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szekérmagazin

AZ ÉPÍTKEZÉS

A legutolsó beszámoló óta milyen 
előrelépések történtek?

Sok mindennel elkészültünk részben 
szülői segítséggel, amióta utoljára hírt 
adtunk a projektről. Elkészült a két 
lépcsőház minden korlátja, a lépcső-
ház tetőtéri szakasza, beépítésre ke-
rültek a folyosói ajtók és felülvilágítók.  
A biztonsági berendezések is jól áll-
nak, az épület külső és belső oltóvíz 
ellátása elkészült, a tűzjelző berende-
zés beüzemelése a jövő héten lezárul.  
A külső közműépítés és a tereprende-
zés is elindult. Az ÁNTSZ már átvette 
az épületet, részéről ezzel hozzájáru-
lását adta a működési engedélyhez. 
Most indítjuk a katasztrófavédelem el-
járását is.

Miben tud a szülői közösség segíteni 
a közeljövőben?

Ami a belső munkálatokat illeti, hátra-
van még 4 terem parkettázása és majd 
a végső takarítás. Kint szükség van 
még sok segítő kézre a tereprendezés-
nél, a kerítés építésénél, és a műhely 
kialakításánál. És az i-re a pontot ter-
mészetesen a költözés fogja feltenni.

Ezek alapján reálisnak tűnik még 
mindig a félév végi költözés?

Minden a szakhatóságoktól függ, de 
igen, még mindig ez a cél.

Ahogy közeledik az évvége, egyre többen 
teszitek fel a kérdést: hogy áll az épület,  
elérhető közelségbe került-e már a költözés?  
Berkényi Attilától kértünk helyzetjelentést.
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Hol és mit tanítottál eddig?

Az elmúlt hét évben más felé fordult a figyel-
mem: a főállású anya-státuszom mellett otthoni 
és kórházi szüléseket kísértem, illetve szoptatási 
nehézségekkel küzdő anyáknak segítettem. A ta-
nítás az ezt megelőző időszakban volt az életem 
része, bár teljes állású Verka néni nem sokat vol-
tam mindeddig. Tanítottam ének-zenét általános 
iskolában harmadiktól nyolcadik osztályig, gim-
náziumban 9-11. osztályban, szolfézst és zeneel-
méletet zeneiskolában, 7-14 éves gyerekeknek. 
Vezettem kórust zenei általános iskolában, és ami 
a legizgalmasabb volt, mentőápoló-tanoncoknak 
tanítottam éneket. Sajnos az állami keretek szű-
kösnek bizonyultak ahhoz, hogy megelégedéssel 
nyugtázzam a munkámat, ezért fordultam a kisba-
bát vállaló családok felé. Sokáig úgy gondoltam, 
nem fogok már tanítani, de a Nagy Rendezőnek 
más tervei voltak velem. 

Hogyan kerültél kapcsolatba a Waldorf pedagó-
giával és az iskolánkkal?

Egészen félelmetes kimondani, hogy 27 évvel ez-
előtt találkoztam először Steiner világával. Egy 
olasz családnál voltam gyermekfelvigyázó: egy 
festőművész házaspár két kicsi gyerekére vigyáz-
tam. Nagyon tetszett, hogy a gyerekszobában 
nem képeztek egyenletes avarréteget a csillivilli 
műanyag játékok: mindössze két polc volt: rajtuk 
néhány kosárban fakockák, gesztenyék, gyapjú-
labdák és néhány szép mesekönyv. Akkor még 
nem tudtam, ki a csuda az a bizonyos Rudolf Stei-
ner, akinek a nevére hivatkozva csak pentaton da-
lokat volt szabad énekelnem a gyerekeknek. Szent 
Mártonhoz közeledve lámpást készítettünk, ad-
ventben pásztorokat formáztuk agyagból, angyalt 
selyemből, Betlehemet, Kisjézust gyapjúból...

