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Ezzel a vidám és sikeres fóti kisgyermekeket ábrázoló képpel kívánunk 
minden Kedves Olvasónknak 

boldog, nyugodt és eredményes új évet!
A Decens Kiadó munkatársai

A kép a Garay János Általános Iskola egyik díjazott bábcsoportját örökítette meg.

 Boldog újévet!

Fehér kenyér dagadjon
A nyárfa teknőben! 
Hús, kenyér és ruha 

Legyen mindig bőven, 
A patikát felejtsük el 
Az új esztendőben!
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E Advent 4. vasárnapján, hóesésben,
az Óvodakertben

Sebők Sándor atya és Pozderka Gábor 
meggyújtják a 4. gyertyát

A Fáy András Általános Iskola énekkarosai 

A Fóti asszonykórus

A Fót-Központi Református gyülekezet énekkara

Sokan eljöttünk!

A Cselényi József Népdalkör előadása

Ajándékok a sátorban

Pozderka Gábor alpolgármester bejelentette, hogy az EU-s 
pályázatok során Fót „karácsonyi ajándékot kapott”, egy 

150 millió forintos támogatást bölcsődebővítéshez
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„Újév” napjának nevezi január elsejét az ősi naptári szokás, és jókí-
vánságaink tolmácsolása során százszor is elmondjuk ezt a kifejezést. 
Szinte gépiesen pergetjük már, minden gondolkodás nélkül. Észre sem 
vesszük, milyen mélységek felett siklunk el. Mert, ha jól meggondoljuk, 
tulajdonképpen csak kétféle módon volna szabad „újévről” beszélni. Vagy 
cinikus, fanyar mosollyal, ahogy valami ízetlen tréfát ad tovább az ember, 
amelyen már maga sem tud szívből nevetni. Vagy pedig megilletődött 
áhítattal avatunk bele másokat is valami nekünk ajándékul jutott szent 
titokba.

Az egyik oldalon állhat az az ember, aki az „újév” emlegetésére ránt egyet 
a vállán, és legyint a kezével. – Új év? Hát van valami új a nap alatt? Nem 
úgy játszik-e velünk az élet, mint a rossz termékmenedzser, aki silány 
áruját új címkével és új csomagolásban próbálja rávarrni a hiszékeny 
vásárlóközönségre? 2013-as csomagolásban, igaz, nem volt még részünk 
sem örömben, sem bajban. De ha felbontjuk a csomagot, ki fog tűnni, 
hogy ugyanaz a régi portéka van benne, amit már jól ismerünk.

Ezzel az életfelfogással szemben áll a másik, vele homlokegyenest 
ellenkező. Eszerint nemcsak hogy nem igaz az, hogy semmi új nincs a nap 
alatt, hanem éppen fordítva: semmi sincs a nap alatt, ami egészen és csak 
régi volna. Az életünk útja mindig új tájak felé kanyarodik, és nekünk ezt 
az utat reménykedéstől csillogó szemmel kell járnunk, tudva azt, hogy 
minden fordulónál új szépségek és új csodák tárulhatnak elénk.

Mi is ezt valljuk, és a reánk virradt esztendőnek úgy indulunk neki, hogy 
azt szent bizonyossággal újnak merjük nevezni. Rátehetjük erre a bizony-
ságra az Ige pecsétjét. Benne a próféta szája által maga az Örökkévaló 
Isten biztosít bennünket arról, hogy a jövő év új lesz – mert Ő maga „újat 
cselekszik”.

Ismeretlenül terül el előttünk az új év. Rejtelmesek a titkai. De egy titokról 
elvonta Isten a fátylat: megjelentette nekünk, hogy Ő maga már ott van 
előttünk, és vár bennünket. Megérthettük, hogy Ő élő Isten, hogy Ő min-
denek egyetlen Ura, és hogy az Ő kegyelme elégséges arra, hogy minden 
rosszból diadalmas jót szerezzen – mert Ő „újat cselekszik”.
Kell-e ennél több? Induljunk, menjünk elébe nyugodt, bízó, bátor lélekkel! 
Új lesz ez az esztendő valóban, és hálásak leszünk, hogy megérhettük.

Testvéri szeretettel:
     Sebestyén Győző  
                                                   lelkipásztor

„Ne a régi dolgokat emlegessétek, 
ne a múltakon tűnődjetek! 
Mert én újat cselekszem”
Ézsaiás könyve 43:18–19

Istentisztelet Karácsony Szenteste
a református templomban
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Képviselő-testületi ülések

Nyílt ülésen
•  Döntés Fót Város Önkormányzat 2013. évi költ-
ségvetési koncepciójának elfogadása tárgyában

• Köznevelési intézmények működtetése

• Döntés Fót Város Önkormányzat fenntartásá-
ban álló intézmények munkavállalóinak rendkí-
vüli év végi juttatása tárgyában

• Döntés a fóti 0176/1 hrsz-ú „kivett út” megjelö-
lésű földrészlet felújítását követő önkormányzat 
részére térítés nélküli átadása ügyében

• Fót Város Önkormányzata és az Auchan Ma-
gyarország Kft. között létrejövő támogatási meg-
állapodás

Zárt ülésen
• Döntés a Fóti Településszolgáltató Kht. v.a. tu-
lajdonában lévő vagyonelemek tulajdonjogának 
megszerzéséről

Nyílt ülésen
•  A köznevelési intézmények állami fenntartás-
ba vételével összefüggő intézmény átadás-át-
vételről, a feladatellátáshoz kapcsolódó létszám 
átadásról, valamint a feladatellátáshoz kapcso-
lódó vagyonelemek, jogok és kötelezettségek 
megosztásáról szóló megállapodás elfogadása

• Döntés a köznevelési intézmények további 
működtetéséről (új költségvetési szerv létreho-
zása, az ESZEI alapító okiratának módosítása)

• Felülvizsgálat Fót Város köznevelési intézmé-
nyei Alapító Okiratainak tárgyában

• Felhatalmazás Dunakeszi Kistérség Többcélú 
Társulási Tanácsának napirendi pontjainak elfo-
gadásához

• Javaslat az Auchan Magyarország Kft. által fel-
ajánlott vásárlási utalványok kiosztására

Az év utolsó hónapjában a Képviselő-testület csak két rendkívüli ülést tartott. Részletes beszámolót következő lapszámunkban olvashatnak 
majd az érdeklődők, de a meghívókban szereplő napirendi pont javaslatokat az alábbiakban ismertetjük.

Elkezdődött a az Öregfaluban az 
utcanévtáblák cseréje, illetve pótlása. A vá-
rosközpontban fóti címerrel ellátott, elegáns 
táblák díszítik a környezetet.

December 3-án December 12-én

Új utcanévtáblák 

Az ülések a házasságkötő teremben folytak

A Polgármesteri Hivatal munkatársai és az 
intézményvezetők alkották a hallgatóságot

Javítják a Polgármesteri Hivatal
épületének tetejét

A Művelődési Ház épülete a tavaszra
tervezett javításra vár
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Kinevezték a járási hivatalok vezetőit
Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes, közigazgatási és igazság-
ügyi miniszter december 17-én hétfőn ünnepélyes keretek között 
kinevezte a járási hivatalok vezetőit. Januártól vidéken 175 járási hi-
vatal és a fővárosban 23 kerületi hivatal kezdi meg működését a fő-
városi és megyei kormányhivatalok szervezeti egységeiként, hogy a 
megyei szintnél alacsonyabb államigazgatási feladatokat ellássák. 

A járási hivatalvezetőket a megyei és fővárosi kormánymeg-
bízottak javaslatára a közigazgatási és igazságügyi miniszter 
nevezi ki határozatlan időre. A járási hivatalvezetők feladata 
az lesz, hogy a jogszabályokban és belső szabályzatokban a 
hatáskörükbe utalt feladatokat ellássák, biztosítsák a járási 
törzshivatal és szakigazgatási szervek feladatellátását, a hi-
vatal működésének üzemeltetetést, s ők gyakorolják a mun-
káltatói jogokat a járási hivatal és szakigazgatási szerveinek 
kormánytisztviselői felett.
A hivatalvezetők kiválasztásánál a cél az volt, hogy szakma-
ilag felkészült, közigazgatásban jártas vezetők kerüljenek a 
hivatalok élére. Kinevezésük feltétele a felsőfokú végzettség 
és legalább 5 év közigazgatási gyakorlat, amelybe beleszá-
mít az országgyűlési képviselői tevékenység és a polgármes-
teri tisztség betöltése is.

A kinevezett járási hivatalvezetők átlagosan 12 éves közigaz-
gatási gyakorlattal rendelkeznek. Közel kétharmaduk jogász 
végzettségű, s több mint 60-an a jegyzői munkát cserélik fel 
a járási hivatal vezetésére. A most kinevezett vezetők 52%-a 
nő. 
Hét közülük jelenleg országgyűlési képviselő, ők a követke-
ző választásig megtarthatják mandátumukat, azt követően 
a két tisztség összeférhetetlen. Tizenegyen polgármesterek, 
ők a törvény értelmében lemondanak polgármesteri tisztsé-
gükről. 
Mint ismert, a járások kialakításáról tavaly szeptemberben 
döntött a kormány, a közigazgatás átfogó, a közjót szolgá-
ló átalakításának, a Jó Állam kialakításának egyik fontos ál-
lomásaként. A cél az volt, hogy olyan modern kori járások 
jöjjenek létre, melyek hozzájárulnak a mai közigazgatásnál 
alacsonyabb társadalmi költséggel, hatékonyabban és ügy-
félközpontúan működő területi közigazgatás létrejöttéhez. 

A járások kialakításának alapelve az volt, hogy a megyék ha-
táraihoz igazodva az állampolgárok számára biztosítsa az 
államigazgatási szolgáltatásokhoz való gyors és könnyű hoz-
záférést és a jelenleg létező ügyintézési helyszínek lehetőség 
szerint maradjanak meg.

A januárban induló járási hivatalok elsősorban okmányirodai 
feladatokat, a gyermekvédelmi és gyámügyeket, valamint 
egyes szociális, környezetvédelmi, természetvédelmi igaz-
gatási ügyek intézését veszik át a településektől. Jövő évtől a 
járási hivatalokon belül szakigazgatási szervként fog működ-
ni a járási gyámhivatal, a járási állategészségügyi és élelmi-
szer-ellenőrző hivatal, a járási földhivatal, a járási munkaügyi 
kirendeltség.

Bíró Attila, a
Dunakeszi Járási Hivatal vezetője 

Bíró Attila 1967-ben szüle-
tett Vásárosnaményban. 
1991-ben az Eötvös Ló-
ránd Tudományegyete-
men magyar-történelem 
szakos tanárként diplo-
mázott. Jelenleg a Károli 
Gáspár Református Egye-
tem jogászhallgatója. 
1997-től a Magyar Táv-
irati Iroda Rt. Elnöki Tit-
kárságának vezetője volt. 
2001-től a Nemzeti Kultu-
rális Örökség Minisztéri-
umában tanácsadóként 
dolgozott, 2002-től Duna-
keszi Önkormányzatának 

polgármesteri tanácsadója volt, majd 2010-ben osztályvezető-
jévé választották, mely tisztséget mostani kinevezéséig töltöt-
te be. 2011 óta a Dunakeszi Sportjáért Közhasznú Alapítvány 
kuratóriumi elnöke. 

A Dunakeszi Járási Hivatal székhelye Dunakeszi.
A dunakeszi járáshoz tartozó települések:

Csomád, Dunakeszi, Fót, Göd.
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A téli időszakra való felkészülés menetéről tartott rendkívüli védel-
mi bizottsági ülést a Pest Megyei Védelmi Bizottság december 12-
én. Az esemény levezető elnöke Tarnai Richárd kormánymegbízott, 
a Megyei Védelmi Bizottság elnöke volt, az eseményen részt vett 
Rosdy Tamás, a Pest Megyei Kormányhivatal főigazgatója is. 

