
FÓT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI TÁJÉKOZTATÓ HAVILAPJA

2019. FEBRUÁR

• Interjú

• Suliolimpia

• Iskolai hírek

• Jégfarsang meghívó



Az Önkormányzat segítségének, va-
lamint a fóti iskolákban tanító test-
nevelő kollegák közös munkájának 
köszönhetően a 2018/2019-es tan-
évben 7 versenyszámban mérhetik 
össze tudásukat a fóti diákok. 
Az egyéni és a csapatbajnokságban 
a korcsoportok férfi és női 1-3. he-
lyezettjei oklevélben és éremben 
részesülnek. Minden versenyszám 
legeredményesebb iskolája egy ösz-
szetett kupát is hazavihet a megnyert 
egyéni és csapat érmek mellett. Az 
év végén az általános és középisko-
lai eredményeket figyelembe véve, a 
legsikeresebb iskola egy Vándorku-
pát is elnyerhet, melyet 3 győzelem 
után tudhat a magáénak.

A versenyek sikerességét a hatalmas 
létszám is igazolja, mely évről évre 
folyamatosan emelkedik. A verse-
nyeken részt vevő oktatási intézmé-
nyek: Fáy András Általános Iskola, 
Fóti Ökumenikus Általános Iskola 
és Gimnázium, Fóti Szabad Waldorf 
Általános Iskola és Gimnázium, Fóti 
Népművészeti Szakközép, Szak-
iskola és Gimnázium, Garay János 
Általános Iskola, Németh Kálmán 
Általános Iskola.

Fóti Suliolimpia 

ELSŐ HELYEZETTEK: 

I. -IV. korcsoport

Fiú Iskola Lány Iskola

Zsók Olivér Garay Bogár Emese Garay

Biben Botond Garay Harai Hanna Garay

Kapitány Barnabás Waldorf Pukkai Réka Fáy

Takács Levente Garay Takács Emma Garay

V.- VI. korcsoport

Fiú Iskola Lány Iskola

Lovas Ádám Öku Koncz Kitty Waldorf

Shanel Kristóf Öku Kertész Kira Népműv

A 2018/2019-es tanévben immáron 6. alkalommal vette kezdetét a Fóti Suliolim-
pia sportági versenysorozat. A Suliolimpia célja az Atlétika, Asztaltenisz, Kosár-
labda, Labdarúgás, Röplabda, Tollaslabda és Torna sportágak megismertetése, 
népszerűsítése, versenylehetőség biztosítása a fóti iskolákban tanuló gyermek, 
ifjúsági korosztályok számára.

2018/2019-ES TANÉV VERSENYEINEK IDŐPONTJAI:

1. Mezei futóbajnokság: 2018. október 9. 13”00, 
 Károlyi István Gyermekközpont, 2151 Fót, Vörösmarty tér 2.
2. Kötélmászó és függeszkedő bajnokság: 2018. november 28. 13”00,
 Németh Kálmán Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási 
 Intézmény, 2151 Fót, Március 15. u
3. Tollaslabda - bajnokság: 2018.december 10. 13”00,
 Fóti Fáy András Általános Iskola, 2151 Fót, Fáy András tér 1.
4. Magasugró - bajnokság: 2019. február 12. 13”00, 
 Fóti Ökumenikus Általános Iskola és Gimnázium,
 2151 Fót, Vörösmarty u.4
5. Röplabda-bajnokság, Kidobós bajnokság: 2019. március 25. 13”00,
 Fóti Fáy András Általános Iskola, 2151 Fót, Fáy András tér 1.
- Röplabda-bajnokság középiskola: 2019. március 25. 13”00,
 Fóti Ökumenikus Általános Iskola és Gimnázium,
 2151 Fót, Vörösmarty u.4
6. Labdarúgó-bajnokság: 2019. április 8-ai hét, 13”00,
 Fót SE sportpálya, Balogh Sándor Sportcentrum, 
 2151 Fót, Kossuth Lajos utca 36.
7. Atlétika több-tusa bajnokság: 2019. április 30.10”00,
 Fót SE sportpálya, Balogh Sándor Sportcentrum, 
 2151 Fót, Kossuth Lajos utca 36.

A versenyek időpontjai az időjárási körülmények miatt változhatnak!
Érdeklődni: lendvai1985@freemail.hu email címen lehet.
Várunk szeretettel minden kedves érdeklődőt. 
Versenyeinket támogatóink nélkül nem rendezhetnénk meg, köszönjük 
Fót Város Önkormányzatának és a Fót Fejlődéséért Közalapítvány 
Kuratóriumának.

Az összetett kupát a Garay János Általános iskola nyerte

Az összetett kupát a Fóti Népművészeti Szakgimnázium és Gimnázium nyerte
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KÖTÉLMÁSZÓ ÉS FÜGGESZKEDŐ
BAJNOKSÁG EREDMÉNYEK  2018.11.28 szerda

Csapat

Fiú Lány

III. korcsoport

Németh K Németh K

IV. korcsoport

Garay 2 Garay 1

Csapat

Fiú Lány

V. korcsoport

Öku Népműv

VI. korcsoport

Népmüvészeti Népművészeti

Egyéni (idő)

Fiú Iskola Lány Iskola

III. korcsoport

Huszár Dániel Öku Fekete Szofi Németh K

IV. korcsoport

Szaniszló Ádám Németh K Takács Emma Garay

V. korcsoport

Laczkovszki Nátán Öku Szabó Nikolett Népműv

VI. korcsoport

Póder Barnabás Népműv Fedor Ágnes Népműv

Kötélkirály, Kötélkirálynő

Fiú Iskola Lány Iskola

III. korcsoport

Kalmár Félix Németh K Őszi Rita Németh K

IV. korcsoport

Szaniszló Ádám Németh K Kardos Cs Németh K

V. korcsoport

Laczkovszki N Öku Fedor Veronika Népműv

VI. korcsoport

Póder Barnabás Népműv Fedor Á. Népműv

Az összetett kupát a Németh Kálmán Általános Iskola nyerte
Az összetett kupát a Fóti Népművészeti Szakgimnázium és 
Gimnázium nyerte

TOLLASLABDA BAJNOKSÁG
EREDMÉNYEK

III. korcsoport

Fiú Iskola Lány Iskola

Franyó K-Simkó M Fáy Tapodi T- Szalai L Fáy

IV. korcsoport

Fiú Iskola Lány Iskola

Baranyi Á- Nagy Á Öku Deák E-Forgács R Fáy

V. korcsoport

Fiú Iskola Lány Iskola

Bartuszek-Nagy Waldorf Elek- Kalmár Öku

VI. korcsoport

Fiú Iskola Lány Iskola

Nagy A- Szöllösi Waldorf Nagy-Kósa Waldorf

Az összetett kupát a Fóti Szabad Waldorf Iskola nyerte

Az összetett kupát a Fáy András Általános iskola nyerte
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Amennyiben családi házban él és a 
házba nincs bejegyezve gazdálko-
dó szervezet, akkor a kéménysep-
rés ingyenes. A kéményseprő akkor 
jön, amikorra a kéménytulajdonos 
időpontot foglal.

- Ezt megteheti online a www.ke-
menysepres.katasztrofavedelem.hu 
honlap ügyfélszolgálati oldalán, az 
Időpontfoglalás elektronikus űrlap 
kitöltésével. itt:  http://kemenysep-
res.katasztrofavedelem.hu/ugyfel-
szolgalat

- Telefonon az előhívó nélkül, in-
gyenesen működő 1818-as számot 
hívják. (Rövid adatvédelmi infor-
mációk után válasszák a 9-es, 1-es 
majd ismét az 1-es gombokkal az 
Időpontfoglalás menüpontot, ahol 
a bejelentkező ügyintéző, a hívó 
adatainak felvételével elindítja a 
vizsgálati időpont egyeztetési fo-
lyamatát. A katasztrófavédelem 
munkatársa visszahívja az ügyfelet, 
és megbeszélik az ellenőrzés napját 

és idejét.) Normál tarifával hívha-
tó számok: 06-70/641-8532, 06-
70/667-9888

- E-mailben, a levelet a kemeny-
sepro.ugyfelszolgalat@katved.gov.
hu címre küldve.

- Postai úton a BM OKF GEK ré-
szére címzetten, 1903 Budapest, Pf.: 
314. címre küldve.

- Személyesen a Pest Megyei El-
látási Csoport irodájában – 20145 
Törökbálint Raktárvárosi út 1. va-
lamint 1165 Budapest Diósy Lajos 
u. 28. alatt - hétfőnként 8-20, a hét 
többi munkanapján 8-14 óráig biz-
tosított a személyes ügyintézés le-
hetősége. 

- A külföldön tartózkodó állam-
polgárok a +36 (1) 550 1858 helyi 
díjszabással hívható telefonszámon 
érik el az ügyfélszolgálatot.

Amennyiben családi házban él és a 
házba be van jegyezve gazdálkodó 
szervezet, akkor a kéményseprést 
egy-, vagy kétévente kötelező meg-
rendelni egy kéményseprőcégtől. A 
megrendelés gyakorisága attól függ, 
hogy milyen fűtőeszköz van a ké-
ményhez csatlakoztatva.

Ha a házban szilárd tüzelőanyaggal 
fűtenek, akkor évente, ha gázzal, 
akkor kétévente. A kéménysepré-
sért fizetni kell. Az alábbi linken 
letölthető egy táblázat, amelyben ki 
lehet keresni, hogy az ország adott 
településén melyik kéményseprő-
cégektől lehet megrendelni a mun-
kát. itt: http://www.katasztrofave-
delem.hu/letoltes/kemenysepres/
Orszagos-nyilvtart-20180322 

Amennyiben társasházban él és a 
lakásba nincs bejegyezve gazdál-
kodó szervezet, akkor a kémény-
seprő értesítést követően magától 
fog érkezni és ingyenesen elvégzi a 
sormunkát.

Amennyiben társasházban él és 
a lakásba be van jegyezve gazdál-
kodó szervezet, akkor a kémény-
seprő magától érkezik, de a munka 
díját ki kell fizetni. Ha a lakásnak 
saját kéménye van, akkor az egész 
munka díját, ha a lakás a társasház 
gyűjtőkéményére van csatlakoz-
tatva, akkor a munka rá eső részét 
kell kifizetni, például egy tízlakásos 
társasház esetén a munkadíj egy ti-
zedét. (A társasházak éves sormun-
katerveit itt találja megyék szerinti 
bontásban:

http://www.kemenysepres.hu/teve-
kenysegek/sormunkaterv_2019 

A katasztrófavédelem minden ké-
ményseprője végzett szakmunkás, 
arcképes igazolvánnyal rendelke-
zik, egységes munkaruhát visel és 
a munkavégzéshez biztosított autó-
juk is jól megkülönböztethető, a ka-
tasztrófavédelem feliratai, színei jól 
láthatóak rajta. Felszerelésük kor-
szerű és teljes, minden szerszámuk, 
mérőműszerük biztosított. Kész-
pénzt nem kezelhetnek, és nem fo-
gadhatnak el, ahol megrendelésre 
díjköteles munkát végeznek, azt 
utólag, számlán kell megfizetni.

Forrás: 
Országos Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság

Minden, amit a kéményseprésről tudni kell
2019. január elsejétől FÓT város kéményseprőipari közszolgáltatója a katasztró-
favédelem kéményseprőipari szervezete. Ezzel a változással a városban a lakos-
sági tulajdonú ingatlanok és a társasházak égéstermék-elvezetőinek rendszeres 
felülvizsgálatát a katasztrófavédelem szakemberei végzik el.
Továbbra is elengedhetetlen, hogy évente legalább egyszer mindenki ellenőriz-
tesse a fűtőeszközét. Fűtési technológiától függetlenül komoly veszélyt jelent-
het a készülékek szabálytalan kivitelezése, illetve a karbantartás és a rendszeres 
műszaki felülvizsgálat elmulasztása. A rendszeresen karbantartott fűtőeszköz 
nemcsak biztonságos, hanem gazdaságosabban is működtethető.
A katasztrófavédelem az alábbi rövid útmutatóval igyekszik segíteni a lakossá-
got, ami tartalmazza a kéménysepréssel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat
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Közlemény
A Központi Statisztikai Hivatal a 
Statek Kft. bevonásával Fót települé-
sen mezőgazdasági adatfelvételt hajt 
végre.