Nagyon meghatározó élmények voltak számomra, s 
évekkel később, amikor a férjemmel összeházasod-
tunk, majd az első gyermekünket vártuk, boldogan 
tervezgettük, hogy nekünk sem lesz tévénk, kevés, 
és természetes anyagból készült játékokat enge-
dünk be a lakásba, és megéljük az ünnepeinket az 
évkör szerint.

Waldorf intézménybe még jó ideig nem volt lehető-
ségünk járatni a gyerekeinket. A negyedik gyerme-
künknek adatott meg először ez: a dunakeszi Wal-
dorf óvodába írattuk be négyéves korában. Közben 
a nagyobbik lányunk is váltott: a Csillagberekben 
kezdhette meg a hatodik osztályt. Oda készültünk 
Johannával is az óvoda után, de tavaly Fótra köl-
töztünk, ezért kézenfekvőnek tűnt, hogy inkább  
a fóti iskolába jelentkezzünk. Így lettem tavaly fóti 
Waldorf-szülő. Azután szépen lassan én is „befa-
roltam” ide, mint a farkas a kismalacék kunyhójába 
télen. A lelkem mélyén mindig is erre vágytam, csak 
a bátorság hiányzott sokáig. Aztán mertem nagyot 
álmodni, és sok-sok beszélgetés Waldorf-tanárokkal 
meggyőzött, hogy itt a helyem.

Hány gyerkőccel kezdtétek el az első osztályt?

Huszonnégy elsős van az osztályban: kilenc fiú és 
tizenöt lány.

Szerinted milyen különleges képességekkel kell 
rendelkeznie egy waldorfos osztálytanítónak? 

Ezt a kérdést időről időre felteszem magamnak, és 
mindig arra jutok, hogy türelmen és alázaton kívül 
semmi. Az önreflexió fontos: minden egyes nap 
megvizsgálni, mi a személyes motivációm. Ha szu-
per akarok lenni, valami nagyot véghezvinni, akkor 
elbuktam, mert az rólam szól. Ha a gyerekeknek 
akarok valamit adni, ha rájuk figyelek, akkor már 
pont elég jó osztálytanító vagyok. Nem kell a leg-
jobbnak lenni, csak eléggé jónak. Mint egy anya, aki 
ha nem is elég ügyesen osztja be az idejét, nem 
is mindig a legjobban reagál, de a gyerekeinek ő  
a legjobb anya. Azt hiszem, a „verkanéniség” a szu-
perképességem.

Röviden úgy lehet összefoglalni, hogy a technológia 
előretörésének, gyorsulásának milyen hatásai vannak 
ránk, közösségeinkre, társadalmakra. A film érdekessé-
ge, hogy a technológiai fejlesztésekről, a technológiai 
világ hátteréről azok számolnak be, akik ezt megalkot-
ták. Ahogy mondták, két iparágnak vannak felhasználói: 
a drognak és technológiának.

Miért érdemes megnézni diákoknak, szülőknek, taná-
roknak? Mert ebben élünk, ez a valóságunk. Kétszer 
néztem meg a filmet, egyszer állami iskolába járó 7. osz-
tályosokkal irodalomórán. A diákok felismerték, hogy  
a film róluk szól, ők a veszélyeztetett korosztály, ugyanis 
olyan mértékben hatja át életüket az online technológia, 
a virtuális világ, amire eddig nem volt példa. Mint ahogy 
arra sem, hogy néhány óriásvállalat képes arra, hogy 
polgárháborúkat robbantson ki, választásokat manipu-
láljon. 50 fejlesztő dönti el a Szilícium völgyben, hogy 
mit lásson 2 milliárd ember megjelenés szempontjából. 
A szerverek végtelen hadán futnak az algoritmusok, 
amelyek tanulnak, azt tanulják, hogy vegyék el a figyel-
münket mind hosszabb időre és nem azért teszik, hogy 
ez nekünk jó legyen, hanem mert mi magunk vagyunk 
a termék, a figyelmünkkel fizettünk és kapjuk a hirde-
téseket.