Megkezdődött a felkészülés a télen várható rendkívüli időjárásra, 
amelyben a megyei védelmi bizottságoknak és elnökeiknek, valamint 
a megyei kormánymegbízottaknak fontos feladat jut. Ezért a téli időjá-
rási körülményekre való felkészülés jegyében a Pest Megyei Védelmi 
Bizottság rendkívüli védelmi ülést tartott 2012. december 12-én. Az 
ülést Tarnai Richárd kormánymegbízott, a Pest Megyei Védelmi Bizott-
ság elnöke vezette le.

Tarnai Richárd az ülés megnyitásaként kiemelte, az új katasztrófavé-
delmi rendszer világos alá- és fölérendeltségi viszonyokat, felelősségi 
köröket határoz meg, egyértelmű irányítási rendszereket alakít ki, így 
képes az állam gyorsan és hatékonyan reagálni a vészhelyzetekben. A 
kormánymegbízott hangsúlyozta, ennek köszönhetően biztonságo-
sabbá válik az ország, ami közös nemzeti ügy.

A rendkívüli védelmi ülésen Juhász Attila tűzoltó alezredes, a Pest Me-
gyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója a megyei és a helyi 
védelmi bizottságok feladatait ismertette, a honvédelmi katasztrófavé-
delmi rendszerről és a téli időszakra történt felkészülésről pedig Vitár 
Zsolt alezredes, a Pest Megyei Védelmi Bizottság titkára számolt be.
A mintegy 30 fő részvételével lezajlott rendkívüli ülésen kiderült, a fel-
készülés rendben zajlik, az intézkedési tervek elkészültek, és hatósági 
ellenőrzések zajlanak, hogy minden készen álljon egy esetleges rend-
kívüli helyzet orvoslására.

2012. január 1-jén megújult a megyei, fővárosi védelmi igazgatási 
rendszer, az ezzel kapcsolatos igazgatási és védelmi feladatok végre-
hajtása, irányítása a területi államigazgatás koordinációjáért is felelős 
kormánymegbízottakhoz került, 2013 januárjától pedig a járási hivatal 
vezetői a kormánymegbízottakéhoz hasonló jogosultságokkal bírnak 
majd. 

Lukasik Zsófia sajtóreferens

Segítség Hargita megyének

Pest megye felkészült a télre

Gulyáságyút és lajtos kocsit ajándé-
kozott Pest Megye Önkormányzata 
a testvérkapcsolatának, Hargita 
megyének.
Pest Megye Önkormányzata jelen-
legi feladatellátásához nem szüksé-
ges, közérdekű célra felhasználható 
eszközök átadásáról döntött a köz-
gyűlés októberben.

Az Örkényben megtartott átadón 
dr. Szűcs Lajos, Pest megye elnö-
ke elmondta, hogy Pest és Hargita 
megye között szoros, szinte baráti 
kapcsolat alakult ki az évek során. 

Nem ez az első eset, hogy Pest megye segítséget nyújt testvérme-
gyéjének, 2010 februárjában 200 db kórházi ágyat juttatott el az 
önkormányzat Erdélybe.

Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke kifejtette, hogy 
évekkel ezelőtt azzal a kéréssel fordultak a magyarországi testvér-
kapcsolataikhoz, hogy amennyiben van lehetőségük, úgy biztosít-
sanak számukra olyan eszközöket, amelyeket katasztrófahelyzetek 
idején tudnak használni. Hargita megyét az elmúlt években erdőtűz 
és árvíz is sújtotta, és előfordult, hogy több százan dolgoztak olyan 
helyen a katasztrófa elhárításán, ahol nem volt ivóvíz, és a civilek 

élelmezése is nehézséget okozott. A most átvett gulyáságyú és laj-
tos kocsi az ilyen helyzetekben nagy segítséget nyújthat.
Az ingyenes átruházás alapján a következő eszközöket adta át Pest 
megye:
• 1 db Vízszállító utánfutó, 1000 literes (EA: V89/43)
• 1 db 69 M vegyes tüzelésű mozgókonyha (EA: 0332)

PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATA – SAJTÓCSOPORT
Ambrus András sajtófőnök

Sérelmek a pszichiátrián
Ha Önnel vagy ismerősével, hozzátartozójával pszi-
chiátriai kezelése során visszaélést követtek el, illetve 
ha tudomása van ilyen esetről (jogtalan beszállítás, 
szexuális zaklatás, bántalmazás, gyógyszer túlada-
golás stb.), írja meg panaszát a következő címre, 

vagy hívja az alábbi telefonszámot: 

Állampolgári Bizottság
az Emberi Jogokért Alapítvány
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.

Telefon: 06 (1) 342-63-55, 06-70-330-5384
E-mail: info@cchr.hu

Weboldal: www.emberijogok.hu

Minden információt bizalmasan kezelünk!

Felhívás!
Pszichiátriai szerek viselkedési problémákra? Ha gyer-
meke „tanulási problémára” vagy „viselkedési rend-
ellenesség” miatt pszichiátriai szereket szed, és úgy 
érzi, hogy a gyermek állapota semmit sem változott 
vagy rosszabbodott emiatt, keresse az Állampolgári 
Bizottság az Emberi Jogokért Alapítványt. Az alapít-
ványtól ingyenes tájékoztató kiadvány is kérhető a 

hiperaktivitás témájában. 

Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06 (1) 342-63-55, 06-70-330-5384

E-mail: info@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu

Minden információt bizalmasan kezelünk!

Dr. Szűcs Lajos és Borboly Csaba a gulyáságyút szemlézik
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A hulladékkezelés jövője
A 2002-ben elfogadott I. Országos Hulladékgazdálkodási Tervre (HGT) alapozva 2003-ban készültek el az ország hét régiójának Területi 
Hulladékgazdálkodási Tervei. Majd 2009-ben elkészült a II. Országos HGT is. Pest megye 2009–2014-es időszakra szóló Hulladékgazdálko-
dási Terve elkészült 2009 októberében. A Terv részeként Pest Megye Önkormányzata számára olyan Cselekvési Program is készült, mely 
konkrétan megfogalmazza a megyei önkormányzat szerepét és lehetőségeit a megyei hulladék-gazdálkodási célok megvalósításában és 
támogatásában. 

Településünkön az utóbbi évek óta igen sűrűn kerül napirendre a hulladékkezelés, elsősorban a lakossági hulladékszállítás és a rákospalotai 
szemétégető mű salakjának esetleges fóti elhelyezése borzolja a kedélyeket. Így a mindössze egy hónapja elkészült Pest Megyei Terület-
fejlesztési Koncepció Helyzetfeltárásából közöljük a hulladékkezelésre vonatkozó 10.5. Hulladéklerakók, hulladékgazdálkodás részt, 
kivonatosan.

Szilárd hulladékgazdálkodás helyzete és fejlesztése 
Pest megye településeinek többsége csatlakozott egy-egy regionális 
hulladékgazdálkodási programhoz. Így a térségben keletkező szilárd 
kommunális hulladék ártalommentes elhelyezése a programokban 
foglaltak megvalósításával várhatóan megoldódik. 
Azonban továbbra is gondot jelent „a szennyező fizet” elv elfogadtatása 
a hulladékot termelők (gazdasági társaságok, intézmények, lakosság) 
körében. A fizetési szokások alapvetően befolyásolják a fejlesztések 
végrehajtását és azok finanszírozását. A lakosság az utóbbi években 
induló marketing kampány eredményeként hajlandó a szelektív hul-
ladékgyűjtésre, ám az ezzel járó díjakat nem kívánja megfizetni. A 
csomagolási hulladékok visszagyűjtésének aránya jónak mondható, 
de még mindig számos település nem rendelkezik szelektív gyűjtési 
rendszerrel. 
Ahogy az egész országban, úgy a megyében is gondot okoz továbbra 
is a bezárt, elavult hulladéklerakók jogszabály szerinti rekultivációja. A 
2013-ig terjedő időszakban a bezárások és rekultivációk nagy hánya-
dának kellene megvalósulnia, hogy a környezeti terhelés csökkenjen 
ebben a vonatkozásban. A rekultivációk részben már megtörténtek, 
részben jelenleg folynak, általában a regionális hulladékgazdálkodási 
rendszerek keretein belül. 
További problémaként jelentkezik az illegálisan lerakott hulladékok el-
terjedése. Az elhanyagolt, szemetes területek (erdők, mezők) mennyi-
sége is növekszik. A szemetes területek általában az önkormányzatok 
tulajdonai, így azok tisztántartása is a kötelezettségeik közé tartozik. 
„Pest megye 2009–2014. évekre szóló Hulladékgazdálkodási Terve az 
alábbi tendenciákat állapította meg az egyes hulladékfajták gyűjtésé-
nek, ártalmatlanításának, hasznosításának helyzetéről. 

Szilárd hulladékok 
A települési szilárd hulladéklerakók hatalmas lerakó kapacitással üze-
melnek a 2006. óta 30%-kal megnőtt hulladékmennyiség mellett is. 
Tehát az ártalmatlanítási és kezelési kapacitások a hulladéklerakókban 
megfelelőek, viszont a lerakási arány 30%-kal magasabb a tervezett-
nél, és a hasznosítási arány pedig csak 10%-a a tervezettnek. Az átrakó 
és válogató kapacitás viszont alacsony és a szelektív gyűjtések aránya 
is kevesebb a tervezettnél. Az elmúlt években pedig számos hulladék-
gyűjtő udvar, hulladékgyűjtő sziget és komposztáló telep épült. 

Folyékony hulladékok 
A keletkező mennyiség a településeken évről évre csökken. Pozitív ten-
dencia a területen kezelt szennyvíziszap hasznosításának növekedése 
(50%). Fontos minden település Nemzeti Települési Szennyvíz-elve-
zetési és tisztítási Megvalósítási Programhoz történő csatlakozása. A 
szennyvíz kezelési mérleg a legnegatívabb, kb. 20%-a az átadott meny-
nyiségnek. Ennek jelentős része is Budapest területének szennyvizét 
érinti. 

Inert hulladékok 
Az egy építési engedélyre jutó inert hulladékok mennyisége évről évre 
fokozatosan nő. Az inert hulladékhasznosító létesítmények száma és 
hasznosító kapacitása is kevésnek bizonyul. Az inert hulladékok fele 
Budapestről érkezik a megyei befogadó helyekre és 0%-os hasznosí-
tással kezelik. 

Biológiailag lebomló hulladékok 
A megyében jelentős hiány mutatkozik biohulladék-kezelő kapacitás-
ból, de az anyagában hasznosított hulladék (komposzt) felvevő piaca 
is még kialakulatlan. 

Hulladékgyűjtő udvarban (is) gyűjthető hulladékok 
A „Hulladékgazdálkodási Rendszer Projektek” (HRP) között számos hul-
ladékgyűjtő udvar létesítése történt és várható még. A kezelési mérleg 
pozitív, többletkapacitással rendelkezik. A közszolgáltatás keretében a 
hasznosítási és ártalmatlanítási arány közel megegyezik a szilárd hulla-
dékok arányaival. 

Hulladékgyűjtő szigeten (is) gyűjthető hulladékok 
A közterületen, szelektív gyűjtőedénnyel gyűjtött mennyiség növek-
szik. Valamennyi szelektív gyűjtő begyűjtési és kapacitási aránya ala-
csony. A begyűjtött mennyiségből a papír hasznosítási aránya viszony-
lag magas (19%), a műanyagé 5%-os, a kompozité 0%-os, az üvegé 
0%-os. A HRP-k keretében nagy begyűjtő és kezelő központok létesíté-
se, fejlesztése várható a megyében és a régióban is az elkövetkezendő 
években. 

Kommunális szilárd hulladéklerakás 
Az EU-s szabályozás, kötelezettségvállalás miatt 2009. július 15. óta a 
hulladéklerakóknak szigorúbb szabályoknak kell megfelelniük, csak az 
EU normáknak megfelelő, műszakilag korrekt kialakítású hulladéklera-
kók működhetnek. A követelményeknek való megfelelésre a hulladék-
lerakók többsége nem tudott felkészülni, így többségüket bezárták. 
2009. július 15. után hivatalosan működő – „regionális” kommunális 
– lerakók a megyében: Cegléd, Csömör, Dabas, Dömsöd, Dunakeszi, 
Kerepes, Pusztazámor, Tura. 

