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• Húsvéti gondolatok az egyházaktól

• Iskolai beszámolók

• Programajánló

• Interjú



Ilyenkor áprilisban a tavaszt,
a természet megújulását ünnepeljük, míg

egyházi ünnepeink sorát tekintve a húsvétra készülünk. 

„Egy régi húsvét fényénél borongott 
S vigasztalódott sok tűnt nemzedék, 
Én dalt jövendő húsvétjára zsongok, 
És neki szánok lombot és zenét.”

Juhász Gyula

A kereszténység egyik kiemelke-
dő eseménye a Jézus Krisztus ke-
reszthalálára és feltámadására való 
emlékezés.  A testi-lelki felkészü-
lést segítő böjti időszakot követően, 
húsvétkor, egy kicsit mindannyian 
újjászületünk, a tavaszi nap sugarai 
új erővel töltenek fel bennünket!

Kívánom, hogy ez az ünnep a hit-
tel teli megújulás legyen mindany-
nyiunknak családunk, szeretteink 
körében!

A Hölgyeknek a locsolkodás hagyo-
mányainak őrzésével kívánok sok-
sok locsolót! 

Bartos Sándor
polgármester

Áldott húsvéti ünnepeket 
kívánok minden 
fóti lakosnak!

Fáklyás felvonulás A 
2019. március 14-ei 

fáklyás felvonulást Gróf 
Károlyi László beszéde nyitotta 

meg, majd a megemlékezők együtt 
vonultak át a város elöljáróságaival az 

óvodakertbe, ahol elhelyezték koszorúikat. 
Dr. Kis Boáz méltatta az ünnepet. A refor-
mátus temetőben Sipos Pál életútját és az 

1848-as szabadságharc eseményeit Batizné 
Nagyváradi Éva gondolatai mentén idéz-
hették fel a jelenlévők. Közreműködtek: 
a Kishuszárok, Csihar Fanni népdalé-

nekes, továbbá Geri Tamás és An-
tal Ádám a Muharay Színház 

művészei.
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Részlet Bartos Sándor Fót Város polgármesterének 
március 15-i ünnepi beszédéből:

Nemzeti ünnepünkön, Fót Város Önkormányzatának 
Képviselő testülete az alábbi díjakat adományozta:

„A múlt a jövendőnek tükre” hangzott el Kossuth Lajostól, azokban a napokban 
és valóban, nemzetünk összetartásának tudata 1848 óta a leggazdagabb erköl-
csi, szellemi és érzelmi erőforrásunk.   
Hazánk jövőjét és önállóságát tekintve ma is sorsdöntő napokat élünk meg. 
Meggyőződésem, hogy keresztény kultúránk megőrzése mellett napjaink másik 
kiemelkedően fontos feladata, hogy megtanuljuk és felelősséggel tovább tudjuk 
adni a minket követő generációknak azt az elszántságot, elhivatottságot, küz-
deni tudást és hazaszeretetet, melyet őseink hagytak ránk örökül.  
Hiszem, hogy Magyarországnak és az itt élőknek a sok nehézség ellenére is, 
stabil a jövője. Érdemes itt élni, érdemes itt dolgozni és érdemes ide családot 
alapítani.

Éljen a magyar szabadság, éljen a haza!

- Fót Egészségügyéért díj:
Tariskáné Lassú Katalin iskolavédőnő
- Fót Gyermekeiért, Ifjúságáért díj: 
Nagy Péter pedagógus, Kiss Eszter 
pedagógus, Miklósné Megyesi Ibolya 
pedagógus
- Fót Kultúrájáért díj:
Guba Viktorné Lécz Anita óvodape-
dagógus, továbbá a Fóti Népművészeti 
Szakgimnázium és Gimnázium
- Emberséggel Fótért díj: Tóth Lénárd
- Év Közszolgálati tisztviselője díj: 
Gombai Mártonné
- Év Közalkalmazottja díj:
Lőke Jánosné; Csiki Ferencné

- Fót Vállalkozója:
Gyenge Zsolt (Fóti Kézműves Sörfőzde)
- Év Sportolója Díj:
- 18 év feletti kategória: Csongrádi Tímea
- 14 és 18 év közötti kategória: 
Ladó István Tamás 
- 14 év alatti kategória: Biben Botond
- Elismerő oklevél: Kósa Ernő, Bara-
nyoczki Tiborné, Acél Sándor
Az ünnepségen vehette át a Fót Baj-
noka megtisztelő díjat Szalayné Persa 
Tímea, aki a X. Szervátültetettek és 
Művesekezeltek Európa Bajnokságán 
ezüst és bronzérmet is szerzett női 
páros asztaliteniszben.

Március 15-i ünnepség 
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Teendő Határnap
1. Szavazás napja 2019. május 26. 6:00-19:00-ig

2. Értesítők kiküldése. 2019. április 5-ig a Nemzeti Választási Iroda, ezt követően 
a Helyi Választási Iroda

3. Választási bizottságok megbízott tagjainak bejelentése. 2019. május 17-én 16:00 óráig
4. Névjegyzékbe vételi, illetve adatmódosítási kérelem 2019. május 2-án 16:00 óráig

5.
Az Európai Unió más tagállamának állampolgára kér-
heti, hogy a központi névjegyzékbe vétele az Európai 
Parlament választásra is kiterjedjen

2019. május 10-én 16:00 óráig

6. 
Az Európai Unió más tagállamának állampolgára 
kérheti, hogy a központi névjegyzékbe vétele az Európai 
Parlament tagjainak választására ne terjedjen ki

2019. május 16-án 16:00 óráig

7. Külképviseleti névjegyzékbe való felvételi kérelem 2019. május 17-én 16:00 óráig
8. Átjelentkezés 2019. május 22-én 16:00 óráig.

9. 

Mozgóurna kérelem benyújtása 
a Helyi Választási Irodához

- levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül elektroni-
kus úton 2019. május 22-én. 16:00 óráig 
- személyesen vagy elektronikus azonosítással elektroni-
kus úton 2019. május 24-én 16:00 óráig
- elektronikus azonosítással elektronikus úton 2019. 
május 26-án 12:00 óráig

Mozgóurna iránti kérelem benyújtása a 
szavazatszámláló bizottsághoz 

2019. május 26-án 12:00 óráig

10. Kampányidőszak 2019. április 6-2019. május 26-án 19:00 óráig

11. Szavazóköri jegyzőkönyvek megtekintése.
(A szavazást követő 3 napon belül.)

2019. május 29-én 16:00 óráig

12. Szavazólapok megőrzése.
(Fóti Közös Önkormányzati Hivatalban 90 napig.)

2019. augusztus 24-ig

13. A jegyzőkönyvek első példányának átadása a levéltár 
részére.

2019. augusztus 24-ét követően

Gyors ütemben folynak a mun-
kálatok Mogyoród térségében
Megkezdődik a 2101. j. út északi körforgalmú csomó-
pontjának építése, ezért 2019. március 26-tól várha-
tóan 2019. május közepéig, jelzőlámpás forgalomi-
rányítás mellett, egy sávon, váltakozva haladhat a 
forgalom a Mogyoród-Fót összekötő úton. Az érintett 
szakaszon 60, illetve 40 km/órás sebességkorlátozást 
vezetnek be, a közlekedők és a kivitelezésen dolgozók 
biztonsága érdekében

Türelmüket és megértésüket köszönjük!
Forrás: www.facebook.com/nifzrt

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
a helyi civil szervezetek 
és alapítványok tűz- és 
katasztrófavédelmi tevé-
kenységének önkormány-
zati támogatására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
a helyi civil szervezetek, 
egyházak és magánsze-
mélyek környezetvédelmi 
tevékenységének önkor-
mányzati támogatására

E U RÓPA I   PA R L A M E N T
TAGAJAINAK  VÁLASZTÁSA 2019.
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„VárosHázunk” tája
Tudósítás a Város Képviselő-testületének márciusi üléséről
Önkormányzatunk Képviselő-testülete március 27-én tar-
totta havi rendes ülését - amelynek első részében zárt ülésen 
döntött arról, hogy kétfordulós, nyilvános pályázaton érté-
kesíti az Önkormányzat tulajdonában lévő Fót 5453/3 hrsz-ú 
belterületi, forgalomképes, 139.547 m2 alapterületű, „kivett 
beruházási terület” megnevezésű, KG-II építési övezetbe so-
rolt földrészletet.  

A továbbiakban már nyilvános ülésen – a Polgármester két 
ülés közötti eseményekről szóló beszámolójának elfogadását 
követően - a Képviselő-testület rendeleteket alkotott:
• a településfejlesztéssel, településrendezéssel és település-
kép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi 
szabályairól szóló önkormányzati rendelete módosításáról,
• a háziorvosi, a házi gyermekorvosi és a fogorvosi körze-
tekről szóló önkormányzati rendelet módosításáról (2020. 
december 31-től hatályba léptetni kívánt körzethatár-mó-
dosításokkal meghatározva a 3. gyermekorvosi körzet utca-
jegyzékét is),
• majd a Helyi Építési Szabályzat újabb módosításáról - Te-
lepülésrendezési Szerződés feltételei szerint megnyitva a jogi 
lehetőséget a Déli iparterület-II. újabb fejlesztése előtt is.

A Munkaterv szerinti napirendeket folytatva a Testület:
• tudomásul vette a Szolgáltató beszámolóját a települési fo-
lyékony hulladék ártalmatlanítási közszolgáltatás ellátásáról,
• elfogadta a Város tulajdonában lévő erdőterületek alap- és 
egyéb szakirányítási feladatainak ellátásával megbízott ER-
TERV Bt. 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolóját, to-
vábbá a 2019. évre vonatkozó feladattervet,
• tudomásul vette és elfogadta a támogatott szervezetek 2018. 
évre pénzügyi támogatásukról történő elszámolását,
• elfogadta a szociális és gyermekjóléti intézmények 2018. évi 
szakmai munkájáról és a gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
önkormányzati feladatok 2018. évi ellátásáról készített átfo-
gó értékeléseket,
• döntött a Fóti Boglárka Óvoda és Bölcsőde, valamint az 
Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézmény intézmény-
vezetői munkaköreire szóló pályázatok kiírásáról,
• állást foglalt arról, hogy a város középtávú céljait meg-
fogalmazó Integrált Városfejlesztési Stratégiát változatlan 
tartalommal alkalmazza az új településrendezési eszközök 
hatályba lépéséig, ezt követően pedig ismét felülvizsgálja és 
szükség szerint módosítja az IVS-t,
• döntött továbbá arról, hogy a Fót, Malom u. 1. sz. alatti 
irodaépület felújításához (hőszigetelés és nyílászáró-csere) 
és burkolt udvar kivitelezéséhez a 2015-ben készíttetett ter-
veket kívánja aktualizáltatni,
• elfogadta a lejárt határidejű határozatok végrehajtásának 
jelenlegi helyzetéről szóló jegyzői tájékoztatót,

• végül döntött a fenntartásában lévő óvodák 2019/2020-as 
nevelési évre engedélyezett csoportszámairól.