A Központi Statisztikai Hivatal 
(KSH) 2020 nyarán teljes körű me-
zőgazdasági összeírást hajt végre 
„Agrárcenzus, 2020” elnevezéssel. 
Az összeírás több módszertani vál-
tozással is jár, ami az adatszolgálta-
tói terhek mérséklődését, az adat-
szolgáltatók számának csökkenését 
eredményezi. 
A cenzus sikeres előkészítése érde-
kében a KSH próbaösszeírást hajt 
végre, melynek során 
2019. február 1-je és február 28-a 
között összeírók keresik fel a min-
tába került címeket.

Az összeírási munkát a Statek Kft. 
által megbízott, ún. igazoló lappal 
ellátott kérdezőbiztosok végzik. Az 
Önök településén a kérdezőbiztos 
neve: Lencsés Tibor

A KSH a próbaösszeírás során meg-
vizsgálja, hogy az adminisztratív 
célú nyilvántartások milyen módon 
használhatók fel statisztikai célra.

Az adminisztratív adatok átvételét 
a hivatalos statisztikáról szóló 2016. 
évi CLV. törvény (Stt.) teszi lehető-
vé, ennek alapján vesz át a KSH a 
gazdálkodókra vonatkozó adato-
kat többek között a Nemzeti Élel-
miszerlánc-biztonsági Hivataltól, a  
Magyar Államkincstártól és a Nemzeti  
Agrárgazdasági Kamarától.

A KSH a kezelésében lévő adatál-
lományokat a statisztikai törvény 
alapján kizárólag statisztikai célból, 
a cél eléréséhez szükséges mértékben 
és ideig használja fel, és garantálja az 
adatkezelés biztonságát.

Az adatokat az Stt. fent említett ren-
delkezései mellett az információs 
önrendelkezési jogról és az informá-
ciószabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény, valamint az Európai Parla-
ment és a Tanács 2016/679 Rendelet 
(GDPR) előírásainak megfelelően bi-
zalmasan kezeljük, azokat kizárólag 
statisztikai célokra használjuk fel.

Köszönjük együttműködésüket, tá-
mogatásukat, mellyel hozzájárulnak 
a felmérés sikeres végrehajtásához!

Házasságot kötöttek

Halottaink

Édesanyák és gyermekeik

Anyakönyvi hírek 

Freifogl Martin és Csabai Alexandra

Kiss Józsefné (Jobbik Erzsébet)  t  Borgulya Jánosné 
(Pozsár Borbála)  t  Szerencsi Józsefné (Takács Berta) 
t  Takács Elemér Lipót  t  Szatmári Lászlóné (Wimpfhei-
mer Magdolna)  t  Dudás István Jánosné (Fehérvizi Katalin) 
t  Lőri István  t  Kocsis Anna  t  Tóth Béláné (Muszil 
Anna)  t  FarkaS Sándor Imre  t  Skultéti Mihályné  
(Rákosi Ágnes Erzsébet)  t  Kabatek Vilmos István

Sas Tímea és Lengyel Bernárd  c  Weisz Tímea és 
Kovács Nimród László  c  Müller Renáta és Spiró 
Hanna Boróka  c  Bese Krisztina és Széles Emma Róza  
c  Domján Viktória és Szollár Szofi  c  Makk Tímea 
és Kőszegi Nimród  c  Ficsor Andrea és Tóbi Bertold  
c  Horváthné Delimán Renáta és Horváth Zsombor 
Róbert

2019. január hónapban

Köszönetet mondunk 
a rokonoknak, szomszédoknak, 
ismerősöknek, akik édesanyám

BORGULYA JÁNOSNÉ
temetésén részt vettek, 

elkísérték Őt utolsó földi útjára, 
sírjára virágot tettek

                                                 A gyászoló család 

Mint az már Fót Városában
is hagyománnyá vált, 

Polgármester úr személyesen keresi
fel az itt élő szépkorú polgárokat. 

Csiki Ferencné
 90. születésnapját ünnepelte

január 20-án, s ez alkalomból Bartos Sándor 
polgármester úr köszöntötte fel őt otthonában, 

családja körében.

Isten éltesse továbbra is jó egészségben!
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„VárosHázunk” tája
Tudósítás a Város Képviselő-testületének januári üléseiről
Önkormányzatunk Képviselő-testülete január 21-én rendkívü-
li ülést tartott annak érdekében, hogy még időben benyújthassa 
254 millió forintnyi pályázati támogatási igényét 15 utca csapa-
dékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztésére, vízgazdálkodásá-
nak korszerűsítésére. Pályázatában az Önkormányzat további 85 
millió forint önrészt vállalt magára – a pályázat benyújtása már 
lapzártánk előtt meg is történt. (Részletek a Város hivatalos hon-
lapján található jegyzőkönyvben is olvashatóak: www.fot.hu)

A január 30-i, immár rendes ülés fő napirendje – a Polgármester 
két ülés közötti eseményekről szóló beszámolójának elfogadását 
követően - a Város 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet I. ver-
ziójának megtárgyalása volt.
Noha „”első verzióként” eleve két változat közül választhattak 
(név szerinti szavazással) a képviselők, végül egyik sem kapta 
meg a szükséges számú szavazatot, mi több: a Hivatal átmeneti 
gazdálkodásra tett áthidaló szakmai javaslatait tartalmazó ren-
delet-tervezet sem (négy képviselő eleve részt sem vett a szava-
zásban).
A történtek egyenes következményeként a Polgármester úr kény-
telen volt visszavonni az ülés napirendjéről további hat olyan elő-
terjesztést, amelyek döntési javaslatai arra a feltételre alapoztak, 
hogy előzetesen már elfogadott költségvetése lesz városunknak. 
Nem így történt.

A „talpon maradó”, Éves Munkaterv szerint eleve esedékes na-
pirendek keretében döntések születtek:
• a lakossági veszélyes hulladékok 2019. évi gyűjtésére szóló pá-
lyázat kiírásáról,
• a 2019-2021. évben végzendő szúnyoggyérítési és a hozzá kapcso-
lódó szakértői feladatok ellátásra vonatkozó pályázat kiírásáról,
• a Jedlik Ányos u. (0264 hrsz.-ú út) útépítés, csapadékvíz elve-
zetés, hiányzó közművek (villamos energia ellátás, közvilágítás, 
kommunális ivóvíz ellátás, szennyvízhálózat) terveztetését célzó 
versenyeztetési eljárás indításáról,
• az ún. Közalkalmazotti Megállapodás, továbbá a Fót Város Ön-
kormányzat és a Fóti Roma Nemzetiségi Önkormányzat között 
korábban kötött Együttműködési Megállapodás felülvizsgálatáról,
• a 2018-2020. évi részletes út- és járdaépítési (felújítási) ütem-
tervek pontosításáról és a 2019. évi tervezési ütemterv végrehaj-
tásáról,
• valamint a 3. sz. gyermekorvosi körzet létrehozására alakult 
munkacsoport beszámolójáról, és az általuk összeállított megva-
lósítási ütemterv elfogadásáról. (Az ütemterv szerint a harmadik 
gyermekorvosi körzet 2021. január 1-vel kezdheti majd meg 
működését – mégpedig az Eötvös utcai felnőtt háziorvosi ren-
delő épület-együttesének bővítésével kialakított helyiségekben.)

Korábbi, egyedi ügyekben születő testületi döntések végrehaj-
tásaként kerültek napirendre:
• a Jegyző Jelentése a lejárt határidejű határozatok végrehajtásá-
nak tapasztalatairól,
• az FKKK szakmai költségterve egyes részeinek átdolgozott vál-
tozata – amelyet a Testület szintén elfogadott -, és az intézmény 
Alapító Okiratának módosítása (kiegészítése),
• az ESZEI Szervezeti és Működési Szabályzatának, valamint a 
Család- és Gyermekjóléti Szolgálata Szakmai programjának mó-
dosítása,
• a Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. Alapító Okira-
tának és SzMSz-ének módosítása,
• a Polgármester 2019. évi szabadságolási ütemtervének elfoga-
dása,
• a Millenniumi játszótér új kerítésének létesítése céljával verse-
nyeztetési eljárás indítása,
• továbbá a Helytörténeti múzeum kivitelezőjének kiválasztását 
célzó közbeszerzési eljárás indításának terve – amely javaslatot a 
Képviselő-testület végül elutasította.
• Ugyancsak elutasította a Testület a Fejlesztési tanácsnok beszá-
molóját 2018-ban végzett munkájáról, miként a 2019. évi munka-
tervére tett javaslatait sem fogadta el.

Kérelmekre és/vagy hivatalból induló eljárások részeként a 
Testület döntést hozott továbbá:
• ingatlan-hasznosítási javaslatokról, vagyonkezelési szerződés 
módosításáról és üzletrész-átruházási megállapodásról,
• a stratégiai zajtérképre alapuló zajcsökkentési intézkedési terv 
elkészítésére szóló pályázat kiírásáról, továbbá a fóti Béke utca – 
Németh Kálmán utca kereszteződésében 3 lencsés jelzőlámpás 
csomópont tervezésére kötött tervezői szerződés módosításáról,
• valamint a Város településképi rendeletének- módosítására irá-
nyuló eljárás megindításáról.

Végezetül zárt ülésen született még további döntés a Fóti Köz-
szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. Malom utcai székhely-bő-
vítése adásvételi szerződéseinek elfogadásáról, és egy méltányos-
sági kérelem alapján támogatási szerződés megkötéséről.

Az elfogadott határozatok teljes terjedelmükben megtalálhatóak 
az Önkormányzat honlapján - www.fot.hu -, ahol a nyilvános 
képviselő-testületi ülések részletes jegyzőkönyvei, az előterjesz-
tések, valamint az ülésekről készült kép-és hangfelvétel is meg-
tekinthetőek.

Dr. Finta Béla jegyző
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2018. évi Képviselői költségkeret

A képviselők 2017. óta évi 750 ezer forintos képviselői költségkerettel gazdálkodhatnak, amellyel tá-
mogathatnak természetes és jogi személyt, intézményt, alapítványt, civil szervezetet.  A keret kizá-
rólag a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben meghatározott helyi önkormány-
zati feladatok megvalósításával összefüggő célra használható fel. 2018-ban képviselőink, az alábbi 
célokat támogatták:-  támogatásokra felhasználható -  egyéni keretet az alábbi célokra ajánlották fel:
• Bartos Sándor: 50.000 forintot adott rend-
kívüli települési támogatásra, 66.000 forin-
tot kártérítésre, 50.000 forintot horgásztábor 
szervezésre, 125.000 forintot kommunális 
ivóvíz bekötésre, 250.000 forinttal támogatta 
Nagy Krisztina Klaudia nemzetközi versenyen 
való részvételét, továbbá 209.000 forinttal tá-
mogatta a Fóti Értékközvetítő Oktatásért Egye-
sületet, melyet fejlesztő eszközök és játékok vá-
sárlására fordítottak. A rendelkezésre álló teljes 
keretösszeget felhasználta.
• Gellai István: 50.000 forintot adott rendkívü-
li települési támogatásra.
• Koncz János: 100.000 forintot adott rend-
kívüli települési támogatásra, 100.000 forint-
tal támogatta a gyermeknapi rendezvényt, 
250.000 forintot biztosított a Fóti Polgárőr 
Egyesületnek, amit technikai felszerelés-be-
rendezés vásárlására fordítottak, 100.000 fo-
rinttal támogatta a Duna Menti Önkéntes Men-
tő, Vízimentő és Tűzoltó Egyesület felszerelés 

vásárlását, valamint 200.000 forinttal segítette 
Békési Ferenc István tűzeset során leégett ház-
tetőjének javítását. A rendelkezésre álló teljes 
keretösszeget felhasználta.
• Madaras Ádám: 200.000 forintot biztosított 
az Apponyi Franciska 4 óvodai csoportjának 
készség- és képességfejlesztő játékok vásárlá-
sára, 50.000 forinttal támogatta az ESZEI spe-
ciális oktató / felzárkóztató csomag vásárlását, 
150000 forinttal támogatta drogprevenciós 
előadás megtartását általános iskolásoknak, 
100000 forinttal támogatta a Fáy András Álta-
lános Iskola kertjének parkosítását, 50.000 fo-
rinttal a Télapó ünnepséget és további 100.000 
forinttal az ESZEI hangszer vásárlását fejlesz-
tésre szoruló gyermekek részére.
• Merkwart Krisztián: 128.851 forinttal támo-
gatta a Kossuth utcán való faültetést, 100.000 
forinttal támogatta az ESZEI-t a karácsonyi 
élelmiszercsomagjai elkészítésében, melyet rá-
szoruló fóti családok kaptak, 247.500 forinttal 

támogatta a Fóti Közművelődési és Közgyűj-
teményi Központ eszközbeszerzését továbbá 
196.000 forintot biztosított az FSE Atlétika 
Szakosztály tárgyieszköz beszerzésére.
• Németh József: 50.000 forinttal támogatta a 
13. Népművészeti fesztivált.
• Takács István: 100.000 forintot adott rend-
kívüli település támogatásra, 125.000 forintot 
kommunális ivóvíz bekötésre, 250.000 forint-
tal támogatta a Fóti Közhasznú Polgárőr Egye-
sület közbiztonsági kerekasztal tanácskozás 
megrendezését, 184.000 forinttal támogatta 
a Duna Menti Önkéntes Mentő, Vízimentő és 
Tűzoltó Egyesület felszerelés vásárlását, vala-
mint 91.000 forintot biztosított a Medicopter 
Alapítványnak ápolási, gondozási és életmen-
tő műszerek beszerzésére.A rendelkezésre álló 
teljes keretösszeget felhasználta.
• dr. Vargha Nóra: 150000 forinttal járult 
hozzá általános iskolások részére megtartott  
drogprevenciós színielőadás bemutatásához.