Kamaszok vonatkozásában a „like” gomb megalkotója 
csak valami kedvességet kívánt behozni a mindenna-
pokba, s nem volt hatástanulmány, fókuszcsoport, hogy 
ennek mi lesz a következménye. A közösségi média 
visszajelzései rengeteg kamaszt taszítottak depresszi-
óba, szorongásba és sajnos öngyilkosságba is. Embe-
ri szükségleteink közé tartozik a közösségi lét, de arra 
nem vagyunk jól képesek, hogy folyamatosan visszajel-
zésekben éljünk, mint ahogy ez például az Instagram-
mon megtörténik.

Mindemellett a közösségi média, az ajánlások vélemény-
buborékot képeznek, az álhírek hatszor olyan gyorsan 
terjednek a neten állítólag, mint a valóságon alapulók. 
Az igazság unalmas. Megjelent az erős társadalmi pola-
rizáció, a gyűlöletbeszéd, a kirekesztés, mindez persze 
a profit érdekében. Ahogy mondják a filmben, nem  

a technológiával van a baj, hanem azzal, hogy belőlünk  
a legrosszabbat hozza ki és társadalmi, ember együttlé-
tünk kerül veszélybe, most, mikor nagyon fontos lenne 
az összefogás, járvány, klímaváltozás időszakában.

Waldorf iskolában a Waldorf pedagógia egyik alapel-
ve, hogy belülről jöjjön a mozdulat, a felnövekvő gyer-
mek képes legyen saját magából kihozni azt, ami benne 
van és legyen önmagában bízó, derűs felnőtt egyszer.  
A technológia használat ezt nem mindig könnyíti meg, 
ezért érdemes 13 éves kortól akár szülőnek gyermeké-
vel együtt megnéznie ezt a filmet és beszélgetni erről, 
hogy hogyan lehet a függőségnek ellenállni, akkor is, 
ha az egész rendszer arról szól, hogy függőek legyünk 
és neuronként vegyünk részt a milliárdosok profitter-
melésében. Van másik út s ha minden igaz, a Waldorf 
pedagógia szellemi atyja, Rudolf Steiner ezért kezdett 
bele egy új pedagógiai rendszerbe, hogy legyen majd 
egy mag, akik aktív résztvevői lehetnek egy új társadal-
mi rendszer kialakításának, melyben az ember ember 
marad és nem algoritmusként létezik ahogy ezt Harari 
is feltette kérdésként Homo deus című könyvében: Em-
ber vagy gép vagy embergép?

Bízom benne, hogy közületek mind többen megnézik, 
megértik 2020. eddigi legfontosabb filmjének a mon-
danivalóját és ennek megfelelően cselekszenek fele-
lősséggel.  Tudom, hogy nem könnyű a helyzetünk, jó-
magam öt gyereket neveltem, három már nagykorú és 
voltak csatáink géphasználat, tudatos médiahasználat, 
manipulációs pontok, okostelefon hozzáférés területén. 
Jómagam tartottam a Waldorf ajánlást, csak gimisnek 
lehetett okostelefonja. Együtt élünk a technológiával, 
csak nagyon nem mindegy, hogy mi irányítjuk, vagy  
a mesterséges intelligencia irányít minket. A manipulá-
ció elleni védekezés egyik fő eleme, hogy felismerjük, 
és döntsünk, a másik, ami véd ellene az élő közösség, 
ami a Waldorf iskolákban jól működik a közösségi alko-
tásokban is, s maradjon is így mindig.

Rozsnyai-Porpáczy Anett

Horváth Réka
13.–os Waldorf szülő

Szeptembertől egy színes egyéniséggel gazdagodott  

tanári karunk: az elsősök osztálytanítóját, Tokodi Veronikát 

ismerhetitek meg interjúnkból.

2020. szeptemberében mutatta  
be a Netflix a Társadalmi dilemma  
(Social Dilemma) című filmjét. 