Korábbi testületi határozatok végrehajtási folyamata része-
ként a Képviselő-testület:
• döntött a Millenniumi játszótér körüli új kerítés építése kivi-
telezőjének megbízásáról,
• valamint a Város intézményeiben történő étkeztetés ha-
tározott idejű (azaz a Központi Konyha tervezett felújítása 
időtartamára szóló) biztosítását célzó - konyhabérlésre és 
nyersanyagbeszerzésre vonatkozó - közbeszerzési eljárás 
megindításáról,
• azzal párhuzamosan indikatív árajánlatokat is kérve kö-
zétkeztetést végző cégektől, vásárolt élelmezés biztosítására.

Ezt követően, kérelemre induló eljárások keretében a Testület:
• módosította az OBELISZK Stúdió Kft.-vel korábbiakban 
kötött - településrendezési eszközök készítésére vonatkozó 
- tervezési szerződését (A módosítás alapján júniusra várha-
tó az új Településszerkezeti Terv, továbbá a település egészére 
vonatkozó Szabályozási Terv és új Helyi Építési Szabályzat 
megalkotása.),
• jóváhagyta a DMRV Zrt. Fót Városára vonatkozó (a Város 
honlapján is tanulmányozható 105/2019. sz. előterjesztés 1. 
sz. mellékletét képező!) Vízkorlátozási Intézkedési Tervét,
• pályázatot írt ki a megüresedő mezőőri munkakör betöl-
tésére,
• módosította (fűnyíró traktor beszerezhetősége érdekében) 
a Fóti Kft. Üzleti tervét,
• és ismételten (jogszabályváltozások miatt formálisan szük-
séges) döntést hozott arról, hogy az Észak-Kelet Pest és Nóg-
rád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környe-
zetvédelmi Önkormányzati Társulás Tanácsa tagjának Fót 
Város mindenkori Polgármesterét delegálja. (Ha a Polgár-
mester bármely okból akadályoztatva van, akkor az Alpol-
gármester teljes jogkörrel helyettesíti.)

Végül, az Egyebek. c. napirend keretében a jelenlévők tájé-
koztatást hallhattak a Somlyó-tó melletti gyermek kaland 
park kialakításával kapcsolatos tudnivalókról, és más aktu-
ális közéleti kérdésekről is.

Az elfogadott határozatok és rendeletek teljes terjedelmük-
ben megtalálhatóak az Önkormányzat honlapján - www.
fot.hu -, ahol a nyilvános képviselő-testületi ülések részletes 
jegyzőkönyvei, az előterjesztések, valamint az ülésekről ké-
szült kép-és hangfelvétel is megtekinthetőek.

Dr. Finta Béla jegyző
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Fóti SE edzések MEGHÍVÓ
Jelenleg négy szakosztály működik a Fóti SE keretein belül.

A szakosztályok az alábbi időpontban tartják az edzéseiket:

Judo: Szilágyi Gábor e-mail: szilagyigabor@citromail.hu 
web: fotsportkozpont.hu tel: 06/20-204-2702  

Labdarúgás/serdülő: kedd: 17:00-18:30 csütörtök: 17:00-
18:30 Serdült Tamás, e-mali: tominhooo@gmail.com tel: 
06/30-460-3611 

Labdarúgás/felnőtt: kedd: 17-19, csütörtök: 17.30-19.30 
Gáspár Zénó tel: 06/20-9929939  

Atlétika: hétfő 18-19, péntek 17:30-19 e-mail: atletika.foti-
se@delfi.hu Tóth Iván Csaba tel: 06/30-2000-880

Tenisz: minden hétköznap 15:00-tól e-mail: h.henrik90@
gmail.com tel: 06/30-982-1251 

Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

2019. május 15-én
17.00 órai kezdettel

KÖRNYEZETVÉDELMI
LAKOSSÁGI FÓRUMOT 

tart

 a Vörösmarty Művelődési Ház 
Muharay-teremben

(2151 Fót, Vörösmarty tér 3.)

Közösen kitakarítottuk a várost
sikeres a TeSzedd Fóton 
A TeSzedd! – Önkéntesen a tiszta 
Magyarországért akció ma hazánk 
legnagyobb önkéntes mozgalma. 
Idén immár nyolcadik alkalommal 
valósul meg. Fóton is már több éve 
csatlakoznak ehhez az akcióhoz.
A helyi önkéntesek száma meghalad-
ta a 100 főt, az összeszedett illegális 
szemét mennyisége pedig 3-500 zsák 
között mozog. 
Ezúton is köszönöm a Fóti Közös Ön-
kormányzati Hivatal és a helyi intéz-
mények munkatársainak, civileknek 
és civil szervezetnek, hogy részt vettek 
ebben az önkéntes akcióban. 
Azonban fontosnak tartom megje-

gyezni azt, hogy az ilyesfajta meg-
mozdulás létjogosultságát vesztené, 
ha mindannyian odafigyelnénk nem-
csak a szűk környezetünkre, hanem 
amennyire lehet, az egész város tisz-
taságára is. 
Örömmel tölt el az az információ, 
hogy a Kormány részéről erős szándék 
van az illegális szemétlerakás bünteté-
sének szigorítására. Így elképzelhető, 
hogy a jövőben nem szabálysértésnek, 
hanem bűncselekménynek fog mi-
nősülni, ha valaki közterületen illegá-
lisan akarja elhelyezni a hulladékát. 
Nem ide tartozó hír, viszont említésre 
méltó, hogy március 28-án a Szám-

lázz.hu és az Erdőmentők szervezé-
sében közel 1000 facsemetét telepítet-
tünk a Fóti Somlyó Természetvédelmi 
területre. A korhadt, kiszáradó akáco-
sok helyére őshonos mezei juhar, vad-
körte, korai juhar és sajmeggycseme-
téket ültettünk el.
Manapság rengeteg helyen vágják ki 
engedéllyel vagy anélkül a fákat. 
Örülök, hogy olyan kezdeményezések 
is vannak, ahol zöldterületeink növe-
lésére vagy megóvására próbálják fel-
hívni a társadalom figyelmét.

Tisztelettel:
Merkwart Krisztián

Bartos Sándor
polgármester
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„A legtöbb hivatalnok az ügyeket csak gépiesen intézi, nem azzal 
törődik, hogy a kitűzött célt elérje, hanem csak azzal, hogy valami 
olyan dolgot el ne kövessen, amiért a szolgálatból elbocsátanák! 
Márpedig ilyen gépies ügyintézéssel a köz javát szolgálni nem le-
het! Akit nem az a vágy ösztönöz, hogy hazáján és polgártársain 
segítsen, hogy a köz javát előbbre vigye, az hivatalviselésre nem al-
kalmas, nem méltó rá, hogy tisztséget nyerjen és fizetést élvezzen.”
(II. József császár Körlevele „a Birodalom valamennyi hivatalához” 
- 1784.)

A reformokra elszánt „kalapos király” alig tíz esztendős uralko-
dása nem volt elegendő az általa szükségesnek tartott változta-
tásokhoz. Akkortájt minden maradt a régiben. Annál is inkább, 
mert a közhivatalokat a vármegyei hatalmasságok általában 
„uram-bátyám” alapon osztották el, s egy-egy hivatali állás élet-
hosszig tartott.
A reformkortól megindult jurátus (jogász) képzés növelte ugyan a 
szakértelmet, de az állások elosztásában megmaradt a kapcsola-
tok szerepe. A maroknyi elhivatott – azóta sem könnyű – sorsát 
elgondolkodtatóan rajzolja meg Eötvös József „A falu jegyzője” c. 
örökbecsű művében.
Lényegében az 1945-től kezdődő társadalmi átrendeződés tette 
lehetővé - minden vadhajtása mellett és ellenére is -, hogy a hi-
vatali állások betöltésében egyre nagyobb szerepet kapjon a szak-
képzettség, rátermettség. Ma már (újabb emberöltők elteltével) a 
törvények szerint is e kettő kell, hogy meghatározza a közhiva-
talnokot.

A KÖZIGAZGATÁST TÖRVÉNYEK,
SZABÁLYOK HATÁROZZÁK MEG
DE KIK ALKOTJÁK MEG A SZABÁLYOKAT?

Minden állam törvények alapján működik. A törvényeket az Or-
szággyűlés alkotja – amelynek képviselőit viszont a választópol-
gárok juttatják döntési pozícióba!
A törvények alapján, azok betartásával kell megalkotni az egyes 
önkormányzatok helyi szabályait is. A helyi rendeleteket és hatá-
rozatokat az önkormányzati képviselők testülete alkotja – akiket 
viszont a település választópolgárai ruháznak fel e döntések jo-
gával!
A Hivatal voltaképpen szakapparátus. A jogszabályok betűje és 
szelleme alapján dolgozza ki a helyi döntések tervezeteit, de ha-
tásköre csupán az előkészítésre, majd a végrehajtásra terjed ki.
Az önkormányzás joga és kötelezettsége, de így felelőssége is a he-
lyi lakosok által öt évenként megválasztott Képviselő-testületé. 
Megválasztásukkal (ami a választók joga és felelőssége!) a város 
lakossága rájuk ruházza a döntés jogát a mindenkit érintő közös 
ügyekben.
Ezért is fontos, hogy a szakmailag előkészített tervezeteket a kép-
viselők alaposan megvitassák, s hogy körültekintő, bölcs dönté-
seikkel segítség elő a lakosság közös ügyeinek megoldását.
No és ezért is fontos, hogy a szakmai előkészítést, majd a döntések 
végrehajtását végző Hivatal munkatársai - kellő helyismeretük 
birtokában - minőségi munkát végezzenek!
Hivatalunk azonban nem csupán a választott képviselők testü-
letének szakmai háttér-apparátusa, hanem a legszélesebb nyil-
vánosság előtt dolgozó, így a közvélemény kritikájának is kitett, 
„ügydöntő” hatóság. Ugyanakkor - nem mellesleg - több csoport-
nyi ember munkahelye.