Sajnálatos tény, hogy január végén nem 
szavazta meg a Képviselő-testület sem az 
egyik, sem a másik verzióját az éves költ-
ségvetésnek. A Város az idei évben több 
száz millió forinttal kevesebb adóbevé-
tellel kalkulál, egyszerű okból: az egyik 
fóti székhelyű kiemelt adózó már nem 
ide fizeti az iparűzési adóját. Erről senki 
nem tehet, nyilvánvaló, hogy a vállalko-
zás a piaci érdekeket szem előtt tartva 
hozta meg ezt a döntését.  A város vezeté-
sének egy feladata van ezzel, átgondolni 
ez eddigi, és a tervezett kiadásait.

A Képviselő-testület Emberi Erőforrás 
Bizottsága (EEB) egy átgondolt, a jelen-
legi megkezdett beruházásokat is figye-
lembe vevő, biztonságos költségvetési 
tervezetet tett a képviselők elé. Ennek 
részeként - kényszerű módon - a Pi-
rók-ház felújítását várólistára helyezni 
javasolta, mert az előzetes tervek és vá-
rakozások helyett a felújítás nem a kal-
kulált 132 millió forintba került volna, 
hanem meghaladta volna a 200 milliót. 
Azon az állásponton voltunk, hogy ezt 

a nem várt áremelkedést most nem vál-
lalhatja be az Önkormányzat. Inkább az 
átütemezés mellett foglalt állást. Félreér-
tés ne essék az EEB nem a múzeum ellen 
van, hanem a megvalósítás időzítésével 
nem tud azonosulni.

A Pénzügyi Bizottság (PJB) tagjainak és 
néhány más képviselőnek, köztük Lévai 
Sándornénak, Bíró Zoltánnak, Gellai Ist-
vánnak és Vargha Nórának ez elfogadha-
tatlan volt. Ők mindenképpen ragaszkod-
tak ahhoz a verzióhoz, hogy a Pirók-ház 
indokolatlanul költséges építésére is biz-
tosítson forrást a költségvetés. 

Végül az EEB által javasolt verzióra (a 
rendeletalkotáshoz szükséges 6 szava-
zat helyett) 5 igen szavazat volt, mégpe-
dig Madaras Ádám, Merkwart Krisztián, 
Bartos Sándor, Koncz János és Takács 
István részéről. Nem támogatta a javas-
latot, vagy tartózkodott: Lévai Sándorné, 
Bíró Zoltán, Gellai István, Vargha Nóra 
és Németh József.

A PJB által javasolt verzióra 3 igen sza-

vazat volt – Bíró Zol-
tán, Lévai Sándorné, 
Gellai István szavazata. 
Nem támogatta a javas-
latot, vagy tartózkodott: 
Bartos Sándor, Madaras Ádám, 
Merkwart Krisztián, Németh József és 
Takács István, Vargha Nóra pedig egé-
szen egyszerűen nem vett részt a szava-
zásban. 

A fenti szavazatokból látszik, hogy a kép-
viselők az EEB által javasolt, átgondol-
tabb költségvetést támogatták nagyobb 
arányban - noha nem elegen. Egyik ter-
vezet sem kapott elég voksot, így a Város 
átállt az átmeneti gazdálkodásra, ami 
csak egy takaréklángon való működés-
hez elegendő.

Remélem, néhány képviselő a következő 
hetekben átgondolja az álláspontját. Nem 
szabad, hogy a Város működésének biz-
tonsága kicsinyes politikai érdekek szín-
tere legyen! 

Tisztelettel:
Merkwart Krisztián

Nincs a Városunknak elfogadott költségvetése 
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A Magyarország helyi önkormány-
zatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény (a továbbiakban: Mötv.) sze-
rint: „A helyi önkormányzat kép-
viselő-testülete az önkormányzat 
működésével, valamint a polgár-
mester vagy a jegyző feladat- és 
hatáskörébe tartozó ügyek döntésre 
való előkészítésével és végrehajtá-
sával kapcsolatos feladatok ellátá-
sára polgármesteri hivatalt, vagy 
(esetünkben Csomáddal) közös ön-
kormányzati hivatalt hoz létre. A 
hivatal közreműködik az önkor-
mányzatok egymás közötti, vala-
mint az állami szervekkel történő 
együttműködésének összehangolá-
sában.”

A Fóti Közös Önkormányzati Hi-
vatal jelenleg négy önkormányzat 
hivatala egyszerre: Csomád községé, 
a Csomádi Szlovák Nemzetiségi Ön-
kormányzaté, továbbá Fót Városáé 
és a Fóti Roma Nemzetiségi Önkor-
mányzaté. Ezzel párhuzamosan több 
száz államigazgatási hatáskörben (az 
önkormányzatoktól függetlenül) el-
sőfokú hatóságként funkcionál, to-
vábbá végzi az anyakönyvezést és he-
lyi választási irodaként is működik!

Ami e sokrétűségben ténylegesen 
egységet teremt, az feladataink kö-
zös rendeltetése (funkciója)! Egy-
szerűen megfogalmazva: hivatalunk 
lényegében nem más, mint a helyi 
közigazgatáshoz nélkülözhetetlen 
adatok, információk felelős őrzője - 
és megfelelően képzett, értő haszná-
lója a község, a város, és e települések 
lakosainak mindennapi életében.
Két nagy feladatkörünk van: szer-
vezetünk egyrészt a helyi közösség 
képviseletét ellátó önkormányzati 
testületek szolgálatára hivatott szer-
vezet, másrészt – egyéni ügyekben - 
az országos előírásokat (első fokon) 
érvényre juttató „hatóság”.

A két alapvető feladatkör valójában 
csupán logikailag választható el egy-
mástól – hiszen gyakorta mindkét 
szakterület teendőit személy szerint 
is ugyanazok a hivatalnokok (a „köz-
tisztviselők”) látják el. A különbség 
legfeljebb abban áll: kinek, kiknek a 
nevében?! (A választól függhet az is, 
hogy az esetleg sérelmesnek tartott 

döntéssel szemben ki, hogyan, hová 
fordulhat jogorvoslatért!)

1. Hivatalunk a minket létrehozó és 
fenntartó helyi képviselő-testületek 
szemszögéből azok önkormányzati 
döntéseit előkészítő, majd azt végre-
hajtó szakember-gárda. („Mindent 
szabad, csak döntenünk nem” – az 
ugyanis a választott képviselők kö-
zös dolga és felelőssége.)
Ezért is fontos és kívánatos a testü-
letek és a Hivatal közötti összhang, a 
kiegyensúlyozott és felelősségteljes 
együttműködés a választott képvi-
selők és a kinevezett köztisztviselők 
között. Ez azért is lényeges, mert az 
egyes ciklusokra választott testü-
letek legalább ötévente változó sze-
mélyi összetétele mellett a Hivatal 
feladata a szakmai folyamatosság 
zökkenőmentes biztosítása is!

2. A Hivatal ugyanakkor - az állami 
irányítás részeként - az országos ér-
vényű jogi előírásokat érvényre jut-
tató „hatóság”.
E minőségünkben, a lakosokat 
érintő egyedi természetű ügyekben 
- törvényekben és rendeletekben 
szabályozott módon - döntéseket 
hozunk. A hivatalt vezető Jegyző 
nevében engedélyezünk, vagy éppen 
tiltunk, adatokat igazolunk, nyilván-
tartást vezetünk stb. stb. – ezzel se-
gítve a polgárok ügyes-bajos egyéni 
dolgainak megoldását, az együttélés 
feltételeinek biztosítását. (Ez a ma-
gyarázata annak, hogy működési 
feltételeink biztosítása nem csupán 
„joga”, de törvényi kötelessége is az 
önkormányzatot megtestesítő kép-
viselő-testületnek!)

3. Mindemellett a Hivatal természe-
tesen munkahely is, amely aktuáli-
san 57 fóti és 7 csomádi munkatárs 
napi tevékenységét összehangolva 
végzi szerteágazó feladatait. Az itt 
dolgozók munkáltatója (a két önkor-
mányzati tanácsadó kivételével), s így 
a közös munka tervezője, szervezője, 
szabályozója szintén a Jegyző – aki-
nek e szakterületen is ügyelnie kell a 
mindenkori jogszabály-változások-
ra, az egyéni fejlődési igényeket is 
szem előtt tartva biztosítania kell a 
munkatársak folyamatos képzését és 
továbbképzését, szabadságolását, he-

A polgármesteri hivatal - mint káptalan...
„Az én fejem nem káptalan…” 
– mondogatjuk még ma is, ha 
annyi mindent kell észben 
tartani, ami már szinte kép-
telenség.

A szólás eredetéről tudni 
való, hogy egykoron a fontos 
dolgok írásbeli feljegyzése, 
nyilvántartása az úgyneve-
zett hiteles helyeken – a káp-
talanokban – történt, ame-
lyek többnyire püspökségek 
mellett működtek.

Egy mai polgármesteri hi-
vatal teendői bizony jócskán 
túltesznek az egykori kápta-
lanokén. Csupán érzékelteté-
sül: Fót Város Önkormány-
zatának jelenleg is közel 80 
db. míg Csomád község Ön-
kormányzatának 30 db he-
lyi rendelete van érvényben, 
s ezen felül több száz olyan 
országos érvényű jogszabályt 
kell nyilvántartanunk, az-
zal kapcsolatos ismeretein-
ket havonta frissítenünk, s 
adott esetben naprakészen 
alkalmaznunk, amelyek az 
önkormányzatoknál (1990. 
óta) folyó munkával össze-
függésbe hozhatóak. Évente 
50.000-nél is több irat fordul 
meg kezeink között, amelyek 
ügyintézése során cca. 2.500 
önkormányzati hatósági, és 
több mint 15.000 államigaz-
gatási hatósági döntés szü-
letik Hivatalunkban. És ez 
még csak a hatósági munka! 
Az önkormányzati testüle-
tek működésével kapcsolatos 
további szakmai feladataink 
tartalmáról és mennyiségé-
ről bárki képet alkothat a 
hivatalos honlapunkon elér-
hető dokumentumokból is 
(www.fot.hu). 
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Egészségügyi program

2018-ban 55 magyarországi és kül-
földi gyermek kivizsgálásának, 
gyógykezelésének és műtétjének 
költségeit fedeztük. 2018-ban ösz-
szesen 12 500 szűrővizsgálatot vé-
geztek az orvosok. Ezen túlmenően 
gyógyszerrel, műszerrel és tapasz-
talatainkkal segítjük a szóban for-
gó intézményeket. 2018-ban egész-
ségügyi programunk keretében 58 
252 052 forintot használtunk fel. 
Orvos-csoportunk Romániában 
végzett munkájának, valamint az 
előkészítő és az utómunkáknak az 
értéke több mint 25 millió forint. 
2018-ban szakembereink összesen 
3551 terápiát, szülői konzultációt és 
vizsgálatot biztosítottak fogyaték-
kal élő, autista és viselkedészavaros 
gyermekek számára.

