 
mulasztására is.

A FERTŐZŐ SERTÉSBETEGSÉGEK, 
ÍGY AZ ASP MEGELŐZÉSE SZEM-
PONTJÁBÓL IS HASZNOS TANÁCSOK 
SERTÉSTARTÓK RÉSZÉRE
l. Sertésvásárlás előtt mindig konzultál-
jon állatorvosával. Sertést másik állattar-
tótól, vagy állatorvosi ellenőrzés alatt álló 
állatvásáron csak a megfelelő szállítási 
bizonylatokkal együtt vásároljon meg.
2. Ne vásároljon sertéseket ismeretlen 
személyektől, különösen személygépko-
csi utánfutókról olcsón eladásra kínált, 
jelöletlen állatokat.
3. A megvásárolt sertéseket kb. egy hóna-
pig különítse el saját állományától.

4. Rendszeresen takarítsa és fertőtlenítse 
a sertések tartási helyét, az etetésre és ita-
tásra használt eszközöket.
5. Ne keressen fel olyan sertéstartó ud-
vart, ahol az állatok megbetegedtek, még 
a szomszéd vagy közeli ismerős erre irá-
nyuló kérésére sem.
6. Ha Ön házisertéseket is tartó vadász, 
akkor kerülje el azt, hogy sertései a vad-
disznók zsigereléséből /feldolgozásából 
származó nyesedékhez hozzájussanak. A 
vadászaton használt öltözékét és lábbeli-
jét cserélje le mielőtt sertéseit itatni vagy 
etetni akarja.
7. Amennyiben a település külterületén 
tart sertéseket, akkor azok vaddisznókkal 
való közvetlen érintkezését akadályozza 
meg a kerítés megerősítésével. Vaddisz-
nók által megdézsmált takarmányt ne 
adjon sertéseinek, és a vaddisznók által 
összetúrt, azok ürülékével szennyezett 
szalmakazlat se használja almozásra.
8. Állatai megbetegedését vagy váratlan 
elhullását mindig jelentse be a településen 
dolgozó állatorvosnak. Elhullott sertései 
szakszerű ártalmatlanításának módját 
beszélje meg az állatorvossal.
9. Az Európai uniós és ennek megfele-
lően a hazai jogszabályok tiltják az álla-
ti eredetű melléktermékek közé tartozó 
élelmiszerhulladék (közismertebb néven 
„konyhamoslék”) sertésekkel (más élel-
miszertermelő állatokkal) való etetését, 
mivel ez számos fertőzőbetegség terjesz-
tője lehet. Ebből a szempontból különösen 
veszélyesek az autópályák és az országos 
főutak mellett lévő kamionparkolók te-
rületéről összegyűjtött, állati eredetű 
élelmiszerek maradékát is tartalmazó 
hulladékok. A szállodákból, éttermek-
ből, közkonyhákból származó élelmi-
szer-hulladék esetében is fokozott a jár-
ványügyi kockázat. Éppen ezért nem csak 
a jogszabályi tilalom, de saját állatállo-
mányuk védelme érdekében se etessenek 
élelmiszerhulladékot sertéseikkel!
10. Ne adjon és ne kérjen kölcsön a serté-
sek ápolásához, ellátásához használt esz-
közöket, szerszámokat.
11. Kocáit csak olyan tenyészkannal fedez-
tesse, amelynek a fontosabb fertőző betegsé-
gektől való mentességét állatorvos igazolja. 
Ha kocáit mesterségesen akarja terméke-
nyíttetni, akkor e feladatra engedéllyel ren-
delkező személyt (állatorvost, nyilvántartás-
ba vett inszeminátort) kérjen meg.

(Forrás: www.portal.nebih.gov.hu)
Nagyné Csapó Márta sk.

Környezet és természetvédelmi ügyintéző
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal
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Szépkorú köszöntése
városunkban

90. születésnapjuk 
alkalmából 

a Magyar Köztársaság Kormányának nevében köszöntötte 

Bartos Sándor 
polgármester úr.

Jó egészséget és további örömökben gazdag, szép éveket kívánunk családjaik körében.

Schulz Rezső Istvánné, 
Erzsike nénit 

2018. augusztus 8-án, 

Könczöl Jánosné,
Magdika nénit 

2018. augusztus 30-án 

Újra anyakönyvi hírek 
Következő számtól újra indul az Anyakönyvi Hírek  a Fóti Hírnökben

Lakossági igényt szeretnénk kie-
légíteni azzal, hogy a Fóti Hírnök-
ben hírt adunk arról, hogy hányan 
és kik születtek Fóton, kik kötöttek 
házasságot, vagy sajnálatos módon 
kik haláloztak el.

Az újszülöttek adatainak megje-
lenéséhez szükséges szülői hozzá-
járuló nyilatkozatot a védőnőknél 

lehet beszerezni és leadni.

Településünkön házasságot kötő 
párok, az anyakönyvvezetőnél te-
hetnek ehhez hozzájáruló nyilatko-
zatot a házassági szándék bejelenté-
sekor. 

Azon közvetlen hozzátartozóknak, 
akik hozzájárulnak szerettük el-
halálozásának az újságban történő 

megjelentetéséhez, 
egy nyilatkozatot 
kell kitölteni. A nyi-
latkozat a Kegyeleti Szol-
gálatnál, az anyakönyvvezetőnél, 
vagy a kommunikációs referensnél 
beszerezhető, és leadható, vagy le-
tölthető a www.fot.hu oldalon vagy 
Fót Facebook oldaláról.

Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik drága szerettünk 

ID. LIPP SÁNDORNÉ 
sz. Kántor Mária 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

temetésén részt vettek, utolsó útjára elkísérték. 
Együttérzésükkel fájdalmunkban osztoztak.
                                                          Gyászoló család

Hálás szívvel mondunk köszönetet 
mindazoknak, akik 

NAGY JUDIT 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

temetésén megjelentek, elkísérték őt
 utolsó útjára, sírjára koszorút, virágot

helyeztek, és osztoztak mély gyászunkban.
Nagy család
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Megállíthatatlan a
Future Tennis Team
A Future Tennis Team-et Hor-
váth Henrik alapította 2017. ápri-
lisában Fóton, törzsgyökeres fóti 
lakosként. Henrik maga is nagy 
sikereket aratott a tenisz világá-
ban, utánpótlás korúként nemzeti 
válogatott, felnőttként pedig első 
osztályú játékos volt Magyaror-
szágon. Több mint 10 éve dolgozik 
edzőként. Pályafutása alatt számos 
korosztályos válogatott játékost 
nevelt ki, illetve dolgozott velük.

Közel másfél éves működésük alatt 
már több, mint 80-an fordultak meg 
edzéseiken és jelenleg is meghaladja 
az 50-et az aktívan teniszedzésre já-
rók száma. A legfiatalabb játékosuk 
3 és fél éves, legidősebb pedig 70. 7 
aktív versenyteniszezőjük van, 12-16 
éves kor között, közülük 3-an kor-
osztályos válogatott játékosok. Idén 
már nyertek korosztályos országos 

versenyeket, nemzetközi versenyt 
párosban, illetve szerepeltek dobo-
gón az idei Magyar Bajnokságokon. 
Bárki csatlakozhat hozzájuk, aki 
csak szeretne, legyen amatőr, kez-
dő, versenyző, illetve ovis korú, vagy 
nyugdíjas éveiben járó, náluk min-
denki megtalálja a helyét.

Klubjának két fő célja van: 
Egyrészt egy stabil sportolási le-
hetőséget szeretnének biztosítani 
a helyi sportolni vágyók számára 
korosztálytól/tudásszinttől függet-
lenül, hiszen a tenisz olyan sport, 
amit bármilyen életkorban el lehet 
kezdeni ahhoz, hogy egy kis idő után 
az ember élvezhetően űzhesse. Ezért 
egészen óvodás kortól várnak min-
denkit sok szeretettel teniszezni.

Másrészt szeretnének egy olyan te-
niszklubbot létrehozni, ami az or-

szágban, de akár Európában meg-
határozó szerepet töltsön be a profi 
teniszéletben.

Fejlesztési terveik:
Ahhoz, hogy céljaikat elérjék, az 
infrastruktúrának is fejlődnie kell, 
hiszen jelenleg az 5 db teniszpályán 
kívül nem sok található a tenisz-
klubban. Az idén megvalósuló fej-
lesztések közé tartozik a világítás 
megépítése, fedett pálya létesítése, új 
klubház építése, a teniszpályák fel-
újítása és a locsolórendszer kiépítése. 
A következő évben pedig célul tűzték 
ki egy 6. teniszpálya építését, a kerí-
tések felújítását és versenyek rende-
zését (hazai, nemzetközi, amatőr).

Köszönik Bartos Sándor polgármester 
Úrnak, Fót Város képviselőinek, ön-
kormányzati dolgozóinak és persze a 
Fóti Sportegyesületnek a támogatást!

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, 
hogy Magyarország Kormánya a 
1364/2018. (VII. 27.) Korm. határo-
zatában döntött a téli rezsicsökken-
tés végrehajtását követően szüksé-
gessé váló további intézkedésekről.

A határozat szerint a téli rezsicsök-
kentésben korábban nem részesült, a 
vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő 
fűtőanyagot felhasználó háztartások 
is egyszeri természetbeni támoga-
tásban részesülnek a fűtési költségek 
viselésével összefüggésben. Csak az 
kaphat azonban támogatást, aki még 
nem részesült a téli rezsicsökkentés-
ben, és erről büntetőjogi felelőssége 
tudatában nyilatkozatot is tesz.  
Felhívjuk a figyelmet, hogy háztartá-
sonként kizárólag egy igény érkezhet, 
ellenkező esetben az önkormányzat 
az ugyanazon háztartásra benyújtani 
kívánt további igénybejelentést nem 
fogadja be.