   A JÓ MUNKÁNAK RENDJE VAN!

A Hivatal minőségi munkájához mindenekelőtt ponto-
san tisztázott belső munkamegosztás, s az önálló, érdemi 

munkavégzéshez szükséges hatáskörök szükségesek. Az egyes 

szakterületek precíz előírásait a köztisztviselő munkaköri leírása 
adja meg, amely magában foglalja a munkatárs kötelezettségeit is, 
jogait is.
Feladataink összehangolt rendjét a Közszolgálati Szabályzat 
rögzíti, amelyet tekinthetünk akár a mindennapi munkavégzés 
„kézikönyvének” is. Ez a szabály-gyűjtemény nem csupán mód-
szertani útmutatóként szolgál, hanem a munka ellenőrzését, érté-
kelését is lehetővé teszi. Ám a bármilyen részletességű szabályo-
zás még mindig csupán az üres keret!
A munkához nélkülözhetetlen, hogy képzett és rátermett munka-
társak töltsék be az álláshelyeket. Olyan kollégák, akik nem restek 
állandóan tovább képezni magukat, fejleszteni szakmai tudásu-
kat, s akik emellett lelkiismeretesen, „a jó gazda gondosságával” 
akarják szolgálni – és szolgálni akarják - a község, a város és az 
emberek ügyeit!
A munkaköri leírás önmagában mit sem ér, ha azt a köztisztvi-
selő nem tölti meg az emberek ügyei iránt érzett hivatástudattal, 
emberséggel. A jogszabályokban járatlan választók ugyanis gya-
korlatilag ennek alapján ítélik meg a Hivatal tevékenységét – a 
Hivatal vezetői pedig ugyancsak ennek alapján félévente értékelik, 
év végén pedig minősítik is a köztisztviselők teljesítményét (ami a 
munkatárs következő évi javadalmazására is döntő hatással van…!)

 
  MI VÁRHATÓ EL A HIVATALTÓL ÉS
  A KÖZTISZTVISELŐTŐL?

Legfőbb törekvésünk, hogy az igényeknek lehetőség szerint min-
denben megfelelő partnerekként dolgozhassunk együtt ügyfe-
leinkkel. Ehhez viszont kölcsönösen célszerű tisztában lennünk 
azzal, hogy „az igazgatásban dolgozni Felelősség, Szolgálat és 
Szakma!”
Hivatalunkban 2015 tavaszán láttunk neki a működésünk kor-
szerűsítését megalapozó újabb intézkedés sorozatnak. Eddig elért 
eredményeink valójában „a közigazgatás normális állapotának 
jellemzői”. A szervezet- és vezetésfejlesztésben jártas, hozzáértő 
szakemberek szerint ilyen szervezeti jellemzők:
• a kialakított és betartott hierarchikus rend,
• a szakterületek közötti szabályozott együttműködés,
• a pontosság és szakszerűség,
• a befolyásmentesség és a köztisztviselői etika, 
• a jól működő ellenőrzési rendszer,
• a teljesítmény és a munkaminőség rendszeres értékelése.

A köztisztviselő kötelessége: jól beilleszkedni ebbe a munkarend-
be, ám ez csupán tartós foglalkoztatásának alapfeltétele, önma-
gában nem erény! Ami még szükséges megbecsüléséhez:
• a türelem az emberek hivatali ügyeivel kapcsolatban (így például 
az egyes testületi döntések, hatósági intézkedések közérthető el-
magyarázása, megérttetése),
• az ehhez szükséges barátságos, emberséges magatartás (a jóhi-
szeműség felső határáig, - de csak addig…! - amely joggal elvárha-
tó a köz szolgálóitól),
• és a szakszerűségen alapuló szoros együttműködés a képvise-
lő-testülettel, annak szakbizottságaival, a helyi nemzetiségi ön-
kormányzatokkal éppúgy, mint a kollégákkal!

Rajtunk, köztisztviselőkön is múlhat tehát, hogy Hivatalunk 
mindenkor méltó legyen ügyfeleink és partnereink elismerésére!
Munkánk állandó tökéletesítését szolgálhatja majd az a közvé-
lemény-kutatás is, melynek kérdőívét e lap következő számában 
adjuk közre. Átgondolt kitöltése és címünkre történő visszajut-
tatása is segítséget jelenthet kollektívánknak a mindenkori igé-
nyekhez igazodó hivatali szolgáltatások továbbfejlesztéséhez.

Előre is köszöni közreműködésüket:
Dr. Finta Béla jegyző

A polgármesteri hivatal - mint Munkahely!
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Házasságot kötöttek

Halottaink

Édesanyák és gyermekeik

Anyakönyvi hírek 

Bakk Nikolett és Salamon Károly  o  Roland Sólyom Ildikó és Fabók Tamás  o  Kovács Nikolett Angéla és Molnár Bence

Gál László Ferenc  t  Szántó Tibor  t  Nemes Imre  t  Dalmadi György  t  Tenkő János  t  Kabatek Antalné sz. 
Bartos Gabriella  t  Dobos József  t  Zábó János

Harmati Kitti Márta és Geri Simon  c  Vikár Ágnes és Zeke Alíz  c  Jusztin Petra és Tóth Szófia  c  Dóri-Nagy 
Dorottya és Dóri Emma  c  Virágh Orsolya és Szabó Nándor

2019. március hónapban

Szépkorú köszöntése Városunkban

A 98 éves Döményi Pista bácsinál jártunk 

95. születésnapja alkalmából
2019. március 25-én 

Bánházi Ferencnét
köszöntötte Bartos Sándor polgármester úr.

Jó egészséget és további örömökben gazdag, szép éveket kívánunk családja körében!

A Fóti Értéktár Bizottság fontosnak 
tartja, hogy a város időseit felkeres-
se, s a régi időkről elbeszélgessen 
velük. Így történt ez március végén 
is, amikor az értéktárasok Döményi 
Pista bácsit látogatták meg a Liget 
utcában 98. születésnapja alkalmá-
ból. 
„Már a 99-diket taposom”, mondta 
Pista bácsi, aki fóti fölművelő csa-
ládban született, s ma is örömmel 
gondozza szőlőjét az Öreghegyen, 
s műveli a házát övező nem kicsi 
kertjét. A látogatóknak is boldogan 
mutatta a maga duggatta hagyma 
ágyását, ahol hiánytalanul sora-

koztak az újhagymák. Erzsike lánya 
elmondta, édesapja most is bejár a 
Flórián téri piacra terményeit áru-
sítani, természetesen autót is vezet!
A látogatók tortával és pezsgővel 
köszöntötték az ünnepeltet, s el 
voltak ragadtatva, milyen jó karban 
tud lenni valaki így a 100. évéhez 
közeledve. Ráadásul Pista bácsi nem 
csak fizikailag egészséges, de szel-
lemileg is, örök vidám természete, 
észjárása irigylésre méltó. Bent a 
lakásban egymást érték a viccek és 
a régi időket megidéző dalok. Azt 
is megtudtuk, hogy Pista bácsi első 
osztályú sakkozó volt, magukkal a 

világbajnok Polgár lányokkal is ját-
szott és ma is sakkal edzi elméjét.   
Pista bácsi másik kedvenc időtölté-
se a bűvészkedés. A látogatók hitet-
lenkedve nézték, hogy lehet észre-
vétlenül kártyákat eltüntetni, vagy 
a kabát két ujján keresztül zsinórra 
felfűzött 5-6 nagyobb tárgyat egy 
rántással lebontani.  Pista bácsi igen 
nagy türelemmel próbálta néhány 
bűvész trükkre megtanítani vendé-
geit, kisebb-nagyobb sikerrel.  
Döményi Pista bácsi úgy köszönt 
el látogatóitól, hogy szertettel vár-
ja őket jövőre is, de főként a 100. 
születésnapján is. Azt gondoljuk, az 
elmúlt közel száz év történelmi vi-
harai, továbbá szeretett családtagjai 
elvesztése Pista bácsi életét is mé-
lyen érintette, de munkaszeretete, 
életbölcsessége, vidám természete 
mindig átsegítette a bajokon. Isten 
éltesse még nagyon sokáig!

WK
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Beszámoló
A Nemzetgazdasági Minisztéri-
um a Pest megye Területfejleszté-
si Koncepciója 2014-2030 és Pest 
megye Területfejlesztési Prog-
ramja 2014-2020 megvalósítá-
sához nyújtott célzott pénzügyi 
költségvetési támogatás a Pest 
megyei fejlesztések előirányza-
tából bruttó 149 647 688 Ft ösz-
szeggel támogatta Fót városában 
5 db földút szilárdburkolattal, 
járdával és kerékpársávval törté-
nő felújítását, mellyel egyidejűleg 
a csapadékvíz elvezetésre és aka-
dálymentesítésre is sor került. 

A fejlesztéssel javult a közleke-
désbiztonság és a város lakói-
nak életminősége, könnyebben 
elérhetővé váltak a városi szol-
gáltatások (vasúti- és közúti tö-
megközlekedési csomópontok 
megállói, Posta, központi orvosi 
rendelő, a gyógyszertár). 

A Nemzetgazdasági Minisztérium a 
Pest megye Területfejlesztési Kon-
cepciója 2014-2030 és Pest megye te-
rületfejlesztési Programja 2014-2020 
megvalósításához nyújtott célzott 
pénzügyi költségvetési támogatás a 
Pest megyei fejlesztések előirányza-
tából Fót városában a Szent István, az 
Illyés Gyula, a Tátra, a Veress Péter és 
a Nagyváradi utcák felújítása valósult 
meg. Az érintett utcákban útépítési, 
csapadékvíz elvezetési, járdaépítési, 
akadálymentesítési, közterület ren-
dezési, valamint forgalom technikai 
fejlesztések is történtek.