Nevelőszülői program

Nevelőszülői programunkra 2018-ban 
10 734 958 forintot használtunk fel.

Üdültetési program

Pályázati rendszerben intézeti és 
más, hátrányos helyzetű gyerme-
kek üdülési lehetőségeinek, nyári 
táborozásának biztosításához és a 
tanintézetek által szervezett erdei 
iskolák megvalósításához adunk 
támogatást, 2018-ban 164 gyermek 
részére 1 295 805 forintot.

Képzési és továbbképzési program

Képzésre és továbbképzésre 2018-
ban 81 643 547 forintot használhat-
tunk fel.

Más szervezeteknek nyújtott 
segítség, illetve együttműködés

Erre a programunkra 2018-ban 22 
445 000 forintot költöttünk

Bővebb információ: http://www.
gyermekmento.hu/Tartalmak/Ro-
lunk/tevekenyseg_12p

lyettesítési rendjét, utódlását stb. stb.
Háromféle nézőpont, háromféle kö-
vetelményrendszer – és néha három-
féle mentalitás - ötvözetét testesíti 
meg tehát a Hivatal köztisztviselői 
kara! A nélkülözhetetlen összhang 
biztosítékait, a munka átláthatóvá, 
ellenőrizhetővé, mérhetővé, s így ér-
tékelhetővé tételének alapfeltételeit a 
Közszolgálati Szabályzat rendelke-
zései rögzítik számunkra.
Kollektív munkánk alappillérei: 
a jogszerűség és a szakszerűség. 
Ezekhez igyekszünk társítani az 
egész tevékenységünket átható mi-
nőség-igényességet, az a folyamatos, 
véget soha nem érő törekvést, amely 
szolgáltatásnak is tekinti a közigaz-
gatási munkát.
Ennek szellemében igyekszünk (ter-
mészetesen mindenkori képessége-
inkhez és lehetőségeinkhez mérten) 
jól előkészíteni a képviselő-testüle-
tek részére a települések életére vo-
natkozó döntéseik anyagait, s ugyan-

így végezzük államilag szabályozott 
hatósági tevékenységünket éppúgy, 
miként hivatali szervezetünk és mű-
ködési rendünk folyamatos belső tö-
kéletesítését.
Sokfejű „sárkány” tehát a szó sem-
leges értelmében vett bürokrácia – a 
rendeltetését tekintve pedig való-
jában nem más, mint a „szabadság” 
korlátjait felállító, az egységes ren-
den őrködő, annak játékszabályaira 
figyelmeztető „alkotmányos tüske a 
köröm alatt”...!  Ha néha még oly ne-
hezünkre esik is, a közösségi érdeket 
szem előtt tartva, kötelességtudóan 
vállalnunk kell akár a népszerűtlen 
feladatok ellátását is.

Reményeim szerint az előbbi vázlatos 
ismertetőből is kitűnik, hogy mun-
kánk igencsak szerteágazó, amelynek 
önkormányzati elemeit részleteiben 
az Önkormányzat egész működési 
mechanizmusát leíró Szervezeti és 
Működési Szabályzat rögzíti.

E rendeletünk minden – a részletek 
iránt is - érdeklődő számára olvas-
mányos, áttekinthető és egységes 
formában ad képet az önkormány-
zati működés gyakorlati tudnivalói-
ról, és bárki számára hozzáférhető az 
önkormányzat honlapján - www.fot.
hu -, vagy olvasható a helyi Könyv-
tárban.
Ugyanott találhatóak (mégpedig a 
minden év áprilisi rendes testületi 
ülésekre benyújtott előterjesztések 
között) Hivatalunk évenkénti rész-
letes beszámolói is a végzett mun-
kánkról, működésünk aktuális jel-
lemzőiről.

A következő lapszámban „A polgár-
mesteri hivatal, mint Szolgáltató” 
címen folytatom a tevékenységün-
ket ismertető cikksorozatot. Addig 
is tisztelettel várja kérdéseiket, ész-
revételeiket:
      
  Dr. Finta Béla jegyző

A Nemzetközi Gyermekmentő 
Szolgálat tevékenységének 
2018-as adatai, röviden

A támogatás fontossága
Dönts Te az adód egy százalékáról!

Itt a lehetőség, hogy eldönthesd, 
melyik nonprofit szervezet 

munkáját szeretnéd támogat-
ni a jövedelmed egy részéből. 
Az egy százalékod biztosan jó 

helyre kerül, ha nem felejtesz el 
nyilatkozni róla. 

Kérjük, ajánld fel adód 1%-át 
a Nemzetközi Gyermekmentő 

Szolgálat Magyar Egyesületnek!
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A F R É K A
Dr. Fodor Réka a fóti könyvtárban

A Fóti KönyvFordulót szervező cso-
port számos, a Városszépítő Egyesü-
leten kívüli civil közösség tagjaiból 
áll és a Városi Könyvtárral együtt-
működve állítják fel és felügyelik a 
könyv csere-bere helyszíneit. Már 
nyár óta működik a Fóti-tónál lét-
rehozott kuckó, illetve ősszel fel-

állították a Szent Benedek parki 
rendelőben és a művelődési házban 
a könyvespolcaikat. A Vörösmarty 
téri és a kisalagi Millenniumi játszó-
téren létrehozott két kültéri helyszí-
nük tovább gazdagítja Fóton az írott 
kultúrához való ingyen hozzájutás 
lehetőségét.

Fodor Réka doktornővel nem volt 
egyszerű időpontot egyeztetni, hi-
szen a betegek ellátása mellett 
számtalan meghívásnak tesz eleget, 
legutóbb az ercsi reformátusoknál, 
illetve a Párbeszéd Házában tartott 
nagy sikerű előadást. 2015 óta - ami-
kor csak anyagi és egyéb lehetőségei 
engedik -, a szabadságát Afrikában 
tölti, ahol elkeserítő az orvosi ellátás 
hiánya. A társadalombiztosítás sem-
milyen formában nem létezik, pénz 
híján banális és gyógyítható beteg-
ségekben halnak meg felnőttek és 
gyerekek egyaránt. 2016-ban hozta 
létre az Afréka Nemzetközi Huma-
nitárius Alapítványt, melynek célja 
az egészségügyi missziókhoz szük-

séges anyagi forrás megteremtése: 
orvosi ellátás nyújtása, egészségügyi 
ismeretterjesztés az elmaradottabb 
országokban, katasztrófa sújtotta 
területeken; valamint tehetséges, de 
anyagi nehézségekkel küzdő nővé-
rek képzését is támogatja. Mélyen 
hívő ember és nagy hatással van rá 
az afrikai keresztények hitének va-
lódisága, akik a nyomorban és ül-
döztetések ellenére is derűsen élik 
mindennapjaikat és végtelen biza-
lommal fordulnak Istenhez, adnak 
hálát a szenvedések közt is.

Jelenleg lelkesen készül arra, hogy 
márciusi szabadságát Nigériában 
töltse és bízik benne, hogy szám-
talan ember életét megmentheti az 

ingyenesen nyújtott ellátással és 
gyógyszerekkel. Természetesen a 
gyógyszerek biztosítása és az utazás 
jelentős költségekkel jár, ezért min-
den anyagi támogatásra szüksége 
van. Aki szívesen támogatná a kö-
vetkező afrikai missziót, az Afréka 
Alapítvány számlaszámán megte-
heti (Afréka Alapítvány 10101346–
27099400–01004002).

Ha valaki lemaradna a találkozóról, 
honlapunkon a videótárban hama-
rosan megtekintheti a rendezvényen 
készült filmfelvételt. Az Afréka című 
könyv pedig könyvtárunkból köl-
csönözhető.

Kőszegi Réka
könyvtárvezető

Vetítés és beszélgetés az afrikai missziót végző fóti doktornővel
Közreműködik: Vácziné Dr. Takács Edit

2019. február 15. péntek - 18 órai kezdettel
Fót Városi Könyvtár - 2151 Fót, Dózsa György út 12-14.

A fóti könyvtár követ-
kező vendége a Nemzet-
közi nőnap alkalmából 

Galgóczi Dóra, 
a Megszülethettél volna 
és más nagy sikerű 
könyvek szerzője. 

Időpont: 
2019. március 8.,

péntek 18 óra

Csatlakozzon 
a Fót Városi Könyvtár 

Facebook csoportjához, 
ahol naprakész infor-

mációkkal várjuk! 
A fotikonyvtar.hu 

weboldalon
korábbi 

rendezvényeinkről 
talál felvételeket

a videótárban.

Könyvtárközi 
kölcsönzés lehetősége a 

fóti könyvtárban

Ha a tanulásához, kutatásához, 
munkájához szükséges doku-
mentumokat könyvtárunkban 
nem találja meg, az Országos 
Dokumentumellátó Rendsze-
ren keresztül kérésére az erede-
ti anyagot vagy annak másolatát 
beszerezzük. A szolgáltatás felté-
teleiről könyvtárosainktól tájé-
kozódhat.

Bővült a Fóti KönyvForduló
2019. január 19-én került átadásra a Vörösmarty téren és a Kisalagon felállított 
Fóti KönyvForduló kültéri szekrény, mely közel egy éves civil munka eredménye. 
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Dudás Istvánné Kati óvó néni 1959-
ben került Fótra, a Gyermekvárosban 
akkor épülő induló óvodák egyikébe. 
Nehéz sorsú állami gondozott gyer-
mekek nevelését vállalta, pótolva a 
szülői gondoskodás hiányát. Az adott-
ságok itt nagyon jók voltak, szép kör-
nyezet, jó felszereltség. Sok neves ven-
dég érkezett ekkor ide látogatóba. A 
szakmai munkaközösség elnöke volt, 
bemutató foglalkozásokat vezetett. 
Később a beinduló szakközépisko-
lában a gyermekfelügyelők szakmai 
gyakorlatát vezette.
Férjhez ment, megszülettek gyerme-
kei, így nehéz volt összeegyeztetni a 
Gyermekvárosi munkabeosztást (hét-
végeken, késő estig) a családi élettel.
1972-ben az Újfalusi óvodában lett 
vezető óvónő. A gyermekvárosi jó kö-
rülmények után a falusi nagyon kez-
detleges, szegényes óvodába került. 
Rengeteg társadalmi munkával – szü-
lőkkel, nevelőkkel egyre jobb körül-
ményeket alakított ki - az akkori Ta-
nács csak az anyagot biztosította. Az 

évek folyamán egyre bővült az óvo-
da, új termeket, mosdókat, tornater-
met építettek. Folyamatosan képezte 
magát, erre buzdította munkatársait 
is. Bekapcsolódtak a Gyermekváros 
Óvónőképző Szakközépiskolájának 
szakmai képzésébe, bemutató óvónői 
képesítést is szerzett. Több éven ke-
resztül folyt itt a szakmai gyakorlat, 
később több óvónő is részt vállalt az 
óvónő képzésben.
1980-ban az 1 sz. és a 2. sz. óvodát ösz-
szevonták, így 8 csoport vezetője lett, 
az újfaluban és az öregfaluban két 
épület között koordinálta a nevelői 
munkát. 
Aktívan részt vett a település társa-
dalmi életében. Több évig a fóti gyer-
mekvédelmi bizottság elnöke volt, 
vezette a járási vezető óvónők mun-
kaközösségét is. 
Aktívan részt vett az Ibolyás u-i óvoda 
megépülésének szervezésében, a XXI. 
századi környezet kialakításában – 
csoportszobák berendezésében, gyö-
nyörű park létrehozásában – valódi 
„Gyermekkert” létesült. Munkásságát, 
fáradozását több ízben is elismerték.
Kitüntetései: 
1969. Gyermekvárosért emlékérem
1983. Művelődési Miniszteri Dicséret
1986. Munka Érdemrend (bronz foko-
zat)
1988. Fót Nagyközség fejlesztéséért 
(bronz plakett)
2000. Emberséggel Fótért kitüntetés

Kollégáival mindig következetes, em-
berséges volt, aki ismerte tisztelte, 
szerette. Munkatársait mindig segí-
tette, munkájukat elismerte, ösztö-
nözte őket. Mindig harcolt a kollégák 
és a gyermekeik érdekeiért. Pedagó-
giai nevelő munkája során több száz 
fóti gyermeket nevelt, tanított. Pél-
damutatásával a szülők szemléletét 
is alakította a nevelés terén, elnyerve 
tiszteletüket.
Gróf Apponyi Franciska nevének 
felvételét szorgalmazta, aki a Suum 
Cuique telepet létrehozta Fótújfalun. 
Fót várossá avatásán kapta az Appo-
nyi Franciska Óvoda nevet az akkori 1 
sz. Napköziotthonos óvoda – ezt már 
az új vezető valósította meg.
Nyugdíjba vonulása után „utazó nagy-
mama” lett, gyakran látogatta vidéken 
élő gyermekeit, unokáit. Bekapcso-
lódott a Fóti Értelmiségi Nyugdíjas 
(FÉNY) Klubba, itt találkozhatott régi 
kollégáival. Sokat járt kirándulni is 
velünk, betegsége előtt pár nappal 
még a Börzsönyben sétáltunk. 
Váratlanul ért minket súlyos beteg-
sége. Sokat aggódtunk érte, bíztunk 
felépülésében. 
Nagyon lesújtott minket a hír, hogy 
Katika távozott közülünk.

