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2018. január 1-jén hatályba lépett az általános közigazgatási rendtartásról 
szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.). Mit jelent ez Önnek Kedves Ügyfelünk, és 
mire kötelez minket, mint Hatóságot? Néhány pontban összefoglaljuk, hogy 
segítsük a tájékozódást a hivatali ügyintézésekben.

Új eljárásrend a közigazgatási ügyekben 
….avagy mit tapasztal ebből az ügyfél?

 Ki az ügyfél?
Ügyfél az a természetes vagy jogi személy, egyéb szer-
vezet, akinek jogát vagy jogos érdekét az ügy közvetle-
nül érinti, akire nézve a hatósági nyilvántartás adatot 
tartalmaz, vagy akit hatósági ellenőrzés alá vontak.  

 Mi a hatósági ügy? Milyen ügykört szabályoz az új 
törvény?
Hatósági ügy az, amelynek intézése során a hatóság 
döntésével az ügyfél jogát vagy kötelezettségét meg-
állapítja, jogvitáját eldönti, jogsértését megállapítja, 
tényt, állapotot, adatot igazol vagy nyilvántartást ve-
zet, illetve az ezeket érintő döntését érvényesíti.

Az ügyfelet és a hatóságokat egyformán érintő lé-
nyeges szabályozási elem: az ügyintézési határidő
Legfontosabb változás az ügyintézési határidő új sza-
bályozása. Egyrészt szűkebb határidőt állapít meg - 
általános szabály 24 órás illetve 8 napos – ugyanakkor 
a korábbi 21 napot kibővíti az új törvény és 60 napos 
ügyintézési határidőt enged a hatóságnak.

24 órán belül döntenie kell a hatóságnak, ha automa-
tikus döntéshozatalnak van helye. Ennek esetei: ha a 
hatóság részére a kérelem benyújtásakor minden adat 
rendelkezésre áll, a döntés mérlegelést nem igényel, és 
nincs ellenérdekű ügyfél. 24 órán belül kell döntenie 
a hatóságnak pl.: hatósági bizonyítvány kiállítása kö-
zös lakcímen lakó személyekről, házasságkötés anya-
könyvezése, születés és haláleset anyakönyvezése.

8 nap alatt kell döntenie a hatóságnak, ha úgynevezett 
sommás eljárásban hozza meg döntését. Ilyen eljárás-
nak van helye, ha a hiánytalanul előterjesztett kérelem 
és mellékletei, valamint a hatóság rendelkezésére álló 
adatok alapján a tényállás tisztázott és nincs ellenér-
dekű ügyfél. 8 nap alatt kell döntenie a hatóságnak pl. 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, gyermek- 
étkeztetés, települési támogatások,  szemétszállítási 
kedvezmény, beiskolázási támogatás, étkezési téríté-
si díjjal kapcsolatos kedvezmények, lakcím bejelen-
tés, parlagfű elleni közérdekű védekezés elrendelése, 
egyéb anyakönyvi eljárások, hivatali munkaidőn és 
hivatali helyiségen kívüli házasságkötés engedélyezé-
se ügyekben.

60 nap alatt dönt a hatóság, ha a fenti két eljárástípus 
esetei nem állnak fenn. Azaz ha hiánypótlás, vagy bi-
zonyítási eljárás kell, pl. helyszíni szemle, tanúmeg-
hallgatás. stb., de akkor is, ha van ellenérdekű ügyfél. 
60 nap alatt dönt a hatóság pl. bejelentés-köteles ipari 
tevékenység nyilvántartásba vétele, szociális tovább-

tanulási támogatás, „Sipos Pál” Önkormányzati Kö-
zépiskolai Ösztöndíj-pályázat, Bursa Hungarica Fel-
sőoktatási Önkormányzati Pályázat, hagyatéki leltár 
felvétele, lakcím fiktíválás, közterület használati ké-
relem, állattartás körülményeinek vizsgálata, zaj- és 
rezgésvédelem kivizsgálása, ingatlanon belül telepített 
növények szabályossága ügyekben.

Fenti határidőket mindig a rendelkezésre álló ada-
tok és a benyújtott kérelem alapján lefolytatott vizs-
gálat határozza meg!

Fontos megjegyezni, hogy vannak olyan ágazati jog-
szabályok által meghatározott határidők, amelyek az 
Ákr.-től eltérnek! Ilyenek például az alábbiak:
• Birtokvédelmi eljárás 15 nap,
• Bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység  
 nyilvántartása vétele 25 nap,
• Működési engedély kiállítása 25 nap, 
• Telepengedély kiállítása 30 nap,
• Zenés, táncos rendezvény engedélyezése 20 nap,
• Vásár, piac engedélyezése 20 nap
• Társasházak törvényességi felügyelete 30 nap,
• Szakhatósági állásfoglalás 15 nap,
• Megkeresés 5 nap

 Mi történik, ha az ügyintézési határidőt túllépi a 
hatóság? 
Az ügyintézési határidő az eljárás megindulásának nap-
ján kezdődik. Az ügyintézési határidőbe nem számít be 
az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének és az ügyfél 
mulasztásának vagy késedelmének időtartama.
Fontos megjegyezni, hogy, ha az ügy elbírálása a kép-
viselő-testület hatáskörébe tartozik, akkor a Testület 
az ügyintézési határidőn belül, vagy ha ez nem lehet-
séges, a határidő letelte utáni első testületi ülésen ha-
tároz.
Ha a hatóság az ügyintézési határidőt túllépi, akkor  
az eljárás lefolytatásáért felszámított illetéknek vagy 
díjnak megfelelő összeget, ennek hiányában tízezer 
forintot fizet meg a kérelmező ügyfélnek, aki mente-
sül az eljárási költségek megfizetése alól is.
A hónapokban vagy években megállapított határidő 
azon a napon jár le, amely számánál fogva megfelel a 
kezdőnapnak, az órákban megállapított határidő az 
okot adó cselekményt követő óra első percében kez-
dődik.
Ha a határidő utolsó napja olyan nap, amelyen a ható-
ságnál a munka szünetel, a határidő - az ügyintézési 
határidő kivételével - a következő munkanapon jár le.
A postán küldött beadvány és megkeresés előterjesz-
tési ideje a postára adás napja. 
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 Illetékesség – hova fordulhat az Ügyfél? Melyik 
hatóság jár el az ügyében?

A hatóságok közül az jár el, amelynek illetékességi te-
rületén az ügy tárgyát képező ingatlan fekszik, vagy a 
tevékenységet gyakorolják vagy gyakorolni kívánják, 
vagy a jogellenes magatartást elkövették.
Ha ezek alapján nem állapítható meg az illetékes ha-
tóság, a kérelmező ügyfél választása szerint lakóhelye 
szerint illetékes hatóság jár el.

 És melyek azok az ügyek, amelyekkel nem a Fóti Közös 
Önkormányzati Hivatalhoz tudnak az ügyfelek fordulni?

Pest Megyei Kormányhivatal Dunakeszi Járási Hiva-
talnál intézendő ügyek: 
• légszennyezés kivizsgálása (60 nap ügyintézés), 
• közgyógyellátás, ápolási díj, hadigondozottak ellá- 
 tása, egészségügyi szolgáltatásra jogosító hatósági  
 bizonyítvány, időskorúak járadéka (8 napos ügyintézés),
• aktív korúak ellátása (60 napos ügyintézés)

Dunakeszi Város Jegyzőjénél intézendő ügyek: 
• építési engedélyezési eljárás 25 nap, 
• szakhatósági megkeresés esetén 35 nap, 
• fennmaradási engedélyezési eljárás 25 nap, szakha- 
 tósági megkeresés esetén 35 nap, 
• használatbavételi engedélyezési eljárás 35 nap, 
• bontási engedélyezési eljárás 25 nap, szakhatósági  
 megkeresés esetén 35 nap, 
• használatbavétel tudomásulvétele 8 nap, de az épít- 
 mény 15 nap elteltével vehető használatba, 
• hatósági bizonyítvány kiállítása 25 nap, szakható- 
 sági megkeresés esetén 35 nap,

Váci Járási Hivatal Építésügyi Osztályánál intézendő ügyek: 
• építésrendészeti eljárás 50 nap, 
• jókarbantartási eljárás 50 nap.

A fenti ügyekre vonatkozó kérelmek a Fóti Közös Ön-
kormányzati Hivatal Építési Pontján is beadhatóak.
Váci Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálynál inté-
zendő ügyek: 
• álláskeresési járadék, nyugdíj előtti álláskeresési 
segély 60 napos ügyintézés.

 Hiánypótlás 
Ha a kérelem a jogszabályban foglalt követelmények-
nek nem felel meg (hiányos, nem tartalmaz valamely 
szükséges adatot, információt, mellékletet, stb.), vagy 
a tényállás tisztázása során felmerült új adatra tekin-
tettel az szükséges, az eljáró hatóság határidő megjelö-
lésével egy ízben hiánypótlásra hívja fel a kérelmezőt. 
Ennek határidejét az új törvény már nem szabályozza, 
a hatóság mérlegelési jogkörébe tartozik az ésszerű 
hiánypótlási határidő kitűzése!

 Kézbesítés
A nem elektronikusan közölt iratot a kézbesítés meg-
kísérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni, 

ha a címzett az átvételt megtagadta. Ha a kézbesítés 
azért volt sikertelen, mert az „nem kereste” jelzéssel 
érkezett vissza, az iratot a kézbesítés második meg-
kísérlésének napját, ha „ismeretlen” vagy „elköltözött” 
jelzéssel érkezett vissza, az iratot a kézbesítés megkí-
sérlésének napját követő ötödik munkanapon kézbe-
sítettnek kell tekinteni.
Ha a címzett tudomást szerez arról, hogy a neki kül-
dött iratot a hatóság kézbesítettnek tekinti, a tudo-
másszerzéstől számított tizenöt napon belül, de leg-
később a közléstől számított negyvenöt napon belül 
kifogást terjeszthet elő. 

 Eljárási költség
Eljárási költség mindaz a költség, ami az eljárás során 
felmerül. Az eljárás költségeit az viseli, akinél azok 
felmerültek. Azon eljárási költséget, amelynek viselé-
sére senki nem kötelezhető, az eljáró hatóság viseli. A 
jogvitás eljárásban a hatóság az eljárási költségek vise-
lésére kötelezi a kérelem elutasítása esetén a kérelme-
ző ügyfelet, a kérelemnek helyt adó döntés esetén az 
ellenérdekű ügyfelet.
Az eljárási költséget a hatóság összegszerűen, az azt 
alátámasztó bizonyítékok figyelembevételével hatá-
rozza meg, és dönt a költség viseléséről, 
A hatóság annak a természetes személy ügyfélnek, aki 
kereseti, jövedelmi és vagyoni viszonyai miatt az eljá-
rási költséget vagy egy részét nem képes viselni, költ-
ségmentességet engedélyezhet.