Illyés Gyula utca

Nagyváradi utca

Szent István utca

Tátra utca

Veres Péter utca

Az 5 db földút burkolásával a tömegközlekedési csomópontok, a vasúti és 
közúti tömegközlekedési eszközök gépjárművel és kerékpárral is egyaránt 
könnyel megközelíthetővé váltak. A fejlesztésnek köszönhetően javult a köz-
lekedésbiztonság, hiszen a burkolatszélessége lehetővé teszi a biztonságos ke-
rékpáros közlekedést is. Az érintett városrészben javultak a munkába járás 
körülményei, a városi szolgáltatások, a Boglárka Óvoda és Bölcsőde, a Szent 
Benedek parki Posta, a távolsági, a helyi buszvégállomás, az orvosi rendelők 
és a gyógyszertár elérhetősége, valamint megvalósult az egyes lemaradó vá-
rosrészek integrálása is. 

A támogatott projekt 2018. már-
cius 22-én vette kezdetét és 2018. 
október 24-én fejeződött be.

A kivitelezési munkákat a 2016. júni-
us 2-án indított közbeszerzési eljárás 
nyertese, a PENTA Kft. végezte el.
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A „hatok” megszegték ígéretüket

A „hatok” megszegték a sportélet 
résztvevőinek tett ígéretüket, mi-
szerint „egész nyugodtan, bátran 
gondolkozzanak a Sportegyesület 
fejlesztésében, új szakosztályok fej-
lesztésében, mert az önkormányzat 
támogatni fogja őket, 20-30-40 mil-
lió forint nem akadály.” Vargha Nóra 
ma már azt sem érti, hogy miért kell 
egy városnak a városi sportéletet, 
sportegyesületeit támogatnia. 

A Fóti Sport Egyesület (FSE), mint 
Fót város sportéletének megtestesí-
tőjének 2019. évi támogatása kapcsán 
korábbi cikkünkben már megírtuk, 
hogy a képviselők nem értenek egyet. 
Azt azonban senki nem gondolta, 
hogy egyes képviselők a „hatok” kö-
zül még azt is megkérdőjelezik, hogy 

miért is kell az önkormányzatnak 
támogatnia az egyesületet. 

A támogatás megtárgyalásakor Ma-
daras Ádám képviselő emlékeztette 
a jelenlévőket, hogy évekkel ezelőtt, 
amikor még az FSE-nek csak 2 szak-
osztálya volt, volt egy megbeszélés, 
ahol részt vett az atlétikai szakosz-
tály vezetője, az elnök, 14-16 szülő 
és a képviselők is. Ekkor az hang-
zott el a képviselők részéről: „egész 
nyugodtan, bátran gondolkozzanak 
a Sportegyesület fejlesztésében, új 
szakosztályok fejlesztésében, mert az 
önkormányzat támogatni fogja őket, 
20-30-40 millió forint nem akadály.” 
Majd megjegyezte, hogy jelenleg ti-
zenmillió forint sem adatik meg.

Vargha Nóra megerősítette, hogy 
tettek ilyen ígéretet: „Igen, ott volt, és 
legalább kettő ilyen megbeszélés volt. 
Elhangzott, hogy szeretnék fejleszte-
ni, és nem a támogatási összeg lesz az 
akadály.”

Merkwart Krisztián képviselő pe-
dig példaként felhozta Dunakeszit, 
ami csak 2x akkora város, mint Fót, 
de 2018-ban a költségvetésbe 128 
millió forintot terveztek be sporté-
let támogatására. Felhívta továbbá a 
figyelmet arra, hogy a város sporté-
letéről beszélnek, ami több száz főt 
érint, illetve, hogy minden települé-
sen 70-90%-ban támogatja a város 
saját sportegyesületeit, hisz nyilván-
való, hogy önkormányzati támogatás 
nélkül az egyesületek lehúzhatják a 
rolót.

Végül 18.815 ezer forint helyett 15 
millió forint támogatást 7 képviselő 
megszavazott, 3 nem és 1 fő tartóz-
kodás mellett.

Álláspontunk szerint az a kérdés, 
mit várhatunk azoktól a képvi-
selőktől a későbbiekben, akik nyíl-
tan tett ígéretüket megszegik?

Tisztelt Lakosság!
Fót Város Önkormányzata tüdőszűrést szervez a fóti lakosok számára.

A tüdőszűrés helye:

Vörösmarty Művelődési Ház, 
Agárdy terem (Fót, Vörösmarty tér 3.)

A tüdőszűrés időtartama:

2019. május 15 - május 22. között
A tüdőszűrés vizsgálati ideje:

• Hétfő, szerda: 12.00 - 18.00 óra között
• Kedd, csütörtök, péntek: 08.00 - 14.00 óra között

Kérjük személyigazolványát, lakcímkártyáját, TAJ kártyáját és ha rendelkezik 
vele, a korábbi szűrővizsgálati kiskönyvét is hozza magával. A térítési díj 
fizetése a hatályos jogszabályokban meghatározottak szerint történik.

A tüdőszűrés térítési díja 18-40 éves kor között 1700 Ft,-
40 éves kor felett évente egy alkalommal térítésmentes. 

Bartos Sándor  polgármester

Forrás: hir2151.hu

K Ö Z L E M É N Y
ÚJRA TÜDŐSZŰRÉS FÓTON!

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
Fót Város Önkormányzata 
kétfordulós, nyílt pályáza-
ti felhívása az önkormány-
zat tulajdonában lévő, Fót 
5453/3 hrsz-ú belterületi 
ingatlan értékesítésére

Sok szeretettel várjuk a lelkes,
vállalkozó kedvű gyermekeket, 

akik szívesen bővítenék a

Károlyi kis huszárok
csapatát

Fóti Települési Értéktár Bizottság

Telefon: 06-30-2422699
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Húsvéti gondolatok
az egyházaktól

A lélek tavasza

Márk evangéliuma szerint húsvét 
hajnalán asszonyok igyekeztek a sír-
hoz. Jézus követői – a halott Krisz-
tushoz. Csak a naptár mutatta, hogy 
húsvét van. Bennük nincs öröm. Ők 
húsvét nélkül élnek. 
 Ők a sírgondozó asszonyok, mint 
ahogyan vannak sírgondozó keresz-
tyének is. Mindig csak temetnek, 
mindig csak búcsúznak. Veszte-
séglistákat gyártanak. „Örök nyu-
galomra” helyezik halottaikat. Ma-
guknak is előre elkészíttetik drága 
síremléküket, s gondolataik szin-
te csak halottaik körül forognak. 
Eszükbe sem jut, hogy Jézus beszélt 
feltámadásáról. Erősebb lenne a ha-
lálnál? A „lerontott templomot,” em-
beri testét három nap alatt felépíti? 
Nem értették szavait, talán nem is 
akarták. 
 Saját sírunk felé haladva figyel-
nünk kell Jézusnak a feltámadásról 
szóló szavaira. Igaz, ez megfogha-
tatlan. Lehetetlen. De csak az em-
bereknél, mert Istennél minden le-

hetséges! Éppen ez az evangélium: 
nem a halálé, hanem az életé, az élet 
Uráé az utolsó szó. Az élet Istene ki-
ragadta a halálból Jézust, s majd vele 
együtt minket is. 
 Történetünk szereplői behunyt 
szemű asszonyok, mint ahogyan 
vannak behunyt szemű keresztyé-
nek is. A három asszony látta az üres 
sírt, de mintha nem is akarták vol-
na tudomásul venni. Mielőtt elítél-
jük őket, ne felejtsük, a mi bűnünk 
nagyobb. Minket „a bizonyságok 
fellege” vesz körül. Számos imád-
ságunkat meghallgatta, bűneinket 
megbocsátotta, bocsánatkérésre és 
megbocsátásra elégséges erőt adott 
Jézus, az élő Úr, a Feltámadott. Bű-
neink miatt sírtunk keresztje alatt, 
de bűneinkre bocsánatot, az őt kö-
vető új életre erőt már Tőle kaptunk. 
 Ezek az asszony döbbenetükben 
megnémultak. Ma is akadnak néma 
keresztyének. Eltitkolták az angyal-
tól kapott hírt, beszélni sem mertek 
arról, hogy Jézus nem maradt a ha-

lálban. Mai Jézus-követők félünk az 
evangéliummal vigasztalni a kopor-
sók mellett sírókat. Lehet mentsé-
get keresni – az asszonyok számára. 
A korabeli zsidóság a feltámadást a 
világ vége jelének gondolta. Ha itt 
az ítélet, már nincs idő semmire! Mi 
már tudjuk, hogy Jézus feltámadása 
éppen nem a világ végét jelentette, 
hanem a kegyelmi idő meghosszab-
bítását. „Ha föl nem támad, vége a 
világnak. Ámde ő feltámadott, áldja 
Krisztust ajkatok!” – énekeljük egy 
gregorián dallamra írt XII. századi 
énekben.
 Hát nincs, aki hírt adna húsvét 
diadaláról és öröméről? De van! A 
húsvét ura, maga Jézus jelent meg 
többször a tanítványok között. Az 
igehirdetés és az úrvacsora által ma 
is ő teremt húsvéti hitet sírgondozó, 
behunyt szemű és néma keresztyé-
nekben, bennünk is. Ámen. 