Tájékoztatjuk továbbá a lakosságot, 
hogy a hivatásos katasztrófavédelmi 
szerv területi szerve szükség szerint 
további adatgyűjtést, valamint szúró-
próbaszerű, helyszíni vizsgálatot vé-
gez és amennyiben a vizsgálat ered-
ményeként valószínűsíthető, hogy az 
igénybejelentő rosszhiszeműen járt 
el, az önkormányzat szabálysértési, 
vagy – minősítő körülmény fennál-
lása esetén – büntetőeljárást kezde-
ményez.

A támogatás igényléséhez összeállí-
tott igénybejelentő adatlap elérhető 
www.fot.hu honlapon illetve a Ható-
sági és Ügyfélszolgálati Irodán. 

Az igénybejelentés a Fóti Közös Ön-
kormányzati Hivatal Hatósági és 
Ügyfélszolgálati Irodáján nyújtható 
be, legkésőbb 2018. október 15. nap-
jáig, amely határidő elmulasztása 
jogvesztő. 

A juttatás igényelhető formája: tűzi-
fa, szén, propán-bután palackos gáz, 
propán-bután tartályos gáz, fűtőolaj, 
pellet/brikett.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a határo-
zat értelmében a természetbeni támo-
gatás a fűtőanyagra vonatkozik, a tá-
mogatás nem fedezi az egyéb, például 
a szállítási, darabolási költségeket.

Az igénybejelentő nyilatkozaton 
rögzíteni szükséges az igényelt fű-
tőanyag fajtáját, amely később nem 
módosítható. Az igénylő személynek 
az adott háztartás a bejelentett lak-
helye, vagy a bejelentett tartózkodási 
helye.

Az igénybejelentéseket a Belügymi-
nisztérium részére továbbítjuk to-
vábbi intézkedés céljából.
 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal

Téli rezsicsökkentésben korábban
nem részesültek támogatása
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Fót Bajnokai 

Veszélyes- és elektronikai
hulladékok gyűjtése

Hogyan lehetsz Te is Fót Bajnoka?
Az élsportolók élete köztudottan 
sok kompromisszummal jár. Ren-
geteg küzdelemmel és még több le-
mondással. Ezért is becsüli meg Fót 
Város az élsportolóit. Készítettünk 
egy rövid felhívást, melyből meg-
tudhatják kiknek jár a Fót Bajnoka 
elismerés.

Ki részesülhet a Fót Bajnoka ki-
tüntetésben?
Fót Bajnoka” kitüntetésben része-
sülnek az adományozást megelőző 
évben Olimpián, Világbajnokságon, 

Európa-bajnokságon, ifi, junior, és 
felnőtt kategóriákban 1-3. helyezést 
elérő, fóti állandó lakóhelyű, avagy 
fóti bejegyzett székhelyű sporte-
gyesületnél igazolt sportolók. 

Hogyan válik valaki jogosulttá a díjra?
A kitüntetésre a sportoló az érem 
megszerzésével válik jogosulttá, 
amennyiben arról az Önkormány-
zat a tömegtájékoztatásból értesül, 
illetve amennyiben az adott ver-
seny jegyzőkönyvét (végeredmé-
nyét) a tárgyévben, avagy legkésőbb 
a tárgyévet követő év január 31-ig 

a sportoló bemutatja a Város pol-
gármesterének - aki a Fóti Közös 
Önkormányzati Hivatal útján in-
tézkedik a jogosult kitüntetési céllal 
történő nyilvántartásba vételéről.

Mi jár a kitüntetéshez?
 A „Fót Bajnoka” kitüntetéshez dí-
szoklevél és ötvenezer forint értékű, 
sportolási célra felhasználható vá-
sárlási utalvány jár, az Önkormány-
zat éves költségvetésében e célra 
előirányzott négyszázötvenezer fo-
rint keretösszeg terhére.

Tisztelt Fóti Lakosok!
Fót Város Önkormányzata ha-
gyományainak megfelelően idén 
ősszel is megrendezi a lakossági 
veszélyes- és elektronikai hulla-
dékgyűjtési akciót, amelynek al-
kalmával az alábbiakban felsorolt 
anyagokat vesszük át ingyenesen:

Veszélyes hulladék
(Helyszínek: Luther M. tér – Ön-
kormányzati Hivatal parkolója és 
Németh K. u. 40. SzuperCoop üzlet 
melletti parkoló)
• Akkumulátor, elem

• Gyógyszer, méreg, vegyszer
• Növényvédő-, rovarirtó szer
• Festék, lakk, hígító, oldószer,  
 ragasztó
• Fáradt olaj, használt étolaj
• Maróanyagok, higanyos hulladék
• Hajtógázas (spray) palack

Elektronikai hulladék
(Helyszín: Luther M. tér – Önkor-
mányzati Hivatal parkolója)
• Háztartási kis- és nagygépek
• Számítástechnikai és távközlési  
 berendezések
• Szórakoztató elektronikai cikkek
• Világítótestek

• Elektromos bar 
 kácsgépek, szerszámok
• Elektronikai játékok, szabadidős  
 és sport berendezések
• Mobiltelefonok
• Akkumulátorok, elemek

Átvétel időpontja:
2018. október 6. (szombat)
9.00 – 13.00 óra
Köszönjük minden résztvevőnek, 
hogy óvja, védi környezetünket!

Kárpáti Gábor s.k.
Közbiztonsági- és hulladékgazdál-

kodási referens

Gratulálunk Szabó Petrának, aki a 2017. szeptember 28-október 1. között Kanadá-
ban megrendezett Goju-Kai Global Championship stílus világbajnokságon 3. helye-
zést ért el. Továbbá gratulálunk Nagy Adriánnak és Nagy Patriknak, akik az ITF 
Taekwon-do Európa bajnokságon értek el 3. helyezést. Az ifjú sportolók a Fóti Bú-
csú és VIII. Paradicsom Fesztiválon vehették át a Fót Bajnoka elismerő címet.
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Kulturált Települési Környezet Díj Adományozása tárgyában

Pest Megye Önkormányzata nagyra becsüli a megye lakossága, valamint közösségei által az épített és 
természetes környezet állapotának megóvásáért, jobbításáért és fejlesztéséért tett erőfeszítéseket, ezért e 
területen elért kiemelkedő teljesítmények elismerésére 2008. évtől Pest Megye Környezetvédelméért Díj 

elnevezéssel kitüntető díjat alapított. 
Fentiek elismerésére 2018-ban ismét meghirdetésre kerül a

„Pest Megye Környezetvédelméért Díj”
című pályázat. 

A Díj elnyerésére jogosultak köre 
1. Természetes személyek 
2. Jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezetek 
A Díjból 1-1 kerül odaítélésre a fenti két jogosultsági kategóriában.  
A támogathatóság tartalmi feltétele: Pest megye épített és természetes környezetének megóvása, fejlesztése, 
a környezettudatos szemlélet kialakítása érdekében magas színvonalú, kiemelkedő értékű és eredményes 
munka végzése.  
Nem díjazhatók azok a gazdasági társaságok, amelyeknek gazdasági érdeke, hogy a környezetvédelemre 
kiemelt figyelmet fordítsanak. 
Az elismerésre érdemes személy elhalálozása esetén posztumusz kitüntetés adományozható, amelynek át-
vételére a legközelebbi hozzátartozó jogosult. 
 
A pályázat formai követelményei 
A pályázat szöveges részből és fotódokumentációból áll, összefűzött vagy egybekötött A/4 formátumban. 
 
A pályázat tartalmi követelményei 
A benyújtandó dokumentumnak tartalmazniuk kell:  a javasolt személy vagy szervezet nevét, címét, elér-
hetőségeit (cím, telefon, email), a javaslattevő nevét, címét, elérhetőségeit (cím, telefon, email),  a javasolt 
személy, vagy közösség tevékenységének rövid (1-3 A/4 gépelt oldal terjedelmű) összefoglaló jellegű be-
mutatása, amely a végzett környezetvédelmi, természetvédelmi munka, tevékenység eredményességének, 
színvonalának, kiemelkedő értékének írásos, esetleg fotódokumentációval kiegészített bemutatására, do-
kumentálására fókuszál. A javaslatnak azokat a szempontokat kell érintenie, amelyek a végzett tevékenység 
értékét, kiemelkedő színvonalát és eredményességét támasztják alá.  
 
A Díj adományozásának rendje  
A díjak odaítélésére az előkészítő eljárás során javaslatot tehetnek: 
a) a Pest megyében működő települési önkormányzatok, 
b) a területileg illetékes országgyűlési képviselők, 
c) a közgyűlés tagjai. 
A benyújtott pályázatok közül a díjak odaítélésére a közgyűlés Jogi és Önkormányzati Bizottsága tesz ja-
vaslatot. A kitüntető díjak adományozásáról a közgyűlés dönt.  
A díjjal díszoklevél és emlékplakett formájában kerül átadásra.  
A díjak kiosztására a Megyenap alkalmából 2018 decemberében megrendezésre kerülő ünnepségen kerül sor. 
 
A pályázat benyújtásával kapcsolatos információk 
A pályázatot 2018. október 1-ig lehet személyesen eljuttatni vagy postára adni az alábbi címre: 
 
Pest Megyei Önkormányzati Hivatal Elnöki és Területfejlesztési Iroda 1052 Budapest, Városház u. 7. 
A borítékra kérjük, írják rá a pályázat címét:  
„Pest Megye Környezetvédelméért Díj 2018.” 
 