 Végrehajtás
Ha a kötelezett a hatóság végleges döntésében fog-
lalt kötelezésnek nem tett eleget, az végrehajtható. A 
végrehajtást a döntést hozó hatóság hivatalból vagy a 
jogosult kérelmére rendeli el. A végrehajtást - ha tör-
vény, kormányrendelet vagy önkormányzati hatósági 
ügyben helyi önkormányzat rendelete másként nem 
rendelkezik - az állami adóhatóság foganatosítja.

Reméljük, összefoglalónkkal segítettük a hivatali 
ügyintézést, így azt valóban hatékonyabbá és gyorsab-
bá tudjuk tenni.
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal
Csízik Melinda  Hatósági és Ügyfélszolgálati Osztály

dr. Sugár Anita Jogi és Koordinációs Osztály

Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik 

K R E K Ó  J Á N O S N É
temetésén megjelentek, elkísérték utolsó

 útjára és az emlékezés virágait a sírjára tették.

Károvics család
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A Nemzetgazdasági Minisztérium 149 647 688 Ft-os támogatásával Fót városában  
5 db földút szilárdburkolattal, járdával és kerékpársávval történő felújítása történik 
meg, ezzel egyidejűleg a csapadékvíz elvezetésre és akadálymentesítésre is sor kerül. 
Javul a közlekedésbiztonság és a város lakóinak életminősége, mert könnyebben el-
érhetővé teszi a városi szolgáltatások (vasúti- és közúti tömegközlekedési csomópon-
tok megállóit, Postát, központi orvosi rendelőket és a gyógyszertár) igénybevételét.

A Nemzetgazdasági Minisztérium - Pest megye Terü-
letfejlesztési Koncepciója 2014-2030 és Pest megye Te-
rületfejlesztési Programja 2014-2020 megvalósításához 
nyújtandó - célzott pénzügyi támogatásával megvalósu-
ló fejlesztések keretében Fót városában 5 db utca kerül 
felújításra, ezek javítják a munkába járáskörülményeit, a 
városi szolgáltatások elérhetőségét a kijelölt területeken, 
valamint segítik az egyes lemaradó városrészek jobb in-
tegrálását. Az engedélyezési tervdokumentációk alapján 
az érintett utcákban útépítési, csapadékvíz elvezetési, 
járdaépítési, akadálymentesítési, közterület rendezési, va-
lamint forgalom technikai fejlesztések valósulnak meg.
A Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete által - 
korábbi lakossági fórum alapján - 2016-ban kijelöt utcák 
között szerepelt a most felújításra kerülő Szent István-, 
Illyés Gyula-, Tátra-, Veress Péter- és a Nagyváradi utca. 

A fenti utcák felújítási projektje 4 ponton illeszkedik 
Pest megye Területfejlesztési Koncepciójához és Prog-
ramjához. Ennek keretében az 5 db földút burkolásával 
és vízelvezetésével javulni fog a közlekedésbiztonság.  
A tervezett utcák burkolati szélessége lehetővé teszi kü-
lön kerékpársáv építése nélkül is a kerékpáros közleke-
dést. Az útépítési munkák növelik a rendezett zöld felü-
letek nagyságát, melynek hatására minőségileg bővülnek 
a városi zöldterületek. Ezen fejlesztéseknek jelentős gaz-
dasági hatása is lesz településünkön. Javítja a munkába 
járás feltételeit azzal, hogy a tömegközlekedési csomó-
pontok megközelítését segíti. A fejlesztéssel érintett ut-
cákon keresztül könnyebben elérhetővé válnak a vasúti 
és közúti tömegközlekedési eszközök. Egyszerűbben 
elérhetővé válik a Boglárka Óvoda és bölcsőde, a Szent 
Benedek parki Posta, a távolsági, illetve helyi buszvég-
állomás, valamint az orvosi rendelők és a gyógyszertár.
Az 5 utcára vonatkozó útépítési, csapadékvíz elvezetési 
és járdaépítési tervek elkészítésére a beszerzési eljárás 
2016. június 2-án indult meg a 243/2016. (VI.2.) Képvi-
selő-testületi határozat alapján. A beérkezett ajánlatok 
közül került kiválasztásra a NALA-MI Mérnökiroda pá-
lyázata, a kivitelezésről pedig PENTA Kft. gondoskodik.  
A kivitelezés utcánként 2-3 hónap időtartamot vesz 
igénybe, de az 5 kijelölt utcában a párhuzamos munka-
végzés lehetséges. 

A beruházás várható befejezése: 2018. június 30.

Önkormányzati hírek
Megújul 5 db utca Fóton

Elkészültek az új buszvárók
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A várva-várt fóti piac megnyitására március 31-én, nagyszombaton került sor. Az ün-
nepnap ellenére is nagyon sokan látogattak el és vásároltak a kínált termékekből,  
mindenki nagy örömére az időjárás is kedvezett és a nyitvatartási időre elállt az eső. 
Március 31-én nyílt meg a piac, amelyet ideiglenesen 
a Vörösmarty téren, a Karácsonyi Vásár helyén talál-
nak meg a fóti lakosok. A megnyitón beszédet mondott 
Bartos Sándor polgármester és fellépett a RépaRetek-
Mogyoró együttes. A választék nagy, van minden, mi 
szem-szájnak ingere. Zöldségek, tejtermékek, tojás, 
húsfélék, lekvárok, virághagymák, tészta félék, ször-
pök, mézeskalácsok, (alkalmanként) kisállat árusítás, 
méz különlegességek, edények, ruhák, sütemények és 
még sorolhatnánk. A piac szombati napokon tart nyit-
va, nyári időszakban, azaz május 1-jétől szeptember 
30-ig 6.00-12.00 óra között, téli időszakban, azaz ok-
tóber 1-jétől április 30-ig 7.00-12.00 óra között. Min-
denkinek ajánljuk, hogy minél korábban látogasson ki, 
a sok termelői finomság ugyanis hamar gazdára lel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Időpontok Tábor  Helyszín Tábor Helyszín 
2018.június 18 – 22. Gyöngyfűző tábor Vörösmarty 

Művelődési Ház 
  

2018. június 25 – 29. Fóti Vakáció tábor I. Vörösmarty 
Művelődési Ház  

Németh Kálmán nyomában 
tábor I. 

Kisalagi Közösségi 
Ház  

2018. június 25 – 29. Muharay Színpad Vörösmarty 
Művelődési Ház 

  

2018. június 25 – 29. Sakk tábor Vörösmarty 
Művelődési Ház 

  

2018. július 2 – 6. Fóti Vakáció tábor II. Vörösmarty 
Művelődési Ház 

  

2018. július 9 – 13. Néptánc tábor I. Vörösmarty 
Művelődési Ház 

Németh Kálmán nyomában 
tábor II. 

Kisalagi Közösségi 
Ház 

2018. július 16 – 20. Fóti Vakáció tábor III. Vörösmarty 
Művelődési Ház 

Mesetábor 
(6 – 9 éves korig) 

Kisalagi Közösségi 
Ház 

2018. július 16 – 20. Néptánc tábor II. Vörösmarty 
Művelődési Ház 

  

2018. július 23 – 27. Fóti Vakáció tábor IV. Vörösmarty 
Művelődési Ház 

Gyöngyfűző tábor II. Kisalagi Közösségi 
Ház 

2018. augusztus 13 – 17.   Tom Sawyer kalandjai olvasó 
kalandtábor 
(10 – 14 éves korig) 

Kisalagi Közösségi 
Ház 

Fóti Közművelődési és Közgyűjteményi Központ  
 

Napközis táborai 

A Fóti Közművelődési és Közgyűjteményi Központ napközis (8-16 óráig) táborokat hirdet meg az iskolás (6-14 éves) 
korosztály számára.  

A táborok mindegyikét pedagógus szakember vezeti. Tematikus foglalkozások, kirándulások, sok játék! 

A táborok maximum létszáma: 25 fő. 

A táborok díja: 15.000,-Ft/fő + étkezés 

Érdeklődni a 06-27-537-350 és a 06 -70-331-5806 telefonszámokon lehet. 

Megnyílt a piac Fóton
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Március 15-én olyan dolog történt, amire talán még nem is 
volt példa a Gyermekközpont történetében: egy fóti kisfiú, 
a tíz éves Kárpáti Máté nagy felajánlást tett!
Kiváló tanulmányi-, valamint az úszás és triatlon sport-
ban, versenyzőként elért eredményei elismeréseként, 
Máté városunk Önkormányzatától az „Év sportolója” 
kitüntetést kapta a március 15-e alkalmából rendezett 
városi ünnepségen. Még ott a helyszínen, a kitüntetés ré-
szeként kapott ötvenezer forintos sportszer utalványát a 
Károlyi István Gyermekközpontnak adományozta.
Ahogy Máté édesapja a díjátadó után fogalmazott: „Ez-
zel a felajánlásunkkal szeretnénk olyan gyerekeknek 
segíteni, akiknek sajnos nem adatik meg a támoga-
tói családi háttér. Kérjük, fordítsák ezt az utalványt a  
Károlyi István Gyermekközpontban élő gyerekek 

egészségnevelésére és jókedvére!”
Az ünnepségen az intézményt Vámosi Péter, a Mogyoró-
di és a Lehel úti Utógondozó Otthonok vezetője képvi-
selte, aki meghatottan fogott kezet Mátéval. Mint mond-
ta: nem is emlékszik, hogy az intézmény történetében 
volt-e hasonló felajánlás. Az adomány „eszmei” értékét 
növeli, hogy Máténak és szüleinek egyébként – azon 
kívül, hogy a Gyermekközpont szomszédságában, Fó-
tligeten laknak – semmilyen egyéb kötődése nincs az 
intézményhez.

A Károlyi István Gyermekközpont hálásan köszöni 
ezt a nagylelkű felajánlást!

Önkormányzati hírek
Felajánlás

Országgyűlési képviselők választása
2018. április 8.

A 2018. évi országgyűlési választásokon mind Csomád község, mind pedig Fót Város választópolgárai kima-
gasló aktivitással vettek részt: Csomádon a választópolgárok 77.53%-a Fóton pedig 76,47%-uk élt demokra-
tikus jogaival.  

 A választás eredményeként országgyűlési képviselőnk továbbra is dr. Tuzson Bence Balázs.