 Id. Zászkaliczky Pál
evangélikus lelkész

Ha a nagypénteken történt esemé-
nyekre úgy tekintünk, mint ame-
lyek lelki értelemben a telet szimbo-
lizálják, úgy a zsidók páska ünnepét 
követő első vasárnap hajnalán tör-
téntek egyértelműen és visszavon-
hatatlanul a lélek tavaszának a meg-
érkezését jelzik. Minden tavasszal 
emberek milliói nyugtázzák va-
lamilyen módon azt a tényt, hogy 
két évezreddel ezelőtt Jézus Krisz-
tus feltámadt a halálból. Ennek egy 
külön ünnepet is szentelnek, amit 
húsvétnak neveznek. Jézus halál 
felett aratott győzelme keresztyén 
hitünk szilárd alapja. A feltáma-
dás bizonyossága nélkül egész ke-
resztyénségünk önáltatás volna, 
és csak az időnket fecsérelnénk a 
templomban ülve. Jézus halálból 
való feltámadásának ténye azonban 
megdönthetetlen bizonyítékokra 

épül. A történelem során még sem-
mit sem vizsgáltak meg annyian és 
olyan alaposan, mint éppen a Jézus 
feltámadásról szóló evangéliumi be-
számolókat, de meggyőző cáfolat ez 
idáig még nem született. Jézus még 
az életében azt állította, hogy ő Is-
ten Fia.  A halottak közül való fel-
támadásával ezt be is bizonyította, 
és ezzel együtt arról biztosított ben-
nünket, hogy ha hiszünk benne, ak-
kor bizonyosak lehetünk a bűneink 
bocsánatában és az örök életünk-
ben. Jézus feltámadása arra a soka-
kat nyugtalanító kérdésre is választ 
adott, hogy van-e élet a halál után? 
Jézus feltámadása óta már teljes bi-
zonyossággal tudjuk és valljuk, hogy 
a halál nem az emberi lét végállomá-
sa, csupán az egyik stációja, amin át 
kell haladnunk. Krisztus halál fölött 
aratott győzelme biztosítéka annak 

is, hogy a mi életünkben sem a halá-
lé lesz az utolsó szó; mert Jézushoz 
hasonlóan mi is fel fogunk támadni 
az örök életre. Isten Fiának feltá-
madása emlékeztessen bennünket 
ezekre a bibliai tényekre, és ne csak 
húsvétkor emlékezzünk rá, hanem 
vasárnapról vasárnapra, amikor 
elmegyünk istentiszteletre, hogy a 
feltámadott Krisztust gyülekezeti 
közösségben együtt is ünnepeljük! 

Filemon Zsolt
baptista lelkipásztor

A húsvét ura – Jézus!
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Hiszem, ha látom!

Gondolatok húsvétra  

A húsvéti feltámadás csoda kapcsán sok 
ember próbálja felfogni a felfoghatatlant, 
és próbál magyarázatot találni, hogy a 
rejtélyt megfejtse.
Meg akarják érteni, hogyan lehet az: va-
lakinek megszűnt szíve dobogni, kilehe-
li lelkét, és aztán mégis életre támad, és 
minden úgy megy, mintha mi sem történt 
volna? A természet törvényének ellene 
szól! Orvosok is megmondják: ez lehe-
tetlen! Van, aki szívesen teologizál a fel-
támadás kapcsán; van, aki új teóriákat 
állít fel, de a húsvét igazi lényegétől mégis 
távol maradnak.
Talán azért, mert a mi emberi értelmünk 
valóban fel nem foghatja azt, ami Krisz-
tusban történt! Nem csak az embert kell 
Benne meglátnunk, hiszen akkor teljes-
séggel elfogadhatatlanok a húsvéti tör-
ténések! Krisztusban meg kell látnunk a 
valóságos Istent is, Aki viszont nagyobb 
a természet erőinél, és hatalmasabb a ha-
lálnál!
János evangélista beszámol róla, hogy mit 
is tapasztalt, amikor ő maga odaérkezett 
Jézus nyitott sírjához. „Akkor bement a 
másik tanítvány is, aki elsőnek ért a sír-
hoz, és látott, és hitt.” (Jn 20, 8).  János lá-
tott is, de hitt is! Hogy mit hitt? Azt, ami a 

magdalai Máriának eszébe sem jutott, és 
azt, amivel Péternek gondja akadt: hogy 
hogyan is lehetséges mindez?!
János túllát a pusztán szemmel látható-
kon, a külsőségek mögé lát, és megragadja 
a lényeget! János már azt látja meg, hogy 
Jézus a lepedőkkel és a kendővel együtt a 
sír és a halál hatalmát is összehajtogatta, 
felszámolta, és félretette örökre. János 
már nem töpreng, és nem akarja megfej-
teni a titkot! Ő magát a titkot látja. Azt, 
hogy JÉZUS LEGYŐZTE A HALÁLT!
Szeretett Testvérek, ez a belső látás, a 
hit szemével való látás, amelyre szük-
ségünk van nekünk is, hogy megragad-
hassuk húsvét lényegét! Nem elég csak 
meghallgatni a húsvéti Igét, mert szép 
szokás ilyenkor a templomba elmenni. 
Nem rekedhetünk ott, ahol Mária. Eszébe 
sem jut, hogy esetleg Krisztus feltámadt, 
amint megmondta! Még csak be se megy 
a sírba…
Nem ragaszkodhatunk csupán csak az 
ész-érvekhez, és miközben hallgatjuk 
újra és újra a húsvéti eseményeket, azon 
gondolkodunk, vagy az után nyomozunk: 
vajon lehetséges-e mindez? Azért is kell 
vigyáznunk az efféle hozzáállással, mert 
ez teljesen félrevisz minket az ÚT-ról, Aki 

maga Krisztus!
Emberi értelemmel nem foghatjuk fel a 
feltámadás csodáját!
Ezen a húsvéti reggelen próbáljunk meg 
túllátni az elképzeléseinken, teóriáin-
kon, és világnézetünkön, amelybe nem 
fér bele a feltámadás csodája! Próbáljunk 
meg túllépni a Szentírás betűin, sőt, ezen 
az íráson is! Hiszen… nem ez a fontos, ha-
nem az a Valaki, Akire az egész ünnep és 
a Szentírás, és minden prédikáció mutat: 
az élő JÉZUS!
Engedjük, hogy belénk áradjon a nagy 
isteni csoda, hogy JÉZUS ÉL! Ne megér-
teni akarjuk a feltámadást, hanem hinni! 
Megérteni nem lehet, de hit által megélni, 
átélni igen! Így tudunk valami egészen 
kézzel foghatót, valami valóságosat to-
vább vinni majd hétköznapjainkba: ha 
végre elhisszük, hogy a halál után igen, 
VAN FOLYTATÁS! Még pedig testünk 
feltámadása, az örök élet, és így talál-
kozás nem csak a Krisztusban elhunyt 
szeretteinkkel, de a minket annyira sze-
rető, szabadító Istenünkkel is, aki Atya, 
Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság, egy 
örök, igaz Isten!

Sebestyén Győző
református lelkipásztor

Húsvét vasárnapján este a Föltámadt Jé-
zus a szomorúan bandukoló emmauszi 
tanítványoknak vigasztalásul Mózestől 
elkezdve az összes prófétánál megma-
gyarázta nekik, amit az Írásokban róla 
írtak. (Lk 24,27) 
Az üdvtörténet legnagyobb eseményére, 
Krisztus feltámadásának igazolására a 
teljes Szentírás fényében keressük meg a 
rá vonatkozó jövendöléseket. „A két Szö-
vetség egymást kiegészíti, az Ószövetség-
ben rejtőzik az Új, s az Újban feltárul az 
Ó.”
Feltesszük a kérdést: miért nem fogadta 
el a zsidóság nagy része Jézust? Szent Pál 
írja a korintusiaknak: „Az ő értelmük el-
tompult, hiszen mindmáig rajta van a fá-
tyol az ószövetségen, amikor olvassák, s 
rajta is marad, mert csak Krisztusban tű-
nik el.” (2Kor 3, 14-15) Origenész egyház-
atyával elmondhatjuk: „Mi ugyanis, akik 
a katolikus egyházhoz tartozunk nem 
vetjük meg Mózes törvényét. Ellenkező-
leg, elfogadjuk. De annak a feltétele, hogy 
Jézus olvassa fel számunkra. Mert csak 
akkor értjük meg helyesen a törvényt, ha 
Jézus olvassa fel nekünk….”
 Jézus működése elején nyíltan meg-
vallotta a názáreti zsinagógában, hogy 
fellépésével beteljesedett az ószövetsé-

gi Írás. Péter apostol is erre hivatkozott 
Jézus feltámadása után (ApCsel 3,18). 
Milyen fajta bizonyosság vagy bizonyítás 
ez? Nem természettudományos követ-
keztetés, hanem Isten szavahihetőségén 
nyugszik, de ezt csak utólag, Jézus Krisz-
tus halála és feltámadása után látjuk be-
igazolódottnak Ez nemcsak önmagunkat 
erősítő, szubjektív bizonyosság! Gondol-
junk az 1950-es ötvenes évek nagy feltű-
nést keltő megtérésére, amikor a római 
főrabbi, Israel Zoller éppen ugyanezen 
szentírási részek, a szenvedő Messiásról 
szóló, un. Ebed Jahve dalok hatására tért 
meg.
 Nyilvánvaló, hogy azoknak lehet ér-
velni az ószövetségi jövendölésekkel, 
akik ismerik azokat: Ezért az evangé-
listák közül főként Máté és János, akik 
szem előtt tartották, hogy címzettjeik 
zsidókból lettek kereszténnyé, többször 
utalnak a jövendölésekre: „Mindez pedig 
azért történt, hogy beteljesedjék az Írás”. 
Jézus születésére vonatkozóan is találunk 
a prófétáknál, Izajásnál, Jeremiásnál, Mi-
keásnál jövendöléseket, de a szenvedésre 
és a feltámadásra is ugyanúgy. A messiási 
zsoltárokat is meg kell említeni, amit Jé-
zus idézett és imádkozott még a keresz-
ten is. „Istenem, Istenem, miért hagytál 

el engem.” (Zsolt 22) Jézus utolsó szava a 
kereszten szintén zsoltárimádság, amely 
Jézus sóhajával beteljesedett. „Atyám, ke-
zedbe ajánlom lelkemet.” (Zsolt 31).
A Kivonulás könyve (42,46) húsvéti bá-
rányra vonatkozó előírását, hogy csontot 
nem törhettek össze benne, János evan-
gélista a lándzsával átdöfött Krisztusban 
látta teljesülni. Ugyanabban az órában 
ölték meg a Templomtéren a bárányokat, 
mint ahogy Jézus meghalt. „És feltekin-
tenek arra, akit átszúrtak.” (Zak 12,10) Az 
egyházatyák az Ószövetség eseményeiből 
lépten-nyomon jövendölést olvastak ki. 
Naivitás így magyarázni? A racionalista 
Szentírás magyarázat szerint: igen. A hit 
horizontján belül azonban érthetővé vá-
lik. „Bárhol nyitom ki a Szentírást, nekem 
szól” – írja Goethe, a költő. Mi ezt kiegé-
szíthetjük: bárhol nyitom ki, Krisztusról 
szól, de hiszen ő maga mondja: „Vizsgál-
játok az Írásokat, mert azok tanúskodnak 
rólam” (Jn 5,39).
 Krisztus feltámadását a Szentírás sza-
va igazolja, hogy így is hitünk megerő-
södjék a Föltámadottban, és általa remé-
nyünk teljesebbé váljék.