Felmerülő kérdéssel, problémával Schindler-Kormos Eleonóra területfejlesztési és területrendezési refe-
renshez lehet fordulni az alábbi elérhetőségeken: Tel: 06-1-233-68-60; Fax: 06-1-233-68-90 Mobil: 06-
20-352-9609 E-mail: kormose@pestmegye.hu  
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2018. 08. 29-én megtartott lakos-
sági fórumon, hatalmas érdeklődés 
mellett számolt be a Vörösmarty 
Művelődési Ház Muharay termében 
Balogh Zsolt, a DMRV Zrt. műszaki 
igazgatója és Bujtor József M-E 2020 
Konzorcium projektvezetője Fót vá-
ros szennyvízelvezetésének fejlesz-
téséről.
A jelenlegi állapot ismertetéseként 
elhangzott, hogy a Széchenyi 2020 
program keretében, európai uniós 
finanszírozással valósul meg a KE-
HOP-2.2.2-15-2016-00081 azonosító 
számú, „Észak-Magyarországi szeny-
nyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 
7. (ÉMO 7.)” című projekt, amelynek 
köszönhetően 2020-ra megvalósul, 
hogy Fót település még ellátatlan 
városrészei is kapcsolódhassanak a 
szennyvízelvezetési rendszerhez. 
Fót településen a vízellátás kiépített-
sége belterületen 100 %-osnak te-
kinthető, míg a szennyvízelvezetés és 
-tisztítás csak részben megoldott. A 
városi lakóingatlanok 80,03%-a ré-
szére biztosított a szennyvízelvezetés 
és a tisztítás. Ezért további cél a köz-
műellátottság kiegyenlítettségének 
kialakítása, a közműves szennyvíz-
csatorna hálózat teljes belterületen 
történő kiépítése és a megfelelő ha-
tásfokú szennyvíztisztítás biztosítá-
sa.
A városban a 2011-ben megvalósult 
szennyvízhálózat vonatkozásában az 
infrastrukturális ellátás színvonala 

nem változott, ami jelentős mértékű 
környezeti terhelést eredményez a 
településen. Mindez veszélyezteti a 
természeti környezetet és így az élet 
minőségét is.

A fejlesztés célja:
A közműellátottság kiegyenlítettsé-
gének kialakítása, a közműves szeny-
nyvízcsatorna hálózat teljes belterü-
leten történő kiépítése és a megfelelő 
hatásfokú szennyvíztisztítás biztosí-
tása.
Támogatás összege: 526,45 millió Ft
Kivitelezés kezdete: 2018. 08. 28. Ki-
vitelezés tervezett befejezése: 2019. 
08. hó

A projektben megvalósul:

- Mogyoródi patak melletti város-

rész csatornázása: Patak sor, Károlyi,  
Munkácsy és Széchenyi utcák, vala-
mint a Széchenyi köz;

- Fótfürdő melletti összefüggő 
üdülőterület csatornázása: Árvács-
ka, Pipacs, Rózsa, Muskátli, Búza-
virág, Szegfű, Viola, Hársfa, Akácos, 
Cser, Fűzfa, Fenyő, Lejtő, Nyárfa, 
Fenyő sor, Cseresznyés, Meggyes, 
Lepke, Moha, Kökény, Vadvirág, 
Páfrány, Levendula, Juhar, Jegenye, 
Tölgy, valamint a Budai Nagy Antal 
(csak gyűjtő hálózat, házi bekötések 
nélkül) és a Fáy András utca egy ré-
sze;

- Belváros 3 utcájának be-
kapcsolása a meglévő szeny-
nyvízelvezetési hálózatba:  
I. Zugló, V. Zugló köz, Agárdy utca 
DK-i vége.

A DMRV Zrt. hamarosan elindítja a 
projektnek dedikált internetes alol-
dalát, melyen az érdeklődők figye-
lemmel tudják majd kísérni a projekt 
főbb lépéseit és előrehaladását: http://
www.dmrvzrt.hu/hu/eu-fejleszte-
sek-palyazatok

Információt kaphatnak továbbá vá-
rosunk honlapján: www-fot.hu és 
facebook oldalán is: https://www.
facebook.com/fot.varosa/

Fót város szennyvízelvezetésének
fejlesztése
2018. 08. 29-én megtartott lakossági fórumon, hatalmas érdeklődés mellett 
számolt be a Vörösmarty Művelődési Ház Muharay termében Balogh Zsolt, a 
DMRV Zrt. műszaki igazgatója és Bujtor József M-E 2020 Konzorcium pro-
jektvezetője Fót város szennyvízelvezetésének fejlesztéséről.

KEHOP-2.2.2-15-2016-00081
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Mi a tapasztalata eddig az óvodáról?

Mindenki nagyon kedves, a kollé-
gák nagyon segítőkészek. Még csak 
egy hónapja kezdtem el a munkát, de 
rengeteg támogatást kapok és nagyon 
örülök neki, hogy itt lehetek. A gyere-
kek nagyon fognak hiányozni. Bár van 
kötelező órám és ember hiányunk is, 
így szerencsére lesz lehetőségem, hogy 
eltöltsek köztük némi időt.

Mekkora kihívásokkal jár egy óvoda 
vezetése?

A folyamatosan bővülő gyermek lét-
szám és az évkezdés miatt most meg-
lehetősen nehéz a helyzet. A csoportok 
beosztásán dolgozunk már hosszú 
hetek óta. Folyamatosan változnak az 
igények és igyekszünk minden szü-
lőnek eleget tenni. Most váratlanul 
kellett helyet csinálnom sajátos ne-
velési igényű gyerekeknek, akiknek 
az ellátásuk kötelező. Ők nem egy, 
hanem kettő-három gyermeknek 
számítanak. Ehhez meg kellett boly-
gatnom a Manó tanoda beosztását, és 
a más körzetből érkező gyerekeket a 
sima óvodai csoportokba beosztani. 
A fóti szülők nagyon együttműködők 
voltak, a körzeten kívüli szülőknek 
viszont nehéz volt elfogadni, hogy az 
Óvodánk elsődleges célja, hogy a helyi 
gyermekeknek legyen férőhelyük és 
kapják meg a megfelelő ellátást.

A más városban lakó családok miért 
döntenek úgy, hogy ebbe az óvodába 
íratják be gyermekeiket?

Ők a Manó tanoda csoportot választ-
ják. Ez nem iskolai előkészítő osztály, 
hanem egy rendes óvodai csoport. A 
gyerekek itt megkapják azokat a fej-
lesztéseket, amik a részképesség za-
varok vagy esetleges tanulási nehéz-
ségek prevenciója lehet. 

Mik a tervei a jövőre nézve?

Szeretném át strukturálni a csopor-
tok elosztását. Vannak teljesen kiscso-
portok amik 2,5 éves gyermekekből 
áll, amelyekben a pedagógiai munka 
nagyobb kihívás elé állítja az óvoda-
pedagógusokat, hiszen mi óvodai pe-
dagógusok vagyunk és nem csecsemő 
és kisgyermekgondozók. Szeretnék 
olyan vegyes életkori csoportokat lét-
rehozni, ahol a kicsi és középső, illetve 
középső-nagycsoportosok közelebb 
vannak egymáshoz, együtt nevelőd-
nek. Könnyebb lesz a jelentkező gyer-
mekek csoportokba sorolása is, hiszen 
így jobban figyelembe vehetők a szülői 
igények, pedagógiai és nevelési szem-
pontok, és az intézményi lehetőségek. 
Ezt majd a következő tanévtől szeret-
ném bevezetni. Ebben a nevelési évben 
még minden marad változatlanul. 

Mitől látja Ön jobbnak az új rend-
szert?

Szeretném, hogy a gyerekek fejlődé-
se 3 éves koruktól nyomon követhető 
legyen. Az óvó nénik figyelik a gyer-
mekeket, minden évben beszámolnak 
a szülőknek, akik betekintést is nyer-
hetnek a gyermekük fejlődésébe. A 
gyerekek 5-6 éves korukban pedig úgy 
mehetnek a Manó tanodába, hogy van 
egy vonal, amin nyomon lehet követni 
a fejlődésüket, így biztosítva, hogy azt 
az ellátást kapják amire ténylegesen 
szükségük van, valamilyen prevenci-
óra, korrekcióra a sikeres iskolakez-
déshez. Szeretném, hogy a tanulási 
nehézséggel, beszéd-, magatartás za-
varral küzdő -tehát akiknek valami-

lyen szakellátást kell kapniuk például 
logopédus, gyógypedagógus, pszicho-
lógus - gyermekekkel foglalkozó óvó-
nők sajátítsanak el olyan pedagógiai 
technikákat, amelyek lehetővé teszik, 
hogy már hároméves koruktól szűr-
jék ezeket a nehézségeket, ezzel is 
könnyítve az iskolai felkészítést. Nagy 
segítség számunkra, hogy az Önkor-
mányzattól minden támogatást meg-
kapunk ennek érdekében.

Mennyire nehéz lépést tartani a vál-
tozó nevelési stílusokkal?

Minden gyermek és minden család 
egy individuum, tehát vannak helyi 
sajátosságok. Én személy szerint tö-
rekszem a nyitottságra, mindig nyitva 
van az ajtóm, a szülők bármikor be-
jöhetnek hozzám. Ők jobban ismerik 
a gyermekeiket, tudják milyenek ott-
hon, mire hogyan reagálnak stb.  Az 
óvónénik is nyitottak rá, hogy „együtt” 
neveljék a gyermekeket a szülőkkel. 

Tervezik felújítani az épületeket?