Illegális hulladéklerakás 
Nem áll rendelkezésre naprakész és teljes körű adatbázis a megye 
területén található illegális lerakóhelyek pontos számáról és helyéről. 
Amellett, hogy tájképileg, esztétikailag zavaróak, a környezetre is ve-
szélyt jelenthetnek, pl. illegális autóbontók. Több, védett természeti 
területen lévő illegális lerakó is ismert a megyében, amelyek felszámo-
lásáról és rekultiválásáról gondoskodni kell. 

Szelektív hulladékgyűjtés 
Az utóbbi évek sok pozitív, de negatív tapasztalatot is hoztak a szelek-
tív gyűjtéssel kapcsolatban. Van, ahol a szelektíven begyűjtött mennyi-
ség változatlan gyűjtőkapacitás mellett nő, de olyan is, ahol csökken. 
Ezeken a helyeken a hulladék minősége is romlik, mivel a lakosok nem 
tartják be megfelelően a szelektív jelzéseket a gyűjtőszigeteken. Ezért a 
szelektív hulladékgyűjtést minden lehetséges módon reklámozni kell, 
és a lakosságot – akár anyagilag, akár erkölcsileg – érdekeltté kell tenni 
benne. Tapasztalat szerint a problémás helyeken jobban működik az 
ún. „házhoz menő” szelektív hulladékgyűjtés, vagyis amikor a szemetet 
a lakosság helyben gyűjti szelektíven, és a „lakásokból” a rendszeres vá-
rosi szemétszállítás keretein belül viszik el, általában a hét különböző 
napjain a különböző típusú szemetet. Ezért a hulladékgazdálkodás fej-
lesztésénél ezt a típusú hulladékszállítási rendszert lehetőleg előtérbe 
kell helyezni. 

Veszélyes hulladékok elhelyezése 
Veszélyes hulladéklerakónak minősített telep van Galgamácsán (aszó-
dinak nevezett), ill. Püspökszilágyon a Radioaktív Hulladék Feldolgozó 
és Tároló (RHFT), ahol radioaktív hulladékok kezelése is folyik. 
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S Tanácskozás a fóti gerezdes paradicsom jövőjéről
A HÉLIA (Helyi Élelmiszer Láncok fejlesztése és InnovációjA) Szakmai Műhely és Szakkollégium - Fót Város Önkormányzatával és a Fóti Gazda-
körrel együttműködve - szakmai tájékoztatót és tapasztalatcserét szervezett november 7-én „ A fóti gerezdes paradicsom múltja, jelene és jövője, 
a tájfajták jelentősége a helyi élelmiszer ellátásban” címmel. Meghívott szakértők: Ponicsánné Gyovai Ágnes, a tápiószelei Növényi Diverzitás 
Központ (génbank) munkatársa, valamint Kiss Zoltán a Vidékfejlesztési Minisztérium Térségi Programok Osztályának vezetője.

A paradicsom komolyabb termesztésbe vonása Magyarországon, itt 
Fót környékén kezdődött, az 1870-es években, amiben minden bizony-
nyal közrejátszott az Amerikából behurcolt szőlőgyökértetű (filoxéra) 
vész miatt kipusztult szőlőterületek adta lehetőség is. Fót, Keszi és Mo-
gyoród földművesei látták el a főváros pesti oldalán található piacok 
kis- és nagyfelvásárlóit paradicsommal. A települések kijáratánál álltak 
a mázsáló kocsimérlegek, amelyek hajnalban vagy akár már éjszaka 
mázsálták a rakományt (Mogyoródon ma is Mázsa térnek hívják azt a 
helyet, s jelképesen egy kis piaci mázsa is emléket állít az akkori idők-
nek). 
A termelés fellendülésével beindult a paradicsom feldolgozása is, erre 
a célra épült meg az Óceán Konzervgyár Dunakeszin. A kiterjedt ter-
mesztés kialakított egy helyi fajtát, ezt nevezzük fóti gerezdes paradi-
csomnak. Még az 50-es-60-as években is ezt a fajtát termesztették a 
környéken, ezt vásárolta föl a konzervgyár is minden mennyiségben. 
Fokozatosan elterjedtek azonban a nagyüzemi fajták. Igaz, hogy az új 
fajták jóval igényesebbek a talajjal, csapadékkal, hőmérséklettel, nö-
vényvédelemmel szemben, de egyidőben, egységes és nagy tömegű 
árut voltak képesek adni, - ha a számukra előírt technológiát a terme-
lők betartották -, igaz a beltartalom azonban gyengébb lett, de ezt a 
piac csak sokára vette észre. Azzal a vásárlói igénnyel, hogy minden 
évszakban lehessen paradicsomot vásárolni, beindult a nagybani fóli-
ázás, amely megint csak más fajták elterjedésével járt. Így a fóti gerez-
des paradicsom fokozatosan kiszorult a termesztésből, s mára már csak 
néhány család őrizte meg a fajtát, néhány tövet ültetve a kertben. Mint 
tájfajtát szerencsére a magyar fajtákat őrző tápiószelei intézet is évről 
évre újraveti és őrzi a többi hazai zöldségfélével együtt.

A Kárpát-medence rendkívül gazdag mezőgazdasági hagyományok-
kal, számtalan honos gyümölcs és zöldségfajtával rendelkezik, illik 
ezeket megtartani. Ezek a magyarság örökségének darabjai, valódi 
kincsek. Ezt ismerte föl Fót önkormányzata, amikor meghirdette a fóti 
gerezdes paradicsom népszerűsítésére a Paradicsom Fesztivált és a Pa-
radicsomok Versenyét. Szerencsére a kezdeményezés jó talajra talált a 
fóti gazdák, sőt mondhatjuk a fóti lakosság többségében is, akik ezt a 
kezdeményezést a szívügyüknek tekintik. 

2012-ben már nem csak a néhány gazda által átmentett fajta magját 
vetették el, hanem a génbankból kapott nagyobb magtétel lehetősé-
get adott arra, hogy többen is kipróbálhassák a fajtát. A tapasztalatcse-
rén érdekes észrevételek hangzottak el ezzel kapcsolatban, miszerint a 
génbanki fajta tulajdonságai gyengébbnek mutatkozott, kevesebbet 
termett. Ennek két oka is lehet 
az elhangzottak szerint. Tápió-
szelén nincs lehetőség nagyobb 
mennyiségben termelni egy-egy 
fajtát, így a minőségi szempon-
tú válogatásra kicsi a lehetőség, 
másrészt a fajták folyamatosan 
alkalmazkodnak a helyi környe-
zethez, talajhoz, éghajlathoz, 
művelésmódhoz, s tápiószelei 
magok már kissé „elszokhattak” a 
fóti körülményektől. Hasonló ez a 
többi tájfajtánál is, hiszen a makói 

hagymafajta az ottani viszonyok közt alakult ki, s egy másféle talajon 
és környezetben nem biztos, hogy tudja hozni az otthonában megszo-
kott, kiváló minőséget. 
Felvetődött a családi magfogás eredményeként megmentett tájfajta 
nemzeti fajtajegyzékbe történő felvételének és szélesebb körű helyi 
termesztésének lehetősége. Javaslat hangzott el, hogy a Fóti Közszol-
gáltató Kft kertészete is termeljen a tavaszi időszakra palántát nagyobb 
mennyiségben, eladás, elterjesztés céljából. A távlatokra tekintve, na-
gyobb termelési felfutás esetén pedig gondoskodni kellene valami-
lyen feldolgozási lehetőségről. Csírájában ez is létezik, már több család 
maga készít ízesített paradicsomsűrítményt (nem a boltban vásárolnak 
ketchup-ot). 

A tájfajták fontosságát az állam 
is felismerte, a közelmúltban 
külön jogszabály jelent meg e 
témában - ismertette Kiss Zoltán 
a Vidékfejlesztési Minisztérium 
osztályvezetője, aki nemzeti sors-
kérdésnek tekintette a genetikai 
változatosság megőrzését. Nem 
véletlen, hogy a rendkívül gaz-
dag génbankunk megvételére 
már adott ajánlatot egy külföldi 
cég. Mások is látják tehát benne 
az értéket, a kincset. A tápiószelei 
génbank 48 ezer különféle ga-
bona és zöldségfélét tart fönn, 
védett fajtaként. Nem adjuk el az 
örökségünket!

A résztvevőket a helyi piaccal 
kapcsolatban is élénk hozzá-
szólásokra serkentő, jól sikerült 
rendezvény elsődleges célja a 
hagyományteremtés és a kö-
zösségépítés volt, valamint a 
paradicsomtermesztési tapasz-
talatok cseréjének előmozdítása 
a gazdák, kiskert tulajdonosok 
és a helyi, egészséges termékek 
iránt érdeklődők körében. A ta-
nácskozást, - amelynek folytatása 
várható a jövő év elején - Dr. Vö-
rös Mihály hívta össze és vezette 
le, a HÉLIA Szakmai Műhely és 
PFB Piaci Szakmai Munkacsoport 
képviseletében.

Forgács István, a Gazdakör elnöke ismerteti tapasztalatait

Dr. Vörös Mihály megnyitja a tanácskozást,
mellette Ponicsánné Gyovai Ágnes

Kapcsolódtak a témához a helyi termelői piac létesítésére tett eddigi 
kezdeményezések és konkrét előkészítő lépések, amelyekhez a „Zár-
juk rövidre! - az élelmiszer lánckereskedelmet a HÉLIA alkalmazásával” 
című mintaprojekt biztosítja a muníciót, a Vidékfejlesztési Minisztéri-
um és a Magyar Nemzeti Vidékhálózat (MNVH) támogatásával és Dr. 
Vörös Mihály, projektvezető irányításával.  

Bartos Sándor alpolgármester
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Fót Város  Önkormányzatának közéleti, tájékoztató havilapja

FÓTI HÍRNÖK

Béres Andrea ismerteti észrevételeit. Előtér-
ben Cselőtei Erzsébet polgármester asszony

Szerencsésen kapcsolódik mindezekhez a társadalomban tudatosuló 
tény, miszerint az egészség a legfőbb érték. Felértékelődött az egész-
séges életmód, melynek egyik leglényegesebb pontja az étkezés, az 
egészséges élelmiszerek fogyasztása. Az egészséges, ízletes, vegyszer-
mentes gyümölcsök, zöldségek, tojás, méz és házi készítésű húsfélesé-
gek beszerezhetőségét biztosíthatja majd a helyi termelői piac, ahol az 
ismert helyi gazdák, helyben termett, vagy helyben feldolgozott ter-
mékeit vehetjük meg, az üzletek sokszor bizonytalan eredetű, ki tudja 
milyen módon előállított élelmiszerei helyett. 
További előnyt jelent egy helyi piac abban a tekintettben is, hogy a 
helyi gazdáknak jut az élelmiszerre költött pénzünk jelentős része, ki-
iktatva a nemzetközi lánckereskedelmet, s ez itt, helyben munkahelyet 
és megélhetést jelent családoknak.

Mint látjuk, a fóti gerezdes paradicsomnak, ha azt értékén kezeljük, sok 
szerepe lehet azon túl is, hogy Fót hírnevét öregbíti.

Hasonló témában folyt stúdióbeszélgetés az Ózon Network TV-ben 
Mezőgazdasági sokféleség címmel.
A TV tanácskozás során Dr. Vörös Mihály mellett Kiss Csillával, a Véd-
egylet, és Baktay Borbálával a Növényi Diverzitás Központ igazgató-
jával beszélhetett a műsorvezető. Az itt elhangzottak szerint egyre 
nagyobb igény merül föl a tájfajtákhoz történő visszatéréshez, annak 
ellenére, hogy világviszonylatban a tájfajták 75 %-a már kiveszett. Ezek 
helyett a világot behálózó mezőgazdasági óriáscégek által kifejlesztett 
és levédetett fajtákat termeli és eszi az emberiség. Ezek ugyan sokat 
teremnek, de a táp- és vitamintartalmuk változó. Komoly gond ezekkel 
az is, hogy mivel a többségük hibrid, minden évben újra meg kell vásá-
rolni a magot az óriáscégektől, ami azoknak hatalmas üzlet, míg a ter-
melőnek tetemes kiadás, ami persze beépül az árba, s ezáltal emeli azt. 
A tájfajták használatával a magvásárlás költsége megtakarítható, s sok-
kal változatosabb és egészségesebb ételekhez juthatunk. 
A tájfajták nemzeti örökségünk részei, ugyan úgy hungarikumok, mint 
a szürke marha, a mangalica, vagy a kuvasz.
(A TV tanácskozás megtekinthető a világhálón a http://videa.hu/videok/
nagyvilag/mezogazdasagi-sokfeleseg-lZTP5oyLR0mwxkpD honlapon)

Windhager Károly

Adventi Piac
A fóti termelői piac előkészítése

A leendő termelői piacnak kialakított helyszínen, a Shell kút mö-
gött, a novemberi Kamrafeltöltő Piaci Nap után most egy Adventi 
Piaci Napot sikerült megrendezni 2012. december 16-án késő dél-
előtt - kora délután. 
Ismét bebizonyosodott, hogy akad termelő, aki örül a lehetőség-
nek és kitelepül, ugyan akkor bőven van érdeklődő, aki vásárolni 
is akar itt, helyben, helyi termelőtől, ismerőstől, megbízható minő-
séget.