A helyi választások gördülékeny lebonyolításáért ezúton is köszönetet mondok a helyi választási szervek
minden választott és megbízott tagjának lelkiismeretes és precíz munkájáért.

Pest megye 05. sz. egyéni választókerületéhez tartozó FÓT városának szavazóköreiben
(nem hivatalos eredmények a választás éjszakáján)

A kapott szavazatok száma jelöltenként

FIDESZ-KDNP 4865 szavazat
JOBBIK Magyarországért Mozgalom 2260 szavazat
MSZP-Párbeszéd 1397 szavazat

Dr. Finta Béla s.k. a Helyi Választási Iroda vezetője

A pártlistákra adott szavazatok élén:
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Zárt ülésén a Testület döntött:
• néhány, ingatlangazdálkodással kapcsolatos kér-
désről, (elővásárlási jogról, ajánlatokról),
• közbeszerzési eljárás indításáról a helyi buszközle-
kedés ügyében.
• rászorultak pénzügyi támogatásáról, segélyezéséről,
továbbá arról, hogy az Apponyi Franciska Óvoda ve-
zetői állására (a jelenlegi vezetői megbízatásának le-
jártára tekintettel) pályázatot ír ki.

Rendeletalkotások:
A (továbbiakban már nyilvános) ülésén a Képvise-
lő-testület mindenekelőtt elfogadta a Polgármester 
írásos beszámolóját az elmúlt hónapban történtekről, 
majd rendeleteket alkotott a Helyi Építési Szabályzat 
módosításairól – az ülés későbbi részében pedig újra-
alkotta helyi rendeletét a háziorvosi, házi gyermekor-
vosi és fogorvosi ellátási körzetekről, előszerződést is 
kötve a negyedik vegyes fogorvosi alapellátási körzet 
fogorvosi feladatainak végzésre a Dalma-Dent Bt.-vel.

További határozatok:
A Testület döntött:
• csereerdősítés céljára alkalmas területekről (a Tele-
pülésszerkezeti Terv folyamatban lévő módosításának 
részeként), valamint a Fót 0242 helyrajzi számú terü-
let kiemelt fejlesztési területté nyilvánításáról,
• éves beszámolók – köztük a szociális tevékenységet ellá-
tó intézmények, szervezetek beszámolói – elfogadásáról,
• az óvodák 2018/2019. nevelési évre kalkulált cso-
portszámainak meghatározásáról,
• saját Éves Munkatervének módosításáról (a tele-
pülésrendezési eszközök újra-alkotásának későbbre 
ütemezéséről),
• a Barackos területének fejlesztési területté nyilvá-
nításával kapcsolatos előkészítő teendőkről,
• helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint klíma-
tudatosságot erősítő szemléletformálás tárgyában in-
dított pályázaton történő részvételről,
• néhány napirend érdemi tárgyalásának későbbre 
halasztásáról.

A Képviselő-testület a Fóti Közszolgáltató Közhasznú 
Nonprofit Kft. Malom utcai telepének fejlesztését ha-
tározta el, felhatalmazva a Polgármestert a telep bő-
víthetőségét célzó tárgyalások lebonyolítására is.
A Testület jóváhagyta a Kft. sírhely-gazdálkodási ter-
vét is, adatokat kérve egyúttal az új csontkamra építé-
si munkáinak felméréséhez.

Sürgősségi indítvány alapján a Testület úgy döntött, 
hogy a Kft. és az Önkormányzat (közös) Könyvvizs-
gálóját kéri fel a Kft. működésével kapcsolatos egyes 
pénzügyi-gazdálkodási kérdések vizsgálatára – s nem 
hatalmazza fel a Polgármestert arra, hogy más szak-
értőnek adjon megbízást az Önkormányzat tulajdoná-
ban lévő Kft. működési és gazdálkodási átvilágítására. 
A Képviselő-testület hozzájárulását adta ahhoz, hogy 
önkormányzati területen (a tervezett Sportcsarnok 
mögötti részen) a Twenner Tennis Kft. teniszpályákat 
alakítson ki és működtessen – a megszabott szem-
pontoknak megfelelő Együttműködési megállapodás 
tervezetét a soron következő testületi ülésre kérve be-
nyújtani.

Az ülés további részében a Testület versenyezteté-
si eljárást indított újabb tíz, szilárd burkolattal nem 
rendelkező utca út- és járdaépítési, valamint csapa-
dékvíz-elvezetési tervdokumentációjának elkészíté-
sére és engedélyeztetésére. Konkrétan a Bartók Béla, 
Áchim András, Sport, Klára, Ybl Miklós, Sopronok, 
Muharay Elemér, Szent László, Csillagdomb és Zöld-
mező utcákról van szó, amelyek terveztetésére az Ön-
kormányzat 2018. évi költségvetése fedezetet biztosít. 
(Az Önkormányzat április 23-ra várja az ajánlatokat a 
meghívott cégektől.)

A Képviselő-testület végezetül – Hivatalunk sürgős-
ségi indítványára - döntött arról is, hogy az ülés előtt 
alig egy héttel megjelent, önkormányzati tulajdonú 
belterületi utak létesítésének, felújításának és kor-
szerűsítésének támogatására kiírt pályázati felhívásra 
bruttó 50.350 ezer forint támogatási igényt nyújt be 
– felhatalmazva a Polgármestert, hogy a Fejlesztési ta-
nácsnokkal egyeztetve válassza ki a pályázati kiírás-
nak leginkább megfelelőket a következő 12 utca közül:
Széchenyi köz, Széchenyi, Bajcsy-Zsilinszky, Mária, 
Mindszenthy, Árpád fejedelem, Bethlen Gábor, Etel-
köz, Agárdy Gábor,Kazinczy utcák, illetve Emese köz 
és Vörösmarty köz.

Az elfogadott rendeletek és határozatok teljes terjedel-
mükben megtalálhatóak az Önkormányzat honlapján 
- www.fot.hu -, ahol a nyilvános képviselő-testüle-
ti ülések részletes jegyzőkönyvei, az előterjesztések, 
valamint az ülésekről készült kép-és hangfelvétel is 
megtekinthetőek.

„VárosHázunk” tája
Tudósítás a Város Képviselő-testületének márciusi üléseiről
Városunk Önkormányzatának Képviselő-testülete ezúttal a lapzárta előtti napon, március 28-án tartotta 
havi rendes ülését. Frissiben az alábbiakban foglaljuk össze az ott történteket.
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Tájékoztatjuk az egyedül élő idős, vagy más okból se-
gítségre szoruló fóti lakosokat, hogy a zökkenőmentes 
lomtalanítás érdekében a Fóti Közszolgáltató Nonprofit 
Kft. segítségével házhoz menő lomtalanítást – legfeljebb 
2 köbméter lomhulladék mennyiségig – szervezünk. 
Egyúttal felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a lomta-
lanítás során a Kft. építési hulladékot nem szállít el az 
ingatlanoktól!
Kérjük azokat az egyedül élő idős, vagy más okból segít-
ségre szoruló lakosokat, akik részére nehézséget jelent a 
lomok elszállítása a lerakóhelyre, névvel, címmel és elér-
hetőséggel jelentkezzenek az alábbi elérhetőségen:

Brückner Anita
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal
Ügyfélszolgálati Iroda
2151 Fót, Vörösmarty tér 1.
Telefon: 06-27/535-375/ 101 mellék
E-mail: bruckner.anita@fot.hu

Jelentkezési határidő:
2018. május 12-i lomtalanítás: legkésőbb május 9-ig 
2018. június 2-i lomtalanítás: legkésőbb május 30-ig

Segítség idősek részére a lomtalanításban

a „Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján 
pályázatot hirdet Fóti Közös Önkormányzati Hivatal

Beruházási ügyintéző
munkakör betöltésére. 

Környezetvédelmi Lakossági fórum
Tisztelt Fóti Lakosok!

Bartos Sándor s.k.  polgármester

ÁLLÁSLEHETŐSÉG
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 

Tisztelettel meghívjuk Önöket 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

2018. május 16. napján 17.00 órakor (szerda) tartandó

Környezetvédelmi Lakossági fórumára.

A Lakossági fórum helye: 
Művelődési Ház Szalkai terem
(2151 Fót, Vörösmarty tér 3.)

A közszolgálati jogviszony időtartama: 
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony 

Foglalkoztatás jellege: 
Teljes munkaidő 

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

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásai-
ról szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján 
a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
1. számú melléklet 32. „Település-, terület- és vidék-
fejlesztési, település-üzemeltetési feladatkör” I. be-
sorolási osztályban. 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Önkormányzati tulajdonú ingatlanok vonatkozá-
sában beruházási, fejlesztési feladatok műszaki 
meghatározása, a végrehajtás megszervezése, elle-
nőrzése, pénzügyi elszámolás elkészítése. Pályáza-
tok, Kbt. hatálya alá nem tartozó közbeszerzési el-
járások műszaki előkészítésében, megvalósításában 
való részvétel. Költségvetések, képviselő-testületi 
előterjesztések, beszámolók, javaslatok előkészíté-
se. Képviselő-testületi határozatok végrehajtásában 
való közreműködés. 

További információ a www.fot.hu oldalon.
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Tisztelt Szerkesztőség!A márciusi Fóti Hírnökben olvashattuk a fóti lelkipásztorok hús-

véti írásait, kivéve a katolikus egyházközségét. Rendszeres temp-

lomba járóként szomorúan szembesültem ezzel.  

Azt szeretném kérdezni, olvashatjuk-e később?

                                                           Tné

Mélyen Tiszt
elt Polgárm

ester Úr! 
   

A levelet 
írja Önnek

 egy kisny
ugdíjas Gy

ermekvárosi la
kó Biró 

Lászlóné 8
1 éves.

Köszönet m
indenért!

A felújítot
t kultúrhá

zért, az u
takért, a 

virágtartó
kért, a sze

me-

tesekért é
s most az új 

buszmegállókért. 
Végre az a

lvó települ
és-

ből, élhető
 helység le

tt!

Szerintem
 még nem Város, de

 már haladun
k afelé. Fo

ntos fela-

dat lenne 
még elhelyez

ni a „Gyer
i” lakóit itt

 Fóton.

Tisztelette
l:

Biróné

          
          

          
          

          
2018. febr

uár

Kedves Olvasónk!
Köszönettel megkaptuk hozzánk érkezett levelét.

Márciusi lapszámunk előkészítésével egyidőben felkértük a fóti 

történelmi egyházak vezetőit, hogy osszák meg húsvéti gon-

dolataikat a város lakóival. Valamennyiük részére egységesen 

meghatározott terjedelmű megjelenést biztosítottunk.