Igen. Jelenleg is várunk Fót város 
óvodafejlesztési pályázatának elbírá-
lására. Mire kijön az interjú már meg-
lesz a döntés is. Igyekszünk minden 
lehetőséget kiaknázni. Próbálunk mi 
is hozzájárulni apróbb dolgokkal, van 
egy kis házikó például az udvaron, 
amelynek a felújítása már időszerű. 
Írtam három különböző cégnek, az 
egyiktől kaptunk is adományként 
cserepeket. Apránként sok mindent 
meg lehet valósítani.

Mi a helyzet most, augusztusban az 
oviban?

Folyamatosan dolgozunk, rendezzük 
a csoportokat, hogy minden kisgyer-
mek a saját épületében, a saját cso-
portjában kezdhesse meg a nevelési 
évet.

Szücs Éva 2002. óta óvoda pedagógus, 2008-2015 között tagóvoda vezető 
volt Dunakeszin, majd Mogyoródra költözött, ahol ismét óvoda peda-
gógusként dolgozott. Folyamatosan képezte magát, elvégezte a vezetői 
szakvizsgás képzést, és oktatási szakértőként mesterpedagógus. Majd 
Fótra költözött és megpályázta az óvoda vezetői állást, melyet sikeresen 
el is nyert és 2018. augusztus 1. óta tölti be az Apponyi Franciska Óvoda 
vezetői pozícióját.

Interjú az Apponyi Franciska
Óvoda új vezetőjével
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A Magyar Lovasterápia Szövetség Nemzetközi és 
Nemzeti Díjlovas Versenye és Lovasterápiás 
Versenye Fóton szeptember 28-30  között

A Magyar Lovasterápia Szövetség a Nemzetközi Gyermekmen-
tő Szolgálat védnökségével és támogatásával 2018. szeptember 
28-30. között, immáron tizennegyedik alkalommal rendezi 
meg nemzetközi és hazai Díjlovas Versenyét és Lovasterápiás 
Versenyét.  Idén a Díjlovas Verseny Világkupa is lesz. A ren-
dezvény fő támogatója az OTP Bank Nyrt., kiemelt támogatók 
az ELMŰ Nyrt., az EMMI, a Magyar Nemzeti Bank, a Merce-
des-Benz Hungária Kft. és a Hewlett Packard Enterprise. 

Az előző évekhez hasonlóan idén is 
nemzetközi keretek között zajlik a 
Díjlovas Verseny, melyre várható-
an 100-120 lóval neveznek hazai 
és külföldi lovasok. A háromnapos 
Díjlovas Verseny résztvevői nehéz, 
közép és könnyű osztályú díjlo-
vas kategóriában mérhetik össze 
a tudásukat. Az idei év újdonsága, 
hogy a Díjlovas Versenyen idén Vi-
lágkupa forduló is lesz.

A Lovasterápiás Versenyt idén is há-
romnaposra tervezzük, ahova az or-
szág számos pontjáról és a határon 
túlról is érkeznek csapatok. A hipe-
raktív, tanulásban, illetve értelmileg 
akadályozott gyerekek hagyomá-
nyainkhoz híven önálló lovaglás ke-
retében ügyességi pályán lovagolnak, 
illetve díjlovas programot mutatnak 
be lépésben és ügetésben. A Jámbor 
Vilmos Emlékversenyen csapatok 
versenyeznek egymással vezetett 
lovon, a gyerekeknek játékos fel-
adatokat kell lóháton megoldaniuk. 
A gyógypedagógiai lovastorna ver-
senyszámra hiperaktív, tanulásban, 
illetve értelmileg akadályozott gyer-
mekek nevezhetnek három életkori 
kategóriában. A Mádl Ferenc Em-
lékversenyen a versenyzők bármi-
lyen mesét, történetet előadhatnak, 
melyben a lovason kívül a ló is fontos 
szerepet kap. A látássérült gyerme-

kek számára külön versenyszámokat 
hirdetünk meg: ügyességi feladato-
kat vezetett lovon és gyógypedagógi-
ai lovastornát kezdő és haladó lova-
sok számára. 

Az idei versenyen is megrendezzük 
az egészséges és sérült lovasok kö-
zös, játékos versenyszámát, mely 
a korábbi években is nagy érdek-
lődésre tartott számot. A verseny-
szám megrendezésével az a célunk, 
hogy az egészséges és sérült lovasok 
közösen versenyezzenek, szerepel-
jenek, jobban megismerjék egy-
mást, ezáltal is hangsúlyozva az in-
tegráció fontosságát.

A háromnapos esemény további 
célja a lovasterápia és a lovassport 
minden ágának népszerűsítése, 
versenyzési lehetőség megterem-
tése sérült gyermekek és fiatalok 
számára, valamint a lovasterá-
pia, mint kiegészítő terápiás eljá-
rás népszerűsítése, és a benne rejlő 
fejlesztési lehetőségek bemutatása.  
A három nap alatt az egészségmeg-
őrzésre is nagy hangsúlyt fektetnek 
a szervezők, hisz a Gyermekmentő 
Szolgálat nőgyógyászati kamionjá-
ban az érdeklődők hasznos orvosi 
tanácsokat hallhatnak, míg a Gyer-
mekmentő mozgó fogászati buszá-
ban 9-17 óra között fogászati szű-
rést és szájhigiénés felvilágosítást 
tartanak a szakemberek. 

A Mercedes-Benz Hungária Kft. a 
verseny egyik kiemelt támogató-
jaként a MobileKids (MoKi) prog-
ramjával jelenik meg a háromna-
pos rendezvényen. A program célja, 
hogy játékos formában segítsen a 
gyermekeknek elsajátítani a bizton-
ságos közlekedés szabályait. 

Az ELMŰ-ÉMÁSZ (Innogy SE) tá-
mogatásával a Nemzetközi Gyer-
mekmentő Szolgálattal közösen 
Fóti Intézetünkben egy Élhető Jövő 
Parkot alakított ki. Az ELMŰ nem-
csak a verseny támogatója, hanem 
egyúttal bemutatja azokat a meg-
újuló energiával kapcsolatos pro-
jekteket is, melyek az ő támogatá-
sukkal valósultak meg. 

Szeptember 28-án, pénteken az en-
Home Zöldjárat, az ELMŰ-ÉMÁSZ 
Társaságcsoport országjáró eduká-
ciós roadshow-ja is kitelepül. A kí-
sérletekkel és interaktív elemekkel 
gazdagított programon a fóti álta-
lános iskola tanulói érdekes előadá-
sokat hallhatnak a környezettuda-
tosságról és fizikáról.

Az MLTSZ munkájáról bővebb in-
formáció a www.lovasterapia.hu ol-
dalon található.

Minden versenyzőt és érdeklődőt 
szeretettel várunk. A versenyre a 
belépés ingyenes!

Helyszín: NGYSZ Lovasterápiás és Oktató Központja 
2151 Fót, Vörösmarty tér 2.
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Testvérvárosunk
díszpolgára: Acél Sándor

Fóti gyermekek és önkéntes segítőik 
nyaralhattak Gyomaendrődön.

2018. 08 05-én a Balavásári Községi Napokon, ünne-
pélyes keretek között vette át Sagyebó István polgár-
mester úrtól a Díszpolgári kitüntető címet testvér-
városunkban Acél Sándor.
Túlzás nélkül állítható, hogy Fó-
ton keveseknek kell bemutatni Acél 
Sándort. Sokan a városi polgárőrség 
vezetőjeként ismerik, mások Önkor-
mányzati képviselőként kerültek vele 
kapcsolatba, hiszen 1994-től egészen 
2010-ig dolgozott a város vezetésé-
ben. Ennek köszönhetően 1997-ben 
járt első alkalommal Erdélyben, hi-
vatalos úton.  Azóta, a Szabadidő- és 
Sport Egyesület elnökeként minden 
évben szervez kerékpár vagy kenu 

túrákat magyarországi és erdélyi fi-
ataloknak. Segítve a szebbnél szebb 
tájak megismerését, Erdélyben vagy 
az anyaországban. Így kenutúráinak 
állomási között említhető valameny-
nyi jelentősebb magyar és erdélyi fo-
lyó és álló víz. 

Korát meghazudtoló módon, 67 éve-
sen idén augusztusban egy csapat 
fiatal kísérőjeként, kerékpárral jött 
haza Fótra a Maros megyei Balavá-
sárról. Személye is garanciát jelentett, 

hogy létrejöhetett egy együttműkö-
dési megállapodás, a két település 
még szorosabb együttműködéséről 
kulturális, sport és szabadidő terü-
letén. Közösség szervező- és építő 
tevékenységének megbecsüléseként 
érdemelte ki a díszpolgári címet.

Kívánunk jó egészséget, hogy még 
sok tábort szervezhessen és sok fi-
atalnak adhassa át a természet- és a 
sportolás szeretetét.