Dr. Bábel Balázs
Kecskemét-kalocsai érsek gondolataiból
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Intézmények

„Melegebben süt ma a nap, 
elmúlt már a hosszú tél” 

(Donászy Magda)

Elérkeztünk a várva várt kikelethez. 
Ahogy a nap szikrái felmelegítik az át-
fagyott természetet, még álmos, de kel-
lemes, bizsergő hangulatot árasztva kel 
az eddig szunnyadó élővilág. 

Kezdenek zöldülni a fák, kimerészked-
nek rejtekükből az állatok is. Lassan, 
de érezhetően ‚magához tér” a körülöt-
tünk lévő világ. Az élet tavasszal egyre 
nyüzsgőbbé válik. A Fóti Ökumeni-
kus Általános Iskola és Gimnázium 
sem marad ki ebből a mozgolódásból. 
Márciussal is keményen folytatódik az 
iskolai munka, a diákoknak kitartóan 
kell tanulniuk. Nyolcadikosaink most 
nemcsak a továbbtanulás és a szóbeli 
felvételi beszélgetések miatt állnak ki-
hívások előtt, hanem a még hátralevő 
záróvizsgák miatt is.

A zsúfolt hétköznapok ellenére, még-
is van lehetőségünk megtapasztalni az 
elcsendesedés lelki feltöltekezést nyújtó 
örömét is: iskolánk minden tagozatán 

március 6-án került megrendezésre 
a „csendes nap”, mely az Istennel való 
kapcsolatra helyezte a hangsúlyt. Ilyen-
kor meghívott lelkészek, lelki munkát 
végző előadók - köztük volt ökus di-
ákjaink is - a tanulók számára érthető 
előadások keretében, interaktív módon 
hívják fel figyelmünket az igazi érté-
kekre. A pörgő, mindig rohanó világ 
képes elfeledtetni velünk az igazán 
lényeges dolgokat: a családi, rokoni, 
baráti kapcsolatokat és legfőképp azt, 
hogy Isten mindenekfölött szeret min-
ket. Az Ő szeretete az, amely mozgatja 
„életünk szálait”, vezet, megtart, átölel, 
véd és bátorít! Ez az, amire időről-idő-
re, nap, mint nap emlékeznünk kell, ám 
sokszor a teendőink miatt az elcsende-
sedés és Istennel való közösségünk hát-
térbe kerül. Ezt „teszi helyre” a csendes 
nap. Innen tovább lépve jutunk el már-
cius idusáig. Donászy Magda Márci-
us15. című verse így folytatódik: „Min-
den házon zászlót lenget a víg, márciusi 
szél”. Az 1848/49-es forradalomra és 
szabadságharcra országszerte emlé-
keznek honfitársaink. Ez alól iskolánk 
apraja-nagyja sem kivétel.  

A megemlékezést szervező osztályok 
mindig megtalálják a módját annak, 
hogy a magyar nemzeti múlt nagyra 
becsült eseményét megfelelően pre-
zentálják a többi tanuló, illetve Fót vá-
ros lakói előtt. Műsoraikban ilyenkor 
a történelmi eseményeket szavalatok, 
magyar nép- és kortárs dalok, illetve 
hagyományőrző magyar táncok is szí-
nesítik. 

Felkészítő tanáraink és a műsorokban 
részt vevő lelkes diákjaink időt, energi-
át nem kímélve, rengeteg munkát for-
dítanak arra, hogy az emlékezés a ma-
gyar múlthoz méltó és hiteles legyen. 

Márciusban megrendezésre kerülnek 
a szabadtéri sportversenyek is, me-
lyekben iskolánk hosszú évek óta nagy 
aktivitást mutat. Tanáraink, diákjaink 
lelkes részvétele példaértékű ezen a té-
ren is. Az élet, a folytonosság miatt ál-
landóan fontos események váltják egy-
mást az Ökuban, március sem telik el 
programok nélkül, de nekünk így szép 
a tavasz.

 Ökumenikus Iskola

„...Április, ó Április,
/míg tánccal suhansz,/
látogass meg engem is!” 

(Tóth Árpád)

Az április a latin aperire szóból ered, 
amely azt jelenti: megnyitni. Nevé-
vel is utalva a természet rendjére, 
ahova kitekintve lépten-nyomon 
látjuk azt kibontakozni. A biológiai 
világ kedvesen üzen nekünk, embe-
reknek, miszerint itt az ideje a lelki 
ébredésnek. Vonzza tekintetün-
ket utánozhatatlan szépsége által, 
s csak annyit kér: óvjuk, tiszteljük. 
S ha így teszünk, örömöt lelhetünk 
benne, hiszen értünk adatott. Erre 
a csodás élővilágra nekünk valóban 
vigyáznunk kell, felelősséggel tar-
tozunk iránta.  A Fóti Ökumenikus 
általános Iskola és Gimnázium élen 
jár környezetünk védelmének okta-

tásában, a környezetvédelemre való 
nevelésben is. A hetekkel ezelőtt 
meghirdetett újrahasznosítás- fel-
hívásra olyan tárgyakat készítettek 
kreatív diákjaink, melyek a min-
dennapok műanyag, elnyűtt ruha, 
vagy papír szemetéből készültek. 
Főépületünk aulájában megrende-
zésre került a kiállítás is ezen tár-
gyakból, amely még hetekig látható 
lesz az ott megforduló diákok, taná-
rok, szülők számára egyaránt. Ezek 
az alkotások felhívják a figyelmün-
ket arra, hogy mennyire sok még 
felhasználható anyagot dobunk ki, 
pazarolunk el gondolkodás nélkül. 
Környezetünk védelmét támogatva, 
jó célt szolgál az iskolánkban ta-
vasszal is meghirdetett papírgyűj-
tési akció is, amelynek dupla haszna 
van, hiszen a befolyt pénzösszeggel 
az osztályok a kirándulásra szánt 
pénzüket is gyarapíthatják. Bár úgy 

tűnhet, hogy egy-egy személy, cso-
port tevékenysége nem túl hatékony, 
de a mi iskolánkban megtanultuk, 
hogy nagy ereje van a közösségnek, 
az összefogásnak. S ha mi megtesz-
szük egyenként és közösségi szinten 
is azt a keveset, ami ránk bízatott 
feladatként, akkor meg fogjuk ta-
pasztalni annak az igazságát, hogy 
aki „kevesen hű, a sokon is hű ma-
rad”, s arra idővel több bízatik. Mi 
így gondolkodva teszünk a tudatos 
környezetvédelemért az Ökuban.   

Ferenczi Anna Nadett, 12.o.

Fóti Hírnök 201914



A farsangi ünnepléseket és mula-
tozásokat sokan kedvelik. Vannak, 
akik szívesen és aktívan részt is 
vesznek benne, míg mások inkább 
csak lelkes szemlélőként járulnak 
hozzá az ünnep sikeréhez. Ha azon-
ban megkérdeznénk az ünneplőket, 
hogy ismerik-e a farsang eredetét, 
többnyire csak egy fejrázás lenne a 
válasz.

A Föld különböző országaiban zajló 
farsangi ünneplések mindegyiké-
nek van egy közös eredője a múlt-
ban. Megjelenési formájukban ezek 
a tél végi maszkos, álarcos, jelmezes 
ünnepi vigasságok és események.
A tél vége és tavasz kezdete, a ter-
mékenység és bőség időszakának 
kezdete az ókori népek mindegyi-
kénél jeles ünnep volt, amit képletes 
díszítéssel, különféle maszkokba és 
jelmezekbe bújva ünnepeltek.
A Fóti Garay alsó és felső tagozatos 
gyerekei is mulatsággal űzték el a 
hideget és köszöntötték a tavaszt.
Alsóban minden osztály egy-egy 
ismert mese jelmezében táncolva 
mutatkozott be. Majd az egész dé-

lelőtt játékkal telt, ahol a mesesze-
replők mérkőztek egymással. Ki 
ügyesebb, ki erősebb, ki ravaszabb, 
ki gyorsabb volt. 
Sok-sok nevetés és tapsvihar kísér-
te a programokat.
A szünetekben ehettek, ihattak és 
zsákbamacskát is vásárolhattak a 
tanulók. A tombola húzásnak egyik 
legsikeresebb díja, a sok-sok érté-
kes nyeremény mellett, az ISKOLAI 
SZABADNAP kisorsolása volt. 
A bál végén tanáraink is táncra 
perdültek, amivel ők is erősítették 
a télűzők csapatát, a diákok nagy-
nagy meglepetésére és örömére. 