Sebők Sándor atya egy gazdag lelki tartalmú, böjti és húsvéti 

szokásokat is bemutató, de kérésünket jóval meghaladó, terjedel-

mesebb írást juttatott el szerkesztőségünkbe. Megkértük Sebők 

Sándor atyát, hogy figyelembevéve az újságban számára is fel-

ajánlott terjedelmet, fogalmazza át írását, de nem kívánt élni 

ezzel a lehetőséggel.
Természetesen ezen álláspontját tudomásul vettük és

akárcsak a többi felekezet esetében, szívesen

biztosítunk megjelenést hitéleti tartalmú

írások és események publikálására.

Fóti Hírnök 201810



Fóti Hírnök2018 11



B. Láng Ernesztin képzőművész a Budapesti Képző-és 
Iparművészeti Gimnáziumban tanult, majd 1963-ban 
Ybl Miklós Építőipari Technikumot végzett. Ország-
szerte legalább 40 alkalommal volt lehetősége egyéni 
kiállítást szervezni és számtalan csoportos kiállítá-
son is szerepeltek művei. Továbbá tagja az Országos 
Honvédségi Képzőművészeti Csoportnak, az Orszá-
gos Képző-és Iparművészeti Társaságnak és az Újpesti 
Művészek Társaságának.

B. Láng Ernesztin márciusban kapott lehetőséget, hogy műveit kiállítsa a Fóti 
Városi Könyvtárban. A kiállítást Csató Tamás nyitotta meg, nagyon jó han-
gulatú társaságban telt az este. A könyvtárba látogató olvasók 2018. március 
20-ig csodálhatták meg a mesebeli hangulatú képeket.

B. Láng Ernesztin fóti kiállítása
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Díjai:
1991: Országos Gizella-napi különdíj: SZKIOSZ.
1995: Országos Honvédségi I. és III.  díj
1996: Országos Gizella-napi II. díj
1996: Országos Honvédségi I. díj és Különdíj
2001: Honvédségi Országos Festészeti Pályázat III. díj
Építészeti tervezői díjak:
Pince présház: Országos típusterv lett belőle, Műte-
remlakások, Házgyári családiház
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A korábbi évekhez hasonlóan március 14-én alkonyatkor ismét Fáklyás Felvonu-
lás tisztelgett nemzetünk hősei előtt, amelyet az 1848-49-es forradalom és sza-
badságharc 170. évfordulója alkalmából rendezett városi díszünnepség követett.

Fáklyás Felvonulás és Március 15-i ünnepség

A felvonulás a korábbi évekhez hasonlóan a Káro-
lyi kastélykertből, Gróf Károlyi László beszéde után 
indult. Az időjárás idén igazán kedvező volt, a fel-
vonulók fáklyáikkal zavartalanul tudtak átmenni 
az Óvodakertbe, ahol Dr. Finta Béla jegyző beszéde 
után a fóti szervezetek és pártok képviselői helyez-
ték el a megemlékezés koszorúit. A megemlékezés a 
Református temetőben, Sipos Pál fóti református lel-
kész és szabadságharcos sírjánál fejeződött be, ahol  
Kaudersné Madarász Zsuzsanna beszéde után a jelen-
lévők elhelyezték a kegyelet virágait. 

A másnap megrendezett díszünnepség műsorát  
Bartos Sándor polgármester nyitotta meg 
beszédével, amelyből alább idézünk egy 
részletet.
„Ma is a Magyarságunk megmara-
dásáért küzdünk. Más frontokon, 
más ellenségek ellen, de ma is a 
szabadságunk a tét. Ezt ne feled-
jük Kedves Barátaim, a közeljö-
vő történései alapjaiban megha-
tározzák a nemzet jövőjét.
Fót mára húszezres város lett. 
Sokan választották nyugalma és 
békéje miatt lakhelyül, de a fővá-
roshoz való közelsége is vonzerőt je-
lent. Feladatunk, hogy velük is megis-
mertessük településünk dicső múltját, és 
közösen gondolkodva építsük annak jövőjét.

Örömmel és büszkeséggel tölt el, hogy mai díszün-
nepségünkön 26, mindannyiunk számára példamu-
tató fótinak adhatok át díjat, Városunk elismerésének 
jelenként.

Köszönjük a Városunkban és közösségeinkben végzett 
áldozatos munkájukat, kitartó szorgalmukat.” 
A beszédet a Gór Nagy Mária Színitanoda növendéke-
inek „1848. március 15.” című , méltán nagy sikert ara-
tott előadása követte, majd az ünnepség legjobban várt 
pillanata következett, a városi kitüntetések átadása. A 
kitüntetettek teljes listáját alább olvashatják. Ezúton is 
gratulálunk mindenkinek!

Elismerő Oklevelet kapott:
 - Czakkerné Pálosi Ágnes
 - Hajdú Csaba Józsefné
 - Lakatos Sándorné
 - Lovas Bertalanné Kis Ilona
 - Szerencsi Józsefné
 - Csató Tamás
 - Fülöp Balázs
 - Schmatz Béla
 - Winczheim Tibor

   Az Év Sportolója felnőtt korosztály kategóriában  
Szabó Dominik.

Az Év Sportolója ifjúsági korosztály  
kategóriában Biben Barnabás.

Az Év Sportolója gyermek korosz-
tály kategóriában Kárpáti Máté.
Fót Bajnoka Biben Karina.
Az Év Közalkalmazottja  
Csöndes Zoltánné.
Az Év Közszolgálati Tisztviselője 
Csízik Melinda.

Az Emberséggel Fótért díjat 
Botos Ákos kapta.

A Fót Kulturájáért Díjat a Fóti Római 
Katolikus Egyházközség Magnificat 

Kórusa és Molnár Krisztina kapta. 

A Fót Gyermekeiért, Ifjúságáért Díjat három  
személy is megkapta: Boda Péterné Kaposi Regina,  
Hangyálné Praszna Éva és Patkó Rita.

Ötven éves jubileumi kitüntetést kapott  
Nyéki Lászlóné.

A Fót Egészségügyéért Díjat Dr. Kővágó Kálmán kapta. 

A Fót Városért Kitüntetést kapott a Fóti Zenebarátok 
Kórusa és Juhász Sándorné.

Fót Város Díszpolgára pedig Bohus Zoltán.



Még decemberben - amikor a Termőág alkotóműhely 
egyik foglalkozásán vettem részt- beszéltük meg Kiss 
Eszterrel, hogy amint időm engedi, ellátogatok a Németh 
Kálmán Emlékházba, hiszen még nem jártam ott koráb-
ban, csak hallottam róla. Februárban sikerült is erre sort 
keríteni, s mivel lapunk fotósa is csatlakozott hozzám, 
úgy gondoltuk érdemes lenne az ott készített fotókat és 
Németh Kálmán élettörténetét megosztani Önökkel is. 

Németh Kálmán - vagy ahogy Eszter hívja Kálmán 
bácsi- 1903. október 11-én született Podolinban, édes-
apja mozdonyvezető, édesanyja háztartásbeli volt. 
Művészetének legfontosabb alapanyagával, a fával 
nagyapja asztalosműhelyében ismerkedett meg, majd 
15 évesen faipari tanulmányokba kezdett. Sokan té-
vesen fafaragónak hívják, Németh Kálmán azonban 
tanult szobrász volt, akinek történetesen a fa volt a 
kedvenc anyaga. Tanulmányait Budapesten a Magyar 
Iparművészeti Iskola díszítőszobrász szakán, majd a 
Képzőművészeti Főiskolán végezte, így hivatása he-
lyesen: szobrászművész.

Családjával 1922-ben költözött Fót-Kisalagra. Tanul-
mányai mellett a fóti közéletnek is aktív tagja volt, 
1926-ban ő lett a Kisalagi Sportklub titkára. Első művét 
1929-ben állították ki a Nemzeti Szalon Tavaszi tárla-
tán. 1939-ben katonának sorozták, rá egy évvel pedig 
feleségül vette Zuna Editet, vagyis Edit nénit. A katonai 
szolgálat teljesítését követően hadifogságba került, vé-
gül 1946-ban tért haza 75%-os hadirokkantként. Ezu-
tán tanárként dolgozott, majd a Szépművészeti Múze-
um restaurátora volt és a restaurátor képzés alapjait is ő 
fektette le Magyarországon. Tizennyolc éven keresztül 
mentette a háborúban súlyos károkat szenvedett szob-
rokat határokon belül és kívül: a Csíkmenasági oltárt, a 
Nagyszalóki oltárt, a Podolini Szt. Katalint, a Toporczi 
Madonnát. Megmentette az enyészettől a Garamszent-
benedeki Úrkoporsót, a Zalaszentgróti „Napba öltözött 
asszonyt”, a Nyírbátori minorita templom Krucsay-ol-
tárát, -hogy csak néhányat említsünk.

Egy szürke, esős délutánon látogattunk el a Németh Kálmán Emlékház-
ba, hogy kiderítsük ki is volt pontosan Kálmán bácsi, miről lett híres, ho-
gyan élte az életét, és hogy megtekintsük élete munkáját. Az Emlékházban  
Kiss Eszter vezetett minket körbe, miközben érdekes történeteket mesélt.

Látogatás a Németh Kálmán Emlékházban

Kiállításai: 
1939   -től vett részt a Műcsarnok (Budapest) kiállításain
1957   Keresztény Múzeum, Esztergom
1965 Gyűjteményes kiállítás, Magyar Iparművészeti  
            Múzeum, Budapest
1966   Thury György Múzeum, Nagykanizsa
1972   Fót
1973  A Lengyel Kultúra szervezésében részt vett a  
            Kopernikusz emlékkiállításon
1974    Önálló kiállítás a tokaji Helytörténeti Múzeumban
1974   Mechanikai Laboratórium, Dunakeszi

Bár múzeumi munkájáért 1963-ban Munka Érdem-
renddel és a Szocialista Kultúráért oklevéllel tüntet-
ték ki, a teljes művészi elismertség elmaradt. Ahogy 
Eszter is fogalmaz, Kálmán bácsi munkái a megtűrt 
kategóriába tartoztak. Nem üldözték, de nem is tá-
mogatták. Ideológiai és politikai nézetei nem illettek 
a szocialista kultúrpolitikai koncepciókba. Így volt 
lehetséges, hogy csupán egyszer, nyugdíjazása után 
kapott kiállítási lehetőséget, az Iparművészeti Mú-
zeum aulájában. A kiállítást három hónapig meg kel-
lett hosszabbítani, összesen tizenhétezren tekintették 
meg. 