Búcsúzunk Tőled, nem felejtünk el:

Szeretettel: 
volt kollégáid és a klubtársaid

A Bakok Báljával búcsúztunk a 2018-as 
évtől december 29-én a Bíró Háza étte-
remben. A telt házas rendezvényünkön 
állandó zenekarunk, Keresztes István 
és Váradi Gábor játszottak, most is, 
mint mindig fantasztikus hangulatot 
teremtve. Mellettük kiváló művészek 
gondoskodtak a jó hangulatról, többek 
között Semes-Bogya Eszter. Fellépő-

inknek köszönhetően gazdag, sokszínű 
műsorban volt részük vendégeinknek. 
Köszönjük Tóth Marinak a verseit és 
Kiss Józsefnek a régi hagyományok őr-
zőjének a nóta csokrát, Le Thuong is a 
magyar hagyományőrzés szellemében 
adta elő műsorát. A báli hangulatot a 
táncos mulatság adta, mely mindenkit 
magával ragadott.
Az Alapítvány és Egyesületei köszönik 
a segítséget mindenkinek, aki hozzájá-
rult a tavalyi év sikeres programsoro-
zatához. Itt emelném ki Serdült Erika 
Irént, Benot az Alapítványunk króni-
kását és a Keresztes családot, akik min-
den rendezvényünk támogatói. Kö-
szönjük szépen.
A 2019-es évet is megkezdtük. Röviden 

a főbb programjainkról a teljesség igé-
nye nélkül:

-2019. március 9-én Zenés Mulatság a 
Bíró Háza étteremben
-2019. április 13-án Hagyományos Lo-
csoló Bál a Bíró Háza étteremben
-2019. június 1-én XVII. Tavaszi Fesz-
tivál
-2019. július   Nemzetközi Alkotó tábor
-2019. július 27-én Nemzetőr találkozó
-2019. szeptember 7-én XVIII. Fótsom-
lyói Napok a Fóti Szüret keretében

Mindenkit szeretettel várunk az 
idei rendezvényeinkre is!

Lisai Elek János Alapítvány
Elérhetőségünk: 0630-3651769

Egy igaz pedagógus emlékére

A Lisai Elek János Alapítvány és Egyesületeinek hírei
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Vörösmarty Művelődési Ház
FEBRUÁR 15. 09.30 óra
Farsangi Bölcsődés mulattató
Jeles napok, szokások, hagyomá-
nyok. Népi játékok és mulatság, 
vásári bábjátékok hangulatát idéző 
improvizációs mese a Napra-forgó 
társulat előadásában.
Családi jegy: 1000 Ft/alkalom (1 
gyermek és 1 kísérő részére)
Gyerekjegy:800 Ft/alkalom
Kísérő jegy: 400Ft/alkalom

FEBRUÁR 15. 19.00 óra
Muharay Színház: 
Carlo Goldoni - A chioggiai csetepaté 
Jegyár: 2900,-Ft; 2500,-Ft
Diák-és nyugdíjas jegyár: 1500,-Ft

FEBRUÁR 17. 19.00 óra
Muharay Színház: Musical Gála
Jegyár: 2900,-Ft; 2500,-Ft
Diák-és nyugdíjas jegyár: 1500,-Ft

FEBRUÁR 18. 15.00 óra
Szeniorok Fóti Akadémiája – Dr. 
Jászberényi József: Különleges idő-
skori pszichológiai-pszichiátriai 
szindrómák, és azok kezelése

FEBRUÁR 28. 15.00 óra
IFI Színház
Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk a 
Gór Nagy Mária Színitanoda előadá-
sa Jegyár: 800,-Ft 

Kisalagi Közösségi Ház 
FEBRUÁR 14. 18.00 óra
Geopolitikai Akadémia
Dr. Jászberényi József: Merre tart 
a világ? – Erőterek, konfliktusok 
2019 elején

FEBRUÁR 28. 18.00 óra
Geopolitikai Akadémia
Dr. Jászberényi József: Németor-
szág – geopolitikai szerep, európai 
szerep 
Központi Könyvtár

FEBRUÁR 15. 18.00 óra
AFRÉKA: Dr. Fodor Réka
fóti doktornő előadása afrikai misz-
sziójáról és az általa írt könyvekről
február 23. 13.30 – 16.30 óra – Csa-
ládi szombatok: kézműves foglalkozás

Kisalagi Fiókkönyvtár
FEBRUÁR 16. 09.30 – 12.30 óra
Családi szombatok: 
kézműves foglalkozás

Németh Kálmán Emlékház
TÉLI NYITVATARTÁS: 
November 1-től február 28-ig 
naponta: 10.00-14.00-ig
Szünnap: hétfő, vasárnap

Termőág alkotóműhely
A foglalkozásokat minden héten szom-
baton 9.30 és 12.00 között tartjuk
Helyszín: Kisalagi Közösségi Ház 
(Fót, Béke u. 33.)       
Vezeti: Kiss Eszter képzőművész – 
06 70 533 5278

Márciusi előzetes

Vörösmarty Művelődési Ház 

MÁRCIUS 02. 10.00 óra
Muharay Színház - Benedek Elek 
meséiből írta és rendezte Zsurzs 
Kati: A Rózsátnevető királykisasz-
szony interaktív zenés mesejáték
Jegyár: 800,-Ft

MÁRCIUS 03. 19.00 óra
Muharay Színház - Tadeusz Sło-
bodzianek: A mi osztályunk 
Jegyárak: 2900,-Ft; 2500,-Ft
Diák-és nyugdíjas jegyár: 1500,-Ft
március 04. 15.00 óra – Szeniorok 
Fóti Akadémiája – Kovács György: 
Idős szülők, felnőtt gyerekek

MÁRCIUS 06. 19.00 óra
Muharay Színház – Shakespeare 
Rómeó és Júliája nyomán írta Ma-
dák Zsuzsanna: VERONA, 1301 be-
mutató 
Jegyárak: 2900,-Ft; 2500,-Ft
Diák-és nyugdíjas jegyár: 1500,-Ft

MÁRCIUS 08. 16.00 óra
Városi Nőnap – Muharay Színház: 
Táncdalfesztivál
A rendezvény regisztrációs jegyhez 
kötött, mely a Művelődési Házban 
igényelhető.

Központi Könyvtár
MÁRCIUS 08. 18.00 óra
Irodalmi klub – Nemzetközi nőnap 
alkalmából író-olvasó találkozó 
Galgóczi Dórával

PROGRAMAJÁNLÓ

a Fóti Kertbarát Kör szervezésében
2019. február 16-án  9 – 12 óráig

Helyszín: a Fóti Művelődési Ház Szalkay terme
vetítés, előadás, különleges magok vására

Szeretettel várunk minden érdeklődőt.

  

Batyus Bál 
  2019. február 23. 20.00 - 03.00 óráig 
           A MŰVELŐDÉSI HÁZBAN 

 

Szeretettel várunk baráti társaságokat,  
civil közösségek tagjait és mindazokat,  
akik szeretnek táncos mulatságon szórakozni.                                

Belépődíj: 5.000 Ft 
Műsor: 

        Kreadance Tánciskola - moderntánc  
Népművészeti Szakgimnázium - néptánc 

 Zenét szolgáltatja: Roxymbol és DJ Guti 
                                  + fóti vendégfellépők 

A bálon büfé nem üzemel.  
Kérjük, hogy a fogyasztani kívánt ételeket és italokat  
mindenki hozza magával.  

Jegyek csak elővételben, a Városszépítőknél és a Művelődési Házban. 
email: info@varosszepitok.hu          Telefon: (06) 20 971 7687 

FÓTI ARCKÉPCSARNOK BŐVÍTETT KIADÁS
Fót várossá válásának 15. évfordulója alkalmából

szeretnénk a könyvtár Fóti Arcképcsarnok kiadványát 
bővített formában kiadni. 

A kötet kiegészülne a Fóton jelenleg élő, alkotó, 
munkálkodó olyan személyek életrajzával, akik 

tevékenységükkel a várost gazdagítják. 
Elsősorban művészekre gondolunk, de bárki szóba jöhet, aki 

a saját területén jelentőset alkotott. Várjuk javaslataikat!
A fotiarckepcsarnok@gmail.com e-mail címre

küldhetik be az adott személy életrajzát
(maximum 4.000 karakter) és fényképét.

Köszönettel: Kőszegi Réka könyvtárvezető

M A G B Ö R Z E 
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Muharay Színház 
interjú sorozat 8. rész 
Grenella Orsolya borsodi lány, Miskolcon született, ide is járt 
iskolába. A Gór-Nagy Mária Színi Tanodában végzett és je-
lenleg a Miskolci Egyetem Bartók Béla Zeneművészeti Intézet 
előadóművész szakán hallgató, klasszikus énekes szakirányon. 
25 éves, és úgy érzi, nincs megállás, hiszen egyszer élünk. Sze-
rencsésnek tartja magát, mert a hobbija a munkája egyben. Már 
most igyekszik átadni az ifjabb generációnak a tudását, e mel-
lett pedig a Piú Forte világzenei zenekar énekeseként kicsiknek 
és nagyoknak énekel kisebb, nagyobb rendezvényeken. 

Miért éppen a színészetet választottad?
Amikor ezt a kérdést felteszik, két meg-
határozó élmény ugrik be. Tisztán em-
lékszem. 12 éves voltam. A Valahol Eu-
rópában volt az első komolyabb darab, 
amit láttam. Egyszerűen magával raga-
dott a történet, a zenék. Vége lett az előa-
dásnak és potyogtak a könnyeim. Akkor 
megfogalmazódott bennem a gondolat 
a sok gyerek szereplőt látva, hogy én is 
azt szeretném csinálni „ott fent”, mint 
ők. A másik pedig egy hosszabb kórhá-
zi időszak után. Akkor az ember kicsit 
számot vet, átértékel. Lényegében a pri-
oritások változtak meg bennem. Kö-
rültekintettem, honnan kapok és hova 
érdemes energiákat befektetnem. A hob-
byból pedig valódi hivatássá vált, iskola 
mellett már a Miskolci Nemzeti Színház 
színpadán próbálhattam ki magam. A 
sors is úgy hozta, hogy döntsek. Felvet-
tek színész szakra és kommunikáció és 
marketing szakra is, döntöttem… Innen 
már nem volt megállás.

Mi az álom célod?
Elsőre furcsa lehet a válaszom. Vágyom 
családra, hogy majd egyszer édesanya 
lehessek. Voltak olyan pillanatok az éle-
temben, mikor kérdésessé vált a dolog. 
Úgy gondolom, aki már szülő, biztosan 
érti mire gondolok. „Szerepálmom” ter-
mészetesen nekem is van. Vissza kell 
térjek az ikonikus darabhoz, ami engem 
megfogott, amit még a Miskolci Nemze-
ti Színházban láttam 2006-ban.  Nagy 
vágyam, hogy egyszer Évát játszhassam 
a Valahol Európában-ból. Mai napig szí-
vesen nézem, hallgatom és éneklem a da-
rab dalait. Mai fejjel nehéz bele gondolni, 
min mehettek keresztül azok az emberek 
és maga Éva is. Örök érvényű üzenete 
van, amit úgy érzem, nem kell megma-
gyaráznom.