FILMAJÁNLÓ
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Ez egy igen különleges táblarajz: nem csak azért, mert az 
első osztályos gyerekeknek az első, de osztálytanítójuknak, 
Verka néninek is az első, tanárként a saját osztályának meg-
teremtett táblarajza. A táblán egy csodálatos mesevilág 
tárul a gyerekek szeme elé, ahol visszaköszönnek az első 
iskolai munkák, a formarajz epochán megismert formák.

Végre ez is elérkezett! Az iskola hetedik évében a gye-
rekek már akkora önállóságra tesznek szert, hogy akár 
a saját tantermük éves felújítását is rájuk lehet bízni.  
A falakat idén az ő munkájuk díszíti, és hát a végered-
mény önmagáért beszél. (persze azért a takarításnál jól 
jött egy kis szülői segítség is)

A tavaly elmaradt vályogkunyhó-építést pótolta. Mindenki, még a testvérek és 
szülők is kivették a részüket a munkából. A dolgos hétvégék eredménye két szép 
tapasztott kemence, melyben azóta ki is sültek a gyerekek első agyagfigurái.

Csaknem hat hónapnyi szünet után vajon hogyan alakul újra a szociális tér, a szokásrend? Mennyit és miben változtak a gyer-
mekek? Hogyan tudunk visszatérni a közös munkához? Mi alapján csináljak új ülésrendet? Folyton ilyen kérdéseken töpreng-
tem. Simon Nóra tanácsára döntöttem úgy, hogy előre hozom a házépítés epocha néhány napját, hagyom az önszerveződést 
kibontakozni, figyelem a csoportok alakulását, a munkamódszereket, a gyerekek egymáshoz való kapcsolódását, a számtalan 
változást, amit hoztak. Ezekben az eufórikus napokban újra egymásra találtak, és megérezhették a bennük szunnyadó világ-
formáló erőket. |  Kertész Eszter

Szeptember első hetében a 6/b biciklitúrán volt a földrajz 
epochához kapcsolódóan. Szobig mentünk vonattal, a MÁV 
külön bicikliszállító kocsit biztosított számunkra :) és onnan 
„lecsorogtunk” Vácig. Utunk során többször megálltunk, 
megfigyeltük a Duna folyásirányát, a gyakorlatban tanultuk a 
térképhasználatot. Természetesen a játszóterezés, fürdőzés 
és a fagyizás sem maradhatott ki. Egy ilyen túra nagy pró-
batétel a kitartásban, az egymásra figyelésben, szerencsére 
mindenki kitűnően vizsgázott és egy nagyszerű élménnyel 
lettünk gazdagabbak. | Barna Gabriella

A második osztály első formarajz epochájában ismét a man-
tapik világában kalandozott. Egy olyan szép helyen, ahol a 
tó vize tiszta, mint az ég. Rajta tündérrózsák laknak, és a fák 
oly szépen tükröződnek a vízen, mint a mesében.

Berényi Katalin

1. osztály

7.a osztály

Kunyhóépítés a 3. osztályban

 a 4. osztály kemenceépítéssel kezdte a tanévet

2. osztály

6. osztályÍGY KEZDŐDÖTT A TANÉV A FÓTI WALDORFBAN
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A karantén után már mind nagyon hiányoztunk egymásnak 
és rengeteg megbeszélni valónk volt, ezért a mentoraink 
szerveztek nekünk egy ötnapos kirándulást Zebegénybe 
augusztus elejére. Voltunk sárkányhajózni és kirándulni, so-
kat sportoltunk, és persze rengeteget fürödtünk a Dunában.

Sokat beszélgettünk az online oktatással kapcsolatos élmé-
nyeinkről: arról, hogy mi volt megfelelő és mi nem, és hogy 
hogyan éltük meg azt az időszakot. Rengeteg ötlet született 
arról, hogy ha szükség lesz rá, hogyan csináljuk majd jobban 
a jövőben.

A tanévet egy biológia epochával kezdtük, tanultunk a vér-
keringésről, a légzésről és az emésztésről. Az egyik órán ser-
tésszívet boncoltunk.

Márk Lilla (10.oszt.)