A karácsony közeledtével sokféle áru megjelent, a szokásos zöldsé-
gen, gyümölcsféléken, mézen, kolbászon, savanyított termékeken, 
sajt- és túróféléken túl még karácsonyi ajándéknak való, művészi 
értéket képviselő dísztárgyakat is lehetett vásárolni.

Dr. Vörös Mihály, a második „piaci nap” főszervezője is elégedetten 
nyilatkozott a látottak és tapasztaltak alapján. Jelezte, hogy a ké-
sőbbiekben is minőségi termékekkel érkező eladókra számítanak 
majd, hiszen a cél nem „zsibvásár”, hanem igazi helyi termelői piac 
beindítása Fóton.
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A GARAY-BAN MINDIG TÖRTÉNIK VALAMI…
Cinema City Rajzpályázat

A Cinema City által kiírt országos rajzpályázaton indult az 1.a és a 2.a 
osztály közös munkával, melyen nem csak a rajztudásukra voltak kí-
váncsiak, hanem az állatok minél szélesebb körű bemutatásának ku-
tató munkával történő ábrázolására is. Munkájukat I. helyen díjazták. 
Nyereményként a „Samy nagy kalandja” című 3D-s mesét nézhették 
meg a moziban. Felkészítő tanítóik: Farkas Kinga és Tóthné Rick Katalin 
voltak.

Nagykanizsai Tortafesztivál
A fesztivál alkalmából megrendezésre kerülő „Rajzold le álmaid tortá-
ját” pályázaton a 2.a osztály Farkas Kinga vezetésével I. helyezést hozott 
haza. Munkájukat a zsűri a „legfantáziadúsabbnak” ítélte. Kerti Klaudia 
és Hérincs Dorina pedig különdíjat kapott.

XV. „Úton-útfélen”
Országos Közlekedésbiztonsági Bábverseny

2012. november 27-én Budapesten, a Teve utcában, az ORFK-BRFK 
székházában 15. alkalommal rendezték meg az „Úton-útfélen” Orszá-
gos Közlekedési Bábversenyt, amelyen iskolánk is részt vett. A verse-
nyen az egész országból indultak óvodás és iskolás bábcsoportok, akik 
közlekedéssel kapcsolatos történeteket adtak elő. 
Iskolánkat képviselte a Napraforgó Bábcsoport (3.a), valamint a 
Capucchino Bábcsoport (1.a). A Napraforgó Bábcsoport I. helyen vég-

zett, valamint két különdíjat is magáénak tudhat. Felkészítő tanáruk 
Szabó Krisztina.
A Capucchino Bábcsoport a II. helyen végzett, és egy különdíjat is el-
hozhattak a kicsik. Felkészítő tanáruk Tóth Tamásné Rick Katalin.

„Tűzoltók élete” Országos Rajzpályázat
2500 pályaműből Jaczkovics Tamás Kristóf 3.a osztályos tanuló orszá-
gos II. helyezést ért el korcsoportjában. Nyereménye: fényképes A/4-
es puzzle és bögre, amiken az alkotása szerepel, és egy „Szomjoltóság” 
által kiállított Oklevél. Felkészítő tanára Szabó Krisztina tanítónő volt.

„Allergiamentes Életért Alapítvány”
Országos Rajzpályázata

Az „Allergiamentes Életért Alapítvány” rajzpályázatot hirdetett óvodá-
sok és általános iskolások részére azzal a céllal, hogy ilyen módon is fel-
hívja a figyelmet az egészséges életmód fontosságára. „Testnevelés óra 
a szabadban” című művével Tippanucz Kristóf Romvald 3.a osztályos 
tanuló országos I. helyezést ért el. Jutalma, hogy festménye szerepel 
majd az Allergiamentes Életért Alapítvány 2013-as naptárában, és raj-
za kiállításra kerül a fővárosi Briós Kávéházban. Felkészítő tanára Szabó 
Krisztina tanítónő volt.

„Kölyökbirodalom” Országos Meseíró- és Rajzpályázat
Karácsonyi meseíró- és rajzpályázaton Biben Barnabás László 6–8 éves 
korosztályban I. helyezést ért el. Felkészítő tanár: Szabó Krisztina.

„Madarak védelme” Országos Rajzpályázat
A „Madarak védelme” című országos rajzpályázaton Frey Dominik 2.a 
osztályos tanuló III. helyezést ért el. Felkészítő tanító: Farkas Kinga.

„Hulladékmágia” 
A „Hulladékmágia” című versenyen Országos Különdíjban részesült a 
2.a osztály. Felkészítő tanítójuk Farkas Kinga volt.

A nyerteseknek és felkészítőiknek szívből gratulálunk!

Szabó Krisztina tanítónő és győztes csapata

December 13-án jelent meg a Pest és Nógrád megye műemlékvé-
delméről szóló kiadvány, mely fényképek segítségével is igyekszik 
megismertetni a két megyében zajló műemléki felújításokat.  A 
hatszáz példányban elkészült, Egy kis mustra 2012 című kis köny-
vet a kiadást magára vállaló Pest Megyei Kormányhivatalban mu-
tatták be.

Idén október közepéig a Nógrád megyei kulturális örökségvéde-
lem is a Pest Megyei Kormányhivatalhoz tartozott, így szinte ter-
mészetes volt, hogy a tavaly megjelent Kis mustra folytatásaként 
a két megyében 2012-ben lezajlott műemléki felújításokat egy 
kötetbe foglalják.

A most bemutatott, mintegy 50 oldalas könyvecskében felsorolás-
szerűen 43 Pest megyei és 20 Nógrád megyei település szerepel, 
részletesebben egyebek mellett a Nagykovácsiban, Solymáron, 
Szentendrén, Lóréven, Újhartyánon, Törökbálinton, Kiskunlachá-
zán, Turán, Pencen, Bagon, Aszódon, Fóton, Tóalmáson, Bényén 
és Vácon végzett műemléki felújítások követhetők nyomon, húsz 
fotó segítségével. A kiadvány költségein a Pest Megyei Kormányhi-
vatal, a MOL Zrt. és a Belügyminisztérium osztozott. A könyv nem 
kerül kereskedelmi forgalomba, ahhoz a kormányhivatal fővárosi 
épületében lehet hozzájutni.

A csütörtöki ünnepélyes bemutatón köszöntőt mondott Tarnai 
Richárd, Pest megyei kormánymegbízott, valamint Szaló Péter, 
területrendezési, építésügyi és örökségvédelmi államtitkár. Tarnai 
Richárd beszédében köszönetet mondott az örökségvédelemmel 
foglalkozó szakembereknek, és kiemelte, az ismertetett példák 
egyrészt a közös munkát dicsérik, másrészt biztatást adhatnak, 
hogy a nehéz gazdasági körülmények közepette is vannak báto-
rító jelek.

forrás: MTI 

Fóti műemlékek a kiadványban 
Egy kis mustra 2012
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Karácsonyvárás az
Apponyi Franciska Óvodában

Az óvoda Ibolyás utcai egységénél ismét szép karácsonyi ünnepségre 
voltunk hivatalosak. Ezúttal nem csak az élvezetes műsor készült „sa-
ját kezűleg”, a csodásan szép karácsonyfát is az óvodaudvar termelte. 
Itt nőt meg a fácska jókorára, s még nőhetett volna tovább is, ha nem 
kezdődne tavasszal a két új csoportszoba építése. Így került útba szép 
növendék luc, amely azonban remekül mutatott feldíszítve az épület 
zsibongójában is.
A gyermekek betlehemes játékukat a nagyokat megszégyenítő ügyes-
séggel adták elő. Zenéről Papp Laura zongorán, hegedűn Horváth 
Kamilla gondoskodott, az óvónői kórust pedig Horváth István kísérte 
zongorán.

Kónyi András fótligeti illetőségű művész és Bazán Katalin a XVII. kerü-
letből hozta el az óvónénik kívánságára összeválogatott, kisgyerekek 

Az élmény fokozásához régi szokás szerint igazgató asszony egy fest-
ménykiállításról is gondoskodott. A termek és a folyosók falát két alko-
tóművész képei díszítették.

közé illő festményeiket. Kö-
zös műteremben, a Bazán 
Műhelyben dolgoznak Bu-
dapesten. Kónyi András el-
sősorban olajfestményeket 
alkot, Bazán Katalin több 
félét. Stílusuk a realista és 
az absztrakt között mozog, 
névvel nehéz lenne meg-
határozni, de tetszetős, 
hangulatot, érzéseket ki-
váltó alkotások kerülnek ki 
a kezeik közül. 
Elérhetőségük:
bazan.katalin@gmail.com
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A Németh Kálmán Emlékház 
TERMŐÁG ALKOTÓMŰHELYÉNEK

foglalkozásai:
 

januárban is szombatonként  délelőtt:
9.30-tól 12 óráig.

Helyszín: Kisalagi Közösségi ház (Fót, Béke u. 33.)
Vezeti: Kiss Eszter képzőművész tanár

Érdeklődni lehet:
a 06 70 533 52 78 vagy a  06 70 331 92 36

telefonszámokon

ZÖLD JÁTSZÓHÁZ
a Németh Kálmán Emlékház szervezésében:

 
2013. január 18-án, 14.00-16.00 óráig.

Kreatív állatfigurákat készítünk, miközben
újrahasznosítunk textil és papírhulladékot is.

Helyszín: Kisalagi Közösségi Ház,   Belépő: 200 Ft/fő
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A Magyar Népdal Estje
A Fóti Önkormányzati Zeneiskola szervezte meg a Magyar Népdal Est-
jét még november 9-ére, a Vörösmarty Művelődési Ház Nagytermébe. 
Bár a terem nem telt meg hallgatókkal, akik eljöttek, azokat a dalok és 
a zene kellemesen átmelegítették, s feltöltötték jó érzéssel. 
A műsorban közreműködtek a Fóti Asszonykórus, a Zeneiskola növen-
dékei és a Zeneiskola tanárai, valamint a Népművészeti Középiskola 
növendékei. A rendezvényt Horváth István igazgatóhelyettes nyitotta 
meg, a műsort Gedai György vezette le. Záró számként Popper Dávid 
Magyar Rapszódiája hangzott föl virtuóz előadásban, melyet rövid 
csönd, azután fergeteges taps követett.
Köszönjük ezt a szép és maradandó élményt nyújtó estét a szervezők-
nek és a fellépőknek!

Kép és Tea Lakástárlat
Kiss Eszter képzőművész lakástárlatot nyitott decemberben, s délutánonként ott várta a művészet után érdeklődő látogatóit, a szintén kiállító, 
festőművész növendék leányával együtt. Akik elmentek, egy nagyon kellemes órát tölthettek el a művésznő társaságában beszélgetve, teázva, 
miközben a sok festményt, tűzzománc képet és a többi alkotást megcsodálhatták. 