A Békés megyei Endrődi Tájház nép-
rajzi táborában már másfél évtizede 
vesznek részt a fővárosi gyermek-
védelmi gondoskodásban részesülő 
fiatalok. Az idén a múzeumi mun-
kában és múzeumpedagógiai foglal-
kozásokon fóti hátrányos helyzetű 
és nagycsaládokban élő gyerekek is 
részt vettek, kísérőikkel együtt. A 
tábor nemcsak néprajzi ismerete-
ket nyújtott, hanem betekinthettek 
a résztvevők a hagyományos élet 
mindennapjaiba. Dr. Szonda István 
és Barna Zsuzsa jóvoltából a kemen-
cés kelt tészta készítő foglalkozáson 
nagy örömmel nyújtották a tésztát és 

formáltál meg az egykori falusi lagzi 
népszerű süteményeit. A kézműves 
foglalkozásokon az agyagművesség 
és fonalmunkák rejtelmeibe kós-
tolhattak bele a fiatalok. A hagyo-
mányos népi kultúra megismerése, 
a vidéki tevékenységek elsajátítása 
nagyban hozzájárulhat a hátrányos 
helyzetből induló fiatalok társadalmi 
integrációjához, a pozitív életpálya 
kialakításához.
A Szent Antal Népház szálláshelyén a 
33 fóti gyereknek és persze kísérőik-
nek ideális körülmények, finom éte-
lek, szabadidő eltöltésére alkalmas 
udvar állt rendelkezésre. A táboro-

zók köszönetünket fejezik ki Bartos 
Sándornak, Fót Város polgármes-
terének, aki a gyerekek Békés me-
gyébe való eljutásáról gondoskodott. 
Árkus Péternek, aki szakmai segítője 
és irányítója a másfél évtizede folyó 
pedagógiai munkának. A Magyar 
Nemzeti Banknak és az Aga-Pé Ala-
pítványnak, hogy anyagi támogatá-
sukkal segítették a tábor megvaló-
sulását, az önkéntes segítőknek és 
Kancz Mónikának, aki oroszlánrészt 
vett ki a hátrányos helyzetű gyerekek 
nyaralásával kapcsolatos szervezési 
munkában.



Muharay Színház 
interjú sorozat 4. rész 
Takáts Máté 24 éves és amióta az eszét tudja énekléssel és 
zenéléssel szeretett volna foglalkozni. Édesanyja íratta 
be a Gór Nagy Mária tinitanodába 14 évesen az első kon-
certje után, hogy tanuljon egy kis színpadi mozgást. Az 
egyik vizsgája után javasolta neki Gór Nagy Mária, hogy 
érdemes lenne színészi tehetségét kiaknázni és beirat-
kozni a színitanodába. Éneklésben még mindig jobbnak 
tartja magát, mint a színészkedésben, ennek ellenére a 
prózai színházat jobban szereti, mint a zenés színházat. 

Miért éppen a színészetet válasz-
tottad?

Gondolkoztam rajta, hogy választok 
egy polgári szakmát a zenélés mel-
lé. Nagyon érdekelt a pszichológia, 
de nagyon nagy a túljelentkezés rá. 
A tinitanoda alatt jöttem rá, hogy 
sokkal többet meg tudok ismerni 
az emberi lélekről és többet tudok 
segíteni másoknak, ha megélem a 
problémákat. A dráma történeté-
ben rengeteg jobbnál-jobb karak-
ter van. Azt érzem, hogy az életben 
nincs olyan, mint a rajzfilmekben, 
hogy valaki azt mondja „Én gonosz 
vagyok és rossz dolgokat fogok csi-
nálni”, minden ember és minden 
drámai szereplő meggyőződéssel 
állítja, hogy amit ő csinál az jó. Ezt 
nagyon érdekesnek tartom, ezért 
szerettem volna minél több karak-
ter bőrébe bújni.

Mi az álom célod?

Egy sikeres zenekar elismert éneke-
se szeretnék lenni. De ez tényleg a 
legvadabb álmom. Nyilván a kisebb 
sikereknek is örülök.

Mit gondolsz, a hírnevet hogyan 
tudnád kezelni?

Ez egy nagyon jó kérdés. Én mindig 
azt gondoltam, hogy jól. De fordult 
már elő, hogy az interneten vala-
ki nagyon elkezdett követni. Révén 
Takáts Tamás az édesapám -bár ezt 
nem szoktam hangoztatni, mert 
nem akarom, hogy róla ítéljenek 
meg-, gyerekkoromban rengeteg 
ilyet láttam. Az emberek odajön-
nek és azt hiszik, hogy a legjobb 
barátok vagyunk, pedig nem is is-
merjük egymást. A bulvárt is volt 
szerencsém kipróbálni, mennyit 
hazudoznak, hogy magas legyen az 
eladásuk. A Gór Nagy Mária tinita-
nodában egyik évében ösztöndíjas 
voltam, amit a teljesítményemnek 
köszönhettem. Az egyik előadásom 
kapcsán egy bulvár magazin készí-
tett velem egy interjút, majd ezt a 
hírt úgy hozta le, hogy „Takáts Ta-
más fiának nincsen pénze az isko-
lára”. Az ilyeneket nem tudom ho-
gyan bírnám. Családot is, karriert 
is szeretnék. Nagyon nehéz mindent 
összeegyeztetni.

Volt már nagyobb bakid a színpadon?

Állandóan. Az iskolában az első 
vizsgámon felborítottam egy para-
vánt. Az egész közönség nevetett. 
Én nem reagáltam le a jelenetet, to-
vább játszottam, mintha nem tör-
tént volna semmi. Szinte minden 
előadásunkon van valami baki, de 
a nézők ezt szerencsére nem veszik 
észre. Édesapámtól megtanultam, 
hogy soha nem szabad kinézni és 
bocsánatot kérni a közönségtől, ha 
bakizok.

Könnyen bújsz egy-egy karakter 
bőrébe?

Általában osztják a szerepeket és 
hozzánk illőt adni, de volt már, 
hogy pedagógiai célból önmagam 

teljes ellentétét kellett alakítanom. 
Én szétszórt vagyok, folyton ösz-
sze-vissza mozog a karom, nagyon 
jó vagyok a szabad táncban, de a 
koreográfia tanulás több hetet vesz 
igénybe. A Tisztelt ház című darab-
ban egy izgága újságírót játszom, 
az nagyon illett hozzám, könnyen 
ment. A Négyszögletű kerekerdő-
ben rám osztották a legharsányabb 
karaktert, én magam is nagyon har-
sány vagyok, sok mindenki idegesí-
tésére. A Párnaemberben és játszot-
tam Ariel-t a rossz zsarut. Ő nagyon 
agresszív, ezért pont az ellentétem. 
Azt viszont át tudtam érezni, hogy 
a karaktere gyűlöli azokat az em-
bereket, akik ártatlanokat akarnak 
bántani. Így ebben a szerepben is 
megtaláltam magamat.

Izgulsz a színpadra lépés előtt?

Azért szoktam izgulni, hogy mit fe-
lejtek el, valamilyen fontos kelléket, 
ami kell a darabhoz. Lámpalázam a 
színpadra lépés előtti pici pillanat. 
Amikor már nem az öltözőben va-
gyok, de még nem is a színpadon.

Mit gondolsz a fóti közönségről?

Kedvesek, hálásak, nagyon jól el le-
het velük beszélgetni. Odajönnek és 
gratulálnak, aminek nagyon örü-
lünk. Nagyon sok szeretetet kapunk 
tőlük, reméljük, hogy nőni fog a 
közönségünk. Szerintem a színház-
nak feladata, hogy megmutassa a 
valóságot, vagy akár fel is nagyítsa. 
Szeretem az elgondolkoztató dara-
bokat, amin a nézők még akkor is 
gondolkoznak, amikor már órákkal 
az előadás után otthon vannak. A 
Párnaember pont ilyen darab, bár 
sajnos nem aratott akkora sikert, 
amit nagyon sajnálok, mert én még 
szívesen játszottam volna. 
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Joggal lehetünk büszkék arra, hogy 
nevelőtestületünk él a hazánk uni-
ós tagságából adódó lehetőségekkel. 
Intenzív nemzetközi kapcsolatrend-
szert építettünk ki, és az elmúlt tan-
évben már harmadik alkalommal 
voltunk sikeresek tanártovábbkép-
ző pályázatunkkal. Büszkék lehe-
tünk arra is, hogy pályázatunk a száz 
támogatott ill. tartalék pályázót tar-
talmazó listán a nyolcadik legjobb 
eredményt érte el.  Papp Ilona pro-
jekt koordinátor írása.

Célunkat pályázatunk címe tökéle-
tesen megfogalmazza: „Felkészülés 
a 21. század oktatási kihívásaira”. 
A válaszokat ezekre a kihívásokra 
kompetens, felkészült pedagógusok 
tudják megadni. Új ismereteink és 
szélesedő látáskörünk segítségével 
oktatásunk hatékonyabbá válik, 
aminek nyertesei az ide járó tanu-
lók és a családok, akik ránk bízzák 
gyermekeiket. 

2018 nyarán öt kollégánk indult el 
Európa különböző égtájai felé, hogy 

tudásban, tapasztalatokban gazda-
godva térjenek vissza. A képzések 
Svédországban, Tenerifén, Olaszor-
szágban, Horvátországban valósul-
tak meg. 

A helyszínekhez hasonlóan a tema-
tikák is változatosak voltak: iskolai 
konfliktuskezelés, az intézmény 
online menedzselése, 21. századi 
tanári kompetenciák, projekt ala-
pú oktatás és nyelvtanfolyam. Él-
ményeinkről a tantestületnek már 
augusztus végén meséltünk. Ezzel 
azonban nem fejeztük be a tudás-
megosztást, hiszen kollégáink szá-
mára a megismert új módszereket 
alkalmazva bemutató órákat is 
szervezünk.

Reményeink szerint valóban felké-
szültebben tudunk válaszokat adni 
a 21. század nevelési- oktatási ki-
hívásaira, és tapasztalatainkat, él-
ményeinket hallva egyre több kol-
légánk kap kedvet, bátorságot, hogy 
a következő években külföldi kép-
zésre jelentkezzen. 

A mi suliNk, ahova szívesen járuNK
Jöjj és tanulj, menj és taníts!

Intézmények

Névadónk, 
Németh Kálmán fenti  

gondolatának szellemében, 
igaz az irányt megcserélve 

mentünk és tanultunk, 
jöttünk és tanítunk.