Mint köztudott, a 11. osztály erdészeti gyakorlatra ment vol-
na Kunpeszérre, a Kiskunsági Nemzeti Parkba, szeptember 
9-17-ig. Ám balszerencsés körülmények és Orsi sajnálatos 
balesete miatt végül lefújtuk. Helyette a tanárok, időszűké-
ben, hamar, profi módjára kitalálták, hogy Nyerges Attila,  
a testnevelés és földrajz tanár segítségével, itt Fóton  
az iskolánál készítenek nekünk egy fantasztikus földmérés 
gyakorlatot. Mivel még tart a gyakorlat, így nem tudom 
összegezni, hogy a 8 nap alatt mit tanultunk, de el tudom 
mondani, hogy miket tevékenykedtünk az elmúlt 5 napban. 
Ha egy szóval kéne elmondanom, akkor azt mondanám: 
térképészet. Ez annyit takar, hogy megtanuljuk ábrázolni  
a természetet, az épületeket és az adott terepeket papíron. 
Ennek a könnyebb megvalósításához 6-7 fős csoportokra 
osztottak minket, és naponta mindegyik csoport más-más 
területet kapott, hogy feltérképezze azt. Először nem kap-
tunk semmiféle mérőeszközt, ezért magunktól kellett ki-
találnunk, hogy a térképünkön hogyan lesznek a méretek. 
Következőnek a mérőeszközöket tanultuk meg használni, 
majd pedig a lemért adatok milliméterpapíron való ábrá-
zolását. Szeptember 9-10-11. napokon a gyermekvárost jár-
tuk be keresztül-kasul, az emberek csodálkozása ellenére 
is. Szeptember 14-15-16. napokon drága tanárainknak olyan 
csodás ötlete támadt, hogy a következő szintnek (vagyis 
a domborzat feltérképezésének) jelentősen jobb helyszíne 
lenne az iskolánkhoz közel fekvő Somlyó, mint a Gyermek-
város, ahol az egyetlen nagyobb domborzati objektum az 
erdő közepén lévő „csatornadomb”. Közel s távol, egyelőre 
ennyi információval tudok szolgálni. A térképek megtekint-
hetőek a 11. osztály termének az első ablakában.

Koncz Kitti 11. osztály

10. osztály 11. osztály

Minden évben az aktuális 8. évfolyamos tanulóink szervezik 
a Szent Mihály-napi programot az alsóbb évfolyamoknak. 
Játékokkal, előadással készülnek társaiknak, hogy aztán a 
nap végén az is kiderüljön, merre billen a mérleg serpenyője.

8. osztály

Nem könnyű közösséget építeni, megtartani a jelen kor 
kihívásai között. Ugyanakkor világosan látszik, hogy  
a bátorságunk megtartása, közösségeink erősítése na-
gyon fontos feladatunk. Talán új utak keresését kell cé-
lul tűznünk magunk elé, hogy ne veszítsük el egymást. 
Ezekkel a gondolatokkal ültem le a szülői kör elé, és csak 
reméltem, hogy elengedik a gyerekeket szeptember ele-
jén, mert tudtam, hogy erre most nagy szükségünk van 
az elmúlt fél év után. Nagyon hálás vagyok azért, hogy 
bizalmat kaptunk, és az egész osztály ott lehetett. A ha-
todikos ásványtan epocha gyakorlati részét terveztem 
Szilvásváradra, egy remek nagypapánk, Regős József 
részvételével. Friss hetedikeseimet inkább az együttlét, 
a beszélgetések, ugratások, a rágcsálnivalók és a buli 
érdekelte. De becsülettel végigjárták a túrákat, többen 
lelkesen vettek részt Jocó bácsi előadásain, íjászkod-
tunk, kőbaltát készítettünk, palát pattintottunk. Némán 
csodáltuk a csillagos eget az éjszakai erdőszélen, a fű-
ben fekve egymás mellett. Nevettünk, veszekedtünk, 
titkolóztunk, csibészkedtünk, beszélgettünk őszintén, 
vagy éreztük magunkat magányosnak. Együtt voltunk, 
egymásra reagáltunk, egymásra hatottunk, egymást ér-
zékeltük. Olyan jó, hogy ez most mind felértékelődött, és 
hétköznapi dolgoknak lehet tiszta szívből örülni!