A Fáy Présház felújításában is aktívan részt vett.  
Ő ácsolta a tetőszerkezetet és készítette a teljes bútor-
zatot. 1979. április 27-én halt meg tüdőgyulladásban. 
Halála után utcát és iskolát neveztek el róla, Fót Város 
Önkormányzata pedig a díszpolgári cím adományo-
zásával tisztelgett életútja és munkássága előtt. 

A Németh Kálmán Emlékház az ő teljes hagyaté-
kából alakult 1983-ban. Halála előtt házát, kertjét, 
képzőművészeti gyűjteményét és művészi életművét 
a Magyar Államnak ajándékozta, Fót Nagyközség Ta-
nácsára hagyta azzal a feltétellel, hogy azt megőrzik 
és múzeumként működtetik. Az emlékmúzeumban 
a Mester művei mellett a kortársak festményei és 
grafikái is megtekinthetők. A saját keze által faragott 
ülőbútora, asztala, szekrénye, ajtaja is része az állan-
dó kiállításnak. Munkásságának talán legfontosabb 
jellemzője, hogy tiszteletben tartotta a fa szépségét, 
anyagát, erezetét.  Általában nem használt sem lakkot, 
sem festéket, még csiszolópapírt sem. Az Emlékház-
ban pedig tényleg varázslatos látvány fogadja a mű-
vészet kedvelőket. Minden abban a formában, azon a 
helyen maradt, ahol és ahogyan Kálmán bácsi és Edit 
néni használta. A védett szőlős és gyümölcsös kert pe-
dig méltó környezetet biztosít az épületnek.



ÁPRILIS 14. 15.00 óra 
Muharay Színház: 
Martin McDonagh – A párnaember 
című előadás
Jegyár: 3200,-Ft ; 2700,-Ft
Diák-és nyugdíjas jegyár: 1500 ,-Ft
Helyszín: Vörösmarty Művelődési Ház

ÁPRILIS 19. 18.00 óra
Geopolitikai akadémia 
Dr. Jászberényi József: Kissebsé-
gek helyzete, autonómia problémák  
Európában 
Helyszín: Kisalagi Közösségi Ház

ÁPRILIS 23. 15.00 óra
Szeniorok Fóti Akadémiája 
Ujhellyi Attila: Az internet csapdái 
és pozitív lehetőségei időskorban 
Helyszín: Vörösmarty Művelődési Ház

ÁPRILIS 24. 11.00 óra 
Muharay Színház: 
Lázár Ervin – A négyszögletű kerek 
erdő, avagy A játéknak soha nincs 
vége c. mesejáték 
Jegyár: 1000,-Ft
Gyermek jegyár:800,-Ft
Helyszín: Vörösmarty Művelődési Ház

ÁPRILIS 27. 19.00 óra 
Muharay Színház: 
Békeffi-Vadnay-Márkus 
Tisztelt ház című előadás
Jegyár: 3200,-Ft ; 2700,-Ft
Diák-és nyugdíjas jegyár: 1500 ,-Ft
Helyszín: Vörösmarty Művelődési Ház

ÁPRILIS 28. 9.30-12.30 óra
Családi szombatok: 
Anyák napi kézműves foglalkozás
Helyszín: Kisalagi Fiókkönyvtár

ÁPRILIS 28.  13.30-16.30 óra
Családi szombatok: 
Anyák napi kézműves foglalkozás
Helyszín: Központi Könyvtár

MÁJUSI ELŐZETES 

MÁJUS 4. 18.00 óra 
Kiállításmegnyitó: 
Porcelánbaba és kézműves termékek 
(Megtekinthető 2018. május 17-ig)
Helyszín: Központi Könyvtár

MÁJUS 04. 19.00 óra 
Muharay Színház: 
Heltai Jenő – A Tündérlaki lányok 
című előadás
Jegyár: 3200,-Ft ; 2700,-Ft

Diák-és nyugdíjas jegyár: 1500 ,-Ft
Helyszín: Vörösmarty Művelődési Ház

MÁJUS 05. 11.00 óra 
Muharay Színház: 
Lázár Ervin – A négyszögletű kerek 
erdő, avagy A játéknak soha nincs 
vége c. mesejáték 
Jegyár: 1000,-Ft
Gyermek jegyár:800,-Ft
Helyszín: Vörösmarty Művelődési Ház

MÁJUS 11. 18.00 óra
Tuzson - Berczeli Péter
festőművész kiállításmegnyitója 
Helyszín: Vörösmarty Művelődési Ház

MÁJUS 12. 16.00 óra
Fóti Zenebarátok Kórusának  
koncertje 
Helyszín: Vörösmarty Művelődési Ház

MÁJUS 22 – 27. 
Játékos tudomány: 
Testünk a csoda, interaktív kiállítás
Helyszín: Vörösmarty Művelődési Ház

MÁJUS 26. 
Városi Gyereknap, 
Főzőverseny és XII. Fóti-futi
Helyszín: Fóti tó

PROGRAMAJÁNLÓ
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Március 8-án nyílt meg Palásti Rená-
ta festőművész kiállítása a Vörösmar-
ty Művelődési Házban. A megnyitóra 
rengeteg érdeklődő érkezett. A szebb-
nél-szebb műveket április 4-ig lehetett 
megtekinteni, azok, akik lemaradtak 
róla, újságunk hasábjain is megtekint-
hetnek párat a kiállított művekből.

Kiállítás megnyitó

Palásti Renáta kiállítását Kiss Eszter képzőművész 
nyitotta meg, s beszédében segítette a nézőket a mű-
vész irányváltozásának, technikáinak megértésében. 
Palásti Renáta saját stílusát így fogalmazza meg: „A 
mai kor értő szemével nézve instant impresszioniz-
musnak keresztelhetnénk el ezt az új irányzatot, amely 
út első köveire léptem. De hogy a későbbiekben el is 
nevezhetik-e saját stílusomat, azt majd csak az utókor 
tudja meg… Erre a még nem lévő, csak születő irány-
zatra, tehát művészeti stílusomra jellemző a pillanat-
nyi benyomások lényegre törő ábrázolásával megra-
gadott, készen tálalt, a nézőben azonnali élményként 
lecsapódó, az alkotásban bemutatott érzelmi töltet 
befogadása, majd magáévá tétele. Tehát festményeim-
mel arra törekszem, hogy a tájképben sem csak a tájat 
vegye észre a befogadó, hanem azt az érzelmi töltött-
séget, amit annak a tájnak a látványakor és megfes-
tésekor éreztem, majd saját emlékeiben kutatva fel-
fedezze önmaga élményeit az enyémek segítségével.” 
Művei több külföldi kiállításon is szerepeltek. Művé-
szetéről pedig így ír: „Kedvelt témáim közé sorolható 
a tájfestészet, az egzotikus tájakon kívül a jellegzetes 
magyar vidékek ábrázolásai vezetnek művészeti uta-
mon. Igyekszem megragadni a táj belső értékei felett 
az érzelmekre ható motívumait, legyen az közel, akár 
távol, éjjel vagy nappal. A festmény számomra tükör, 
melyben magamat keresem.”
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Sziget a szárazföldön:  
a Fóti Bora Bora!
Ha bárki felkapja a fejét ezen információ hallatán,  
illetve olvasásakor, miszerint Fót rendelkezik egy 
ismert hangzású szigettel, nos, biztosíthatom, hogy 
igen, a sziget létezik, és a neve: Bora Bora. Én már csak 
tudom, hiszen én fedeztem fel és neveztem el! Hogy 
miként? Nemsokára fény derül rá! Na de ne ugorjunk 
ennyire előre!

Először is: hol található ez a fóti Bora Bora sziget és 
miért ez a neve?

A sziget az Egyenlítőtől mintegy 4899 km távolságra a 
napfényes Fót északnyugati részén, a Szabó Dezső út 
és a Móricz Zsigmond út kereszteződésénél terül el! Ő 
a mi szigetünk: egy járdasziget!  

Hogy miért különleges ez a sziget?   

Ide kívánkozik egy történet, amit valahol-valamikor 
olvastam:

Egy szép napon egy ember talált egy tojást. Nézeget-
te, forgatgatta, majd - gondolván jót tesz vele – úgy 
döntött, hogy odaadja ajándékba egy piaci árus ba-
rátjának, aki történetesen tojásokat árult.     
Az árus udvariasan megköszönte az ajándékot, de 
ahogy a barátja elment, félretette, mert szerinte túl 
csicsás volt az általa árult tojásokhoz képest. Arra 
járt egy aranyműves, aki észrevette a félretett tojást, 
és meglátva, hogy minimális mennyiségű arany is ta-
lálható a tojáson díszítésként, nagyobb összegű pénzt 
ajánlott érte a tojásárusnak, aki természetesen bele-
egyezett az üzletbe. Az aranyműves boldogan vitte a 
tojást műhelyébe, de útközben találkozott egy éksze-
résszel, aki meglátva nála a tojást, százszorosát aján-
lotta a tojásért annak, amit az aranyműves kifizetett 
a tojásárusnak.
Az ékszerész ugyanis ismerte Peter Carl Fabergé al-
kotásait…               

Visszatérve a mi szigetünkhöz:
Naponta több alkalommal is elhaladok a fent említett 
csomóponton, és lévén, hogy Kisalagon lakom, ezért 
értelemszerűen a balra kanyarodó sávba sorolok be. 
Ez persze csak addig lehetséges, amíg tart a kanyaro-
dósáv. Amikor a kanyarodósáv megtelik autókkal, két 
lehetősége marad az embernek: vagy (a KRESZ szabá-
lyainak megfelelően) megáll az úton, ezzel máris lehe-
tetlenné téve a tovább haladást a Csomád, Veresegyház 
vagy Őrbottyán irányába haladók előtt, vagy pedig - 
némi szabálytalanságot vállalva - felhajt a híres szi-
getre, s így, amolyan autós-szolidaritást mutatva szá-
mára rendszerint ismeretlen emberekkel szemben, 
utat enged másoknak az előbb említett települések 
felé. S ahogy látom: autós társaim rendre ezt az utóbbi 
lehetőséget választják!

És itt álljunk meg egy szóra! 
Micsoda?! Fóti emberek? Egymásnak és más telepü-
lések lakóinak segítenek? Önzetlenül?! EZT vegyük 
észre - legyünk ékszerészek! Kicsit ízlelgessük a je-
lenséget, kicsit felejtsük el, hogy papírforma szerint 
mi egy lemaradt, néha lesajnált település vagyunk a 
szomszédjainkhoz képest, és kezdjünk el azzal főz-
ni, amink van, ami meggyőződésem szerint nagyon jó 
alapanyag: az egymásra figyelés értékével!