Tóthné Rick Katalin
intézményvezető helyettes

Az idén harmadik alkalommal vett 
részt iskolánk a Pénz7 témahéten 
február 25-március 1. között. 
Az első évfolyamosok perselyt ké-
szítettek, amibe gyűjthetik zseb-
pénzüket.
A második évfolyamosok a „Tücsök 
és a hangya” c. mesefeldolgozás ke-
retében ismerkedtek a takarékos-
ság, gyűjtögetés, előrelátás fogal-
maival.
A harmadik évfolyamosok „A négy 
barát” c. mesét olvasták el. Véle-
ményt alkottak az állatok hozzá-
állásáról, hogy hogyan gondolják 
összegyűjteni a pénz az áhított já-

tékra. Valamint beszélgettek a köl-
csön fogalmáról és ennek jó, illetve 
helytelen befektetéséről.
A negyedik évfolyamosok egy ki-
rándulás költségvetését készítették 
el és megismerkedtek a csekk kitöl-
tésével, boríték megcímzésével. A 4. 
a osztályos tanulók ellátogattak a 
„Minipoliszba”.
Az 5-6. évfolyamosok több család 
költségvetését vizsgálva figyelték 
meg, hogy mikor keletkezik megta-
karítás, és mennyi ennek az össze-
ge, és mikor érdemes ezt az összeget 
kamatoztatni. Kiszámolták, hogy 
mennyi lesz a kamat, mire fogják 

fordítani az összegyűlt pénzt.
A hetedik évfolyamosok a megta-
karításról és annak helyes befek-
tetéséről oldottak meg feladatokat. 
Megvizsgálták a családok bevételét, 
kiadását, hogy min és mennyit le-
hetne spórolni. Óra végén elmond-
hatták, ki mennyire érzi takarékos-
nak önmagát. Kónya Zsuzsanna

munkaközösség-vezető 

Iskolánk négy osztálya lehetőséget 
kapott arra, hogy egy ún. érzékenyí-
tő program keretében ellátogasson 
hozzánk Kurucsai Szabolcs az Árbóc 
Egyesület elnöke.
A program célja az érzelmi intelligen-
cia fejlesztése, hiszen mi más is tehet-
né teljesebbé életünket, minthogy ké-
pesek vagyunk önmagunkat mások 
nézőpontjába helyezni, vagyis empát-
iát gyakorolni embertársaink iránt.
Szabolcs már sok gyermekkel ismer-
tette meg a vak emberek számunkra 
ismeretlen világát, eloszlatva tévhi-
teket; rámutatva a helyes hozzáállás, 
segítségnyújtás alapjaira. 
Nem mindennapi életutat ismerhet-

tünk meg, ami példa lehet arra, hogy 
ha valami rossz dolog történik az éle-
tünkben, abból hogyan hozhatjuk ki a 
lehető legjobbat.
Sikeres vállalkozó, Európát bejárt 
ember, akinek biztonságos élet ada-
tott, hirtelen elveszíti látását, kicsú-
szik a lába alól a talaj. Meg kellett ta-
nulnia egy teljesen új – látás nélküli 
– világban boldogulni, újraépíteni az 
életét.
Először úgy érezte, megszűnt az önál-
lósága, és derékba tört az élete, azon-
ban nem adta fel: kitanulta a szakács-
mesterséget, kávéspecialista, azaz 
barista lett, most pedig borszakértő-
nek készül.

Az 5.b osztály volt már a Láthatatlan 
Kiállításon, de még így is sok értékes 
információval, gyakorlati tapasz-
talattal gazdagodtunk a látássérült 
emberek hétköznapjaival kapcsolat-
ban. Hallhattunk az általuk használt 
eszközökről, amik beszélnek, tehát 
már nincs szükség a Braille-írásra; 
valamint az életüket nagyban segítő 
vakvezető kutyákról is. Szabolcs ku-
tyája – Elvis –nagyon megnyerte a 
gyerekek szívét.
Észre sem vettük, és elrepült az előa-
dásra szánt egy-egy óra.
Várunk vissza Szabolcs.

Balázsné Keő Anna
munkaközösség-vezető

 Elűzte a telet a Garay iskola

 A mi suliNK, ahova szívesen járuNK  Pénz7

 Érzékenyítő program
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ÁPRILIS 11. 18.00 óra
Magyar Költészet Napja
Közreműködnek a József Attila Sza-
valóversenyen helyezést elérő diákok.  
Műsor:
Nappal hold kél bennem... 
József Attila utolsó éjszakája című 
előadása.
Turek Miklós versszínházi monod-
rámája József Attila életéről és köl-
tészetéről.

ÁPRILIS 12. 09.30 óra
Húsvéti Bölcsődés mulattató
Jeles napok, szokások, hagyomá-
nyok. Népi játékok és mulatság, vá-
sári bábjátékok hangulatát idéző 
improvizációs mese a Napra-forgó 
és a Pereputty társulat előadásában./
Családi jegy: 1000 Ft/alkalom
(1 gyermek és 1 kísérő részére)
Gyerekjegy:800 Ft/alkalom
Kísérő jegy: 400Ft/alkalom
Helyszín: Vörösmarty Művelődési Ház

ÁPRILIS 13. 10.00 – 16.00 óra
Húsvéti kézműves játszóház
Jegyár: 500 Ft

ÁPRILIS 13. 16.00 óra
Tavaszi koncert az Apacuka zene-
karral Jegyár: 1500 Ft 

ÁPRILIS 15. 15.00 óra
Szeniorok Fóti Akadémiája: 
Janzsóné Bolyóczky Éva: 
Memóriatréningek időskorban

ÁPRILIS 23-28
Várostakarítás
jelentkezés: 06 70 332 3110, 
fotikft@gmail.com

ÁPRILIS 27. 9.00 óra
1 éves a fóti piac 

ÁPRILIS 29. 15.00 óra
Szeniorok Fóti Akadémiája:
Dr. Jászberényi József: A demencia és an-
nak kezelése időskorban a tanulás révén

2151 Fót, Vörösmarty tér 3.
06 70 504 6126

info@muharay-szinhaz.hu

ÁPRILIS 14. 19.00 óra
Muharay Színház: Táncdalfesztivál  
A magyar Táncdalfesztivál legismer-
tebb dallamai 1966 –’77-ig
Jegyár: 2900,-Ft; 2500,-Ft
Diák-és nyugdíjas jegyár: 1500,-Ft

2151 Fót, Béke u. 33.
06 27 537 350; 06 70 331 5806

fotimuvhaz@gmail.com

ÁPRILIS 18. 18.00 óra
Geopolitikai Akadémia:
Dr. Jászberényi József: A feltörekvő 
országok – a jövő nagyhatalmai: In-
dia, Törökország, Irán

2151 Fót, Dózsa György út 12-14. 
06 27 538-250; 06 70 331-5675

fotikonyvtar@gmail.com

ÁPRILIS 13. 13.30 – 16.30 óra
Családi szombatok: Húsvéti kézmű-
ves foglalkozás gipszöntés

2151 Fót Béke u. 33. 
06 27 358 319; 06 70 331 5572

fotikonyvtar@gmail.com

ÁPRILIS 13. 09.30 – 12.30 óra
Családi szombatok: Húsvéti kézmű-
ves foglalkozás gipszöntés

ÁPRILIS 13. 10.00 – 15.00 óra
 Tavaszi vásár és kézműveskedés

2151 Fót Béke u. 31. 
06 27 358 130; 06 70 331 9236

nkemlekhaz@gmail.com

ÁPRILIS 12. 17.00 óra
Magyar Költészet Napja: Irodalmi ba-
rangolás Németh Kálmán könyvtárában

NYÁRI NYITVATARTÁS: 
Március 1-től október 31-ig 

naponta: 10.00-14.00-ig
Szünnap: hétfő, vasárnap

A foglalkozásokat minden héten 
pénteken 15.30 – 17.30 óra között 
tartjuk
Helyszín: Kisalagi Közösségi Ház 
(Fót, Béke u. 33.) Vezeti: Kiss Eszter 
képzőművész – 06 70 533 5278

MÁJUS 3. 18.00 óra
Irodalmi Klub – helyi költők be-
mutatkozó estje. Meghívott vendég 
és beszélgetőtárs Szegő János iroda-
lomkritikus
Helyszín: Városi Könyvtár

MÁJUS 5. 16.00 óra
Muharay Színház:
Antoine de Saint-Exupéry: A kis 
herceg    Jegyár: 800 Ft
Helyszín: Vörösmarty Művelődési Ház

MÁJUS 11. 19.00 óra
Muharay Színház: Táncdalfesztivál 
A magyar Táncdalfesztivál legismer-
tebb dallamai 1966 –’77-ig
Jegyár: 2900,-Ft; 2500,-Ft
Diák-és nyugdíjas jegyár: 1500,-Ft
Helyszín: Vörösmarty Művelődési Ház

MÁJUS 17. 19.00 óra
Muharay Színház: Paul Foster –  
– John Braden: Színezüst Csehó be-
mutató
Jegyár: 2900,-Ft; 2500,-Ft
Diák-és nyugdíjas jegyár: 1500,-Ft
Helyszín: Vörösmarty Művelődési Ház

MÁJUS 18. 10.00 – 20.00 óra
Irodalmi és képzőművészeti kerti 
parti a fiókkönyvtárban
Helyszín: Kisalagi Fiókkönyvtár

MÁJUS 18. 19.00 óra
Muharay Színház: Paul Foster –  
– John Braden: Színezüst Csehó 
Jegyár: 2900,-Ft; 2500,-Ft
Diák-és nyugdíjas jegyár: 1500,-Ft
Helyszín: Vörösmarty Művelődési Ház

MÁJUS 25.
Városi Gyermeknap, Főzőver-
seny és XIII. Fóti-Futi
Helyszín: Fóti tó

PROGRAMAJÁNLÓ

Termőág alkotóműhely



N E V E Z É S I  L A P

FŐZŐVERSENY
FÕT, 2019. MªJUS 25. ë FÕTI TÕ √S K–RNY√KE

A je lentkezők a főzőhelyeket  8-tó l  9  óráig foglalhat ják e l .  
Tűzgyújtás :  9  – 9 .30 óra között .  A zsűr inek 12 .30 órától  13- ig  kel l  leadni  1  adag éte lt .

A tála lást ,  a  d í sz í tést  a zsűr i  külön pontozza.  Fát  minden résztvevő számára ingyenesen biztos í tunk.
A kipakolás  után a gépjárművel  köte lezően ki  kel l  á l ln i  a  rendezvény helysz ínéről .

A  V E R S E N Y R E  N E V E Z É S I  D Í J  N I N C S !
A jelentkezési lapot a nagynikolett.fotimuvhaz@gmail.com e-mail címre kérjük 

2019. május 13-ig eljuttatni, vagy a Vörösmarty Művelődési Házban leadni!