Tornai Tünde

7.b osztály
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Fót polgármesterével, dr. Vass Györggyel beszélgettünk a 
város fejlesztési terveiről és a Fóti Waldorfot közvetlenül 
érintő, izgalmas kérdésekről. 

„MI MINDENKÉPPEN SZORGALMAZZUK AZ ÉPÍTKEZÉST...”

Iskolába jövet naponta látjuk, hogy végre kezd 
megújulni a környezet a Vörösmarty téren. Van-
nak-e más fejlesztések folyamatban vagy tervben, 
amik nincsenek ennyire a szemünk előtt?

dr. Vass György: Fótra minden kell: prioritás az 
egészségügy, a sport és az emberek komfortérzeté-
nek a javítása. Én azt hittem, amikor 3 éve felkerül-
tem ide Békés megyéből, hogy Újpest Városkaputól 
pár kilométerre minden rendben van. Erre kiderült, 
hogy itt a belvárosban homokos utak vannak és at-
tól függ a gyalogjárdák állapota, hogy az gazdag 
vagy szegény ház előtt fekszik-e. 

Egy új egészségházat tervezünk, ahol nemcsak 
szakrendelések és gyógyszertár lesz, hanem fiziko-
terápia, de infúziós kezelést és egynapos sebészetet 
is szeretnék, hogy ne kelljen Vácra vagy Dunakeszire 
átjárni a fótiaknak. A rendelővel szomszédos Szent 
Benedek lakóparkot ráépítették a szántásra, és az-
óta sem történt semmi a környéken. Rendezni kell 
a környezetet, közparkot, parkolóhelyeket kell lét-
rehozni. 

Sportcsarnokot, uszodát tervezünk, fejlesztjük  
a Fót SE-t. A sportcsarnokra  pályázati pénzt nyer-
tünk, a Malom utca végében épül meg a 2000 nm-es,  
524 férőhelyes sportcsarnok, ami mindenféle sport- 
és tömegrendezvényre alkalmas lesz.

Bevásárlási lehetőségeket kell idehozni: elvileg van 
Auchan Fóton, de 6 km-re a várostól és busszal  
4 órás kirándulást jelent egy bevásárlás. Most egy 
Lidl, egy Coop és egy Príma van tervben, ezek ki-
szolgálják mindenki pénztárcáját.

Közelharcot vívunk azért, hogy a Dózsa György út 
legyen a városé és normális parkolási lehetősége-
ket alakíthassunk ki. A városban mindenhol, még  
az újonnan felújított utcákon is az autók foglalják el 
a gyalogjárót. Létrehozzuk a közterület felügyeletet, 
mert rendnek kell lennie a városban. 

De tudok jó dolgokról is beszámolni: életet leheltünk 
civilekkel közösen a kisalagi sportpályába. A kisalagi 
embereknek régóta szükségük volt már ATM auto-
matára, ez elkészült, de ott is szükség van egy vá-

rosközpontra: a riói bádogbodegákat le kell söpörni, 
és tisztességes városközpontot tervezünk megfelelő 
épületekkel, szökőkúttal. 

A MÁV-val sikerült tárgyalni arról, hogy a két pálya-
udvaron megcsináljuk a P+R parkolót, betonnal, vi-
lágítással, kamerával. Ez most áll tervezés alatt és 
jövőre indul el.

A sikátorpusztai lakók 10 éve kérték, most került 
aszfalt a bekötő útra. 

Rendbe hoztuk pályázati pénzből a városházát -  ami 
az összedőlés határán állt, - de új,  városnak megfe-
lelő központot is létre fogunk hozni új városházával. 
A roncs épületeket le fogjuk bontani, és méltó helyet 
teremtünk a most eldugott katedrálisunknak, - mert 
ez a templom megérdemli ezt az elnevezést, és lát-
szania kell. Vesszük sorra a feladatokat.