Ha kell, ám nevezzünk el egy járdaszigetet: keresztel-
jük el Bora Borának (ez tahiti nyelven annyit jelent, 
hogy elsőszülött)! Ha kell, e dolgokban a mindenna-
pok rutinján kívül lássuk meg azt a lehetőséget, hogy 
mi jók vagyunk! Fótiak!

MI JÓK VAGYUNK, FÓTIAK! 

Mi lenne, ha az autóink szélvédőjére ragasztanánk az 
országokat feltüntető autós felségjel mintájára egy 
matricát, amivel Fóton kívül is felismerhetnénk egy-
mást?
Mi lenne, hogy ha a matricának köszönhetően felis-
mernénk egymást a fővárosban, vagy éppen az or-
szág bármely pontján és előzékenyebbek, udvariasab-
bak, figyelmesebbek lennénk egymással, mint ahogy 
egyébként a mindennapokban a többi autóssal visel-
kedni szoktunk?
Mi lenne, ha ezt látva a többi autós is észlelné, hogy „ez 
a Fót biztosan jó hely, ha ennyire odafigyelnek egy-
másra az ott lakó, vagy ott dolgozó emberek”?
Ahogy ezt mi eleve tudjuk!

MI FÓTIAK, JÓK VAGYUNK!

És holnap reggel, amikor elhaladunk a híres járdaszi-
get mellett, már többen is tudni fogjuk a nevét: Első-
szülött.
Az első járdasziget, amelyik nevet kapott - ha nem is 
hivatalosan -, az első járdasziget, amelyik elindított 
egy gondolatot, amely gondolatból kezdeményezés 
lett, amely kezdeményezésből cselekedet lett, amely 
cselekedetből egyedülálló mozgalom is lehet, ha te-
szünk érte. 

Tegyünk! Rajtunk múlik! 
Üdvözlettel:

egy Fóti Lakos, egy Fóti Autós
A.S.Gibson

 Lakástakarék-pénztár, 30 %-os állami támogatás-
sal, kedvezménnyel. Hitel konstrukciók. Részletes tá-
jékoztatással szívesen állok rendelkezésre. Kimmelné 
Berkes Zsuzsanna T:06-20-9671-963 
E-mail: joajanlat.biztositas@gmail.com
 Víz-gáz- fűtésszerelés, dugulás, csőrepedés, 
padlófűtés gépi mosása. tel.: 06 70 311 4266
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Intézmények

Hagyományainknak megfelelően a Fóti Garay János 
Általános Iskola két harmadik, egy negyedik, és egy 
felsős osztályunkkal vett részt a nemzetközi hátte-
rű Pénz7 Programban. Ennek keretében tanulóink 
figyelmét az okos gazdálkodás és a takarékoskodás 
fontosságára irányítottuk. Az alsós osztályok 3-3 órá-
ban, kooperatív csoportmunkában az osztályfőnökök 
vezetésével egy központilag összeállított anyag segít-
ségével foglalkoztak a témával.

Az első órában a kitartóan és szorgalmasan végzett 
munka öröméről, megbecsüléséről, eredményességéről 
beszélgettünk irodalmi alkotások szólások, közmondá-
sok elemzésével. A csoportmunka már ezen a tanórán 
is bebizonyította a közös gondolkodás, együttműködés 
fontosságát a munkavégzés során.

A 2.-3. óra feladatait szintén csoportokban, de ”akadály-
verseny-szerűen” oldották meg gyermekeink. Indulás-

kor alaptőkét (fabatkákat) kaptak, amivel a verseny so-
rán nekik kellett okosan gazdálkodni. Az életkoruknak 
megfelelő játékos, szórakoztató feladatsorokat szívesen 
végezték alsós gyermekeink.

A felső tagozaton a Pénz7 programban az egyik 7. osz-
tály vett részt két tanítási órában. A tanítási órát pénz-
ügyi szakember közreműködésével tartottuk meg, aki az 
egyik bankfiók igazgatója. A témánk címe ez volt: „Oko-
san a hitelekről”. Jónéhány pénzügyi fogalmat körvona-
laztunk a gyerekekkel csoportmunkában, például: öne-
rő, törlesztés, kezes, kamat, hitel, adó. Az egyik egyszerű 
számításos feladaton keresztül még a THM betűszót is 
elemeztük: mit jelent és mire vonatkozik.

A rendhagyó óra egy érdekes, szókereső rejtvénnyel zárult.

Farkas Kinga, Dombováriné Buzás Erika, Békiné Földes 
Heléna tanítók, Kovács Margit-matematika tanár

A Fóti Garay János Általános Iskola aulájában és első emeleti fordulójában már megtekinthetőek az idei Garay Galé-
ria különböző technikákkal készült színpompás és fantáziadús kézműves alkotásai.

Pénz7 a Garayban

Garay Galéria

Iskolánk ebben a tanévben is képviseltette magát a já-
rási angol nyelvi országismereti vetélkedőn, a Dunake-
szi Szent István Iskolában. A diákok körében rendkí-
vül népszerű ez a csapatverseny, annak ellenére, hogy a  
feldolgozandó tananyag mennyisége első látásra min-
denkit letaglóz. Közel 20 oldalnyi ismeretet kellett pár 
hét alatt feldolgozni Ausztrália földrajzáról, történel-
méről, kultúrájáról.  Megismerkedhettek a gyerekek a 
leghíresebb ausztrál emberek  életútjaival, ausztrál vá-
rosokkal, államokkal, nevezetességekkel és a legfonto-
sabb szimbólumokkal. Minden felsős évfolyam belevá-
gott a nagy munkába, rengeteget tanultak, kitartottak, 
így végül 4 csapattal indultunk a versenyre. Két órás 
megfeszített figyelem és a változatos, kreatív  feladatok 
megoldása után derült ki, hogy melyik csapat tudja a 
legtöbbet Ausztráliáról. 
Nagy örömmel tudatjuk, hogy az idei szereplésünk 
rendkívül jól sikerült. Szívből gratulálunk a csodálatos 

eredményekhez, rendkívül büszkék vagyunk a csapata-
inkra, hiszen hatalmas munkát tettek ebbe a versenybe 
mind a diákok, mind a felkészítő tanárok.

5-6. évfolyam
2. helyezést ért a 6. b osztály csapata, Gáti Eszter, Fehér 
Laura, Tatár Attila és Tóth Bálint csapat összeállítás-
ban. Felkészítő tanár: Ujszászi Beatrix
3. helyezést ért el az 5. c osztály csapata, Mérő Lilla, 
Pukkai Réka, Szentpéteri Nelli és Tomes Milán alkotta 
csapat. Felkészítő tanár: Ujszászi Beatrix
7-8.évfolyam:
6. helyezést ért el a 8. b csapata, Seszták Anna, Parádi 
Anna, Győri Patrik és Szigeti Richárd.  Felkészítő tanár: 
Beke Kornélia
9. helyezést hozott el a 7. b osztály csapata, Varga Péter, 
Kopp Erik, Győri Dániel és Csonka Richárd. Felkészítő 
tanár: Zoltáni-Brok Erika

Angol Nyelvi Országismereti Verseny 2018. március 20-21.
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Az idei tanévben is már ősz óta készülünk leendő első 
osztályosaink fogadására. Igyekszünk minden évben 
frissíteni a korábbi gyakorlatunkon, ezért ebben az 
évben egy online elérhető feladatsorral készültünk 
az óvodások részére ősszel, télen és most tavasszal is. 
A feladatokhoz kedvet érző gyerekeknek tavaszi ered-
ményhirdetést, és jutalmazást ígértünk.

Közben életre hívtunk egy új kezdeményezést, „Szülők 
Iskolája” címmel. Két alkalommal találkoztunk – leen-
dő elsős tanítók - az érdeklődő szülőkkel, ahol egy-egy 
kötetlen beszélgetés alkalmával mi az iskolakezdésre 
készülő családok életébe nyerhettünk bepillantást, a 
szülők pedig megismerkedhettek iskolánkkal, illetve a 
gyerekekkel ősztől foglalkozó pedagógusokkal. Csat-
lakozott hozzánk iskolánk logopédusa és pszicholó-
gusa is. A találkozók interaktívak voltak, a résztvevők 
érdeklődése, kérdései, javaslatai is mutatták az utat, 
merre induljunk, miről beszélgessünk.  Már az első al-
kalommal hatalmas érdeklődés övezte a találkozót, a 
második alkalomra pedig szűknek bizonyult iskolánk 
legnagyobb közösségi tere is! Ez igazi sikert jelent, ez-
úton is köszönjük az érdeklődőknek, hogy hírét vitték 
hiánypótló kezdeményezésünknek!  Jövőre folytatjuk!

 A „0. Szülői értekezleten” intézményvezető úr mutatta 
be a leendő első osztályos gyermekek szüleinek intéz-
ményünk működését, lehetőségeit, programjait, vala-
mint a leendő első osztályokat kísérő tanító néniket. Itt 
többekkel már ismerősként – a korábbi rendezvények-
ről – találkoztunk, és nem kis örömünkre újabb csalá-
dok is kíváncsian ismerkedtek a Fáy Iskolával.

Március 24-én délelőtt pedig leendő tanítványainkkal 
is találkozhattunk egy játékos nap keretében. Ezen a 
napon kollégáink mindegyike azon, azért dolgozott, 
hogy egy élményekben gazdag délelőttöt tölthessünk 
együtt azokkal a gyerekekkel és családokkal, akik leg-
féltettebb kincsüket szeretnék majd iskolánk pedagó-
gusaira bízni. Az online feladatok beküldőit jutalmaz-
tuk. A Tudás Várát sikerült is a több tucat kisgyereknek 
meghódítania! Velük már ismerősként találkozhatunk 
a szeptemberi tanévkezdéskor!

Bízunk abban, hogy 2018 szeptemberében lelkes, mo-
solygós, kipihent, tanulni vágyó kis elsősökkel találko-
zunk osztálytermeinkben: 

Anikó néni, Éva néni, Zsóka néni, Adri néni

Hívogató programsorozat a Fáy András Általános Iskolában

2018 januárjában és februárjában két ízben szervezett 
intézményünk kötetlen kerekasztal beszélgetést az isko-
lába készülő gyermekek szüleinek. 
A rendezvénysorozattal az a célunk, hogy megkönnyít-
sük a sikeres iskolakezdéshez vezető utat mind a szülők, 
mind gyermekeik számára. 
Az összejövetelen bemutatkoztak a leendő első osztályos 
tanító nénik, valamint jelen volt az iskola pszichológusa 
és logopédusa is.