A Fóti Asszonykórus hegedű kísérettel

Tamási Eszter Tanár és tanítványPapp Györgyi 
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Winczheim Tibor az író-olvasó találkozón

Óriási siker: most már biztos, hogy megvan az országos 
rekord! A rekorder író mégsem lehet felhőtlenül bol-
dog…

Winczheim Tibor nagy fába vágta a fejszéjét, amikor elhatá-
rozta: 7 hónap alatt hét novelláskötetet ír és ad ki. Az író tel-
jesítette ugyan a kitűzött célt, a könyvek kiadásával viszont 
adódtak gondok… Erről még december elején beszélt az 
utolsó, nagysikerű felolvasó estjén. Az író elpanaszolta: anya-
gi segítséget hiába vár, senkitől nem kap, ezért dugába dől-
het a rekordkísérlete…

Ma már azonban tudjuk, hogy Winczheim Tibornak sikerült, 
amit eltervezett: december 20-án napvilágott látott a 7. kö-
tete is. 
- Januárban megkapom az országos rekordról szóló elisme-
rő oklevelet. Köszönet érte a Fót Cafénak, a Kisalagi lottózó-
nak, Sebők Sándor plébánosnak, Mezei Tibor tiszteletesnek, 
a Vörösmarty Művelődési Háznak, a Fót Kert étteremnek, a 
3. Számú Általános Iskola igazgatójának, Bohus Zoltánnak, a 
NorColornak, Harai Tamásnak és a Fóti Hírnöknek - mondta 
a szerző. 
- Az igazsághoz hozzátartozik az is, hogy nagyon sok helyről 

Segítség kell az írónak!
Sikerült az országos rekord!

egyáltalán nem kaptam semmilyen támogatást, amire szük-
ségem lett volna. Bele is őszültem ebbe a rekordba, mert 
még most is szükségem lenne pénzre. Vannak olyan költsé-
gek, amiket ki kellene egyenlítenem…
Könyvek az írótól rendelhetőek a 06-30/3232573 telefonszá-
mon, illetve a winczheim@freemail.hu címen. 
Minden egyes kötet számozott és egyedi darab. 

szlj.

A Városi Könyvtár januári rendezvényei és hírei:

Rendezvényeink ingyenesek, mindenkit szeretettel várunk!
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Interjú egy fóti mediátorral, Sz. Látó Judittal

Sokaknak idegen ez a 
fogalom. Legyen szíves 
magyarázza meg, mit 
értsünk alatta!
A mediáció egy alter-
natív konfliktuskezelési 
módszer, a mediátor pe-
dig egy olyan pártatlan 
személy, aki levezeti két 
fél vitáját. Mindezt úgy 
teszi, hogy nem szól bele 
tartalmilag a tárgyba, 
nem érvel egyik fél igaza 
mellett sem, és végképp 
nem hoz döntést az ügy-
ben. Jelenlétével, medi-
átori tudásával azonban 
mégis elérheti, hogy 
a két fél meg tudjon 

egyezni egymással a vitás kérdésben. A mediátor nem jogász. Fontos 
az emberismerete. Sok olyan ügy van, ahol egy „idegen” segítő személy 
jelenléte, néhány rávezető kérdése egy hosszú pereskedést válthat ki. 
Lehet konfliktus férfi és nő között, ha válni akarnak, lehet vita szülő és 
tanár között, s még számos más ügyben. Ha a mediátor jelenlétében 
mindkét fél számára megnyugtató megoldásra jutnak, akkor ők men-
tesülnek a bírósági tortúrától, jelentős ügyvédi költségtől, más szem-
pontból pedig a bíróságok tehermentesülnek ügyektől, s ez sem utolsó 
szempont.
Értelmes, diplomás felnőttek közt is előfordul, hogy nem tudnak szót 
érteni egymással, vakvágányra futottak a vitában. Ki-ki indulatosan 
mondja a magáét, de nem érti meg a másikat. A világ nagyon eldur-
vult, az emberek nem tudják értelmesen megbeszélni a gondjaikat. Pe-
dig a vita egy hasznos dolog lenne, ha a megoldásra törekednénk köz-
ben. Mindent meg kellene beszélniük egymással, de sokszor inkább 
nem szólnak a másiknak, haragszanak, s ilyen állapotban a megoldás 
helyett a szóváltás során csak sértegetés folyik, ami csak még jobban 
elmérgesíti a helyzetet. Ilyenkor célszerű igénybe venni egy mediátor 
segítségét, szaktudását. A mediátor sem oldja meg helyettük a kérdést, 
az továbbra is az ő dolguk, de tud benne segíteni, mert ehhez ért.

Hogyan lehet egy mediátor pártatlan?
Ez alapfeltétel. Nem vállaljuk az ügyet, ha érintettek vagyunk bármilyen 
kis mértékben, nem vállaljuk ismerősök békítését, ügyeit sem. 

Ez a mediátori tevékenység milyen megoldásra vezethet a két fél kö-
zött?
Egy szakképzett, papírral rendelkező mediátor előtt születhet olyan 
megoldás közöttük, amit mind a két fél elfogad. A mediátor ezt a 
megállapodást leírja és a két fél aláírja. Ha az ügyükben, például egy 
vagyonmegosztásnál, válásnál, gyermekelhelyezésnél stb. feltétlenül 
szükséges bírósági végzés, akkor ezzel a papírral keresik föl a bíróságot, 
amit ott jóváhagynak. Így nem kell ügyvédet fizetni, a bírónak keve-
sebb a dolga, jelentősen lerövidül a bírósági eljárás.

A bíróságok nem érzik úgy, hogy kiveszik a kezükből az ügyeket?
Nem, hiszen bírói ítéletet csak ők hozhatnak. A mediátor csak előkészí-
ti az ügyet. Általában egy ügyet a bíróságon 5-6 tárgyalást követően, 
azaz 2-3 év múlva fejeznek be. Ha ezek helyett elég lesz 1 tárgyalás, 
akkor az jelentős megtakarítás, előrelépés lenne az ítélkezésben. A bí-
róknak nem kell a munkájukat félteni.

Idáig nem volt ilyen gyakorlat Magyarországon?
A környező országokban már elterjedt a mediátori szolgáltatás, a nyu-
gati országokban, például Belgiumban komoly hagyománya van, kü-
lön tárgyalótermeket tartanak fönn a mediációk számára. Romániában 
még kötelezővé is tették, minden bírósági eljárás előtt mediátorhoz 
kell fordulni. 

Hogy zajlik egy mediátorral történő megbeszélés?
Mediációs ülésnek hívjuk, ami nem lehet hosszabb 3 óránál. Jó esetben 
ennyi időnek elegendőnek kell lennie a felek közti egyetértés kialaku-
lásához, amit a megállapodás megkötése zár le. Ha nem jutottunk 
el eddig, akkor szükség van egy második alkalomra is. A mediációs 
ülésen nem készül hangrögzítés, de jegyzőkönyv igen, ami hivatalos 
iratnak minősül. Ezek az ülések szigorúan bizalmasak, a mediátor teljes 
titoktartásra kötelezett.

Mibe kerül a mediációs szolgáltatás?
Óradíjban számolunk, s ez sokkal kedvezőbb, mint az ügyvédi óradíj. 

Hol lehet mediátort találni? 
Az Igazságügyi Minisztérium vezet nyilvántartást a mediátorokról, de 
léteznek már mediációs irodák is. Az én telefonszámom pedig meg-
található az újság impresszumában, illetve ha bárkinek kérdése van, 
akkor elérhető vagyok a mediator@terapiacentrum.hu e-mail címen is.

Ön hol szerezte ezt a tudást?
A mediátori képzés alapfeltétele, hogy már rendelkezzen valamilyen 
diplomával a jelentkező, mert ez egy másoddiplomás képzés. Én egy 
nagyon intenzív, féléves képzésen vagyok túl, a vizsga nagyon kemény 
volt és alapos. Voltak esetgyakorlatok, készítettünk szakdolgozatot, s 
szóbeli vizsgán is meg kellett felelnünk. A kaposvári egyetem kihelye-
zett képzésén kaptam az oklevelet.

Miért szeret ezzel foglalkozni?
Talán furcsán hangzik, de szeretem kezelni a konfliktusokat. Úgy ér-
zem, hogy jó hatással vagyok az emberekre, szívesen meghallgatom 
őket. Rendkívül jó érzés, ha egy feldühödött emberrel megtalálom a 
közös hangot, és ettől megváltozik, megnyugszik.

A fiatalabb vagy az idősebb korosztály keresi fel inkább a mediá-
tort?
Országos tapasztalat még nincs, hiszen ez egy új lehetőség. Azon va-
gyunk, hogy az emberek merjenek segítséget kérni tőlünk, ne szégyell-
jék azt, hiszen csak segíteni akarunk. A mediáció nem pszichológia, mi 
nem vájkálunk az emberek múltjában, érzéseiben, nem az érdekel, 
hogy mi történt, hanem az, hogy mi lesz a jövőben, mi a cél. Nem csak 
bírósági ügyekben tudunk segíteni, hanem bármilyen megromlott 
kapcsolatban: például anyós és meny közötti folyamatos stressz felol-
dásában, párkapcsolati problémákban vagy  iskolában felmerülő konf-
liktusokban. Persze csak akkor, ha mindkét fél így akarja!

Advent idejére a 
Jobbik Magyaror-
szágért Mozgalom 
fóti szervezete ismét 
felállította a szokott 
helyen ősi jelké-
pünket, az apostoli 
királysággal kiérde-
melt kettős keresz-

tet.
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Gépkocsit  hozott a „Mikulás” az őrsnek!
Erősödik, javul a közbiztonság!

December 6-án vette át a rendőrőrs állománya a Fóttól kapott új gép-
kocsit, amivel kiegészülve már két új, tökéletesen „hadra fogható” gép-
járművel rendelkeznek a biztonságunkért küzdő rendőrök. A gépko-
csit, mely a Fót Fejlődéséért Közalapítvány és az Önkormányzat közös 
ajándéka, Tóth Csaba kapitányságvezető jelenlétében vette át Novák 
Gábor Zsolt őrsparancsnok Pozderka Gábor alpolgármestertől és Ber-
tók Istvántól, a Közalapítvány kuratóriumának nemrég kinevezett el-
nökétől. A Polgármesteri Hivatalt Szántóné János Ildikó osztályvezető 
asszony képviselte az átadásnál.

Novák Gábor Zsolt őrsparancsnok: Ez egy Suzuki SX4, 1490 cm3-es, 
116 lóerős, benzinüzemű, ötszemélyes gépjármű. Fontosnak tartot-
tam, hogy egy masszív futóművel és magasabb alvázmagassággal 
rendelkező modellt válasszunk, hiszen Fót útjai nem mindenhol asz-
faltozottak. Így kitűnően tudjuk majd használni Fót teljes területén, 
még a külterületeken is. Természetesen kötelezettséget vállaltunk ez-
zel arra, hogy  Fót közbiztonságát  javítjuk ezáltal is. Nagyon szépen 
köszönjük az ajándékot!

Bertók István kuratóriumi elnök: Köszönöm ezt a megtisztelő fela-
datot az Önkormányzatnak, hogy a Fót Fejlődéséért Közalapítvány 
nevében adományozhattunk. Teljes mértékben egyet értek ezzel a 
döntéssel, amit még az elődeink, az előző kuratórium hozott, akiknek 
a munkáját ezúton is nagyon köszönöm. Úgy gondolom, hogy ez az 
adomány nagyon jó helyre került. Tudom, már régen vártak egy újabb 
autóra, hogy Fót város és Fót polgárainak a biztonságát szolgálhassák 
vele. A gépkocsihoz a rendőröket idézve: Balesetmentes közlekedést 
kívánok!

Novák Gábor Zsolt őrsparancsnok: Nagyon szépen köszönöm! Fog 
még tudni segíteni az Alapítvány a továbbiakban is. Önöknél van már 
egy rendszámfelismerő és azonosító eszköz, amely alkalmas a lopott 
gépjárművek felderítésére. Ebben kérjük még az Önkormányzat segít-
ségét.

Pozderka Gábor alpolgármestertől a finanszírozás után érdeklődtünk: 
A vásárlásban milyen arányban vett részt az Önkormányzat?
Az összeg 2/3 része az Alapítványtól, 1/3 része pedig az Önkormány-
zattól származik. Ez egy 3,5 millió Ft értékű gépkocsi. 