Fót Város Önkormányzata Képvise-
lő-testületének a szociális igazgatás 
és ellátás helyi szabályairól szóló, 
többször módosított 16/2013. (V.1.) sz. 
Kt. rendelet 24 §. alapján beiskolá-
zási támogatásban részesül, minden 
fóti állandó lakhellyel rendelkező 
alapfokú köznevelési intézmény első 
osztályába felvételt nyert tanuló.  

Ezennel felhívjuk azon kedves szü-
lők figyelmét is a kérelem benyúj-
tására, akiknek a leendő 1.osztályos 
gyermeke nem a településen kezdi 
meg az oktatási évet. A kérelmek 
benyújtásának határideje 2018. ok-
tóber 01., melyhez csatolni kell a 
köznevelési intézmény által kiállí-
tott is- kolalátogatási igazolást.

A kérelmet személyesen, vagy pos-
tai úton lehet benyújtani az alábbi 
helyen és időben:

Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
(2151 Fót, Vörösmarty tér 1.) Ügyfél-
szolgálati iroda

Hétfő:       8.00-12.00 és 13.00-17.30 
Kedd:        8.00-12.00 és 13.00-16.00
Szerda:      8.00-12.00 és 13.00-16.00
Csütörtök: 8.00-12.00 és 13.00-16.00
Péntek:      8.00-12.00 óra között.

A formanyomtatvány letölthető a 
www.fot.hu honlapról. 

dr. Csízik Melinda sk.
Hatósági és 

Ügyfélszolgálati Osztály

Tisztelt Szülők !
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A környezettudatosság lényege, hogy igyekszünk olyan életmódot foly-
tatni, amely tekintettel van környezetünkre, óvja, védi a Föld természeti 
kincseit. A környezettudatos életmód a hosszú távú gondolkodásról szól: 
úgy élek ma, hogy gyermekeim, unokáim számára biztosítsam a termé-
szeti környezet fenntarthatóságát. Íme, néhány egyszerű tipp, amivel 
bárki hozzájárulhat a környezet védelméhez:

 Tájékozódás és tudatosság
Az első lépés, a tudatosság megte-
remtése. Fontos, hogy tudatosítsam 
magamban, mennyi erőforrást hasz-
nálok fel nap mint nap, milyen mó-
don vagyok káros hatással környeze-
temre.  Ha egy kicsit utána nézünk, 
mi magunk is meg fogunk lepődni 
azon, akaratunkon kívül hány féle 
módon romboljuk környezetünket. 
A tájékozódás és az azt követően 
kialakuló tudatosság fontos ahhoz, 
hogy naponta döntést tudjunk hoz-
ni: mivel utazom, milyen háztartási 
készüléket választok, milyen tech-
nológiával fűtöm, vagy épp hűtöm 
a lakásomat, mit vásárolok. A tájé-
kozottság és a tudatosság az alapja 
mindennek. 

 Vezess kevesebbet, sétálj többet!
Egy egyszerű, mégis hatékony módja 
a környezet megóvásának, ráadásul 
még egészséges is! Ha egy kicsit el-
gondolkodunk, azonnal meglátjuk 
mennyi lehetőségünk van arra, hogy 
letegyük az autót: akár sétálhatunk, 
biciklizhetünk vagy rollerezhetünk 
is a munkába, a gyerekért az iskolába 
vagy a boltba, hosszabb távokon pe-
dig a tömegközlekedés jelent egy jóval 
inkább környezetbarát alternatívát.

 Vásárolj helyit!
Helyileg termelt és előállított ter-
mékek vásárlásával, több módon 
is hozzájárulhatunk környezetünk 
védelméhez: a termék szállításához 
kevesebb üzemanyagot kell felhasz-
nálni, kevesebb csomagolóanyagra 

van szükség és ráadásul még a helyi 
termelőket is támogatjuk! Mivel a 
háztartási hulladék legnagyobb ré-
szét az élelmiszerek teszik ki, fontos, 
hogy tényleg csak azt vegyük meg, 
amire szükségünk van, és amit meg 
is fogunk enni – vagyis ne vásárol-
junk valamiből hatalmas mennyisé-
geket, csak azért, mert le van értékel-
ve, hogy a végén ránk romoljon és a 
szemetesben kössön ki

 Válassz energia- és víztakaré-
kos háztartási gépeket!
Az A+ vagy A++ energiafelhaszná-
lású háztartási eszközök ára kicsit 
magasabb, de hosszú távon bőven 
visszajön az árkülönbözet a villany-
számlán. Nem is beszélve arról, hogy 
ezzel a környezetünket is jobban óv-
juk. Ugyanez a helyzet a víztakarékos 
mosó- és mosogatógépekkel. Egy jó 
készülékválasztással máris hozzájá-
rultunk ahhoz, hogy kisebb legyen 
ökológiai lábnyomunk.

 Ültess fát!
Mindenki tisztában van a fák jóté-
kony hatásaival: oxigént termelnek, 
tisztítják a levegőt, megakadályoz-
zák a talajeróziót, árnyékot adnak, 
lakhelyet biztosítanak a madaraknak 
és jó esetben még gyümölcs is terem 
rajtuk. Mindemellett mennyivel jobb 
egy hűs, árnyas udvaron szürcsölget-
ni a nyári limonádénkat!

 Takarékoskodj a vízzel!
Az édesvíz földünk egyik legna-
gyobb természeti kincse. Ma több 

mint egymilliárd ember él a Földön 
az egészséges ivóvízhez való hozzá-
férés lehetősége nélkül. Mi olyan sze-
rencsés helyzetben vagyunk, hogy – 
még – nem érezzük az édesvízkészlet 
szűkösségét, de közös felelősségünk, 
hogy ez így is maradjon. Vízfogyasz-
tásunkat számos módon csökkent-
hetjük: ha a kádban való fürdés he-
lyett a rövid zuhanyzást választjuk, 
ha fogmosás közben elzárjuk a vizet, 
vagy egyszerűen csak megjavítjuk a 
csöpögő csapokat. Ezek az apró lépé-
sek pedig nemcsak a víz számlánkon 
éreztetik majd a hatásukat, de hoz-
zájárulnak a föld édesvízkészletének 
megóvásához is.

 Mondj le a palackozott ás-
ványvízről!
Csak Amerikában évente 30 milliárd 
palackos ásványvizet adnak el, ami-
nek mindössze 20%-át használják 
újra, a többi pedig a szeméttelepen 
landol. Emellett arról sem érdemes 
elfelejtkezni, hogy az ásványvizek 
többsége alig, vagy semmivel sem 
jobb minőségű, mint lakásunk csap-
jából folyó víz.

 Mutass példát!
A végére hagytuk a legfontosabb 
tanácsunkat: ha megfogadod a fen-
ti tippeket, igazi környezettudatos 
egyénné válhatsz, aki pozitív példát 
mutat a környezetének. Ennél többet 
pedig aligha tehetnél a környezeted 
megóvása érdekében. 

Forrás: Sulinet.hu

Egyszerű tippek
a környezettudatos élethez

Fóti Hírnök2018 15



0

5

25

75

95

100

VassOptika_1808

2018. augusztus 28. 17:29:01

SZENT ISTVÁN
EGYETEM

2100 Gödöllő,
Páter K. u. 1.

 

 

 

 

 

  

 

Kérjük lájkolja  Fót Facebook oldalát,
ahol a város hivatalos, friss és aktuális híreit olvashatja.
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Ismét városunk adott otthont 2018. 
július 29-én Lisai Elek Erzsébet nem-
zetőr vezérőrnagy  asszony szervezé-
sében  a III. Országos 1956 Nemzetőr 
Találkozónak. Az ünnepséget Vitéz 
Lovag Dömötör Zoltán nemzetőr ve-
zérezredes, elnök, főparancsnok nyi-
totta meg, és köszöntötte az ország 
minden részéről ide érkező – Győr, 
Ózd, Szeged, Mezőtúr, Eger, Csömör, 
Veresegyháza stb - nemzetőr bajtár-
sakat, és vendégeket. A rendezvény 
ünnepi megemlékezéssel, és a Nem-
zetőrségben végzett tevékenységük 
elismerésének átadásával kezdődött. 
Díszoklevél adományozásában töb-

bek között Andrásfalvy Szerecsen 
Ödön nör. ezredes a Nemzetőr him-
nusz szerzője, valamint  Lisai Elek 
Erzsébet nör. dandártábornok asz-
szony nör. vezérőrnaggyá történő 
előléptetésben részesült. Az egész 
napos rendezvény műsorát kivá-
ló művészek tették felejthetetlenné. 
Megtisztelte a rendezvényt többek 
között Tarnai Kiss László nemzetőr 
altábornagy, a Dankó Rádió főszer-
kesztője, műsorvezetője, kiváló nó-
taénekes, énekművész és fia akik 
csodálatos hangjukkal elbűvölték  az 
ünneplő közönséget. Nagy sikere volt 
a Hálózat A Kultúráért Művészekért  

cigányzenekarnak melynek elnö-
ke Farkas József nör. vezérőrnagy, 
vezetője Ifj. Berki László a Magyar 
Köztársaság Ezüst Érdemkereszttel 
kitüntetett prímása, koncertmester, 
a 100 Tagú Cigányzenekar tagja.

A vendéglátásról a Fótsomlyói 
Védegylet és a Béres Ferenc Magyar-
nóta és Népdalkör gondoskodott.

A  találkozó méltóságteljesen, baj-
társi jó hangulatban zajlott. 

Serdült Erika Irén
Magyar Kultúra Lovagja

III. 1956 Országos Nemzetőr Találkozó  

A Fóti Városszépítő Egyesület Hírei
Lezárult az idei Tiszta Udvar, 
Rendes Ház és a Legszebb Kony-
hakertek pályázatok szemléje. 