Rengeteg szülő érkezett hozzánk, az általuk (is) fontosnak 
tartott témákat érintettük. Ízelítőül néhány ezek közül:

• az iskolába lépő gyermekek testi, nyelvi, lelki fejlettsége,
• a kialakult tiszta hangok fontossága, mely az olvasás,  
 írás elsajátítását segíti majd,
• a mozgás szerepe a tanulási nehézségek megelőzésében,
• az iskolaérettség lelki oldala,
• a jó játék ismérvei, és szerepe,
• az elengedhetetlen meseolvasás, és éneklés,
• a gyermekekkel való beszélgetés mikéntje, és hogyanja.

A szülők aktív részvételével valósult meg a program, kö-
szönjük a leendő tanító néniknek: Ágoston Adriennek, 
Pallai Anikónak, Pozbai Lászlónénak és Szabó Erzsébetnek.

Szülők Iskolája a Fáy Suliban

2018. március 23-án rendez-
tük meg, immár 6. alkalommal a  
FÁY OviLIMPIÁT. 
Ezen a programon a város nagycso-
portos óvodásai, közel 230 gyermek 
vett részt. A játékos sportverseny az 
ünnepélyes megnyitóval, az Olimpi-
ai láng behozatalával, és az olimpiai 
eskütétellel vette kezdetét. A közös 
bemelegítés után sor- és váltóverse-
nyek következtek. Az ovisok nagyon 
ügyesen teljesítették a különböző 
feladatokat. Az olimpiai váltófutás 
méltó befejezése volt a nagyszerű 
versengésnek. A KreaDance táncs-
csoport bemutatója nagy sikert ara-
tott az ovisok és kísérőik körében. A 
verseny végén minden kis sportoló 

érem díjazásban részesült. 
Köszönjük a szervezésben és a le-
bonyolításban részt vevő kollégák és 
diákok segítségét!

Az eseményen az alábbi óvodák vet-
tek részt:
- Száz Juhocska Református óvoda 
- Gondviselés óvoda
- Apponyi Franciska óvoda: Cinege, 
Csiga, Katica és Maci csoport
- Manó Tanoda: Pillangó, Mókus 
csoport 
- Fóti Boglárka óvoda: Süni, Mé-
hecske, Béka, Pillangó, Tulipán, 
Margaréta és Maci csoport 
    

Vidovicsné Balázs Ágnes

VI. FÁY OviLIMPIA
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Áprilist megelőzően iskolánk diákjai, tanárai a hét-
köznapok sodrásából kizökkenve, újra erőt meríthettek 
abból az igazságból, hogy nem céltalanul bolyongunk 
ebben a világban, hanem Isten tervének részesei vagyunk. 
Eme lélekemelő üzenet mind a nagyböjti időszakban, 
mind Krisztus váltsághalálára és feltámadására való em-
lékezésben bátorított fel bennünket. Keresztény hitünk 
alapja ez, melyre építkezve tudatosíthatjuk magunk-
ban, hogy Isten számára mindannyian külön-külön 
felbecsülhetetlen, megismételhetetlen, értékes lények 
vagyunk, akikért önmagát áldozta. Számomra erőt adott 
ez a szeretet ahhoz is, hogy új lendülettel vessem bele 
magam a tanév hátralévő részébe, s lelkesen, hátra nem 
tekintve fussak neki az előttem álló feladatoknak.

A tavaszi szünetet követően, újra pezsgésnek indult 
az élet iskolánkban. Megrendezésre került idén is a 
“történelem kiselőadói fórum’, melynek témája az 
1848-49-es szabadságharc. Felsős és gimnazista diák-
jaink bizonyíthatják retorikai és előadói készségüket, 
felkészültségüket. Idén első ízben kerül sor a digitális 
témahét megszervezésére, minden tagozaton. Nem áru-
lok el újdonságot azzal, hogy bizonyára kíváncsisággal 
nézünk e program elé, hiszen digitális világban élünk, 
mely idővel a természetes közegünkké válik, a most fel-
növő nemzedék számára pedig már az. A digitális világból 
kilépve, a “Sakkpalota” elnevezésű nyílt naphoz jutunk, 
melyre április 21-én kerül sor. Erre a napra az 1. osztály-
os gyermekek szülei kapnak meghívást, akik betekintést 
nyerhetnek iskolánk sakk-tanításának fortélyaiba (is).

Az Ökusuli a szellemi edzettség mellett igen fontosnak, 
illetve értéknek tartja a természet-és környezetvédel-
met, melynek egyik momentuma az április 12-13-ra 
meghirdetett papírgyűjtési akció. Ez a már hagyomán-
nyá vált papírgyűjtési szervezés mozgósítja az egész sulit, 

nem csak a diákokat, hanem a szülőket, családtagokat, 
tanárokat is. Ilyenkor legtöbben felnyaláboljuk pincénk-
ből, garázsunkból a fél éve rakosgatott papírhalmokat, s 
jó érzéssel tesszük föl a mázsálóra, várva, vajon mennyit 
hoztunk. Napközben, főleg a kisebbek újra és újra ki-
kukucskálnak, kiosonnak az iskola hátsó udvarára, hogy 
lássák, hogyan telnek a konténerek. A közösséghez való 
tartozás élményét is adja a papírgyűjtés, hiszen látván-
yos, hogyan nő a papírhalom attól az egyénenként ho-
zott néhány kilótól, amivel hozzájárultunk a sikerhez. 
Ilyenkor igen szemléletes az, hogy amikor összefogunk, 
akkor a sok apró odaadásból mázsányi, tonnányi men-
nyiség lesz.

A tavasz közepén gimis végzős diákjaink számára véget 
érnek a középiskolai évek. Ők áprilisban ülnek utol-
jára az iskolapadba, s teljes erőbedobással készülnek 
az érettségi megmérettetésre. Elmondhatom, hogy is-
kolánk egy közösségként izgul azért, hogy mindeg-
yikük képességeihez mérten, tőle telhetően a legjobban 
teljesítsen a középiskolás évek utolsó vizsgáin. S ugyani-
lyen háttér veszi körül nyolcadikosainkat is, akikre év 
végén a záróvizsgák várnak. Emlékszem, hogy nekem is 
mennyire sokat jelentett, mikor a gimisek kedves szóval, 
mosollyal bíztattak, amikor én álltam a záróvizsgák 
előtt. Tanáraink igyekeznek teljes körű felkészítést adni 
vizsgázó diákjaink számára, hiszen intézményünk nagy 
előnye az is, hogy kis létszámú csoportokban, hatékony 
és eredményes tud lenni az oktatás. Ez a hónap is hamar 
el fog repülni, költőnk szavával élve: el fog suhanni. 
Kívánom, hogy mindegyikünk számára úgy repüljön el, 
hogy megláthassuk munkánk jó eredményét, s diákjaink 
megérkezzenek kitűzött céljaikhoz!

Ferenczi Anna Nadett 11.a

A főváros közelségében élve, mindennapjaink részévé 
vált, hogy akár autóval, akár tömegközlekedési 
járművön utazva, órásplakátok és reklámtáblák so-
kaságával találkozunk. Némelyek akciós árú termékek 
megvásárlására buzdítanak, míg mások kulturális- 
vagy sporteseményeket ajánlanak figyelmünkbe.

Tekintsük át, hogy városunkban, Fóton milyen fontos-
abb szabályok vannak érvényben erre vonatkozóan.
Reklámtáblát létesíteni előzetes településképi bejelentés 
tudomásulvételét követően lehet. Természetesen, ez nem 
helyettesíti a hatósági engedélyeket.
Közterületen létesített reklámtábla esetén közterületi 
foglalási engedély szükségesilletve közterületi használa-
ti díjat is fizetni kell, amely az Önkormányzat bevételét 
képezi. Fontos változásként jelent meg a helyi rendelet-
ben, hogy reklámhordozó csak utcabútoron (utasváró, 
kioszk, információs vagy más célú berendezés) helye-
zhető el. Szabálytalanul elhelyezett reklámtábla esetén 
bírság szabható ki.
Saját vállalkozást népszerűsítő hirdető berendezés 1,5 m2 
nagyságban saját ingatlan homlokzatán vagy saját telken 

belül létesíthető vagy fő közlekedési útvonalak mellett 
(pl.: Kossuth Lajos utca, Károlyi Mihály utca, Vörösmarty 
utca, Dózsa György utca, Keleti Márton utca, Németh 
Kálmán utca). Ettől nagyobb méretben, legfeljebb 11 m2 
felülettel, közterületi információs hirdető berendezés 
egységes kivitelben, M3 és M0 mellett a vállalkozási 
területen, valamint a 2102 út mellett helyezhető el. 

A 39/2016.(XII.30.) MvM utasítás 44.§(2) d) pontja 
alapján a reklámok, reklámhordozók és reklámhor-
dozó tartó berendezések (reklámtáblák) ellenőrzése 
ügyében illetékes hivatal a Pest Megyei Kormányhi-
vatal Dunakeszi Járási Hivatal Hatósági Osztálya, 
melynek telefonszáma: 06-27-540-690 ; 

Ügyfélfogadása az alábbi:

Hétfő: 08:00 – 12:00 12:30 - 16:00
Kedd: 08:00 – 12:00
Szerda: 08:00 – 12:00 12:30 - 18:00
Csütörtök: 08:00 – 12:00 
Péntek: 08:00 – 12:00

Reklámtáblák Fóton

Ökumenikus Iskola 

Fóti Hírnök 201820



Fatestvér Programhoz csatlakozott Fót Városa, melynek célja, hogy minden 
magyar kisgyermek születését egy őshonos facsemete elültetésével ünnepeljük 
meg. Természetvédelmi szempontból is kiemelt jelentőségű ügy, hiszen kör-
nyezetbarát, törekszik a felnövekvő generációk érzelmi kötődését is növelni a 
természettel való harmonikus együttélésre.

Fatestvér – facsemeték szimbolizálják 
az újszülötteket Fóton

„Pirók-ház”, a fóti Helytörténeti múzeum leendő otthona

Országos kezdeményezés  – A Fatestvér Program

A Fatestvér Program alapvetése, hogy minden 
magyar kisgyermek születését egy őshonos 
facsemete elültetésével ünnepeljük. 