Tóth Csaba kapitányságvezetőtől további válaszokat kértünk:

Ez egy 0 km-es kocsi? Igen, most hozták ki a szalonból.
Ki a gépkocsi tulajdonosa az átadást követően? 
Fót Város Önkormányzata.
Ki állja az üzemeltetési költségeket?
A rendőrség az üzemeltető, és a használat során felmerülő összes 
költség (üzemanyag, javítás, autópálya használat, szerviz, stb.) minket 
terhel. Egy haszonkölcsön szerződést kötöttünk az Önkormányzattal, 
melyben a használati területnek Fót közigazgatási területét jelöltük 
meg. A szerződés 2019. december 31-ig érvényes, mert a szabályaink 
szerint a rendőrség 7 évesnél idősebb gépkocsit nem használhat. Hét 
év után a kocsit visszaadjuk, és a gyakorlat szerint azt vagy a mezőőr-
ség vagy a polgárőrség szokta megkapni.
Milyen állományi létszámmal látják el a fóti őrsöt? 
A kapitányság kapott november közepén 17 új státuszt, amit betölt-
hetünk. Ezen belül Fótra is beosztunk a jelenlegi létszám mellé 3-4 főt. 
Erősítjük a jelenlétünket. Január 1-től még egy körzeti megbízott rend-
őrt állítunk be Fóton. Erre a kiemelt beosztásra megfelelő helyismeret-
tel rendelkező személyt keresünk. Az őrs teljes létszáma a feltöltés után 
18-19 fő lesz. 
Mit jelent az iskola rendőre kifejezés? 
Azt jelenti, hogy az itteni rendőrök közül valaki közvetlen kapcsolatot 
tart az iskolákkal. Őt az iskolák bármilyen gond esetén hívhatják, akár a 
pedagógusok részéről merül föl valami, akár bűncselekmény történik, 
akár bűnmegelőzési céllal. Amikor az iskolának szüksége lehet a rend-
őrségre, mindig egy ismerős rendőr áll a szolgálatukra.

Jutalmazás a Kapitányságon
A Dunakeszi Rendőrkapitányságon karácsony előtt a kimagasló mun-
kát végző rendőröket Dióssi Csaba polgármester jutalomban részesí-
tette, Tóth Csaba rendőr alezredes kapitányságvezető javaslatára. A 40 
jutalmazott között örömünkre négy fóti személyt is találtunk.
Érdekessége volt az eseménynek, hogy a kapitányság, illetve a város 
különös figyelmet szentel a lakossági hulladékgyűjtés rendjének meg-
tartására. Az említett jutalmazottakon túl két olyan rendőr is kapott 
kiemelt elismerést, akik a szelektív hulladéklerakókat nem szabály sze-
rint használó lakosokat füleltek le.
A fóti jutalmazottak a képen látható sorrendben: Novák Gábor Zsolt 
alezredes, Drienka József őrmester, Nagy Julianna őrmester és Zámbó 
Gábor őrmester.

Windhager Károly

Pozderka Gábor és Novák Gábor Zsolt kézfogása,
háttérben Tóth Csaba kapitányságvezető és Bertók István
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 Mogyoródról érkezett csokoládé küldemény

Jótékony karácsonyi meglepetés a kastélyban

Amit ígért, betartotta Gyuráné Deszpot Ildikó, az idén is  megrendezte a „szeretet karácsonyát”. Izgatott gyereksereg gyűlt az utcán felállított 
hatalmas karácsonyfa körül. Különleges fenyő volt ez, és nemcsak azért, mert egy utca sarkán állították és díszítették fel, az ágairól zacskóba 
csomagolt plüssállatkák lógtak. Minden lurkó választhatott magának egyet. A fával szemben a felnőttek is gyülekeztek a kondérok körül. 
Igazán bőséges volt a menü.

Mogyoródon tevékenykedik, de fóti gyerekeket is edz a Szent László Íjász Egyesület. Vezetőjük, Kamarás Szilárd háromszoros világbajnok, nagy 
hangsúlyt helyez a fiatalok nevelésére. Az Egyesületben az íjászkodás mellett legalább ilyen súllyal esik latba a tisztességes, becsületes maga-
tartás, az egyenes jellem, s névadó szent királyunk példáját követve a gyengék, szegények, védelemre szorulók segítése. Ennek szellemében 
készítettek össze egy jókora csomag finom csokoládét a fóti gyermekváros szülő nélkül élő gyerekei számára, Mikulás ajándéknak álcázva.
Ezek a gyerekek, akik még a karácsonyt sem töltik a családjuk körében, bizony nem sok édességet esznek, s milyen jól eshet nekik, amikor 
kiderül, hogy mégis vannak, akik rájuk is gondolnak, s pénzt áldoznak azért, hogy legalább egyszer egy évben nekik is jusson egy váratlan 

A Fóti Károlyiak Alapítvány jótékony célú bazárt hirdetett december 15-re és 16-ra. A nemes cél érdekében Károlyi Lászlóné grófnő és ismerő-
sei, barátai ajánlottak föl dísztárgyakat, lakberendezési tárgyakat, míves, egyedi, ízléses műtárgyakat, hogy az így befolyt összegből karácsony-
kor meg tudják örvendeztetni a Gyermekváros falai közt élő mozgáskorlátozott gyerekeket.
Erzsébet asszony:
Szomorú, hogy van 28 gyermek, akik a karácsonyt sem tölthetik a szüleikkel, családi körben. Nekik szeretnénk az idén is, mint minden évben, valódi 
karácsonyt szervezni. Nagyon köszönöm a fótiaknak, akik bekapcsolódtak ebbe a munkába. Ők is látják, mekkora szükség van az ilyen jótékonyság-

Gulyásleves marhalábszárból és lapockából, tejfölös karaj, nokedli, körmös 
pacal krumplival, savanyúsággal, kókuszgolyó, fornettis sütik, gyümölcssalá-
ta – sorolta az ötlet- és házigazda Ildikó. – A játékok mellett volt még ruha is, 
amiből bárki válogathatott és vihetett haza.
Ildikó már ötödik alkalommal szervezte meg ezt a különleges, szívet melen-
gető eseményt. 
– Köszönöm a szeretetet és a segítséget minden szomszédomnak, barátomnak, 
akik a szeretet ünnepén segítettek. Köszönöm az anyagi támogatást mindazok-
nak, akik nem szeretnék a nevüket publikálni. Köszönöm a segítséget a Dózsa 
György utcai zöldségesnek, Ferinek, Liszkai Ferinek, Jocinak, aki a vásárolt húst fel 
is aprította, a kenyeret a Fóti pékség vezetőjének, a fóti piac és a Kft. gyümölcseit, 
zöldségeit. Leginkább a gyerekeknek felajánlott játékokat köszönöm, melyek mo-
sásában a barátnőm segített.

szlj.

meglepetés, egy tábla csokoládé. Csodás kezdeményezés ez, amit már hosszabb ideje folytat 
Kamarás Szilárd.
Jellemző eset, hogy a versenyszituációs edzésekre a belépőjegy egy-egy tábla csokoládé, 
amiről az ország minden részéről érkező vendégek is tudják, hogy azokat nem a házigazda 
mogyoródiak fogyasztják el, hanem a gyermekváros árvái, mozgáskorlátozottai kapják. Még 
azt is ki szokták hangsúlyozni, hogy a gyerekek ne a szüleiktől kérjenek belépődíjnak minősü-
lő csokoládét, hanem a saját zsebpénzükből áldozzanak erre a szép célra, érezzék át, milyen 
jó lemondani valamiről a mások megsegítése érdekében.
December 5-én dr. Tamásy László és e sorok írója szállította át az összegyűlt ajándékot Fótra, 
ahol azt Kocsi Márta gondozónő vette át, majd másnap osztott ki a könnyes szemű, de mo-
solygó gyermekeknek.

ra. Ilyen nehéz időkben különösen fontos az összefogás, a társadalmi munka vállalása, a rászo-
rulóknak nyújtott segítség.
December 23-án, 14 órakor a befolyt összegből megvendégeljük az összes mozgássérült gyerme-
ket, itt, fönn, a Galérián. Egy kis fogadást adunk a számukra kakaóval, kaláccsal, és persze min-
den gyermek kap majd ajándékcsomagot. Azonban szerintem nem az ajándék a lényeg, hanem 
a karácsonyi, szeretetteljes légkör, a hangulat. Ehhez megteremjük a körülményeket. Lesz szépen 
földíszített karácsonyfa, betlehem, szép karácsonyi zene. A gyerekeket két angyalka fogadja 
majd, és az angyalkák adják át az ajándékaikat is. Nagyon remélem, hogy sikerül maradandó él-
ményt adni ezeknek a nehéz sorsú gyermekeknek, amire még majd felnőttként is emlékezhetnek, 
hogy itt, a kastélyban nekik is volt karácsonyuk.

Kocsi Márta és dr. Tamásy László
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Szalmára és szeretgetésre van szükség

Mi történik a kóbor kutyákkal és macskákkal?
Kit hívjunk, és ők hova viszik az elkószált vagy gazdátlan állatokat? A Fóti Hírnök utánajárt ezeknek a 
kérdéseknek. 
A Fótról a kóbor állatok a Zöld Menedék Állatvédő Alapítvány váci telephelyére kerülnek. Sági Barbara 
elnökkel éppen egy „akció” közben találkozunk. Macskákért érkezett Fótra. Az állatok elszaporodtak, a 
gazdi nem győzte már az etetésüket. A befogás nehéz, hiszen a cicák egyáltalán nem szelídek. Barbara 
megígéri, visszajön macskacsapdákkal, aztán már indul is tovább. Útközben még összeszedi az úttesten 
egy elütött állat tetemét…
– Ez a munkánkhoz tartozik – magyarázza. – Gyepmesteri munka, erre a feladatra is mi szerződtünk az 
önkormányzatokkal. Az alapítványunk egyébként ebben a hónapban lesz húsz éves.
– Azért azt jó tudni, hogy nem sintér kezére kerülnek a gazdátlan állatok, hanem egy állatvédő ala-
pítványhoz.
– Igyekszünk minél jobb körülményeket teremteni a kutyáknak és a macskáknak. Sokuk egyébként elképesztő stresszként éli meg, amikor ide 
kerül. Nem érti szegény, mi történik.
– Mi lesz, ha egyszer betelik a telep? 
– Ez velünk nem fordulhat elő, mert minden állatot el kell helyeznünk. Ez pedig állandó és folyamatos szervezkedést jelent. Még Németországba is 
közvetítünk ki, gazdához kutyát. Ott nagyon jól bánnak az állatokkal, és szigorúan le is szabályozott minden. Mindig ellenőrizzük a helyeket, ahova 
a kutyák kerülnek tőlünk, és természetesen utóellenőrzéseket is végzünk. Minden tőlünk kikerült állatra odafigyelünk. Nagyon gyakori, hogy az új 
gazdik videót küldenek az állatokról. Ez nagyszerű érzés!
– Hol lehet az alapítvány munkatársait elérni?
– Van egy telefonszámunk, ami hívható: 20/424-5367
– Mire van most legjobban szüksége az alapítványnak, illetve az állatoknak? 
– Az egy százalékos adományt nagyon megköszönjük. Szalmára is nagy szükségünk van, mert télen az a legjobb alom a kutyaházakba. Ezenkívül 
pedig törődésre van szükségük az állatoknak. Az ajtónk mindenki előtt nyitva áll, bárki jöhet kutyát szeretgetni és sétáltatni. Ezekre van most a 
legnagyobb szükségünk!