Mit gondolsz, a hírnevet hogyan tud-
nád kezelni?
Minden egyes kedves üzenetért, amit 
eddig valaha kaptam, mosolygós arcért 

és kedves tekintetért már hálás vagyok. 
Úgy gondolom ezt meg kell tapasztalni, 
így nem igazán lehet ezt megfogalmaz-
ni. Van egy egészséges határ művész és 
közönsége között, megvan mindennek a 
maga helye és ideje. Az előadások után, 
ha ott maradnak, megkeresnek szívesen 
beszélgetek én is, kifejezettem kíváncsi 
is vagyok a benyomásokra. Kaptam már 
üzeneteket is, amik váratlanul értek, de 
egyben kellemes meglepetések is voltak.  
Biztosan vannak nehéz pillanatok, de 
kellő türelemmel és odafigyeléssel sze-
rintem egyszerűen kezelhető ez a dolog.

Volt már nagyobb bakid a színpadon?
Úgy gondolom, olyan nincs ebben a 
szakmában, akinek nincs vagy nem volt 
egy-egy nagyobb bakija. Természetesen 
én sem maradtam ki a sorból. Az egyik 
legkellemetlenebb éppen itt a Muharay 
Színház színpadán történt. A Tündér-
laki lányok Mancikájaként jöttem be 
egy jelenetbe és éreztem, hogy valami 
nincs rendben a jelmezemmel. A ruhám 
cipzárja megadta magát és lecsúszott a 
hátamon. Már csúszott le a vállamról 
is, szinte már az egész felső rész leesett, 
úgy fogtam a jelenet alatt. A kollegák-
kal a takarásban orvosoltuk a dolgot egy 
biztostűvel. Ez mindig van nálunk, mert 
ugye bármikor kellhet és most kellett is! 
Mindenki nevetett, előfordulnak ilyen 
dolgok.

Könnyen bújsz egy-egy karakter bőrébe?
Ez attól függ, ha közel áll a személyisé-
gemhez, az alkatomhoz, akkor könnyebb 
dolgom van. Ha egy velem egykorú lányt 
kell eljátszanom, aki hasonló problé-
mákkal küzd, lényegesen egyszerűbb, 
mint mondjuk egy teljesen távol állót. 
A nemrégiben bemutatott Chioggia cse-
tepatéban volt a legnehezebb dolgom ed-
digi karrierem során, mert karakter még 
ennyire soha nem állt tőlem távol. Egy 
öreg, eléggé köpcös halászembert kel-
lett megformálnom. Hősiesen bevallom, 
hogy volt bennem félelem, de ugyanak-

kor szeretem a kihívásokat és úgy érez-
tem, ha Miklós úgy gondolta, hogy én ezt 
meg tudom csinálni, akkor biztosan úgy 
van. Úgy gondolom, a hitelesség rengeteg 
felkészüléssel jár. Jómagam pl. elkezd-
tem idős férfiakról, halászokról videó 
felvételeket nézni, átgondoltam ki is ez 
az ember, milyen családi háttérrel ren-
delkezik. Igyekeztem levenni a legfőbb 
jellemvonásokat és ugyanakkor az én 
lelkületemet is belevinni, Miklós is nagy 
segítségemre volt ebben.

Izgulsz a színpadra lépés előtt?
Van bennem egy természetes drukk, 
hogy azt adhassam a közönségnek, amit 
fordítva is elvárnék. Mindig izgulok. Van 
mikor jobban, van mikor kevésbé. Sze-
rintem szükséges is, hiszen ez azt jelenti, 
az embernek szívügye, hogy azt nyújtsa, 
ami tőle a legjobban telik. Összetett do-
log ez, hiszen koncentráltan, de ugyan-
akkor természetesen és őszintén kell 
közölnünk. Ez a kulcsa a hitelességnek 
az én nézetemben. Érződjön az alázat és 
merjen „csupasz” lenni az ember érzel-
mileg, mindenféle sallang nélkül.

Mit gondolsz a fóti közönségről?
Elfogult vagyok a gyerekekkel. A gye-
rekelőadások közönsége egyszerűen 
fantasztikus, természetesen össze sem 
hasonlítható a felnőtt közönséggel. Szí-
vemhez közelálló, hiszen, ha ők élvezik 
felpattannak, bekiabálnak, feljönnek a 
színpadra. Ez a legőszintébb és legked-
vesebb visszajelzés számunka. Az, hogy 
ennyire élvezik az előadást, minket is 
teljesen extázisba hoz. Minden előadás 
más és más, hiszen más a közönség és 
együtt teremtünk meg valami közöset. 
A felnőtt darabok nézői is mérhetetlenül 
kedvesek, jó látni, hogy szeretik a saját 
színházukat, és ők is bátran formálnak 
véleményt. Állva tapsolnak vagy ne-
vetnek önfeledten. Biztos vagyok ben-
ne, hogy még sok fantasztikus élményt 
tudunk majd egymásnak varázsolni.
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Kedves Újév!

Íme, ismét itt vagy. Új napok, he-
tek, hónapok következnek újabb 
lehetőségekkel, esélyekkel. A Fóti 
Ökumenikus Általános Iskola és 
Gimnáziumban is alkalom kínál-
kozik az utóbbiak kihasználásá-
ra, mert itt a félév vége. A diákok 
igyekeztek még tőlük telhetően a 
leg jobbat teljesíteni, szépíteni ér-
demjegyeiken, végül megkapták a 
félévi értesítőket, és fogadkoznak, 
hogy megtartják a szép eredmé-
nyeket a tanév második felében, 
vagy igyekeznek csiszolni jegyei-
ken. 

Január! „Veled” belépünk 2019-be, 
mely év temérdek kihívást is tar-
togat, köztük számos megméret-
tetést. Itt gondolok nem csak az 
iskolán belüli számonkérésekre, 
hanem a nyolcadikosokat érintő 
országos központi felvételi vizs-
gára, később pedig a záróvizsgák-
ra, valamint a tizenkettesedikesek 
előtt álló érettségi vizsgákra.

Visszatérve a tantermekbe, immár 
nyugodtabb lelkiállapotban ül-
tünk be a padokba, melynek egyik 
oka, hogy iskolánk már többedik 
éve élvezheti Fót város jégpályáját, 
melyet diákjaink tesi órák kere-
tében ingyen használhatnak. Ez 
örömet és közösségi élményt nyújt 
a diákoknak, egy kis felhőtlen ki-
kapcsolódást a tanulós hétköz-
napokon. Hálásak vagyunk Fót 
város Önkormányzatának, hogy 
erre lehetőséget biztosít.

Január az egyetemes imahét ideje 
is, az idei évben is együtt lehet-

tünk a város gyülekeze-
teivel napról 

napra más-más felekezet templo-
mában, szolgálattal, imádsággal.

És ezzel el is érkezett a február, 
amikor végre „itt a farsang, áll a 
bál” (Gazdag Erzsi)

    A tél vége kezdődik ilyenkor, s 
bár e hónap jelentéktelenné vál-
hatna rövidsége miatt, de az is-
kolások által talán leginkább 
kedvelt magyar hagyományőrző 
program erre az időszakra esik. A 
Fóti Ökumenikus Általános Iskola 
és Gimnázium minden tagozatán 
megtartott farsangi mulatság az 
évközi programok legsikeresebb, 
legtöbb diákot vonzó eseménye. 
Alsó tagozaton a pedagógusok 
jól megalapozott fáradozásának, 
befektetett energiájának, illetve 
a szülők felől történő aktív rész-
vételnek is köszönhető a siker. A 
büfé, zsákbamacska megszerve-
zése, a pompás jelmezek elkészí-
tése és a már hagyománnyá vált, 
mindenkori negyedikes szülők 
osztálytánca a szülői összefogás 
jó példáját mutatja.  Az utóbbi té-
nyezőknek is tulajdonítható, hogy 
a sok kisiskolás igazán jól érzi ma-
gát a farsangi mulatságon.

A jó hangulat a felsősöknél is 
megtalálható. Az osztályfőnö-
kök és a Diákönkormányzat ve-
zetésével már hetekkel korábban 
megkezdődik a farsangra való ké-
szülődés. Itt az osztályok minden 
évben egy-egy adott téma keretein 
belül külön produkcióval készül-
nek. Igazán borsossá, szinte az 
összes tanuló által várt, nyolcadi-
kos tanárparódiák teszik. Az előa-

d á sok ba n 

az általános iskola „öreg” tanulói 
mutatják be, hogyan látják vagy 
látták tanáraikat a 4 év során, ter-
mészetesen a tiszteletet nem nél-
külöző, kifinomult humor oldalá-
ról megközelítve.

Gimnáziumi tagozatunkon sem 
hiányzik a vidámság, nevetés 
ebben az időszakban. Az isko-
la „koros” diákjai is jól értenek a 
tréfacsináláshoz. A megtartandó 
farsang szervezését már nem a 
szülők, hanem a gimis DÖK veszi 
szárnyai alá, tanári segítséggel. 
A legnagyobb népszerűségnek 
örvendő murira a felsősökhöz 
hasonlóan egy megadott téma 
szerint készülnek az osztályok. 
A farsangi mulatság végeztével 
okunk van optimistán nézni az 
előttünk álló hetekre, hiszen a 
népi hiedelem szerint a farsang-
gal „elűzzük” a telet.

Egyre többet látjuk majd a Napot 
előbukkanni a felhők mögül és 
egyre közelebb jutunk a tavaszi 
szünethez is. Február hónap vi-
szont tanulás szempontjából talán 
a legnehezebb, hiszen a félév végi 
hajtás, a központi írásbeli megmé-
rettetés és a hideg téli hetek után 
a diákok, tanárok és az iskolában 
dolgozók egyaránt sóvárognak a 
tavasz után. Remélhetőleg hama-
rosan megérkeznek a melegebb 
napok egy röpke, ám tartalmas 
hónapot követően.

Ferenczi Nadett 12.

 Ökumenikus Iskola hírei

Intézmények
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Ha egy óvodás kisgyerektől meg-
kérdezik a felnőttek, hogy mi sze-
retne lenni, gondolkodás nélkül 
sorolja, hogy pilóta, autóversenyző, 
fodrász vagy énekesnő.

Ha a 7. vagy a 8. osztályos tanulóktól 
kérdezik ugyanezt, már bizonytala-
nabbul válaszolnak. Valóban nem 
könnyű egy ilyen döntést meghozni 
14 évesen.

Nekik próbálunk segítséget nyújta-
ni az évenként megrendezett pálya-
orientációs nappal.

Az alsósok különböző foglalko-
zásokkal kapcsolatos játékokkal 
töltötték a délelőttöt. Ellátogattak 
hozzájuk a rendőrök, így közelről 
is megnézhették a rendőrautót és a 
felállított KRESZ-pályán kipróbál-
hatták magukat, mennyire ismerik 

a rájuk vonatkozó szabályokat. 

Az 5. évfolyamosok játékokkal, 
kisfilmekkel hangolták rá magu-
kat a továbbtanulás még messzinek 
tűnő problémájára, a hatodikosok 
általános tájékoztatót hallhattak 
a különböző iskolatípusokról, ját-
szottak és vendégül látták Szász 
Emese olimpiai bajnok, Európa és 
világbajnok párbajtőrözőnket, aki 
saját példáján keresztül próbált 
kedvet csinálni a rendszeres moz-
gáshoz, ami mindenki életében na-
gyon fontos, függetlenül attól, hogy 
milyen pályán dolgozik. 

A 7. évfolyamosok pályaválasztást 
segítő önismereti teszteket töltöttek 
ki, majd kerekasztal beszélgetésen 
vehettek részt informatikus ven-
dégeinkkel és a média népszerű te-

rületeit képviselőkkel. Kisfilmeket 
nézhettek még meg néhány kevésbé 
ismert szakmáról. 

A 8. évfolyamosok meghallgathat-
ták a rájuk váró aktuális feladatokat 
a helyes iskolaválasztással és a fel-
vételi eljárással kapcsolatban, vala-
mint a helyi és vidéki középiskolák 
igazgatóinak tájékoztatója után fel-
tehették nekik kérdéseiket, amelyek 
még foglalkoztatták őket. Leveze-
tésként pedig játékos feladatlapokat 
állítottak össze számukra osztály-
főnökeik. 

Bízunk benne, hogy tanítványaink-
nak sikerül megkönnyíteni a dön-
tést nyolcadikra ezekkel a vidáman 
eltöltött órákkal.