Szabó Marcel a jövő nemzedékek szószóló-
ja, a „zöld” ombudsman, a jövő nemzedékek 
érdekeinek védelmét ellátó biztoshelyettes. 
Ő indította útjára a Fák Nemzetünk Jövő 
Generációiért országos faültetési kezdemé-
nyezést, melynek társadalmi kommunikációja a 
Fatestvér Program. A nemes ügy mellé híres sporto-
lóink is csatlakoztak. Szécsi Zoltán, háromszoros olimpi-
ai bajnok vízilabdázó mellett Szávay Ágnes, visszavonult 
teniszezőnő is a Fatestvér program társadalmi kommu-
nikációjának társ-fővédnöke.
A kezdeményezés fontos üzenete, hogy erősítse a gyerme-
kek természet- és szülőhely iránti szeretetét a hosszútávú 
gondolkodást, a jövőnek szóló építkezést. Így a gyerme-

kek és családjaik bármikor visszatérhetnek saját, 
illetve rokonaik fájához. A nemzettudat erő-

sítésén túl így a Program további célja a 
gyermekek lokálpatriotizmusának, tár-
sadalmi összetartozásának erősítése.
Fóton 2018-ban a várható születések 
számát tekintve körülbelül 260-280 db 
fa ültetése várható. Az ültetés szertartá-
sán Bartos Sándor polgármester az új-

szülött családja vesznek részt, ünnepélyes 
keretek között.

És hol találkozhatunk majd a „Fatestvérekkel”?
2018-ban a Fatestvér programra kijelölt helyek: a Szent 
Imre utca és a Rév utca mindkét oldala - ide kislevelű 
hársfák kerülnek, a Budai Nagy Antal utcában, a Fáy sétá-
nyon a Hársfa utca és a Fenyő sor közötti szakaszon pedig 
diófák lesznek ültetve.

Forrás: www.fatestver.hu

2014-ben Fót Város Önkormányzata a történelmi város 
központjában lévő helyi védettségű, egykori pékség épü-
letében helytörténeti múzeum kialakítását határozta el.
Az úgynevezett „Pirók-ház” (2151 Fót, Luther Márton – 
volt Fáy tér – 1.) épületére, még abban az évben új fedés 
került, az eredeti tetőszerkezet megtartásával.
A tavalyi, 2017-es esztendőben pedig elkészült a tégla ke-
rítése és kapuja. A kiemelt figyelmet kapott a bejárat felet-
ti eddig is látható „Sütöde” felirat, valamint a kifli, amely 
most megszépülve hirdeti az épület egykori funkcióját.
A leendő Helytörténeti Múzeum épületének rekonstruk-
ciója idén folytatódik, Czégány Sándor okleveles építész-
mérnök tervei alapján, lelkiismeretes munkájának kö-
szönhetően a ma még elhanyagolt állapotú, egykor szebb 
időket is megélt épület visszanyeri állapotát, egykori régi 
fényét, így bizonyosan városunk igazi ékkövévé válik. 
Kulturális szempontból pedig központi szerepet tölthet 
be Fót társadalmi és kulturális életében.

A kivitelezés befejezése és egyben átadása, használatba 
vétele a következő év nyarán történhet meg.
Ez idő alatt pedig a Fóti Értéktár Bizottság tagjai, lokál-
patrióta segítői gondoskodnak arról, hogy Fót rendkívül 
gazdag helyi értékei a megszépült épületben bemutatásra 
kerülhessenek. Gondos gyűjtésüknek köszönhetően szá-
mos régi népviselet, használati tárgy és bútor várakozik 
raktáron, hogy elfoglalhassa méltó helyét és mesélhessen 
a Helytörténeti Múzeumba betérő turistáknak és minda-
zon fótiaknak, akik szeretnének városunk múltjával meg-
ismerkedni vagy akár felidézni a régi idők szokásait, jeles 
személyeit.
Kérjük, amennyiben Önök is kedvet éreznek csatlakozni 
az Értéktár munkájához vagy szeretnék a helytörténeti 
múzeum kiállítási anyagát gazdagítani saját tárgyaik-
kal, látogassanak el a Bizottság havonkénti megbeszé-
léseire és kövessék a Fóti Értéktár Bizottság naprakész 
Facebook oldalát. 
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Tévé-, internet- és telefonszolgáltatások értékesítése  
és ügyintézés lakossági és kisvállalati ügyfelek részére

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

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

Invitel Nap Dunakeszin

invitel.hu

Alpolgármesteri jutalom
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
Németh József alpolgármester részére egy havi átlagkere-
setnek megfelelő összegű jutalmat állapított meg, amelyet 
egyenlő arányban osztott szét a fóti egyházi élet támogatásá-
ra a Fóti Katolikus Egyház, a Fóti Református Egyház, a Fóti 
Evangélikus Egyház, a Fóti Baptista Gyülekezet és a Kisalagi 
Református Egyház között. 

Kérjük lájkolja 
Fót Facebook oldalát,
ahol a város hivatalos,
friss és aktuális híreit olvashatja.
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43 éven keresztül tanított, mindig is tanár akart lenni?
Képesítés nélküli nevelőként kerültem a kisalagi iskolá-
ba, akkoriban az általános iskolai osztályfőnököm volt 
ott az igazgató. Érettségi után nem vettek fel az egye-
temre, ezért elmentem mást tanulni. Egy napon a buszon 
találkoztam össze az igazgatóval, aki megkérdezte, 
hogy nincs-e kedvem képesítés nélkül náluk dolgozni. 
Először napközis tanár voltam, tanítottam testnevelést, 
technikát, matematikát, németet. Közben felvételiz-
tem Egerbe, ahol elvégeztem a magyar-történelem 
szakot, húsz évig dolgoztam magyar-történelem 
tanárként, majd 1993-ban lettem igazgató, és 23 évig az 
is maradtam. Igazgatóként is tanítottam, de már nem  
annyit, mint korábban. Szegeden tanultam pedagógiai 
értékelési szakértő szakon is, a legjobb 
tanároktól. Nagyon érdekes volt, nagyon 
sokat tanultam. Előtte 20 évig tanítot-
tam jól-rosszul, de az a pár év az egye-
temen nagyon szemléletformáló volt.  
A kollégákat is mindig buzdítottam a ta-
nulásra.
Manapság nagyon ritka, hogy vala-
ki 43 évet tölt egy munkahelyen, mi a  
titka annak, hogy Ön ennyi ideig  
maradt ugyanott?
Elég hűséges típus vagyok, az idő 
múlásával pedig nagyon megszerettem 
a kisalagi gyerekeket, embereket. Kez-
detben amíg tapasztalatlan voltam, vétettem hibákat, de 
akkoriban nagyon ragaszkodó gyerekeket tanítottam. 
Azért egyszer-kétszer megfordult a fejemben, hogy vált-
sak, de komolyan sose gondoltam. Az iskolában mindig 
meglehetősen jó hangulat volt, ez a mai napig megma-
radt. Mindig összetartó volt a csapat.
Az Ön gyermeke is ide járt iskolába?
Egy lányom van. Ő negyedik osztályig Kisalagra járt, 
majd nyolc osztályos gimnáziumba ment Budapestre. De 
nagyon sok volt diákom gyerekét is tanítottam.
Mi volt a legelső gondolata amikor megtudta, hogy Ön 
kapja a Díszpolgári címet?
Nem szeretnék álszentnek tűnni, de őszintén szólva én 
magamnak nem ítéltem volna meg ezt a díjat. Édesapám 

is Díszpolgár volt, és hatalmas megtiszteltetés, hogy én 
is megkaptam ezt a címet. De ha bele gondolok, hogy 
ki mindenki kapta már meg ezt a címet… nagyon nagy 
elődök voltak előttem, jó érzés, hogy idén én kaptam. 
Tavaly március 15-én a Képviselő-testület elbúcsúzta-
tott, szóval nagy meglepetés volt, hogy most még ebben 
az elismerésben is részesülök. A feleségem és a lány-
om sajnos nem tudtak eljönni velem az átadóra, éppen 
Németországban voltak mindannyian, de a testvéreim 
ott voltak. 

Ha jól értem, tavaly ment nyugdíjba, ennyi év folyama-
tos munka után nem unatkozik?

Igen, tavaly januárban kezdtem meg a felmentési 
időmet, május óta vagyok nyugdíjas. Az 
igazgatói poszt annyira nem hiányzik, 
de a kollégák és a gyerekek nagyon. 
Kitiltva azért nem vagyok (nevet). Ha 
kérnek akkor szívesen segítek, és be 
is szoktam járni néha. Tavaly amikor 
az iskolában már nem kellett dolgoz- 
nom, levezetés képpen udvari bútoro-
kat csináltam a gyerekeknek. Szerintem 
nekem nagyobb szükségem volt az is-
kolára, mint az iskolának rám ebben a 
levezető szakaszban. Van két unokám, 
egy 5 éves kislány és egy fél éves kisfiú. 
A lányom egy kanadai fiúhoz ment fe-
leségül, két évet éltek Kanadában, most 
pedig Németországban élnek. Voltam 

kint náluk tavaly kétszer is segíteni, nyáron pedig min-
dig haza látogatnak. Németország azért már nincs an-
nyira messze, mint Kanada, de így is ritkán találkozom 
velük. Egyébként a Badacsonyban van egy nyaralónk. 
Oda szívesen megyek. 

Nem okoz gondot, hogy a lánya férje kanadai, meg tud-
ják oldani a nyelvi gátakat?
Egyáltalán nem. Tanult Magyarországon egy évet, ezalatt 
egész jól megtanult magyarul. Annyi angol tudásom 
pedig nekem is van, hogy el tudunk beszélgetni. Jár-
tam tanfolyamokra és önerőből is tanultam. Azt azért 
sajnálom, hogy ennyire messze vannak, de minden 
viszonyítás kérdése. Németország mégiscsak közelebb 
van, mint Kanada.

Fót Díszpolgára – 
Interjú Bohus Zoltánnal
Bohus Zoltán 43 évet dolgozott a Németh Kálmán Általá-
nos Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában. Huszonhá-
rom éven át volt az intézmény vezetője. Élen járt az újsze-
rű és hatékony pedagógiai módszerek kidolgozásában és 
alkalmazásában. Vezetésével igazi pedagógiai műhely, al-
kotó közösség jött létre az iskolában. Az ő irányítása alatt 
alakult ki az intézmény sajátos arculata. Erejét, idejét nem 
kímélve, nem pozíciójából, hanem jelleméből fakadó ter-
mészetességgel vett részt minden az intézményhez, an-
nak tanulóihoz, dolgozóihoz köthető eseményen. Bohus  
Zoltánnal az elmúlt 43 évről, a Díszpolgári díjról és a 
nyugdíjas évekről beszélgettünk. 
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