Sz. Látó Judit

Új városba költözni és új munkahelyen kezdeni nem köny-
nyű. Átélte ezt Dr. Koscsó Márta gyermekorvos is, aki három 
évvel ezelőtt érkezett Debrecenből. Mert mit meg nem tesz 
egy anya, csakhogy közelebb lehessen a fővárosban tanuló, 
jogásznak készülő lányához…
– Most már nagyon jól érzem magam Fóton – mondja a dok-
tornő. – Úgy érzem, hogy végre megismertek az emberek, és 

Márta doktor néni a gyermekorvosi rendelőből

Ismeretlen Ismerősök
Köztünk élnek, naponta akár többször is összefuthatunk és találkozhatunk velük. Ismerőseink ők – is-

meretlenül, hiszen nem tudunk róluk sokat. Havonta megjelenő rovatunk januári vendége: 

én is megismertem őket. Azt tapasztalom, hogy 
egyre inkább bíznak bennem. Ez pedig nagyon 
jó érzés.
Akik ismerik, tudják, hogy a doktornőnek nem 
ér véget a munka a rendelési idő befejeztével. 
Házhoz megy beteghez, újszülöttet látogat… 
De vajon mikor pihen?
– Amikor csak tehetem (nevet). Nekem egyéb-
ként különböző formái vannak a pihenésnek. 
Az is kikapcsolódás, ha például sétálunk együtt 
a családdal. De olvasni és zenét hallgatni is na-
gyon szeretek, a komolyzenét kedvelem a leg-

Újszerű
Graco Quattro Tour Duo

lapracsukható 
testvérbaba-

kocsi lábzsákkal, 
esővédővel eladó.

 Ár: 55.000 Ft.
Érd: 06-20-519-8653

jobban.
Koscsó doktornő mindig töri valamin a fejét: szeretne újítani és jobbítani. Mindezt 
csak azért, hogy a gyerekeknek jobb legyen. Ígéri, idén nagyon sok újdonsággal lepi 
meg a pácienseit.

– Nekem nagyon fontos a megelőzés. 
Gyermekorvosként pedig úgy érzem, a 
gyógyítás mellett ez is az egyik felada-
tom. Egészségtudatosságot szeretnék 
kialakítani a szülőkben és a gyermeke-
ikben. A szűrővizsgálatokkal kapcso-
latban is nagy terveim vannak az idei 
évben.
A doktornő elhatározásainak pedig 
még nincs vége. Hamarosan indul a sa-
ját honlapja is (www.koscsomarta.hu), 
ami több szempontból is egyedülálló 
lesz. De ez most még maradjon megle-
petés…

szlj. 
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EKNőkről Nőknek
Sz. Látó Judit rovata

Januári újrakezdés
Az ünnepeknek vége, ismét jönnek a hétköznapok. Januárban a nők nagy része egy dolgot szeretne, 
de azt nagyon – mondjuk egy extra pihenőnapon kívül – gyorsan megszabadulni a „karácsonyi” plusz 
kilóktól. Én is így vagyok ezzel. Minimum két kilóval vagyok több, mint karácsony előtt…

Egykori sportolóként nagyon furcsa nekem ez a fajta „asszo-
nyos” probléma. Annak idején, a rendszeres edzéseknek kö-
szönhetően természetes volt a jó forma, és soha nem kellett 
figyelnem a mérleget. Aztán ma már, jócskán túl a harmincon 
és két gyereken, bizony nekem is van mitől tartanom, amikor 
a mérlegre lépek… Januári elhatározásom: változtatok ezen! 
Kerestem hát egy szigorú segítséget, Körtvélyessy–Schumann 
Adriennt, akitől mindenekelőtt azt tudakoltam: mit tehetünk 
a lustaság ellen?
– Ha tényleg azt a tornát választod, amelyik jól esik a tested-
nek és a lelkednek, akkor ez a jó érzés bizony vissza fog hozni 
az edzőterembe. Még azokon a napokon is, amikor esetleg 
nincs nagy kedved hozzá. Tehát fontos: azt a mozgásformát 
csináld, amit szeretsz, és ezzel messzire juthatsz!
– Tapasztalatod szerint többen kezdik az új évet – akár újévi 
fogadalomból – az edzőteremben?
– Igen, ez pontosan így van. 
– Milyen edzés jó az „újrakezdő” anyukáknak?
– Az alakformáló, zsírégető tornák, a spinning vagy a BodyArt. 
Érdemes kipróbálni azt is, amit még nem ismersz, és azt csinál-
ni, amelyik a leginkább jó érzéssel, élménnyel tölt fel.
– Ha elkezdtük az új év új életét tudatosabb életmóddal, il-
letve edzéssel, akkor mit ehetünk és mit nem? (Azért ne le-
gyen sok tiltás…)
– Ez központi kérdés, hiszen nagyon fontos szegmense vágya-
ink elérésének az étkezés! Nem a tilos dolgokra akarok kitérni, 
hanem nagyjából körvonalazni a főbb csapásirányt. Fontos 
az ásványvíz fogyasztása, kiegyensúlyozottan, az egész nap 
folyamán. Ez lehet tea is, de a lényeg, hogy édesítés nélkül le-
gyen. Cukros ételeket csak kora délutánig fogyasszunk, és azt 
is mértékletesen. Este lehetőleg zöldséget vagy gyümölcsöt 
fogyasszunk, akár hússal. A szénhidrát, tészta, rizs és krump-
li kerülendő. Lefekvés előtt közvetlenül már ne együnk, mert 
reggel nagyon éhesek leszünk, és az alvás sem jó teli gyomor-
ral. Mindezek pedig csak akkor működnek, ha életmódunkká 
válik, és nem kampányszerűen fogyókúrázunk.
– A segítségeddel most kipróbálom, hogy szigorúan betart-

va a tanácsaidat mennyit lehet fogyni egy hónap alatt (ez-
zel mintegy inspirálva a karácsonyi súlyproblémával küzdő 
anya- és nőtársaimat). Most 66 kiló vagyok. Hogyan kezd-
jük a munkát?
– Neked a következőket ajánlom, ismerve a céljaidat: kardió 
gépen kezdünk, lesz felsőtest-szálkásítás, hasizom gyakorla-
tok és kardió gépen fejezzük be a munkát. Az edzés végén 
pedig nyújtunk. Javaslom, ha kedved és időd úgy tartja, a 2 
konditermi kardiós edzést és 1 alakformáló zsírégető tornát, 
vagy 3 konditermi többségében kardió edzést, de 1 edzést ki 
lehet váltani egy spinninggel is. Nos, ha betartod, amit mon-
dok, akkor 1 hónap alatt a 2-3 kg fogyást, de akár a 4 kg-ot 
is elérheted a heti 3 edzéssel. Ez persze egyéntől is függ, de 
ez a tapasztalatom. Szóval széles a repertoár, szabad vagy, és 
magadért csinálod. Ha fejben eldöntötted, akkor meg tudod 
csinálni!
Hát… kedves Nőtársaim, én január első hetében belekezdek. 
Hogy sikerült-e? A következő havi számunkban beszámolok 
róla. Akinek van kedve, írjon nekem, és csatlakozhat hozzám!

Megbeszéljük
a „haditervet”
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Él egy kisfiú Fóton, aki – édesanyja segítségével – hatalmas harcot vív 
mindennap, és sorra győzi a kisebb csatáit… Kevesen ismerik, pedig 
Balu egy kis hős. Példakép. Anyukájával együtt.

Kinga élete örökre megváltozott, amikor kisfia vízbe fulladt. Az orvosok esélytelennek látták a felépü-
lést, az édesanya azonban hitt és még most is hisz a csodában. Azt vallja: az élet most így tökéletes.
– 2009. május 29-én délután történt a baleset – kezdi a történetüket Kocsis Kinga. – Vásárolni indul-
tunk, és egy pillanatra még be kellett szaladnom a mosdóba. Amikor kijöttem, Balut sehol nem ta-
láltam. Nem volt ebben semmi különös, mert akkoriban a bújócska volt a kedvenc játéka… Aztán 
kiszaladtam a kertbe, de ott sem találtam. Ebben a pillanatban kezdtem pánikba esni.
Kinga a családi telken lévő kis tóban talált a fiára.
– Nem tudom, pontosan hogyan történt… Amikor kihúztam, még meleg volt, de már nem lélegzett. 
Mentőbúvárként tudtam mit kell tennem: azonnal megkezdtem az újraélesztést.

Egy fóti kisfiú története
Balu, a hős

A mentőhelikopter a Heim Pál kórházba vitte a klinikai halál állapotába került kisfiút.
– Az orvosok mindent elkövettek, több mint egy órát küzdöttek érte, mire „visszajött”. Mondták a doktorok, hogy soha nem láttak ilyen 
súlyos esetet, és nem értik, hogy van még egyáltalán életben… Én viszont tudtam, hogy Balukám nagy harcos!

Kómában
– Azt mondták: mély kóma. Keresgéltem az interneten, hogy mi ez, mert senki nem mondott erről semmit. Azt gondoltam: ha 1 százaléknyi 
is az esélyünk, megyünk és csináljuk!
Az elmúlt három év minden egyes napja mozgalmasan telt anyának és fiának: őssejtbeültetés Németországban, speciális oxigénkezelés, 
gyógytornászok és egy igen hatékony terápia Amerikában. Bár az állapota még úgynevezett éber kóma, ám az utóbbi „csodaterápiának”, 
fejlesztésnek köszönhetően a kisfiú látványosan fejlődik: reagál a környezetére, és lejtőn kúszni is tud már.
– Az igazság az, hogy itthon lemondanak ezekről a gyerekekről, Amerikában pedig inkább biztatnak és segítenek.
Balunak idén újra kezelésekre kellene utaznia. Nincs mit szépíteni: ehhez sok pénzre van szükség… Az egyedülálló, kineziológusként dol-
gozó édesanya anyagi forrásai viszont kiürültek. Egyetlen esély most már csak a Balunak és sorstársainak létrehozott saját alapítvány: a 
Balázs Gyógyulásáért Alapítvány. Balu mindennapjai egyébként az interneten követhetőek: www.balazsert.blogspot.com. Ezen keresztül 
az édesanyjával is fel lehet venni a kapcsolatot.

Sz. Látó Judit

A Fóti Hírnök körkérdése:
Mit fogad meg az új évre?

Novinics Nikolett: 
Megfogadom, hogy megveszem 
azt a házat, amire az egész csalá-
dunk nagyon vágyik már. És azt is 
elhatároztam, hogy idén egészsé-
gesebben fogunk élni, mint tavaly.

Barát Viktória:
Semmit nem fogadok meg az 
idei évben sem. Sosem volt ez 
szokásom, hiszen úgysem tar-

tom meg.

Kalászi Andrea: 
Kevesebbet fogok hisztizni a 
gyerekemmel. Sajnos kiabálni is 
szoktam, és ezen szeretnék vál-
toztatni az új évben. Más fogada-

lomra nincs szükségem.
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A 2013. évi programok a Lisai Elek János Alapítvány fennállásának 20. év-
fordulója jegyében kerülnek megrendezésre.