Az eredményhirdetés a Fóti Ősz 
rendezvényen lesz szeptember 
15-én a kora délutáni órákban.

Pontos időpontról tájékoz-
tatjuk majd a lakosságot a 
 facebook-on.
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Országos hírű a Fóti KönyvForduló
Átadásra került az első fóti könyvmegálló

2018. augusztus 28-án közel 100 fős 
hallgatóság előtt tartottunk előa-
dást a Fóti KönyvForduló kezde-
ményezésről az Országos Széchenyi 
Könyvtárban. Nyár elején érkezett 
a megtisztelő felkérés, hogy könyv-
tárvezetőként a projekt menedzse-
rével, Károlyiné Ispán Lillával együtt 
ismertessem a programot. 

Az immár második éve megrende-
zésre kerülő Közösségek Hete prog-
ramsorozatot könyvtár területen az 
Országos Széchenyi Könyvtár ko-
ordinálja. 376 település közel 800 
programjából választották ki azt a 
négyet, amely bemutatásra került 
a „Cselekvő közösségek - aktív kö-
zösségi szerepvállalás” projekt mód-
szertani szakmai napján.

A Fóti KönyvForduló ötlet megvaló-
sítását a Fóti Városszépítő Egyesület, 
a Fóti Környezetbarátok Csoport és 
Fóti Somlyó tó Lakossági Csoport 
tagjai, illetve a Fót Városi Könyvtár 
vállalta magára.

2018. május 10-én a Közösségek Hete 
alkalmából a Fót Városi Könyvtár-
ban mutattuk be a hónapok óta tar-
tó munkát, az elért eredményeket, a 
könyvtár raktárában megtekintet-
tük a lakosság által adományozott 
könyvespolcokat. Ünnepeltünk is, 
mert az önkormányzati kulturá-
lis pályázaton 280.000 Ft-ot nyert 
a Fóti Városszépítő Egyesület útján 
benyújtott pályázat, melyből külté-
ri könyvszekrény fog megvalósulni. 
Az összeget a Városszépítő Egyesület 
200.000 Ft önerővel egészítette ki. 
Egy ilyen szekrény komoly összeg-
be kerül, hiszen nem csak időjárá-

sállónak kell lennie, de fontos, hogy 
megfelelő módon legyen rögzítve, az 
ajtók behúzóval legyenek ellátva, és 
az sem hátrány, ha a megtervezett 
arculat szerint néz ki, logóval ellá-
tott, esetleg reklámfelület adható ki 
a hátoldalán. Két kültéri szekrény 
hamarosan elkészül, és terveink 
szerint további egy kültéri és hat 
beltéri könyves szekrény lesz kiala-
kítva Fóton.

2018. augusztus 30-án ünnepélyes 
átadásra került a Fóti KönyvFordu-
ló első kültéri helyszíne: a Fóti-tónál 
levő felújított portásfülke, mely ki-
alakításában az aktívan közreműkö-
dők önkéntes munkájuk elismerésé-
ül emléklapot kaptak.

Az ünnepélyes átadásra a fóti könyv-
tár két doboz könyvvel és egy kis 
vendéglátással érkezett. A Könyv-
Forduló nem kölcsönkönyvtárként 
funkcionál. A „Hozz egy könyvet 
– vigyél egy könyvet!” elv alapján 
bárki szabadon elvihet tetszőle-
ges számú könyvet és megtarthatja, 
és bárki hozhat olyan jó minőségű 
könyveket, amikre nem tart igényt. 
A lényeg, hogy a könyvek ne a sze-
métben végezzék. A fóti könyvtárba 
érkező felajánlásokból folyamatosan 
tudjuk pótolni/cserélni a könyv-
fordulók állományát. Kérjük, hogy 
a jelenlegi és később megvalósuló 
helyszínekre csak annyi könyvado-
mányt vigyenek, amennyi felfér a 
polcokra, nagyobb számú felajánlást 
a Fót Városi Könyvtár Dózsa György 
úti épületében tudunk elraktározni. 

Az első fóti könyvmegálló átadó ün-
nepségéről Schök Gyula készített egy 

kis rövidfilmet, mely megtekinthető 
a Fóti KönyvForduló, illetve a Fót 
Városi Könyvtár Facebook oldalán.

Öröm látni azt az összefogást, 
amikor nem önérdekből, hanem 
a közösségért ilyen sokan adják a 
szabadidejüket, tudásukat, fizi-
kai erejüket, pénzüket, könyvüket, 
szekrényüket... 

Nekik köszönhető, hogy a Fóti 
KönyvForduló projekt az országos 
Közösségek Hete programsorozat-
ban kiemelt figyelmet kapott.

Kőszegi Réka

könyvtárvezető
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SZEPTEMBER 13. 18.00 óra 
Geopolitikai akadémia 
Dr. Jászberényi József: Menekült-
helyzet, menekültpolitikák átalaku-
lása Európában és a világban
Helyszín: Kisalagi Közösségi Ház

SZEPTEMBER 14. 18.00 óra 
50 éves a Fóti Ősz
Jubileumi kiállítás megnyitó
Helyszín: Vörösmarty Művelődési Ház

SZEPTEMBER 15. 10.00–21.00 óráig
50. Fóti Szüret és 8. Fröccs Fesztivál 
• Vidámpark
• Kézműves foglalkozás
• Állatsimogató
• Szüreti kiállítás 
• 50 éves a Fóti Ősz – Jubileumi ki-
állítás a helyszínen és a Vörösmarty 
Művelődési Házban
• Tiszta Udvar Rendes Ház és A leg-
szebb konyhakert eredményhirdetése
• Szőlő, must és bor kóstolás
11.00 óra 
2. Fóti Roncsvadászok oldtimer & 
youngtimer találkozó
12.00 óra 
Hagyományos Szüreti Lovas Felvo-
nulás 
14.00 óra 
Garagulya Gólyalábas Komédiás 
Kompánia
14.50 óra 
Fóti Boglárka Néptáncegyüttes 
15.00 óra 
Ünnepi köszöntő, Bíró és Bíróné kö-
szöntője
15.15 óra 
Fóti Népművészeti Szakgimnázium 
és Gimnázium diákjainak előadása
17.00 óra 
A Nemzeti Táncszínház bemutatja, a 
Duna Művészegyüttes: Puszták népe 
című előadást
19.00 óra 
Szarka Tamás & Ghymes
Helyszín: Fót, Fáy Présház 

SZEPTEMBER 17. 15.00 óra 
Szeniorok Fóti Akadémiája
Kovács György: A közösségek ereje 
és szerepe időskorban
Helyszín: Vörösmarty Művelődési Ház

SZEPTEMBER 22. 19.00 óra
Muharay Színház:
Heltai Jenő – A Tündérlaki lányok 
című előadás
Bérletár: 6900,-Ft

Jegyár: 2900,-Ft ; 2400,-Ft
Diák-és nyugdíjas jegyár: 1500 ,-Ft
Helyszín: Vörösmarty Művelődési Ház

SZEPTEMBER 27. 14.00 óra 
Idősek Világnapja
Helyszín: Vörösmarty Művelődési Ház

SZEPTEMBER 27. 18.00 óra 
Geopolitikai akadémia
Dr. Jászberényi József: Olaszország 
új geopolitikai és belpolitikai irány-
vételei
Helyszín: Kisalagi Közösségi Ház

SZEPTEMBER 29. 19.00 óra 
Muharay Színház:
Békeffi-Vadnay-Márkus 
Tisztelt ház című előadás
Bérletár: 6900,-Ft
Jegyár: 2900,-Ft ; 2400,-Ft
Diák-és nyugdíjas jegyár: 1500 ,-Ft
Helyszín: Vörösmarty Művelődési Ház

OKTÓBER 4. 
Emlékezés az Aradi Vértanúkra
Helyszín: Vörösmarty Művelődési Ház

OKTÓBER 5. 
Muharay Színház:
Tadeusz  Słobodzianek - A mi osztá-
lyunk premier bemutató
Helyszín: Vörösmarty Művelődési Ház

OKTÓBER 6. 
Muharay Színház: Tadeusz  
Słobodzianek - A mi osztályunk 
Helyszín: Vörösmarty Művelődési Ház

OKTÓBER 8. 
Szeniorok Fóti Akadémiája
Dr. Jászberényi József: Az időskori 
pszichés problémák felismerése és 
kezelése
Helyszín: Vörösmarty Művelődési Ház

OKTÓBER 11. 
Geopolitikai akadémia
Dr. Jászberényi József: Kína a geo-
politikai erőtérben
Helyszín: Kisalagi Közösségi Ház
OKTÓBER 12. 
Generációk a szüreten – nyugdíjas 
és óvodás csoportok szőlő szedése
Helyszín: Németh Kálmán Emlék-
ház kertje.

OKTÓBER 12. 
Bérletes Gyermekszínház

A kis Hagymafiú története a Maszk 
Bábszínház előadásában
Helyszín: Vörösmarty Művelődési Ház

OKTÓBER 13. 
Muharay Színház: Lázár Ervin – A 
négyszögletű kerek erdő, avagy A já-
téknak soha nincs vége c. mesejáték 
Helyszín: Vörösmarty Művelődési Ház

OKTÓBER 13. 
Hagyományos mustkészítés kós-
tolóval
Helyszín: Németh Kálmán Emlékház

OKTÓBER 14. 
Hagyományos Kálmán napi talál-
kozó az 50. Fóti Ősz keretében.
Az újrarendezett műterem bemutatása
Helyszín: Németh Kálmán Emlékház
Központi Könyvtár (2151 Fót, Dózsa 
György út 12-14.) 