A csapat (csa lád,  barát i  kör)  neve:

Kapcsolattartó neve,  te lefonszáma,  e-mai l  c íme:

Kész í teni  k ívánt éte l  neve:

Kategór iák:

     bogrács  éte l

     gr i l l  éte l

     reform éte l



Új darab 
a Muharay színház előadásában

  Színezüst csehó 
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KÖZLEMÉNY
A Fóti Települési Értéktár Bi-
zottság tisztelettel kéri Fót város 
lakosait, hogy segítse munkáját!
Amennyiben tudomásuk van 
régi időkből származó dokumen-
tumokról (fényképek, iratok, 
levelek, térképek, újságcikkek), 
használati tárgyakról, bútorokról, 
berendezési tárgyakról, fóti népviseletekről (pl. gyöngyös koszorú), 
textíliákról, gasztronómiai különlegességekről (receptek), épületekről, 
épületrészletekről, kérjük, vegyék fel a kapcsolatot a Bizottsággal,
(Kapcsolattartó: Balogh Dávid művészettörténész, telefonszám: +36-
70-331-92-36, email cím: nkemlekhaz@gmail.com), vagy juttassák 
el hozzánk a kisebb dokumentumokat másolás céljából a Fóti Városi 
Könyvtárba (Dózsa György utca 12-14.)!
Szeretnénk dokumentálni, megőrizni értékeinket az utókor 

számára, hiszen ÉRTÉKEINK FENNMARADÁSA KÖZÖS ÜGYÜNK!

S Z E R E P O S Z T Á S : 
Marie-Claire: TELEGDI KAMILLA
Morgan: TAKÁTS MÁTÉ
Jude: KÁTAI NORBERT
Elisabeth: GRENELLA ORSOLYA
Lagalou: VILÁGI VANESSA
Hoss: SIPOSHEGYI ZSOLT
John: GERI TAMÁS
Popsi: SZABÓ GRÉTA
Fannie Porter: VEREBÉLYI NOÉMI
Pearly Porter: POLONKAI RENÁTA
William: ANTAL ÁDÁM

díszlet- és jelmeztervező: 
FEKETE MONIKA

zenei vezető: 
FEHÉR ADRIENN

koreográfus: 
BORBÉLY KRISZTINA

rendezőasszisztens: 
VAS VIRÁG

rendező: 
SZURDI MIKLÓS

ég csak pár nap telt el, hogy 
április 6-án megtartotta bemutató-
ját „A Kis herceg” című gyerek darab 
Zsurzs Kati rendezésében, de máris 
új munkába kezdett a fiatal társulat, 
Szurdi Miklós rendező-, művészeti 
vezetővel!
2019. május 17-én 19:00-kor tart-
ja idei évadának utolsó premierjét a 
fóti Muharay Színház, ami nem más, 
mint Paul Foster és John Braden 
világhírű western musicalje, a  
SZÍNEZÜST CSEHÓ! Az előkészü-
letek már javában zajlanak, az al-
kotók teljes erővel dolgoznak, hogy 
méltóképpen zárhassa második éva-
dát a színház! Szeptemberben pedig 
újabb és újabb meglepetésekkel ké-
szül a társulat, amelyben reményeik 
szerint mindenki megtalálja a maga 
kedvencét, kedvenceit.
Addig is itt egy kis ízelítő a terítéken 
lévő új darabról!
„Dagget. Város a sivatag szélén, a 
hegyek tövében…
Amerika hőskorában vagyunk, ami-

kor földönfutók, szélhámosok, sze-
rencsevadászok és örömlányok csa-
patostul érkeznek ide, mind-mind a 
gyors meggazdagodás reményében, 
a nagy ezüst-álom ígéretével… És ott 
áll a Csehó is, a „Színezüst”, ahol az 
igazi keményfiúk és a forróvérű lá-
nyok egymásra találnak, ahol az ál-
mok talán beteljesülnek, de legin-
kább szerte foszlanak.
A darab egy sírig tartó, pusztító sze-
relem története, sok-sok kacagtató 
epizóddal, remek figurákkal. Példá-
zat arról, hogy az igazi, nagy, ösztö-
nös szenvedélyek elfojthatatlanok és 
elpusztíthatatlanok, és hogy a tragé-
diák és csalódások után még elölről 
lehet kezdeni mindent. És közben 
szól a vérforraló, ellenállhatatlan 
country-zene… Igazi Vadnyugat!”

Jegyek elővételben kaphatók a Vö-
rösmarty Művelődési házban vagy a 
jegy.hu országos hálózatán! Bővebb 
információk a www.muharay-szin-
haz.hu weboldalon!

Tánc, zene, sze relem:
   minden, ami az igazi

      Vadnyugathoz kell!



Muharay Színház 
interjú sorozat 10. rész 
Antal Ádám Attila 23 éves. Esztergomban született, Táton, Eszter-
gom melletti településen nevelkedett.  2018-ban végzett színész-
ként a Gór Nagy Mária Színitanodában. Nagyon szeret sportolni 
és olvasni, ez a kettő, ami egy kemény színházi munkafolyamat 
után teljesen ki tudja kapcsolni.

Miért éppen a színészetet választottad?

Már kiskoromtól kezdve sokat áll-
tam színpadon, főleg iskolai műso-
rokban, így az, hogy egy néző vagy 
egy tömeg előtt kelljen megnyilvá-
nulnom, az évek során nem stressz-
helyzetté, hanem élvezeti cikké vált 
a számomra. Úgy gondoltam ez az a 
világ, amiben otthonosan tudok mo-
zogni, amibe beleszerettem, és ami-
vel értéket tudok teremteni. Termé-
szetesen van egy nagyon személyes 
történetem, mely végül elindított 
ezen a pályán, de azt szeretném ma-
gamnak megtartani.

Mi az álom célod?

Valami olyat alkotni, amire büszkék 
lehetnek majd a gyermekeim és a 
szeretteim és ez az ország. 

Mit gondolsz, a hírnevet hogyan 
tudnád kezelni?

Semmilyen szinten nem foglalkoz-
tat a hírnév. Hogy őszinte legyek én 
szeretem, ha az elvégzett munkám 
és a színpadi teljesítményem beszél 
helyettem. Nyilvánvaló, ha az ember 

olyat alkot amire sokan felfigyelnek, 
az jár egy bizonyos ismertséggel, de 
bármennyire is lennék híres a jö-
vőben, igyekeznék ugyan az a falusi 
srác maradni, aki mindig is voltam.

Izgulsz a színpadra lépés előtt?

Nem, soha. Tudom, hogy bármi is 
történjék a színpadon a kollégáim is 
és én is maximálisan felkészültünk, 
és bízunk egymásban, szóval nincs 
miért izguljak. 

Volt már nagyobb bakid a színpadon?

Igen, nem is egy! Talán a legemlé-
kezetesebb számomra, amikor a ta-
nodában Gieler Csaba rendezésében 
Barta Lajos Szerelem című darabját 
csináltuk meg, és a Katona tisztet 
játszottam a darabban. Volt egy jele-
net, amikor le kellett vennem a kar-
domat, mely egy övre volt felfűzve, 
viszont volt rajtam még egy öv, ami 
a nadrágomat tartotta. Ez a két öv 
teljesen összeakadt, és az egész néző-
sereg 2-3 percen keresztül nézhette 
hogyan próbálom valahogy letépni 
magamról a kardot. Bozsó Péter Ta-

nár Úr közben már fetrengett a ne-
vetéstől, úgyhogy szerencsére végül 
egy jó poén lett az egészből.

Könnyen bújsz egy-egy karakter 
bőrébe?

Az karaktertől függ. Én sokkal job-
ban szeretek züllött, zord karaktere-
ket megformálni, mint vicceset vagy 
szerencsétlent. Valahogy a gonosz 
szerepében otthonosabban mozgok. 
De a színházban ez nem igazán ér-
dekel senkit, bármilyen karakter is 
jöjjön szembe, a maximumot kell 
kihozni belőle, függetlenül az én szá-
jízemtől. 

Mit gondolsz a fóti közönségről?

Egy nagyon hálás és éhes közönség. 
Éhesek a jó színházra, a minőségi 
előadásokra és a kultúrára. Mi pedig 
a színházban estéről estére igyek-
szünk ezt az éhséget csillapítani. A 
rengeteg szeretetből és elismerésből, 
amit kapunk, úgy érzem, hogy jó 
úton járunk.

Tisztelt Érdeklődők!  
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Fót Fejlődéséért Közalapítvány Kurató-
riuma pályázatot írt ki helyi civil szervezetek, egyházak és magánszemélyek 
kiemelkedő szellemi-, sport- és kulturális tevékenységének támogatására. 
A pályázati kiírás Fót Város holnapján érhető el. 
A pályázat benyújtásának határideje 2019. május 31. napja.
Kérdés esetén a fotfejlodeseert@gmail.com e-mail címen tudják felvenni a kapcsola-
tot a Kuratórium tagjaival. 

A Fót Fejlődéséért Közalapítvány sikeres pályázatírást kíván! 
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A Magvető Kiadó munkatársa javaslata alapján kerül 
kiválasztásra az az 5-6 személy, aki bemutatkozhat az Irodalmi 

klubban, valamint
közülük egy fő lehetőséget kap önálló irodalmi est tartására 

a következő évben!
Könyvtárunkban korábban már bemutatkozott írók nem 

vehetnek részt a pályázaton.

IRODALMI KLUB  
PÁLYÁZAT

Helyi alkotók (vers és próza) bemutatkozó estje

2019. május 3., péntek 18 óra

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

Fót, Dunakeszi, Mogyoród kistérségből várjuk a 18 év 
fölötti jelentkezőket.  

A részvétel díjtalan!

Jelentkezés: fotikonyvtarvezeto@gmail.com

2019. április 25-ig:
maximum 4-5 vers, próza esetén maximum 6 ezer 

karakter beküldésével (részlet is lehet).

SZEGŐ JÁNOS IRODALOMKRITIKUS



ÓZONOS 
SZAGMENTESÍTÉS, 
FERTŐTLENÍTÉS ! 

Most induló piacbevezető
szolgáltatásként fótiak

INGYEN kipróbálhatják! 
Területtől függően - akár egy 
órán belül - hatásosan elpusz-
títja a vírusokat, gombákat és 
baktériumokat. Használható 
gabonasilóban, egészségügyi, 

vagy ipari létesítményben, 
lakóházban, garázsban, pin-
cében, szellőző- és szellőztető 

rendszerekben, akár az autók-
límákban is. Próbálja ki! 
Egyeztessen időpontot:

+36 30 436 4316

ÜVEG
TÜKÖR

KÉPKERET
Fóti üveges
Manufaktúra 

Fót, Károlyi út 15.
70 284 6006
20 445 5295

www.fotiuveges.hu





●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