• 2013. február 10. vasárnap hagyományos Farsangi Bál.
• 2013. március 15. péntek Városi Ünnepségen részvétel a 48-as sza-
badságharc megemlékezésén.
• 2013. március 31. vasárnap hagyományos Húsvéti Ünnepség.
• 2013. április 7. péntek 16:00 kiállítással egybekötött megemlékezés 
Lisai Elek Jánosra, születésnapja évfordulóján, melyre várjuk a még élő 
barátait és tisztelőit. 
• 2013. április 21. vasárnap, 14 órai kezdettel a Lisai Elek János Alapít-
vány székházában a Fótsomlyói Védegylet szervezésében, a „A Föld 
Napja” mozgalom szellemiségében szemétszedés Fóton és/vagy kör-
nyékén, a helyszín pontosítása még nem lezárt. Várjuk az önkénteseket 
székhelyünkön. 
• 2013. május 1.–október 31. között a Lisai Elek János Alapítvány nép-
rajzi gyűjteménye megtekinthető lesz minden szombat és vasárnap 
reggel 9 órától 18 óráig.
• 2013. május 1. Környezetvédelmi rendezvény, melyre várjuk civil ön-
kénteseinket. Az éves program feladatainak megbeszélése műsoros 
programmal, bográcsozással egybekötve.
• 2013. június 1. szombat XII. Tavaszi Fesztivál valamennyi szervezetünk 
közös szervezésében (Lisai Elek János Alapítvány, Fótsomlyói Védegy-
let, Kárpát-Medencei Művészek Alkotóközössége, Béres Ferenc Ma-
gyar Népdal és Nótakör Egyesület). Helyszín: a Vörösmarty Művelődési 
Ház színházterme és Fót, Vörösmarty u 43.
• 2013. június 22. szombat, egész napos rendezvény: Nyárköszöntő 
zenés, bográcsos kerti összejövetel – valamennyi szervezetünk rende-
zésében. Helyszín: székhelyünk.
• 2013. július 13. szombat: egész napos program. A nyári alkotótábor 
megnyitója. Az alkotótábort a Kárpát-Medencei Művészek Alkotókö-
zössége szervezi. Helyszín: székhelyünk.
• 2013. július 27. szombat 14 órai kezdettel: Műsoros, zenés, bográcsos 
kerti rendezvény. Helyszín: székhelyünk.
• 2013. augusztus 17. szombat 14 órai kezdettel Műsoros, zenés, irodal-
mi program, bográcsos kerti rendezvény. Helyszín: székhelyünk.
• 2013. augusztus 20. kedd: Részvétel a helyi városi ünnepségen. A 
Kenyér ünnepe. Megemlékezés István királyra, a Vérszerződésre. Be-
szélgetés a magyar alkotmányozásról, a kenyérrel összefüggő hagyo-
mányainkról (aratás, kenyérsütés, magyar búza stb.), zenés (magyar 
népdal, magyarnóta), irodalmi, történelmi műsor.
• 2013. augusztus 31. szombat: A nyári alkotótábor záróünnepsége a 
táborban készült alkotásokból rendezett kiállítással és zenés, bográ-
csos kerti mulatsággal egybekötve. Szervező: a Kárpát-Medencei Mű-
vészek Alkotóközössége. Helyszín: székhelyünk, Fót,Vörösmarty u. 43.
• 2013. szeptember 7. szombat 9 órai kezdettel egész napos program: 
XI. Fótsomlyói Napok - valamennyi szervezetünk szervezésében: Lisai 
Elek János Alapítvány, Fótsomlyói Védegylet, Kárpát-Medencei Művé-
szek Alkotóközössége, Béres Ferenc Magyar Népdal és Nótakör Egye-
sület. Helyszín: Fót, Vörösmarty Művelődési Ház színházterme.
• 2013. szeptember 21. szombat 15 órai kezdettel: Szüreti bál a Lisai 
Elek János Alapítvány és a Béres Ferenc Magyar Népdal és Nótakör 
Egyesület szervezésében. Helyszín: székhelyünk, Fót, Vörösmarty utca 
43.
• 2013. október 23. szerda: Részvétel a városi ünnepségen, koszorúzá-
son, majd megemlékezés székhelyünk kerti ’56-os emlékművénél.
• 2013. november 16. szombat 15 órai kezdettel: Márton-napi Ludasbál 
a Béres Ferenc Magyar Népdal és Nótakör Egyesület szervezésében. 
Helyszín: a Vörösmarty Művelődési Ház színházterme.
• 2013. december: Részvétel a „Mindenki karácsonyán”.

20 éves lesz az idén a Lisai Elek János Alapítvány

Bakok és Bohémok
A 2012-es évet az Alapítvány egy családias zenés műsoros esttel zárt, 
melyet a Bakok és Bohémok rendezvényének hirdettek meg a Bíró 
Háza Étterembe. 
Az este remek hangulatban telt, a vendégek közt helyet foglaló művé-
szek verssel, tánccal, énekkel szórakoztatták a társaságot. Hallhattunk 
gitárkísérettel előadott vietnami népdalt, vietnami táncot. Jól szóra-
koztak a Cselényi József Népdalkör jelen lévő tagjai is.

2013. évi kulturális rendezvényeink Lisai Elek János Alapítvány —Nguyn Piroska
Fótsomlyói Védegylet — Elek Erzsébet
Kárpát-Medencei Művészek Alkotóközössége — Le Thuong
Béres Ferenc Magyar Népdal és Nótakör Egyesület — Barkóczy Pál

székhely: 2151 Fót, Vörösmarty u. 43.  
kapcsolattartó: Elek Erzsébet

elérhetőség: mb.: 0670/445 1242;   tel./fax: (27) 999 386
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Lakossági fórum
a lehetséges salaklerakóról

A rákospalotai szemétégető mű salakjának esetleges fóti lera-
kásával kapcsolatban hívták a lakosságot a Németh Kálmán 
Általános Iskolába december 17-ére az Élhető Fótért Civil Tár-
saság, a Kistérségi Környezetvédő Civil Társaság és a Salaklerakó 
Ellenes Koordinációs Bizottság.
Az ülést Móczár Béláné vezette le. Szakértő vendégként jelent 
meg Szabó Imre, volt környezetvédelmi miniszter, jelenleg is 
országgyűlési képviselő, és Simon Gergely, a Greenpeace szak-
értője. Az ún. elnöki asztalnál ült rajtuk kívül még Udvardi Tibor.
Az önkormányzat részéről egyedül Koncz János képviselő volt 
jelen, így vita nem is alakult ki. (Pozderka Gábor alpolgármester 
tájékoztatása szerint szívesen részt vett volna a megbeszélésen, 
ha tudott volna róla! – a szerk.)

A hozzászólók elsősorban azt keresték, kiknek az érdekeit szol-
gálná a Dunakeszi felé eső határ szélén található elhagyott bá-
nyagödörbe hordani Palotáról a szemétégető salakját, kiknek 
lesz ebből haszna, kinek van tulajdonában ott terület?
A szakértők azt feszegették, milyen anyag kerülhet majd a le-
rakóba, s az vajon veszélyes lehet-e Fót lakosságára, továbbá a 
DMRV kútjaira van-e hatással a határ túloldalán található hatal-
mas dunakeszi lerakó?
A többség egyetértett abban, hogy egészségügyi és környezet-
védelmi szempontból féltik a lerakótól a várost, s tenni is akar-
nak azért, hogy az ne Fóton valósuljon meg.
Fekete Zoltán bejelentette, hogy már korábban 2300 lerakót el-
lenző aláírást gyűjtöttek össze.
Elhangzott, hogy hathatós érvelés egy tömegdemonstráció le-
hetne a Polgármesteri Hivatal előtt. 
Volt, aki állásfoglalást kért Dióssi Csaba, körzetünk országgyűlé-
si képviselőjétől, de mint jelezte, választ még nem kapott. 
Elhangzottak kritikák a képviselő-testület, a polgármester és az 
alpolgármesterek személyét illetően is.
A bányagödör és a lakott terület közti védőtávolság elégséges-
ségéről a Greenpeace szakértője úgy nyilatkozott, hogy ameny-
nyiben oda veszélyes hulladék nem kerül, akkor az 500 méteres 
védőtávolság elegendő.

NI.

Fekete Zoltán ismerteti eddigi lépéseiket

 Mentők: 104  Rendőrség: 107
 Tűzoltóság: 105  Segélyhívó: 112

Rendőrőrs Fót: 06-27-358-007, 06-70-321-3107
Polgárőrség: 06-30-686-7895

Polgármesteri Hivatal 
Tel.: 06-27-535-365, 06-27-535-375, 06-27-535-385,
06-27-535-395;   Fax: 06-27-358-232
A Polgármester fogadóórája: minden hónap utolsó
péntekén 7:30–10:00-ig, előzetes egyeztetés után: 06-27-535-385/104
A Jegyző fogadóórája: minden hétfőn 13–17-ig,
előzetes egyeztetés után: 06-27-535-385/102
A Főépítész fogadóórája: minden szerda, csütörtök 9–15-ig a
Polgármesteri Hivatalban, előzetes egyeztetés után: 06-27-535-365/102

Közszolgáltató Nonprofit Kft. 
Fót, Malom u. 1. Tel: 06-27-539-680, Fax: 06-27-539-681, 
kozszolgaltato@fot.hu

Orvosi ügyelet 
ESZEI központ, a körzeti orvosok központi száma:
06-27-358-104, 06-27-358-438
Napközben sürgősségi esetekben 06-20-241-4487, 06-27-358-104, 
Éjjel, hétvégén és ünnepnapokon 06-27-358-104, 06-27-358-438
Fogászati szakrendelés: 06-27-360-623, 06-27-395-466

Területi Gondozási Központ 
Hargita u. 36. Tel.: 06-27-358-436

Gyermekjóléti Szolgálat
Dózsa Gy. út 12-14. Tel.: 06-27-360-417

Családsegítő Szolgálat
Dózsa Gy. út 12-14. Tel.: 06-27-360-625

DMRV Fóti Vízellátási Üzem 
Széchenyi u. 40. Tel: 06-27-358-086, Fax: 06-27-535-170
Ügyfélszolgálat (csak műszaki): Telefon: 06-27-535-171 
Hétfő–Csütörtök: 7:30–14:30
Hibabejelentés:(munkanapokon 7:00–15:00) 06-27-358-086
DMRV ivóvíz és szennyvíz ügyben:  06-27-511-511,  06-40-881-188,
vagy ugyfelszolgalat@dmrvzrt.hu e-mail címen

TIGÁZ 
Gödöllő, Dózsa György út 69/A.
Gázszivárgás és üzemzavar bejelentése: 06-80-300-300
Általános ügyfélszolgálati ügyintézés: 06-40-333-338
Mérőállás bejelentése: 06-80- 333-338 (csak vezetékes 
telefonról ingyenesen hívható, önkiszolgáló ügyfélszolgálat)
TIGÁZ gázszivárgás, üzemzavar: 06-80-300-300,
ugyfelszolgalat@tigaz.hu e-mail címen

ELMŰ Észak-pesti Igazgatóság
Hibabejelentés: 06-40-38-39-40
Számlázás és egyéb ügyintézés: 06-40-38-38-38
Mérőállás bejelentése: 06-80-202-938
(csak vezetékes telefonról hívható, ingyenes zöld szám)

Közvilágítás 
Közvilágítási hibabejelentést éjjel-nappal: 06-27-363-887, 
ugyfelszolgalat2@mtkke.hu 
munkaidőben: 06-27-535-365/121, vagy 06-70-967-1824,
kozmu@fot.hu 

Szemétszállítás Zöld Híd Régió Kft. 
Személyes ügyfélfogadás Fóton a Polgármesteri Hivatalban
minden hónap 2. hétfőjén 13:00–17:30 óra között
Ügyfélszolgálat 06-28-561-219, 06-20-246-5639

Fontos tudnivalók
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Köszönetnyilvánítás
A Fóti Népművészeti Szakközép-, Szakiskola és Gimnázium 2012-ben is megszervezte a városi Mindenki Karácsonya rendezvényt. 
Az ebben résztvevőknek önzetlen munkájukért, a vállalkozóknak, magánszemélyeknek támogató adományukért köszönetem feje-
zem ki mint a rendezvényt szervező intézmény vezetője. 

Fót Város Képviselő-testülete
Polgármesteri Hivatal, Molnár Krisztina
Filmcredo, Tóth István
Fóti Közhasznú Polgárőrség, Koncz János képviselő úr
Fáy András Általános Iskola tanulói és tanárai
Garay János Általános Iskola tanulói és tanárai
Németh Kálmán Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tanulói és tanárai
Ökumenikus Általános Iskola és Gimnázium tanulói és tanárai
Szabad Waldorf Általános Iskola és Gimnázium tanári kórusa
Katolikus egyházközösség gyermekei, Lánczki Zoltán vezetésével
Református énekkar

A süteménysütő verseny első három helyezettje

Fóti Asszonykórus
Cselényi József Hagyományőrző énekkar
Sebők Sándor atya
Művelődési Ház és a Közösségi Ház dolgozói
Közszolgáltató Kft., Szent-Iványi Géza
Bíró Lajos magánszemély
Ambrus Tibor magánszemély
Kovács Ákos, Oxigén Étterem
Hotorán Péter vállalkozó

és végül a szervező intézmény dolgozóinak, tanulóinak:
a Fóti Népművészeti Szakközép-, Szakiskola és Gimnázium tanulóinak 
és tanárainak

Köszönöm Fót város lakosai nevében.
  Kaudersné Madarász Zsuzsanna
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Kaudersné Madarász Zsuzsanna
igazgató asszony megnyitja a rendezvényt

Betlehemes játék

Az iskolások műsora

A süteményversenyre benevezett finomságok

Az iskolások műsora

A nézők 

Jól esik a tűz közelsége a hidegben

A süteményekből jut a résztvevőknek is

Adventi ünnepség december 22-én,
a Kisalagi Közösségi Házban