2018. SZEPTEMBER 29.
szombat 13:30-16:30
Családi szombatok:
Népmese napja kézműves foglalko-
zás

2018. OKTÓBER 3. 
szerda 17:00 
Országos könyvtári napok : 
„Mesék a gyógyulásról” - Csóka Ju-
dit mesepszichológus előadása

Kisalagi Fiókkönyvtár (2151 Fót, 
Béke u. 33.)

2018. SZEPTEMBER 29. 
szombat 9:30-12:30
Családi szombatok: 
Népmese napja kézműves foglalko-
zás 

PROGRAMAJÁNLÓ
SZEPTEMBERI PROGRAM

OKTÓBERI ELŐZETES

Madaras Ádám blogja
Mert én így gondolom

Ha bepillantana a fóti közügyek 
és politikai élet mögött lévő 
összefüggésekbe, ha kíváncsi 
egy józan véleményre, kérem 
kövesse figyelemmel blogomat! 
Mert én így gondolom.

www.madarasblogol.hu
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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

 Víz-gáz- fűtésszerelés, dugulás, csőrepedés, 
padlófűtés gépi mosása. 
Tel.: 06 70 311 4266



Új élményközpont Budapesten
A Future Park című kiállítás  a világ legmodernebb tudományos játszótere, 
melynek az Andrássy Élményközpont, a patinás Párisi Nagy Áruházizgalmas 
belső tere ad otthont. A japán szakemberek által megálmodott, Magyarorszá-
gon most bemutatkozó interaktív élményközpont egy varázslatos világba ka-
lauzol el, ami az alkotás inspiráló élményével ajándékozza meg a látogatókat. 

Az Andrássy Élményközpont első 
programjával, a Future Park kreatív 
“játszóterével” lehetőséget ad arra, 
hogy az emberek közötti kapcsolatok 
újra éledjenek, és olyan közösségi él-
ményekkel gazdagodjanak a látoga-
tók, melyek során az egyéni kreatív 
tevékenységeket közös kreatív alko-

tássá tudják átalakítani. A látogatók 
által papírra rajzolt és színezett álla-
tok életre kelnek egy hatalmas 3D-s 
alkotásban. A papírállatok érintéssel 
megelevenednek és kommunikálni 
kezdenek egymással. A fénylabdá-
kat gurítva különböző színű fényt és 
hangot bocsátanak ki. Rendkívül iz-
galmas és az ökoszisztéma tudatosí-
tásában hasznos játék során a látoga-
tók állat és növényrajzai kerülnek be 
a virtuális világba, ahol életre kelve 
a természet működését lehet szimu-
lálni. Ha a gyerekek a képernyőn lévő 
szimbólumokat megérintik, azok az 
általuk képviselt teremtményekké 
alakulnak. Interaktív képernyőn kis 

emberek szaladnak végig egy asztal-
lapon, amit gyerekek vesznek körül. 

A gyerekeket arra ösztönzik, hogy 
befolyásolják a kis embereket úgy, 
hogy tárgyakat helyeznek el az asz-
talon. Minden új tárgy elhelyezésé-
nek hatására a kis emberek mozgása 
megváltozik; a tárgyakon ugrálnak, 
felmásznak rájuk és csúszkálnak raj-
tuk. Az Építsünk városokat! játékban 
digitálisan kivetített pályán a fizika-
ilag létező faházak között autó- és 
vasútközlekedéssel rendelkező út és 
vasúthálózat jelenik meg.

További információ: https://www.
andrassyelmenykozpont.hu/

NYEREMÉNYJÁTÉK
E havi játékunkra jelentkezők 
között egy családi belépőt (2 
felnőtt, 2 gyermek) sorsolunk ki a 
Future Parkba.  A játékban való 
részvétel egyszerű. Olvassák el 
cikkeinket és válaszoljanak 
helyesen a kérdéseinkre. A 
válaszokat 2018. szeptember 
30-ig kérjük az info@fotihir-
nok.eu címre. A tárgy mezőbe a 
’Nyereményjáték 3’ -t írják. 
Mindenkinek sok sikert kívánunk!

1.  Mely országokba volt lehetőségük a Németh Kálmán Általános Iskola tanárain-
ak továbbképzésre menni a nyáron?
 a) Svédországban, Tenerifén, Olaszországban, Horvátországban
 b) Németországban, Svédországban, Olaszországban, Horvátországban
 c) Angliában, Németországban, Olaszországban, Ausztriában

2. Mikor járt első alkalommal Erdélyben Acél Sándor?
 a) 1995-ben
 b) 1996-ban
 c) 1997-ben

3. Hol található a Fóti KönyvForduló első helyszíne?
 a) A Fóti-tónál
 b) A Vörösmarty téren
 c) A buszfordulónál

A helyről alább olvashatnak részletes tájékoztatót.
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Serdült Erika Irén

Európa szeretlek

Európa, ó te drága!
szülőföldem nagy hazája,

dicső múltunk 
büszke vára,

Európa szeretlek!

Istenünk templomának,
szent oltára imáinknak,

 téged soha el nem veszítlek,
te vagy múltunk,

s a jövőnk,
Európa szeretlek!

Szívünkben hit, és áldás, 
hogy vagy  nékünk,
édes reményünk,

boldog létünk
gyönyörű világa.
Európa szeretlek!

Ádáz harcot vívunk érted,
hogy megmaradj a miénknek, 

 ily csodálatos szépnek,
érted élünk, 

érted halunk, ha kell!
Európa szeretlek!

Addig nem sír ez a strófa,
míg templomunk
 nem dől romba,

boldogok csak így lehetünk,
Isten áldása Rád,

 szent, ősi Földünk!

Európa szeretlek!
 

Fót, 2018. augusztus 1.

RAKTÁROS 
TARGONCÁS 

BETANÍTOTT MUNKÁS

CAFETERIA 
BEJÁRÁSI TÁMOGATÁS/ 

CÉGES BUSZJÁRAT 
BÓNUSZ

06 (20) 391-5715 
JELENTKEZZ MOST! 

DOLGOZZ 
NÁLUNK! 

AZONNALI 
KEZDÉSSEL! 

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

 ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK 

A részvétel díjtalan, mindenkit szeretettel várunk! 

Városi Könyvtár 
2151 Fót, Dózsa György út 12-14. 

06-27/538-250 | www.fotikonyvtar.hu 

2018. október 3. szerda 17:00 

Csóka Judit 
mesepszichológus 

előadása 

„Mesék 
a gyógyulásról” 

címmel 
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Idősek Világnapja
2018. szeptember 27.

csütörtök, 14:00

Fót Város Önkormányzata tisztelettel 
meghívja a város szépkorú lakóit az

IDŐSEK VILÁGNAPJA 
alkalmából rendezett

városi ünnepségre 
Műsor:

Tarnai Kiss László
Magyar Köztársaság Érdemkereszt díjas

előadóművész
A belépés ingyenes, regisztrációs jegyhez között, 

mely korlátozott számban 
a Művelődési Ház nyitvatartási idejében

a helyszínen igényelhető, 
illetve vehető át.

Vörösmarty Művelődési Ház
Fót, Vörösmarty tér 3.

Tel.: 06703315806

F E L H Í V Á S
Fót Város Önkormányzat

Képviselő-testülete 
2018. október 18-án 17.00 órakor 

KÖZMEGHALLGATÁST tart. 
Helyszín: Vörösmarty Művelődési Ház Muharay terem.

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt, 
aki kedvet érez a horgolás elsajátításához 
2018. szeptember 1-jén, 22-én és 29-én, 

szombatonként 13 órától 15 óráig. 

A helyszín: a Kisalagi Közösségi Ház.

(2151 Fót, Béke u. 33.)

A foglalkozást tartja: 

Gärtner Zoltánné (Gizike) 
amigurumi készítő

Horgoló kör
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2018. szeptember 15. 
szombat 10.00 – 21.00 óráig 
Házigazda: Seszták Szabolcs színművész

Vendégünk: 
testvérvárosunk Balavásár, 
és Gyula város küldöttsége

50. Fóti Szüret 
és

8. Fröccs Fesztivál
Helyszín: Fót, Fáy Présház

• Vidámpark
•  Kézműves 

foglalkozás
• Állatsimogató
• Szüreti kiállítás 
•  50 éves a Fóti Ősz – Jubileumi kiállítás a 

helyszínen és a 
Vörösmarty Művelődési Házban

•  Tiszta Udvar Rendes Ház és 
A legszebb konyhakert eredményhirdetése

•  Szőlő, must és 
borkóstoló

11.00 óra 
  2.  Fóti Roncsvadászok

oldtimer & youngtimer felvonulás
12.00 óra 
  Hagyományos Szüreti Lovas Felvonulás 
14.00 óra 
  Garagulya Gólyalábas 

Komédiás Kompánia
14.50 óra 
 Fóti Boglárka Néptáncegyüttes 
15.00 óra 
  Ünnepi köszöntő, Bíró és Bíróné 

köszöntője
15.15 óra 
  Balavásárért Egyesület „Vásár 

Tánccsoport” köszöntő előadása
15.30 óra
  25 éves Fóti Népművészeti 

Szakgimnázium és Gimnázium 
diákjainak előadása

17.00 óra 
  Nemzeti Táncszínház, Duna 

Művészegyüttes: Puszták népe című 
előadása

19.00 óra 
 Szarka Tamás & Ghymes koncert

2018. szeptember 08. 10 óra 
  Fóti Somlyói Napok Szüreti rendezvénye 

helyszín: Vörösmarty Művelődési Ház
2018. szeptember 14. 18 óra 
  50 éves a Fóti Szüret, kiállításmegnyitó

helyszín: Vörösmarty Művelődési Ház 

rt eredményhirdetése
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