Miklósné M. Ibolya és 
Béla Róbertné szervezők

Iskolánk, a Fóti Garay János Álta-
lános Iskola – „a repülős iskola” 
- évtizedek óta magas nevelési-ok-
tatási színvonaláról ismert. Tanára-
ink, tanulóink és szüleik rengeteg 
energiát, munkát, időt fektettek és 
fektetnek ennek az eredménynek az 
elérésébe és fenntartásába. Számos 
nehézséget leküzdve állunk helyt a 
folyamatosan változó társadalmi, 
gazdasági és oktatási környezetben. 

Nevelőtestületünk nyitott az új 
módszerek alkalmazására, maga-
san képzett pedagógusaink folya-
matosan a legjobb megoldásokat 
keresik a minél eredményesebb ne-
velés-oktatás érdekében.

Iskolánk informatikai profilját az 
idegen nyelvoktatással szélesítet-
tük ki, felmenő rendszerben idegen 
nyelv és matematika/informatika 
tagozat indul már az első osztálytól. 
A nyelvi tagozatos tanulók az első 
és második évfolyamon heti 2 óra, 

harmadik évfolyamon heti 3 óra, 
a negyedik és ötödik év-

folyamon heti 4 

óra, hatodik, hetedik és nyolcadik 
évfolyamon heti 5 idegen nyelvi 
órán vesznek részt. Célunk, hogy 
a nyolcadik évfolyam végére minél 
több tanuló le tudja tenni az alapfo-
kú C nyelvvizsgát.

A matematika-informatika tagoza-
tos tanulók alsó és felső tagozaton 
heti 5 órában tanulnak matematikát 
és 1 órában informatikát. Célunk, 
hogy a nyolcadik évfolyam végére 
minél több tanuló érje el a mate-
matikai kompetencia magas fokát, 
tudása segítse hozzá a középiskolai 
tanulmányokhoz. Az informatika 
tantárgy keretében elsajátított in-
fokommunikációs tudásukat ered-
ményesen használják fel tanulmá-
nyaikban, a továbbtanulásban. 

A tanulók és szüleik a beiratkozás-
nál választhatnak tagozatot. Idegen 
nyelvet minden évfolyamon bontott 
csoportban tanítjuk (10-14 fő), a 
matematikatanítást nívócsoportos 
oktatással tesszük eredményessé.

 A Fóti Fáy András Általános Iskola megkezdi
tavaszi beiskolázási rendezvénysorozatát. 

 Mitől több a Garay? Kedves Nagycsoportos 
Óvodások! Tisztelt Szülők!

Szeretettel hívunk és várunk min-
den iskolába készülődő nagycso-
portos óvodást, érdeklődő szülőt a 
Fóti Garay János Általános Iskola 
OVISULI rendezvényeire.

Első alkalommal egy szülői érte-
kezletet tartottunk január 25-én 
17 órától, ahol bemutatkoztunk 
Önöknek, megismerkedhettek ha-
gyományainkkal, értékeinkkel, le-
endő elsős tanítóinkkal. 

További rendezvényeink: 
• 2019.február 22. 17 óra – kéz-
műves, játékos idegen nyelv és 
informatika foglalkozások ki-
csiknek és nagyoknak sok-sok 
meglepetéssel.
• 2019.március 20. 8 órától Nyílt 
nap – ahol leendő elsős tanítóinkat 
nézhetik meg tanítás közben.

Minden érdeklődőt szeretettel vár 
a Fóti Garay János Általános
Iskola nevelőtestülete és
vezetősége.
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Jótékonysági estet szervezett a Németh 
Kálmán Általános Iskola
Ha valaki bajban van, ne csak vigaszt 
nyújtsunk, hanem segítsünk. Hiszen – 
Szenti Tibor író, etnográfus gondolatát 
idézve – a vigasz ajándék, a segítség azon-
ban fontos kapaszkodó.

November végén derült ki, hogy iskolánk 
egyik tanulója súlyos beteg. A betegség 
nemcsak érzelmileg, anyagilag is nagyon 
megviselte, megviseli a családot. Látva a 
nehézségeket, decemberben eldöntöttük, 
hogy jótékonysági estet szervezünk, mely-
nek bevételét a család számára ajánljuk fel.
Felhívásunkhoz az elektronikus médiában 
való megjelenésnek is köszönhetően hi-
hetetlenül sokan csatlakoztak. Elsőként a 
Szülők a Fáy Suliért Alapítvány képvisele-
tében Matisz Mónika és Jakabné Kaudersz 
Orsolya ajánlotta fel segítségét. Közbenjá-
rásukra Szász Emese, Erdei Zsolt és Stohl 
András egy-egy dedikált tárgyat ajánlottak 
árverezésre. Ehhez a kezdeményezéshez 
további felajánlók: Farkas Katalin, Katulin 
Eszter, Kozma Erika, Rubint Réka, Szal-
ma Edit, Vámos Robi valamint a kisalagi 
Szivárvány Kuckó is csatlakoztak. Farkas 
Dóra plakátot tervezett, nyomtattatott és 
molinót készíttetett a dekorációhoz.

A téli szünet után két hét állt rendelkezé-
sünkre, hogy megszervezzük az estet, ösz-
szeállítsuk a programot. Iskolánk tanulói, 
tanárai lelkesen készültek, sokan külön 
erre az alkalomra tanult műsorszámmal. A 
rendezvényen a Fóti Zeneiskola, valamint 
a Népművészeti Szakgimnázium és Gim-
názium tanárai és növendékei is felléptek 
egy-egy produkcióval. A műsort tovább 
színesítették Győrfi Dzsenifer, a Muharay 
Színház színészei, a 4M Dance Company 
táncosai és a Csepp Színház művészei.
A lebonyolításban segítségünkre volt Kis 

Tibor technikus és a Fóti Polgárőr Egyesü-
let tagjai.

Eddig nem tapasztalt méretű összefogás-
nak lehettünk tanúi és részesei. Minden-
ki, akitől segítséget kértünk, első szóra és 
jószívvel csatlakozott hozzánk. Felhívá-
sunkat több mint tízezren látták, osztot-
ták meg. A rendezvényen sok számunkra 
ismeretlen segítő kezet nyújtó ember is 
részt vett. Adományaikat több mint két 
órás és igazán színvonalas műsorral kö-
szöntük meg.

Ezúton is szeretném kifejezni köszönete-
met mindazoknak, akik a jótékonysági est 
létrehozásához, és a család – bármilyen 
formában történő – támogatásához hoz-
zájárultak. Külön köszönöm kollégáim, a 
résztvevő gyerekek és a szülők munkáját, 
mellyel megerősítettek abban, hogy a hit – 
higgyünk bármiben – csodákat tud tenni. 
Tudom, hogy akik mellénk, közénk álltak, 
mindnyájan hisznek valamiben. Tudom, 
hogy amiben hiszünk, megvalósul, mert 
megvalósítjuk, megvalósítottuk.
A rendezvényen Hanna és családja sajnos 
nem tudott részt venni, azonban a műsort 
élő közvetítésben nézték. Édesanyja levél-
ben mondott köszönetet a résztvevőknek:

„…Hisszük, hogy mindig történnek cso-
dák, ha a lelkünk és a szívünk nyitva áll 
és képes bízni. 
Hisszük, mert mi már tudjuk. Nekünk Ti 
vagytok a csoda: Ti mindannyian - jólel-
kű, segítőkész emberek, akik mellénk áll-
tatok a legnagyobb szükségben. 
Fel sem tudnánk sorolni, mennyiféle for-
mában kapjuk a szeretetet és nincsenek 
szavak, hogy megfogalmazzuk, milyen 
boldogságot adtok Hannának és nekünk 

minden egyes napon. Ez a leírhatatlan 
öröm és hála ad nekünk erőt az újabb 
kihívásokhoz, átsegít minket a nehezebb 
napokon, a fájdalmas kezeléseken, a 
megtorpanásokon. 
Szeretnénk mindannyiótokat megölelni és 
egyesével köszönetet mondani a segítsé-
getekért. Sajnos nem tudunk személyesen 
ott lenni veletek, így a köszönetünket most 
ezzel a levéllel küldjük hozzátok.
Sokan írjátok, hogy számotokra Hanna 
az igazi hős. Az élet hőssé tette őt, de Ti 
vagytok a páncélzata és a fegyverei. A Ti 
szeretetetek adja a szupererő-utánpótlást 
minden küzdelemhez.
Köszönjük nektek a biztatást, a reményt, 
az élményt, a közösség erejét, a hitet, a 
szeretetet.
Köszönjük, hogy vagytok.
Köszönjük a csodát.”

A családot továbbra is támogathatják 
az alábbi módon:

- számlaszámra történő utalással: 
10918001-00000104-80180006,

Vas Norbert
- a Németh Kálmán Általános Isko-
lában átadott névre szóló borítékkal 

„1986 májusában költöztünk Dunakeszi-
ről Fótra, ahol hat gyermeket neveltünk 
fel. Már akkor tudtuk, hogy jó helyre jöt-
tünk, hiszen az Önkormányzat minden 
lehetséges támogatást megadott a lakás-
bővítés vagy gyermekeink iskoláztatása 
kapcsán, ami egy nagy létszámú család 
előmeneteléhez szükséges.
2018. november 16-án tűz ütött ki ottho-
nunkban, és a felső szint teljesen lakha-

tatlanná vált. Ebben a nehéz helyzetben 
Fót szinte egy emberként állt mellettünk. 
Az Önkormányzat Bartos Sándor Polgár-
mester Úrral az élen, azonnali pénzbeli 
támogatást nyújtott. Ebben részt vállalt a 
8-as számú körzet képviselője, Koncz Já-
nos Úr is. Szinte naponta meglátogatott, 
és érdeklődött a helyzetünk felől. Sokan 
voltak a segítségünkre, volt ki jó szóval, 
volt ki öleléssel. Szeretnénk megköszön-

ni szomszédainknak is a segítséget, akik 
élelemmel, forró teával segítettek, cipőt, 
kabátot adtak a szakadó esőben.
Szeretnénk hálásan megköszönni ezzel a 
néhány sorral az Önkormányzati Hivatal 
és a fóti lakosság által jövő segítséget mi 
magunk, és hat gyermekünk nevében is!

Köszönettel: 
Békési Ferenc és családja”

Köszönő levél
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NYITÓ GITÁROS SZENTMISE 
IGÉT HIRDET: SEBŐK SÁNDOR PLÉBÁNOS

IGÉT HIRDET: DR. CSERHÁTINÉ SZABÓ IZABELLA LELKÉSZ
ZÁRÓ ISTENTISZTELET ÉS ÁLDÁS

02.10.
VASÁRNAP

18:00

02.13.
SZERDA
19:00

FORDULJATOK (ÚJRA) EGYMÁS FELÉ! 
ELŐAD MADOCSAI BEA RÁDIÓS MUNKATÁRS ÉS ÚJSÁGÍRÓ

02.16.
SZOMBAT

18:00
 
A BESZÉLGETÉST VEZETI VÁCZINÉ DR. TAKÁCS EDIT

HÁZASSÁGUNK PRÓBATÉTELEI
KÜLÖNBÖZŐ ÉLETSZAKASZOKBAN

02.17.
VASÁRNAP

10:00

ZÁRÓ AGAPÉ
HOZD EL A KEDVENC SÜTIDET!

02.17.
VASÁRNAP

10:45





A Fóti Népművészeti Szakgimnázium és Gimnázium az 
utóbbi években hagyományt teremtett abból, hogy a Ma-
gyar Kultúra Napja tiszteletére a művész kollégái mun-
káiból rendez kiállítást a Vörösmarty Művelődési Házban. 
Célunk ezzel, hogy a város megismerkedjen azoknak a 
művészeknek a munkáival, sokszínűségével, akik a gyer-
mekeket oktatják, másrészt a növendékek is találkozza-
nak tanáraikkal egy más szerepkörben.
A kiállításon évről évre több kollégánk vesz részt alkotá-
sával. A szépsége az, hogy a tanár művészek szinte éven-
te más-más stílusú, technikájú munkával jelentkeznek, 
ahogyan a tanítás során más-más prioritásokkal találják 
szembe magukat.

Kiállításmegnyitó a
Magyar Kultúra Napján

Szakmád
számunkra érték!