Reggelente hatalmas dugókban araszolva hozzuk 
a gyerekeket a suliba. Van-e az önkormányzatnak 
terve a megoldásra?

dr. Vass György: Erre az egyik válasz a vasútfejlesz-
tés, meg kell teremteni a lehetőséget, hogy az em-
berek letegyék az autót. Ha megnézzük, tíz autóból 
kilencben egy ember ül. A másik az északi elkerü-
lő út, ami Csomád, Erdőkertes és Veres felől men-
tesítené a várost az átmenő forgalomtól, ennek a 
csatlakozási pontja az A2-es úton a Shell kútnál és a 
Rakétabázisnál lenne. 

Épül az új iskolánk, ehhez komoly pénzügyi segítsé-
get kértünk az önkormányzattól. Mire számíthatunk?

dr. Vass György: Nem zárkózunk el előle, tárgya-
lunk róla. Több fázisban gondolkodunk a támo-

gatásról, és akár a közös hasznosítás is megoldás 
lehet.

A korábbi tervek szerint az új iskolánk szomszédsá-
gában a Népművészeti Iskola kapott volna új épü-
letet, de még nem látjuk a munkák megkezdését. 
Mi lehet ennek az oka?

dr. Vass György: Mi mindenképpen szorgalmazzuk 
az építkezést, mert egy oktatási központ azon a ré-
szen nagyon jót tenne a városnak. Ez a beruházás 
most egy szennyezett talajminta miatt áll, mert a ta-
laj tisztítása jelentősen megnövelné a költségeket, 
de rajta vagyunk az ügy előremozdításán. 

A Waldorf  iskola és a város kapcsolatát milyennek 
látja, hogyan lehetne szorosabbra fűzni?

dr. Vass György: Az egyik út a közművelődés és 
sport: a művelődési házba minél több helyi gyere-
ket szeretnénk bevonni,  azért fejlesztjük a Fót SE-t  
is, hogy sportolási lehetőséget biztosítsunk a gye-
rekeknek. A társadalmi eseményekbe is jobban be 
lehetne vonni a gyerekeket. Egy nagyobb városi 
eseményre nem többszázezer forintos művészeket 
kell meghívni fellépőnek, hanem a saját gyerekeink-
nek kell megadni a lehetőséget, hogy megmutas-
sák magukat, ebben az Önök iskolája kitűnően részt 
is tudna venni. De máshogy is bekapcsolódhatnak  
a gyerekek: a  Vörösmarty téren lebontott épület he-
lyén most gyönyörű zöld fű van és egy ronda tűzfal. 
A vakolás után szeretnénk meghívni iskolákat, hogy 
rajzoljanak rá a diákok, az ő alkotásaik díszítsék a fa-
lat. Ezután  megnézzük, hogy a gyerekek merre gya-
logolnak a füvön és ott fognak futni majd az utak. 
Így együtt alakítunk ki egy közparkot, ami végül  
a gyerekeké lesz. 

Rozsnyai-Porpáczy Anett
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MIHÁLY NAP

Uram, tégy a béke eszközévé,
hogy szeretetet vigyek oda ahol gyűlölet van,
és megbocsássak, ahol bűn van,
hogy egyesítsek, ahol széthúzás van
és igazságot hozzak, ahol tévedés van,
hogy fényt vigyek oda, ahol sötétség van,
és örömet vigyek, ahol szenvedés van.
Nem azért, hogy vigasztalódjam,
hanem, hogy vigasztaljak;
nem azért, hogy megértsenek,
hanem, hogy megértsek;
nem azért, hogy szeressenek,
hanem, hogy szeressek.
Csak ez a fontos,
mert amikor adunk – kapunk,
amikor megbocsátunk – bocsánatot nyerünk,
amikor meghalunk – új életre kelünk.

/Assisi Szent Ferenc/
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