Fóti üzemünkbe várjuk:
autószerelő, diszpécser,

garázs-gépkocsivezető, gumiszerelő, 
járműklíma-szerelő, karbantartó,

munkaátvevő, raktáros
leendő munkatársainkat!

Jelentkezz és legyél csapatunk tagja!

allas@volanbusz.hu
További információ: +36 1 465 5711

VOLANBUSZ_foti_hirnok_hirdetes_130x90_20190130.indd   1 2019. 01. 30.   14:33

A kiállítók, akiknek gratulálunk:

BERKECZNÉ-JUSZKIEWICZ ROMANA
DR. GÉCZI-LASKAI JUDIT

JÓZSA GERGELY
KÁSA ILKA
KUBÓ ÉVA

LICHNER BARBARA
LOVAS BERTALANNÉ

MÁTHÉ IVETT
MÓRICZ KATALIN

PETRI KATALIN
ROSTA PÉTER
SZABÓ ZSÓFIA

TOOTH GÁBOR ANDOR

Köszönjük mindazoknak, akik megtekintik a kiállításunkat 
és érdeklődnek az iskola ilyen jellegű munkája iránt.
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Dolgozz velünk Fóton!
Csatlakozz csapatunkhoz és legyél fóti irodánk legújabb tagja!

Légy a megfelelő ember, a megfelelő helyen!

fot@dh.hu

06 30/723-9493

Fót, Dózsa György utca 44.
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A Fóti Értéktár beszámolója
Tisztelt Olvasók, Hagyományőrzést
támogató Barátaink, Fót történelme, 
szokásai iránt érdeklődő Polgárok!

A Fóti Települési Értéktár Bizottság (to-
vábbiakban rövidítve: FÓTÉB) 2018. évben 
végzett munkájáról szeretnénk tájékoztat-
ni Fót lakosságát:

A 2018-as év során figyelemmel kísértük, 
ha kellett segítettük a Fóti Helytörténeti 
Múzeum Pirók Házba történő elhelye-
zésének megoldását. Több alkalommal 
egyeztettünk a tervezővel, a hivatal mun-
katársával a ház múzeummá való átalakí-
tásának terveiről, a kiállítások elhelyezésé-
hez szükséges építészeti megoldásokról.

A Települési Értéktár Bizottság Szervezeti 
és Működési Szabályzatának módosítását 
készítettük elő a Képviselő-testület dön-
tésére, mert a Bizottság három taggal gya-
rapodott. 

Az év során Értéktári Klub napokat hir-
dettünk a Központi könyvtárban. Ezt az 
alkalmat használtuk fel arra, hogy felkér-
jük Máté György néprajzkutatót Fót nép-
rajzi értékeiről tartott előadásra, Czégány 
Sándor tervezőt, aki a Pirók ház tervezé-
séről tartott vetítéses ismertetőt. Megszer-
veztük egy olyan próbababa felöltözteté-
sét, melyet Csapó Jánosné és Izsóné Csapó 
Zsuzsanna régi fóti család tagjai, hűséges 
fóti klubtagok végeztek el, megnevezve az 
egyes ruhadarabokat, kiegészítve a hoz-
zájuk tartozó szokásokkal, válaszoltak az 
érdeklődő kérdésekre. Az öltöztetés fo-
lyamatát felvettük, megőrizve az utókor 
számára.

2018-ban a Magyar Kultúra Napja tiszte-
letére Fót értékei címmel képes válogatást 
adtunk ki . A kiadványnak olyan sikere 
volt, hogy 2019-ben az új értékekkel ki-
egészítve meg kell ismételni a kiadvány 
újra nyomtatását.

2018. március 25-én megrendezett Ha-
gyományőrző Napon a FÓTÉB a Műve-
lődési Ház Szalkai termében berendezett 
egy fóti szoba-részletet, bemutatta a fóti 
népviseletet a felöltöztetett babákon, ki-
állította a Fótról megjelent ismertetőket, 
monográfiákat.

2018. szeptember 14-ére a Fóti Szüret nyi-
tó rendezvényére a FÓTÉB elkészítette az 
50 éves a FÓTI ŐSZ c. kiállítást, melynek 
összeállításához számtalan fénykép, ko-
rabeli újság, dokumentum, szüreti szer-
szám, eszköz érkezett segítségképpen. 
Felkutattuk a könyvtárban, a művelődési 
házban, magángyűjteményekben megta-
lálható anyagokat, melyeket feliratoztunk,  
időrendi, áttekinthető rendszerbe rendez-
tünk, majd elkezdtük a kiállítás anyagát 
installálni, térben elhelyezni az eszközö-
ket.  A kiállítási munkákat 2018. augusztus 
7-én kezdtük, szeptember 14-én 18 óra-
kor volt a megnyitó. A kiállítást lebontását 
október 8-án végeztük. Mennyi munkát 
kellett végezni az 50 évet átfogó, többféle 
kiállítási módszert bemutató feladat el-
végzéséhez? Nos, naponta 6-7 órát, időn-
ként többet is dolgozott 7-10 FÓTÉB tag 
és egy segítő hagyományőrző. Köszönet a 
munkájukért!

A FÓTÉB meghívást kapott a Megyei Ér-
téktár Napra, melyet 2018. december 11-én 
rendeztek meg Isaszegen. A fóti kiállítás 
8-10 négyzetméter helyet kapott. Bemu-
tattuk Fót értékeit: fóti menyasszonyi ru-
hába, csikós, konfirmálós ruhába öltözte-
tett babákat, próbababán a fóti menyecske 
viseletet, a Károlyi huszár egyenruhát, a 
keretbe foglalt gyöngyös koszorút, Né-
meth Kálmán életművét kiadványok és 
fényképek segítségével, Fótújfalu Apponyi 
Franciska grófnő által, nemzetközi adako-
zásból létrejött „Sum Cuique” lakótelepet, 
a fóti katolikus templom makettjét, a re-
formkori hangulatot képekkel, dokumen-

tumokkal. Minden látogatót megkínál-
tunk fóti mákos rétessel, fröccs kóstolóval 
és minden látogató kapott egy Fót térké-
pet, valamint versrészletet Vörösmarty 
Mihály FÓTI DAL c. költeményéből, me-
lyet fóti színekkel átkötve nyújtottunk át.

Közben folytatódott az értékek, eszközök 
gyűjtése, melyeket még nem lehet a végle-
ges helyükön tárolni, ezért raktárhelyiség 
kiutalását kértük a Polgármestertől, mely-
lyel segítette az értékmegőrző munkánkat.

A meglévő tárgyanyagot szakszerű módon, 
a múzeumok által előírt szabályok szerint 
kell felvenni a leltárba. A FÓTÉB tagjai a 
leltározás elsajátítása érdekében tanfo-
lyamon vettek részt.  A FÓTÉB a raktár-
készletből az előírt nyomtatványok alapján 
július 12.,25.,31-én nyilvántartásba vett 250 
db tárgyat, a leltározást folyamatosan vé-
gezi. A leltári adatlapon fel kell tüntetni a 
tárgy nevét, a múzeumi katalógus szerinti 
hivatalos besorolását, a származási, fellel-
hetőségi helyét, idejét, az adományozó ne-
vét, majd fotót készíteni róla.

A rendezvényeinkre rendszeresített Ven-
dégkönyvünk alapján tapasztaltuk, hogy 
a fótiak szívesen látogatják Fót történelmi, 
természeti, kulturális értékei mentén szer-
vezett rendezvényeinket, a Klub napokon 
lelkesen csatlakoznak az értékmentő 
munkánkhoz. Kérjük, hogy továbbra is 
kísérjék figyelemmel tevékenységünket és 
segítsék érdeklődésükkel munkánkat!

A FÓTÉB tagjai: 

Lévai Sándorné FÓTÉB elnök
Kiss Eszter

Molnár Krisztina
Szűcs Mária

Elekné Szemők Erzsébet
Varga Jánosné „Babi”

Balogh Dávid 
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Mogyoród
központi részén, főút 
mellett,  jó parkolási 

lehetőséggel
üzletek és irodák

K I A D Ó K
Érdeklődni:

Hutter József
06 30 411 4856



●Segélyhívás: 112
●Mentők: 104
●Rendőrség: 107
●Katasztrófavédelem (tűzoltók): 105

● Tudakozó: 11818

● Fóti Közös Önkormányzati Hivatal:
Fót, Vörösmarty tér 1. Tel.: 06/27/535-365

Egészségügyi ellátás:

● Felnőtt háziorvosi rendelők:
- Fót, Szent Benedek u. 15.

Dr. Albert András, Dr. Orbán Győző,
Dr. Vincze Katalin, Dr. Tóth Szilvia
Tel.: 06/27/358/104, 06/27/358-438

- Fót, Németh Kálmán u. 40. 
Dr. Szép Imre Zoltán
Tel.: 06/20/472-3801, 06/27/358-181
Dr. Vozák Mária Tel.: 06/27/816-165

- Fót, Eötvös u. 2.
Dr. Kővágó Kálmán Tel.: 06/27/358-067

● Gyermek háziorvosi rendelések:
Fót, Szent Benedek u. 15.
Dr. Koscsó Márta, Dr. Albi Marianna
Tel.: 06/27/358-104, 06/27/358-438

● Fogorvosi rendelő:
Fót, Szent Benedek u. 15.
Tel: 06/27/395-466, 06/27/360-623

● Orvosi ügyelet:
- Nappali sürgősségi ügyeleti ellátás:

Fót Szent Benedek u. 15. sz.
Tel.: 06/20/241-4487

- Éjszakai és ünnepnapi ügyeleti ellátás:
Fót Szent Benedek u. 15. sz.
Tel.: 06/27/358-104

- Laboratórium: Fót, Szent Benedek u. 15.
Tel.: 06/27/359-738

● Gyógyszertárak:
- Ezüstfenyő Patika: Fót, Németh Kálmán u. 29.

Tel.: 06/27/360-174
- Pandúlia Gyógyszertár: Fót, Szent Benedek u. 15.

Tel.: 06/27/538-656
- Somlyó Gyógyszertár: Fót, Vörösmarty tér 4.

Tel.: 06/27/538-955
- Flóra-Medoswiss Patika Fót, Fehérkő u. 1.

(Auchan áruház) Tel.: 06/27/535-406

● Fóti Közszolgáltató Kft.: Fót, Malom u. 1.
Tel.: 06/27/539/680
Síkosságmentesítés ügyelet: 06/70/340-0933

● Közbiztonság-Fót Rendőrőrs:
Fót, Vörösmarty tér 2.
Tel.: 06/27/358-007

● Krízisvonal: 
Tel.: 06/30/384-2838
Hívható: munkaidő után, hétvégén és ünnepnapokon

● Postahivatalok:
Fót, Szent Benedek u. 17. Tel.: 06/27/358-002
Fót, Vörösmarty tér 2. Tel.: 06/27/358-106
Fót, Németh Kálmán u. 40. Tel.: 06/27/358-006
Fót, Auchan Fehérkő u. 1. Tel.: 06/27358-298

● Károlyi István Gyermekközpont:
Fót, Vörösmarty tér 2. Tel.: 06/27/358-490

● Fóti Közművelődési és Közgyűjteményi
Központ:
- Vörösmarty Művelődési Ház:

Fót, Vörösmarty tér 3. Tel.: 06/70/331/5806
- Városi Könyvtár: Fót, Dózsa György u. 12-14.

Tel.: 06/27/538-250
- Kisalag Fiókkönyvtár: Fót, Béke u. 33.

Tel.: 06/27/358-319, 06/70/331-5572
- Németh Kálmán Emlékház: Fót, Béke u. 31.

Tel.: 06/27/358-130, 06/70-331-9236
- Kisalagi Közösségi Ház: Fót, Béke u. 33.

Tel.: 06/27/358-319

● Egyházak:
- Római Katolikus Plébánia:

Fót, Vörösmarty u. 2. Tel.: 06/27/358-083
- Fót-Központi Református Egyházközség:

Fót, Károlyi István út. 1. Tel.: 06/27/632-540
- Fót-Kisalag Református Egyházközség:

Fót, Eöri Barna u. 33. Tel.: 06/30/638/4991
- Fóti Evangélikus Egyházközség:

Fót, Petőfi u. 1. Tel.: 06/27/362-350
- Fóti Baptista Gyülekezet:

Fót, Deák Ferenc u. 3.
Tel.: 06/27/785-950, 06/20/886-0143

KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK






