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Jól szórakoztunk a Futóversenyt, Vadásznapot, 
Főzőversenyt és Gyereknapot magába 

foglaló tóparti rendezvényen.
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Francesco Nitti, olasz miniszterelnök véleménye (1924. szeptemberében)
„Trianonban egy országot sem tettek tönkre gonoszabbul, mint Magyarországot. De ezt az országot lélekben erős em-
berek lakják, akik nem nyugosznak bele hazájuk rombolásába. Magyarország megcsonkítása annyira becstelen, hogy 
senki nem vállalja érte a felelősséget. Mindenki úgy tesz, mintha nem tudna róla, mindenki szemérmesen hallgat. A 
népek önrendelkezési jogára való hivatkozás csak hazug formula... a leggonoszabb módon visszaéltek a győzelem-
mel... Nincsen olyan francia, angol vagy olasz, aki elfogadná hazája számára azokat a feltételeket, amelyeket Magyar-
országra kényszerítettek.”

A Nemzeti Összetartozás Napja

Kedves Ügyvéd Asszony, kérem mutatkozzon be olvasóinknak!
Ügyvéd vagyok Bécsben, változatos ügyekkel foglalkozunk, 
például büntető ügyekkel, polgári ügyekkel, stb. Emellett vi-
szont harcolok az igazságért, az elnyomás ellen, a népek sza-
bad önrendelkezési jogáért. Képviseltem például a horvátokat, 
amikor a küzdelmük zajlott, én voltam az Európai Nemzetközi 
Bizottság független horvátországi elnöke. Ugyanilyen tisztség-
ben képviseltem korábban a szlovéneket, egy időben a mace-
dónokat, volt alkalmam a krími tatárokat is képviselni.
Én azonban magyar vagyok, a magyar ügyet mindig képvisel-
tem jogi eszközökkel. A rendszerváltásnál alapító tagja voltam 
a Magyar Demokrata Fórumnak. A kezdet kezdetén ott voltam 
Lakitelken, Lezsák Sándor mellett, amikor még nem volt veze-
tékes telefonja sem, sem számítógépe. Az első bélyegzőt én 
csináltattam az MDF számára, Bécsből küldtem haza.

Az előadását hallgatva olyan tényekről szereztünk tudomást, 
amiről korábban nem vagy csak alig hallhattunk részleteket. 
Elszomorító, az a tény, hogy Ausztriában sem sokkal különbö-
zik a magyarok helyzete, mint a többi utódállamban. Ön azon-
ban nem a kesergőket képviselte, hanem bizakodókat, s tevé-
kenységre sarkallta beszédében a hallgatóságot…
Igen, természetesen. A trianoni döntés bármilyen rettenetes is a 
magyarság számára, az már a múlt, amit nem tudunk meg nem 
történtté tenni. Tudjuk, hogy igazságtalan, tudjuk mit okozott, 
de most, közel 100 évvel később, nekünk a mostani helyzetben 
kell a gyógyírt keresni. Az Európai Unió-ban leszögezett, elvárt 
magatartást kell kiharcolnunk, a nemzeti kisebbségek önren-
delkezéshez való jogát kell megszerezni a magyar kisebbségek 
számára is. Ezért kell küzdenünk, minden lehetséges fórumon 
és helyzetben. Területet nem követelhetünk vissza, az államok 
szuverenitását nem kérdőjelezhetjük meg, de a határon túl re-
kedt magyarság önrendelkezési jogát ki lehet harcolni, követel-
ni. Az önrendelkezés a nemzetközi jog egyik fontos eleme, ami 
egy valódi demokráciában alapjog.

Most, amikor világviszonylatban is gazdasági válság van, az em-
berek a pénzhiány és a munkanélküliség „rabságában” élnek, a 
mindennapi megélhetés lebeg a szemük előtt. Nem szorul ilyenkor 
háttérbe a jogok kérdése?
Igen ez fontos tényező. Sajnos ezzel is számolni kell, hogy sok 
esetben az embereknek a biztonság fontosabb, mint a szabad-
ság. Ez egész Európára jellemző. A biztonság érdekében vagy 
ürügyén csorbítanak, csonkíthatják a szabadságjogokat. Ennek 
az útnak a vége azonban a diktatúra. A volt svéd miniszterel-
nök, Olof Palme szokta mondani, „Ha egy nép jobban értékeli 
a jólétet, a gazdasági prosperitást, a gazdasági fejlődést, mint a 
szabadságot, akkor végül mind a kettőt el fogja veszíteni!”

Hogy tetszik Önnek Fót és ezen belül beszélgetésünk helyszíne, 
a Németh Kálmán Emlékház?
Nagyon tetszik, ez a kiállítás fantasztikus. Itt olyan sok kincsek 
vannak, amelynek a kisugárzásából fantasztikus erőt lehet kap-
ni. 

A hallgatóság

Cselőtei Erzsébet, Bicskei Éva és dr. Eva Maria Barki

Június 2-án, a Kisalagi Könyvtárban gyűltek össze az emberek, akik a szégyenletes Trianoni döntésről és annak következményeiről váltottak 
szót egy az alkalomhoz illő megemlékezésen. Köszöntő gondolatokat Cselőtei Erzsébet polgármester asszonytól hallottunk, a műsorban 
előadott Budai Ilona előadóművész, Regős Kiss László, valamint Kulcsár Lajos színművész. A rendezvényt Fót lelkipásztorai nyitották meg 
közös imával. A megemlékezésre készült el az Ökumenikus Általános Iskola és Gimnázium diákjainak Őrvidéken készített fényképeiből 
összeállított kiállítása a Németh Kálmán Emlékházban. Vendégünk volt a Bécsben élő, magyar származású dr. Éva Mária Barki ügyvéd 
asszony, aki több magyarországi helyszínen is tartott előadást a Trianon okozta, máig be nem gyógyult sebek orvoslása témakörében. A 
rendezvény után vele készítettünk interjút, már a Németh Kálmán Emlékházban.

Érdekes színfoltja volt a rendezvénynek, amikor Bugyi János a levéltári 
kutatása közben felfedezett ide vonatkozó, 1920-ból származó, az akko-
ri fóti önkormányzat által egyhangúlag megszavazott határozatát fel-
olvasták. (Felmerül a kérdés, mi lenne, ha a jelenlegi képviselő-testület 
megerősítené a 93 évvel ezelőtti határozatot?) A korabeli határozatot 
tartalmazó iratot a Művelődési Ház vezetője sokszorosította, s néhány 
példányt ki is osztott belőle. Az iratot lásd a következő oldalon.

Egy gondolat az elhangzott előadásból. Hosszú idő után a 
gibraltáriak elérték, hogy az önrendelkezési jogra hivatkozva 
végre népszavazást írjanak ki, melyik országhoz tartozzon 
Gibraltár, a gyarmatosító angol hatalomhoz, vagy őshazá-
jához, Spanyolországhoz. Mivel azonban jelenleg már Gib-
raltárt túlnyomó többségben angolok lakják, a népszavazá-
son a nép az angol fennhatóság alatti maradásra szavazott. 
Elgondolkodtató ez a mi számunkra is.
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Ébressz vágyat… Zsolt 12,6
Ha hajót akarsz építeni, akkor ne azzal kezdd, hogy munkásokat toborzol és fát gyűjtetsz velük, szerszámokat adsz nekik, kiosztod a feladatokat és tervrajzot készítesz, hanem 
keltsd fel bennük az olthatatlan vágyat a végtelen tenger iránt. 

Antoine de Saint-Exupéry nyomán

Közalkalmazotti Nap
Kellemes időben, sok-sok mosolygós szempár és taps kísérte a közalkalmazottak ünnepségét, melyen számos Fóton tevé-
kenykedő személy kapott valamilyen – a megbecsülést jelző – elismerést, jubileumi jutalmat május 28-án, a Vörösmarty Mi-
hály Művelődési Házban. A jutalmakat, okleveleket Cselőtei Erzsébet polgármester asszony és Pozderka Gábor alpolgármes-
ter úr adták át.
Tanárokhoz, nevelőkhöz szóló megnyitó beszédét Cselőtei Erzsébet polgármester asszony a fenti megszívlelendő idézettel 
zárta. Mivel január elsejétől az általános iskolák már a Klebelsberg Intézményfenntartó Központhoz tartoznak, vendégünk 
volt Eich László tankerületi igazgató, aki maga is köszöntötte a megjelent pedagógusokat és egy-egy csokorral ismerte el a 
nyugdíjba vonulók sokéves, áldozatos nevelő munkáját. Beszédét az alábbiakban olvashatják Kedves Olvasóink.

A sor jobb szélén Eich László tankerületi igazgatóTisztelt Pedagógus Kollégák! Tisztelt Intézményvezetők!Tisztelt Városi 
Vezetők!
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ nevében nagy tisztelettel 
köszöntöm Önöket Pedagógus Nap alkalmából!
Külön megtiszteltetés és öröm számomra, hogy ilyen sok kitüntetés 
átadása után szólhatok Önökhöz.
Első szavaim nekem is a köszönet szavai. Köszönöm, hogy az Önökre 
bízott gyermekekkel való foglalkozások során a szívükkel látnak! 
Az Önök által nap mint nap végzett munka a társadalom számára 
végzett tevékenységek közül az egyik legfontosabb: nevelés, oktatás, 
szemléletformálás. Küzdelmes és nehéz, ugyanakkor felemelő és sem-
mi máshoz nem hasonlíthatóan sikeres tevékenység. Az Önök kezei 
között csiszolódik, formálódik és nyeri el végleges formáját a követke-
ző korok nemzedéke, ami óriási felelősség ugyanakkor az egyik legma-
radandóbb tevékenység. Értékőrzés és értékteremtés egyben.
A pedagógus a tanteremben egymaga képviseli a társadalom, az er-
kölcs, a tudomány és a humánum legnemesebb elveit. A pedagógus 
munkáját irányítóknak pedig mindent meg kell tennünk annak érde-
kében, hogy a kollégák a lehető legjobb feltételek mellett, szakmai tu-
dásuk legjavát nyújtva végezhessék munkájukat a köz szolgálatában.
Az elmúlt hónapok fáradságos átalakító munkája is ezt a célt kívánja 
szolgálni. Szeretnénk egy korszerű, magas szintű tudást közvetítő, a 
nevelőmunkát előtérbe helyező, esélyegyenlőséget teremtő iskola-
rendszert teremteni, ahol a partnerek együttműködnek a gyermekek 
érdekében, és ahol a jövőformáló pedagógusok megfelelő megbe-
csültségben részesülnek.
A megbecsülés tekintetében Fót város önkormányzata igen magasra 
helyezte előttünk a mércét, ugyan akkor az állam a jogszabályi kere-
tek között a jövőben is igyekszik hasonló feltételeket teremteni az in-
tézmények számára. Ennek zálogát jelenthetik a Nemzeti köznevelési 
törvényben szereplő új óraszámok, létszámhatárok, státuszok, illetve a 
pedagógus életpálya modell bevezetése.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Engedjék meg, hogy ezt az ünnepi alkalmat ragadjam meg arra, hogy 
nyilvánosan is köszönetet mondjak Fót város valamennyi pedagógusa 
mellett a város vezetésének és a képviselőtestület tagjainak is az elmúlt 
fél évsorán tanúsított együttműködésért és támogatásért. Kívánom 
Önöknek, hogy az intézmények működtetésében továbbra is sikere-
sen, a fóti polgárok megelégedésére végezzék munkájukat. Tankerüle-
ti igazgatóként természetesen továbbra is bármikor állok rendelkezé-
sükre, hogy közös érdekünk, a város iskoláinak fejlesztése a jövőben is 
sikeresen folytatódjon.
Tisztelt Ünneplő Közösség!
A Pedagógus napon köszöntöttek közül külön, kiemelt köszönet illeti 
azokat a kollégákat, akik hosszú és eredményes pályafutás után idén 
vonulnak nyugállományba.
Tanáremberként, volt iskolaigazgatóként és nevelőtestületek egykori 
tagjaként bátran mondhatom, hogy Önök nagyon fognak hiányozni 
az iskolákból!
Tapasztalatuk, szakmaiságuk, hely- és emberismeretük hiánya nagy 

űrt fog hagyni egy-egy közösségben. Ugyanakkor arra szeretném kér-
ni Önöket, hogy ne szakadjanak el azoktól az intézményektől, amelyek 
életének részesei voltak az elmúlt évtizedekben.
Segítsék az ott maradókat ötleteikkel, tanácsaikkal egy-egy program-
ba való bekapcsolódásukkal, vagy az iskolához kötődő szervezetekben 
való aktív részvételükkel.
Az iskolákat pedig szeretném arra sarkallni, hogy éljenek a nyugállo-
mányba vonult kollégák szakmai ismereteivel, támogatásával és fel-
ajánlott segítségével!
Kedves Kollégák!
A mai nap az ünneplés mellett vitathatatlanul a búcsú napja is. 
Ahogy Wass Albert írja: „Minden útnak valahol vége van. S emberi tu-
lajdonság, hogy az út végén visszafordulunk, s eltűnődünk életünk ér-
telmén. Addig nem, de akkor igen. Addig csak megyünk ösztönösen s 
néha vakon is, egy nyom, egy cél, egy gondolat után.”
Most az egyik út végére ért.
Tankerületi igazgatóként a magam és Marekné dr. Pintér Aranka elnök 
asszony nevében ezúton szeretném megköszönni Önöknek az elmúlt 
évtizedekben végzett áldozatos nevelő és oktatómunkát, illetve okta-
tást segítő tevékenységet. Azt, hogy vezérlő csillagai voltak egy-egy 
fóti intézménynek!
Kívánom Önöknek, hogy hosszú és tartalmas nyugdíjas életben legyen 
részük, erőben, egészségben, családi szeretetben!
Kérem, fogadják tőlünk köszönetünk és megbecsülésünk jeleként a 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ nevében most átadásra ke-
rülő virágokat és emléklapokat!
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2013. június 17-18. között első alkalommal kerül 
megrendezésre az Országos Nyárköszöntő Fóti 
Gyermekfesztivál, amelyben az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma támogatóként vesz részt. A rendez-
vény szervezője és lebonyolítója a Károlyi István 
Gyermekközpont. A megvalósításban aktívan köz-

képezi a Károlyi Kastély Tükrös termében a 
Szent István Egyetem (Mezőgazdaság- és 
Környezettudományi kar) és a Károlyi István 
Gyermekközpont közötti együttműködési 
megállapodás aláírása. Az együttműködési 
megállapodást a Szent István Egyetem ré-

reműködnek a Gyermekközpont munkatársai és ellátott gyermekei, 
fiatal felnőttjei; valamint az ország különböző intézményeiből a hazai 
gyermekvédelmi szakellátás néhány prominens szakembere.

Az Országos Nyárköszöntő Fóti Gyermekfesztiválnak az életre hívása 
az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért Felelős 
Államtitkárságának a szakmai elképzelésével összetalálkozott, szerve-
zésével és lebonyolításával a Károlyi István Gyermekközpontot meg-
bízta.
A rendezvény szervezése során megfogalmazott célkitűzés elsősorban 
arra irányult, hogy a rendezvény külsőségében is a 2012/2013- as tan-
évet bezáró, és az utána következő szünidőt megnyitó Nyárköszöntő 
Gyermekfesztivál legyen. A nyári szünidő ünnepélyes megnyitása mel-
lett célunk az is, hogy a rendezvényen való részvétel elismerés legyen 
minden olyan gyermekvédelmi gondoskodásban nevelkedő 6 – 18 
éves gyermeknek, aki a saját környezetében tanulmányi eredményé-
vel, sporttevékenységével, magatartásával, a közösségért végzett te-
vékenységével példát mutat társainak.
Szeretnénk, ha ez a rendezvény hagyományteremtővé válhatna a fóti 
Károlyi István Gyermekközpont szervezésében, és évente lehetőséget 
teremtene a gyermekvédelmi gondoskodás rendszerében nevelőszü-
lőknél, gyermekotthonokban, lakásotthonokban nevelkedő gyerme-
keknek, valamint az őket kísérő felnőtteknek egy olyan kulturális talál-
kozóra, amelynek jutalom jellege is van a résztvevők esetében.

A két napos Gyermekfesztivál 2013. június 17-én, hétfőn 1100 órakor 
Soltész Miklós úr, az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Csa-
ládügyért Felelős Államtitkárság államtitkárának az ünnepélyes meg-
nyitójával kezdődik, és a rendezvényt 2013. június 18-án, kedden 1330 
órakor Dr. Kecskés Péter úr, az Emberi Erőforrások Minisztériuma Gyer-
mekvédelmi és Gyámügyi Főosztályának főosztályvezetője zárja be.
2013. június 17-én hétfőn 1200 órakor a rendezvény szerves részét 

széről Dr. Solti László rektor úr és Dr. Gyuricza Csaba dékán úr írja alá; 
míg a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, mint Fenntartó 
részéről Pintér Judit főigazgató asszony, a Károlyi István Gyermekköz-
pont részéről pedig Kádas István igazgató úr. Az együttműködés célja 
a megállapodás szerint:
„A Károlyi István Gyermekközpont, mint a magyar gyermekvédelem 
területén országos hatókörrel működő szervezet és a Szent István 
Egyetem (Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kara révén), mint 
az agrártudományok területén a képzés élvonalában levő egyetem, 
az együttműködési megállapodás aláírásával célul tűzték ki, hogy a 
megállapodásban rögzített területeken összehangolják oktatási, ta-
nácsadási, a gazdálkodást népszerűsítő tevékenységüket, hozzájárulva 
ezáltal a magyar agrárium fejlesztéséhez, és a kapcsolódó intézmény-
rendszer hatékony működtetéséhez.”

A Gyermekfesztivál programjának összeállításakor a szervezők foko-
zottan figyeltek arra, hogy egy nagyon színes kulturális és sport prog-
ram várja a rendezvényre jelentkező gyermekeket és az őket kísérő fel-
nőtteket egyaránt. Az I. Országos Nyárköszöntő Fóti Gyermekfesztivál 
megrendezésével a Károlyi István Gyermekközpont lehetőséget kíván 
teremteni az ország különböző földrajzi területein gyermekvédelmi 
otthont nyújtó ellátásban nevelkedő gyermekeknek a kikapcsolódás 
és feltöltődés mellett egy egyedülálló találkozási, és kapcsolatterem-
tési lehetőségre is.
A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, illetve megyei kiren-
deltségei fenntartásában, valamint az egyházi és civil fenntartók gyer-
mekvédelmi szakellátás keretében otthont nyújtó ellátást biztosító 
intézményeiből, hálózataiból várjuk a gyermekeket. A saját otthonaink 
lakóin kívül még kb. 300 fő 6 és 18 éves kor közötti gyermek lesz jelen a 
programon az ország egész területéről. A Gyermekfesztiválon így ösz-
szesen több mint 500 fő gyermek és szakember vesz majd részt.
Fót, 2013. június 3. Kádas István igazgató

I. Országos Nyárköszöntő Fóti Gyermekfesztivál

Balavásári vendégek Fóton
Egyre szorosabb a kapcsolat Fót és székely testvértelepülés, Balavásár 
között. Tavasszal Fót önkormányzata fogadta el a meghívást és tette 
tiszteletét a Kis-Küküllő Menti Szőlészeti Társulás Küküllő vidéki bor-
versenyén, Balavásáron. Ott hívták meg a testvértelepülés képvise-
lő-testületét a fóti főzőversenyre, amelyen meg is jelent Balavásár 
küldöttsége. 
Nem csak vendégnek jöttek, hanem beneveztek a főzőversenyre is, s 
nem is akármilyen sikert arattak. A hivatalos zsűri által nekik ítélt díj 
mellet, esélyük lett volna a közönség-díj elnyerésére is, hiszen a ke-
zük nyomán készült hatalmas kondér túrós puliszka bizony az utolsó 
csöppig idő előtt elfogyott, s nem ok nélkül. 
Sagyebó István polgármester nyilatkozata szerint rendkívül jól érez-
ték magukat ezen a rendezvényen, s már most azt tervezgetik, mi-
lyen székely étellel lepjék meg a fótiakat jövő ilyenkor.

a Bartos család segítségével. 
A főzőversenyt követő napon, vasárnap a férfiak a veresegyházi hé-
vízfürdőbe látogattak, míg az asszonyok Péter Imre neje vendéglá-
tását élvezték. Ezen a napon ebédjükről Földi Pál, vacsoráról Varga 
János és felesége gondoskodott. 

A balavásári küldöttséget polgár-
mester úron kívül Csegzi Tibor 
és Magyarosi Csaba, valamint fe-
leségeik alkották. Fogadásukról 
Cselőtei Erzsébet polgármester 
asszony és Bartos Sándor alpol-
gármester gondoskodott, el-
szállásolást a kastélyban kaptak. 
Ünnepélyes vendéglátásukra, 
a központi konyhán süttettek 
malacot, a többi ételt az önkor-
mányzat munkatársai készítették 

Vendégeink a hazaindu-
lásuk előtt, hétfőn reggel 
a Polgármesteri Hivatal 
Házasságkötő termében 
költötték el reggelijüket 
Polgármester asszony 
és Bartos Sándor, vala-
mint Pozderka Gábor 
lpolgármesterek társasá-
gában, akiktől barátság-
gal váltak el.
Sagyabó István, balavá-
sári polgármester töb-
bek között aggodalom-
mal érdeklődött, hogy a 
közelgő árvíz veszélyez-
tetheti-e Fótot és környé-
két. Kiderült, hogy a nagy 
árvíz miatt értünk még 
Erdélyben is aggódnak 
az emberek.

Polgármester úr elégedett az ízzel

Túrós puliszka
szalonnával tálalva
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Felhívás a partnerségi egyeztetésben való 
lakossági,valamint  társadalmi és civil 

szervezeteket érintő részvételre
Fót Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. II. 28-án fogadta el 8/2013.(II.28) 
sz. önkormányzati rendeletét a partnerségi egyeztetésről. A rendelet a településfej-
lesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településren-
dezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 
szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendeletben foglaltakra tekintettel került megalkotásra.
Az önkormányzati rendelet célja, hogy a Fót Város közigazgatási határán belül ké-
szülő településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia és tele-
pülésrendezési eszközök egyeztetése és elfogadása a lakossággal, érdekképviseleti, 
civil és gazdálkodó szervezetekkel, egyházakkal egyeztetve, azokkal partnerségben, 
szabályozva történjen meg.
A rendelet 1.§ (3) pontja szerint Fót Város bármely polgára, valamint társadalmi és ci-
vil szervezetek – ez utóbbiak közül azok, amelyeket a rendelet 1. sz. melléklete neve-
sítve nem sorol fel – „…az Önkormányzat honlapján közzétett időpontig és módon - 
az Önkormányzat polgármesteréhez írt kérelemmel jelentkezhet be a véleményezési 
eljárásba”.

Fót Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11/2013.(I.23.) KT. határozatában dön-
tött arról, hogy a fent hivatkozott 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet alapján a tudomá-
sul veszi a folyamatban lévő, Fót eszközeinek módosítását, valamint felülvizsgálatát 
érintő változásokat, és a 2012. július 17-én, a MŰ-HELY Zrt-vel aláírt „Településterve-
zési szerződés”-t a kormányrendelet szerint módosítja. Ez a gyakorlatban a telepü-
lésrendezési eszközök 2012. július 17-én megkezdett módosítása és felülvizsgálata a 
folyamatának újra indítását jelenti. 

Ez úton tájékoztatjuk Fót Város polgárait és az önkormányzati rendelet 1. sz. mellék-
letében nem nevesített civil szervezeteket, hogy amennyiben részt kívánnak venni a 
Településfejlesztési koncepció, az Integrált Településfejlesztési Stratégia, valamint a 
településrendezési eszközök – azaz a településszerkezeti terv, a helyi építési szabály-
zat, és ha ilyen készül, a telepítési tanulmányterv és beépítési terv - véleményezési 
folyamatában. 
Erről a szándékukról a város polgármesteréhez írt, és a jelen tájékoztató melléklete-
ként közreadott kérelem formájában 2013. június 30-ig nyilatkozni szíveskedjenek.

A kérelmet beküldő polgárok, valamint társadalmi és civil szervezetek listája az Ön-
kormányzat honlapján közreadásra kerül. A listán szereplők ezt követően az önkor-
mányzati rendelet szerint részt vesznek a Településfejlesztési koncepció, az Integrált 
Településfejlesztési Stratégia valamint a településrendezési eszközök,  - azaz a tele-
pülésszerkezeti terv, a helyi építési szabályzat,  és ha ilyen készül, a telepítési tanul-
mányterv  és beépítési terv – teljes véleményezési folyamatában.
A kérvényeik alapján a véleményezési folyamatban részvételi jogot nyert polgárok, 

K É R E L E M
Cselőtei Erzsébet Polgármester asszonynak
Fót Város Önkormányzata

Tisztelt Polgármester Asszony!
Hivatkozva Fót Város Önkormányzata 8/2013.(II.8) 
önkormányzati rendelete által biztosított lehetőség-
re, ez úton kérem, hogy személyemet/szervezetün-
ket a Fót Város közigazgatási határán belül készülő 
Településfejlesztési koncepció, Integrált Település-
fejlesztési Stratégia, valamint a településrendezési 
eszközök változtatásait és módosításait véleménye-
zők listájára felvenni szíveskedjen.

Fót, 2013. június…………………

tisztelettel:

Mint Fót Város polgára: 

Név:………………………………………………

……………………………………………………
aláírás

Lakcím: 
2151  Fót, …………………………………………

Mint Fót Városában működő társadalmi/civil szer-
vezet 

A szervezet megnevezése:

……………………………………………………

A szervezet képviselője :

……………………………………………………                                
képviselő aláírása

Szervezet székhelye (címe):
2151 Fót, …………………………………………
……………………………………………………

társadalmi és civil szervezetek a véleményezési jogukról történő lemondásukig, Fót Városát érintően, a Településfejlesztési koncepció, az Integrált 
Településfejlesztési Stratégia, valamint a településrendezési eszközök 2013. I. 23-án újraindított majd azt követő minden további változtatása és 
módosítása folyamatában az önkormányzati rendeletben foglaltak szerint mint véleményezők részt vesznek. Ez a véleményezési jog minden 
további, 2013. február 28. napja óta indított (újraindított) folyamatban biztosított.
Fót, 2013. május 29.          Cselőtei Erzsébet sk. polgármester

A polgármesterhez írandó „Kérelem” formanyomtatvány a fönti keretes részben található

Felhívás helyi építőipari vállalkozók számára!

Fót Város Önkormányzata adatbázisának bővítéséhez regiszt-
rációs lehetőséget biztosít, melyhez kéri a következő adatok 
eljuttatását a vagyon@fot.hu e-mail címre, vagy személyesen 
a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájába.

Név Cégnév:
Tevékenységi kör:
Cím, telefonszám:
e-mail cím, web cím:

Lezárták az Ybl M. utcai artézi kútat
Tisztelt Fóti Lakosok!
Budapest Főváros Kormányhivatala Váci, Szobi, 
Dunakeszi Kistérségi Népegészségügyi Intézete az 
Ybl M. u. 11. sz. előtti közterületen lévő artézi kutat 
– a határérték feletti ammónium tartalom miatt – 
lezáratta!
Felhívom szíves figyelmüket, hogy a kút vize emberi 
fogyasztásra nem alkalmas!

Kárpáti Gábor
Közbiztonsági- és hulladékgazdálkodási referens
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Tisztelt Fóti Lakosok! 
A Zöld Híd Régió Kft. a lakossági kommunális hulladék begyűjtését, el-
szállítását 2013. január 1. napjától az alábbiak szerint végzi.

Háztartatási hulladék:
Minden héten kedden.

Zöldhulladék
Április 1. – november 30. közötti időszakban kéthetente, minden páros 
héten kedden.
A zöldhulladékot egy 110 liter űrtartalmú, kukoricakeményítő alap-
anyagú, biológiailag lebomló zsákba kell gyűjteni, és a szállítási napo-
kon az ingatlanok elé kihelyezni. A bruttó 51,- Ft/db áron megvásárol-
ható zsákot az alábbi helyeken tudják beszerezni.
• Kossuth L. utca 3. - Vas-műszaki üzlet
• Dózsa Gy. utca 31. - Schön Józsefné Gazdabolt
• Németh K. u. (Super Coop mellett) - Kisállat eledeles üzlet

A legközelebbi zöldhulladék gyűjtési napok:
• 2013. június 11., június 25.
• 2013. július 9., július 23.
• 2013. augusztus 6., augusztus 20.
• 2013. szeptember 3., szeptember 17.

Válogatva gyűjtött hulladék
Egész évben kéthetente, minden páratlan héten kedden.
A válogatva gyűjtött hulladékot a Zöld Híd Régió Kft. által díjmentesen 
biztosított vagy az Önök háztartásában feleslegessé vált tiszta, átlátszó 
műanyag zsákba gyűjthető, amit a közszolgáltató az Önök ingatlana 
elől szállít el.

Legközelebbi zöldhulladék gyűjtési napok:
• 2013. május 7., május 21.
• 2013. június 4., június 18.
• 2013. július 2., július 16., július 30.
• 2013. augusztus 13., augusztus 27.
• 2013. szeptember 10., szeptember 24.

Figyelem!
A házhoz menő szelektív gyűjtés rendszeressé tételével a gyűjtőszige-
teken történő papír és műanyag gyűjtése megszűnt! Az üveggyűjtő 
konténerek azonban változatlanul az Önök rendelkezésére állnak.
Egyúttal felhívom a figyelmet, hogy a gyűjtőszigeteken az üveg hulla-
dékon kívül lerakott minden egyéb hulladék – beleértve a papír és a 
műanyag hulladékot is – TILOS! A szabály megszegése hulladékgazdál-
kodási bírság kiszabását vonja maga után!

Kárpáti Gábor 
Közbiztonsági- és hulladékgazdálkodási referens

Tisztelt Fóti Lakosok! 
A Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 2013. április 20. napján is megren-
dezte az ingyenes lakossági veszélyes hulladékgyűjtési akcióját, ame-
lyen az alábbi mennyiségű hulladékot adták le a lakosok.

Fáradt olaj, használt étolaj, olajos szilárd hulladék  320 kg
Festékes hulladék    1.240 kg
Oldószer, hígító    170 kg
Háztartási vegyszerek   140 kg
Akkumulátorok     0 kg (!)
Szárazelem    23 kg
Növényvédő-, rovarirtó szer   120 kg
Gyógyszer    55 kg
Étolaj, zsír     430 kg
Fénycső     20 kg
Toner     20 kg

Köszönjük minden résztvevőnek, hogy óvja, védi környezetünket!

Kérjük, hogy a kidobandó elektronikai eszközöket (pl. hűtőszekrény, 
televízió, mosógép, számítógép, monitor, stb.), valamint akkumuláto-
rokat az utcákat tehergépjárművekkel járó – hulladék begyűjtési en-
gedéllyel nem rendelkező – „Hulladék felvásárlók”-nak ne adják oda, 
mert a hasznosításra nem alkalmas anyagok jelentős részét az erdőn, a 
mezőn vagy az útszélén látjuk viszont!

A legközelebbi akciónkat 2013. október 19. napján 
(szombat) 9-13 óra között tartjuk.

Kárpáti Gábor 
Közbiztonsági- és hulladékgazdálkodási referens

Háztartási,- zöld,- és válogatva 
gyűjtött hulladék elszállítás Veszélyes hulladék gyűjtés
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Megemlékezés Dr. Kiss Klára 
iskolaorvosról

Fót egyik legszebb közterülete

1943. január 27-én született Marosvá-
sárhelyen. Általános és Középiskolai ta-
nulmányait a szülővárosában végezte. 
1967-ben diplomát szerzett a Marosvá-
sárhelyi Orvos és Gyógyszertudományi 
Egyetem Gyermekgyógyászati Karán. 
1967-1978-ig Erdélyben dolgozott kör-
zeti orvosként majd pedig gyermek 
szakorvosként.
1978. május 30.-án települt át Fótra. Át-
települését követően a Váci Járási Szak-

orvosi Rendelőintézeténél alkalmazták szerződéssel, Fóti körzeti 
gyermekgyógyászként. 1979. június 11-től felnőtt körzeti orvosi 
kinevezést kapott. 1992-től iskola-egészségügyi szolgálatra kér-
ték fel és élete utolsó napjáig ezen munkakört töltötte be, mint 
iskolaorvos. 
Dr. Kiss Klára több évtizedes elismert fóti munkássága során meg-
becsülést élvezett az alábbi nevelési-oktatási intézmények gyer-
mekei, szüleik és az ott dolgozó pedagógusok körében:  Garay 
János Általános Iskola, a Fáy András Általános Iskola, a Fóti Öku-
menikus Általános Iskola és Gimnázium, a Németh Kálmán Általá-
nos Iskola, Fóti Boglárka Óvoda és az Apponyi Franciska Óvodába. 
A megelőző és gyógyító munkáját a sok-sok ledolgozott év után 
is mindig lelkiismeretesen, nagyfokú türelemmel és szeretettel 
látta el. Fót Város Önkormányzata ez év március 15-éna munkája 
elismeréséért a Fót Egészségügyéért Díjat adományozta számára. 
Az alább idézettel szeretnénk elköszöni tőle:

„Ha valaki a jóságnak és a szeretetnek egy morzsáját, az 
igazságnak és fényének csak egy sugarát hozta e világra, 

már nem élt hiába: életének megvolt az értelme.”
(P. Alfréd) ESZEI 

A Polgármesteri Hivatal udvara is megszépült:

Hargita utca
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EK Jövő júliustól elektronikussá 
válnak az anyakönyvi

eljárások
Elektronikussá válnak jövő júliustól az anyakönyvi eljárások a 
Magyary Zoltán egyszerűsítési program részeként – erről döntött ma 
az Országgyűlés a kormány törvényjavaslatának elfogadásával. Az 
eddig használt, 1895. október 1-én kialakult anyakönyvezési rend-
szert 2014. július 1-jétől felváltja az egységes rendszerű, az egész 
országra kiterjedő elektronikus anyakönyvezés. A törvény megalko-
tásának az volt a célja, hogy a szakmai értékek megőrzése mellett 
egy olyan nyilvántartás jöjjön létre, amely közhitelességét, megbíz-
hatóságát tekintve megfelel elődjének, de a technikai fejlődés ered-
ményeképpen gyorsabb, könnyebb, kényelmesebb ügyintézést tesz 
lehetővé mind a polgárok, mind a nyilvántartást vezető hatóságok 
számára.
Az új rendszerben adattakarékossági és célszerűségi okokból az 
adatok nyilvántartása nem anyakönyvi események alapján, hanem 
személyhez kötötten történik majd, így egyféle anyakönyv váltja fel 
a jelenlegi négyféle (születési, házassági, bejegyzett élettársi kapcso-
lati, halotti) anyakönyvet. Az elektronikus anyakönyvi rendszerbe 
minden egyes adatot csak egyszer szükséges felvinni, a követke-
ző esemény bejegyzésekor azok már rendelkezésre fognak állni. A 
továbbiakban egy adott személy valamennyi anyakönyvi esemé-
nyéhez kapcsolódó adatok egy helyen lesznek megtalálhatók.   Az 
elektronikus anyakönyvi rendszerben egyetlen gombnyomással 
elérhetőek lesznek egy adott anyakönyvi esemény adatai, bárhol is 
történt az országban, így nem kell majd utazni vagy heteket, esetleg 
hónapokat várni a dokumentumokra, ami jelentős előnyt jelent az 
ügyintézésben. Újdonság, hogy az anyakönyvből igényelhető kivo-
nat kiállítására a külképviseleteken is lehetőség nyílik majd.
Az elektronikus anyakönyv kötelező adattartalma lesz a származási 
hely, ami a születési anyakönyvi kivonatban is szerepelni fog. Újítás, 
hogy az elektronikus anyakönyvi nyilvántartás részévé válik az apai 
elismerő nyilatkozatok nyilvántartása.  Az új rendszerben szükség-
telenné válik a házassági anyakönyv aláírása, pótlására bevezetik a 
házasságkötési lapot, ezzel megmarad az aláírás ünnepélyes szertar-
tása. 
A papír alapú anyakönyvek adattartalmának digitalizálása folyama-
tosan történik. A törvény meghatározza azokat az eseteket, amikor 
a papír alapú anyakönyvi bejegyzés adattartalmát az elektronikus 
anyakönyvbe rögzíteni kell. Ilyen eset például, ha a papír alapú anya-
könyvi bejegyzés adattartalmában változás következik be, ekkor 
ugyanis az adott esemény adatait be kell jegyezni az elektronikus 
anyakönyvbe, és az adatváltozást már az elektronikus bejegyzésen 
kell átvezetni. A digitalizálás egy másik esete az anyakönyvi esemé-
nyekhez kapcsolódik, így például a házasságkötés esetén rögzíteni 
kell a házasulók papír alapú születési anyakönyvi bejegyzését. 
A törvény  az adatvédelmi követelményeket és az anyakönyvek sa-
játosságait figyelembe és a közlevéltárakról szóló törvény kutatásra 
vonatkozó szabályait alapul véve egységes szabályokat állapít meg 
az 1980. december 31-ig vezetett anyakönyvek kutathatóságára, 
amelyekkel egyensúlyt kíván teremteni az érintettek jogainak vé-
delme és a múlt megismerésére irányuló érdek között. Megteremti 
továbbá a hatályos jogszabályokban biztosított lehetőségeket meg-
haladóan az 1981. január 1-je óta vezetett anyakönyvek kutatható-
ságát, amelyre a hatályos törvényi rendelkezések nem biztosítanak 
lehetőséget.
A rendszer működéséhez szükséges közel egymilliárd forintos in-
formatikai fejlesztéseket uniós pályázati forrásból finanszírozzák, az 
anyakönyvvezetők fél éves képzésen vesznek majd részt. 

Budapest, 2013. május 27.

Sajtó Osztály, Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárság
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

H-1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 2-4.
Telefon: +36-1-795-16-76 E-mail:    sajto@kim.gov.hu
Web:      www.kormany.hu www.facebook.com/kozigmin

Anyakönyvi hírek

Elkabbani Moustafa Mohamed Ahmed és 
Glonczi Zsuzsanna
Főző Balázs és Cipudisz Alexandra
Pinvicska Zoltán és Horváth Kitti Fanni
Kovács Péter és Kovács Ildikó
Szabó László Károly és Virág Judit
Csüllög István és Csányi Judit
Bihari Pál és Szakács Katalin
Paulovits Géza és Lászlófi Mónika Erzsébet
Abonyi Tibor és Bujtás Adrien
Németh Mihály és Vörös Erzsébet
Mészáros Renátó és Vörös Stefánia
Juhász Ferenc és Pap Laura Edina
Kóti Norbert és Gál Mariann
Pillman Zsolt és Rigó Krisztina

Wágner István/1972.
Klebik Vilmosné sz. Sztratyinszki Mária/1938.
Szatmári László/1932.
Turi László/1952.
Serfőző Kálmánné sz. DemjénZsófia/1920./Bi-
harnagybajom
Szücs Imre Lajos/1937.
Szalay Kálmán János/1924.

Szemereyné Dr.Kiss Klára/1943.
Suszter Imre/1966.
Major József Ernő/1929.
Nagy Elemér/1929.
Szegedi Ferenc Pál/1950.

Valamennyi Ifjú Párnak ezúton is gratulálunk,
sikerekben  gazdag házasságot kívánunk!

A szeretteiket elvesztő családokkal együttérzünk, 
fájdalmukban osztozunk!

Bese Lászlóné anyakönyvvezető

Fót városban kötöttek házasságot

Fót városban hunytak el
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2011 júniusában fogadta el a Kormány – az útberuházások programjának hosszú távú meghatározása 
és a kapcsolódó gazdasági folyamatok tervezhetősége érdekében – a gyorsforgalmi- és a főúthálózat 
hosszú távú fejlesztési programjáról és nagytávú tervéről szóló 1222/2011. (VI. 29.) Korm. határozatot.
 
A Terv egyes elemei ugyan ma még nincsenek összhangban az Országos Területrendezési Tervről szó-
ló 2003. évi XXVI. törvényben szereplő úthálózattal, de az OTrT 2013. évi módosításának javaslata már 
e Terv hálózati rendszerének figyelembevételével készül.
 
A gyorsforgalmi- és a főúthálózat hosszú távú fejlesztési programja (Fejlesztési Program) megyénkben 
az alábbi új nyomvonalú építéseket és kapacitásbővítést eredményező fejlesztéseket foglalja magá-
ban. A kormányhatározat szerint a Fejlesztési Program egyes ütemei fejlesztéseinek előkészítését és 
megvalósítását az ütemek sorrendjében, a beruházás előkészítésének az előrehaladása és a finanszíro-
zási feltételek függvényében kell végrehajtani.
A térképek szerint Fótot a M2A fejlesztése érinti, melyre a 2017 és 2020 között kerül majd sor.

Közlemény
A képviselői fogadóórák a nyári
időszakban elmaradnak, az első 

fogadónap szeptember 2. (hétfő).   
Köszönjük a tisztelt Választó polgárok 
megértését, és jó pihenést kívánunk 

Mindnyájuknak!

A gyorsforgalmi- és a főúthálózat hosszú távú fejlesztési terve 
Pest megyét érintő elemei

A somlói galuska is 
Fóthoz köthető?

A somlói galuska igaz története
Az 1950-es évek végén a Gundel étterem legendás főpincé-
re, Gollerits Károly találta ki a somlói galuskát, a megvalósí-
tás azonban Szőcs József Béla cukrászmester érdeme volt. Az 
új desszert az 1958-as brüsszeli világkiállításon nagy sikert 
aratott.  A nevet a cukrászmester adta a süteménynek, még-
hozzá a  fóti Somlyóról, amelynek lábánál évtizedek óta élt.

A név hogyan lett somlyóiból somlói?
Szőcs József Béla elmondása szerint a brüsszeli világkiállítá-
son a sajtó elírta a desszert nevét, így somlóiként vonult be 
a köztudatba ez a mára hungaricumnak számító büszkesé-
günk.

Hogyan őrzi Fót a somlyói galuska hagyományát?
A hagyományokat tisztelő Fáy Présház Étterem a fóti Som-
lyó dombon terül el. Bíróné Imre Zsuzsanna üzletvezető el-
mondta, hogy a történelmi előzmények előtt tisztelegve az 
étterem a somlyói galuskát az eredeti recept alapján készíti!

Érdemes ellátogatni a fóti Somlyó domb tetejére, és eredeti 
ízeiben megkóstolni ezt a több, mint 50 éve töretlen sikernek 
örvendő finomságot!

Tudta-e, hogy a hungaricumnak számító desszertünknek, 
a somlói galuskának is köze van Fóthoz? Sőt, a 2012-es év 
kedvenc süteményének választott édesség egy elírásnak 
köszönheti a mai nevét! Nézzük, mi is az igaz története 
ennek a sokak által kedvelt finomságnak!

Bővebb információ és asztalfoglalás:

(27) 395-215, info@faypreshaz.hu, 
www.faypreshaz.hu,
www.facebook.com/faypreshaz

A tervek 4 ciklusban vetítik elénk a várható útépíté-
seket,  útfejlesztéseket.
I. programciklus
(munkaütemezés szerint 2011–2016)
II.  programciklus
(munkaütemezés szerint 2017–2020)
III. programciklus
(munkaütemezés szerint 2021–2024)
IV.  programciklus
(munkaütemezés szerint 2025–2027)

TÁJÉKOZTATÁS
Tisztelt Lakosság!

Tisztelettel tájékoztatom Önöket, hogy az 
első fokon eljáró építésügyi hatóság (Duna-

keszi Város Jegyzője), Fót Város közigazgatási 
területére vonatkozóan helyben, hetente biztosít 

ügyintézési lehetőséget, melynek

ügyintézési helye: 2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Ügyfélszolgálati Iroda,

ideje: minden csütörtök délelőtt 8:00-12:00-ig.
Tisztelettel:

Chrobák Zoltánné dr. sk.
jegyző
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Mi történik körülöttünk?

Május 10-én, a Madarak és fák napján, ügyfeleivel közösen 50 
facsemetét ültetett el a SODA Group integrált kommunikációs 
ügynökségcsoport a fóti Károlyi István Gyermekközpont terüle-
tén. Az egykori Fóti Gyermekváros több mint 55 éves története 
során közel 6000 gyermeknek és fiatalnak biztosított otthont és 
perspektívát a jövőre vonatkozóan.

Ez év júniusában egy újabb üde színfolt jelenik meg Újpest vá-
ros palettáján: a nyár beköszöntével megnyitja kapuit a Tarzan 
ParkTM. Ez a Magyarországon eddig egyedülálló családi játszó-
park különlegesen ötvözi a park és a játszótér fogalmát. A közel 
kéthektáros területen elterülő játszópark helyet ad egy tematikus 
elrendezésben csoportosított, újszerű játszóeszközökkel felszerelt 
óriás játszótérnek, a játszótérhez kapcsolódó kiszolgáló egysé-
geknek és egy kellemes kikapcsolódást nyújtó parknak. A Park 
teljes területe zárt, kerítéssel körbevett, biztosítva ezzel a bizton-
ságos szórakozást.
A Park területére való belépés belépőjegy megváltásához kötött, 
mely díjszabásból az újpesti vendégek jelentős kedvezményt él-
veznek majd. 

JÚNIUS 22. szombat
8.00 Családi Juniális az Ober János Sportcentrumban 
9.00  Bográcsos Főzőverseny helyfoglalás 8.00 órától
13.00  Bográcsos Főzőverseny eredményhirdetése

JÚNIUS 23. vasárnap
10.00  Ünnepi Szentmise. A Szent László ereklye ünnepélyes 
kihelyezése a Római Katolikus Templomban
15.00  Baba kiállítás megnyitója a Művelődési Házban. 
17.00  Koszorúzás a Szent László szobornál

JÚNIUS 24. hétfő
László - napi csobbanás az Aquarénában. 14 éves kor alatt a belé-
pés díjtalan a mogyoródi lakosoknak

JÚNIUS 25. kedd
19.00  Orgona, fuvola és hegedű-koncert a Római Katolikus 
Templomban. 

JÚNIUS 26. szerda
14.00 – 18.00  COOP Nap a Mázsa téren. 

JÚNIUS 27. csütörtök
14.00  Mesterségek Napja - kézműves foglalkozás a Faluház-
ban. Agyagozás, batikolás, szövés-fonás, csuhé figurák készítése, 
hímzés, üvegfestés, kürtöskalács-sütés.

JÚNIUS 28. péntek
8.00 – 16.00  Ingyenes Egészségnap a Juhász Jácint Műve-
lődési házban 

JÚNIUS 29. szombat
9.00 és 11.00  Próbavezetés a Hungaroring Vezetéstechni-
kai Tanpályán. Előzetes bejelentkezés szükséges: 06-28-440-730/
Horváthné Pécsy Ágnes 
10.00  IX. Várpárbaj íjászverseny a Főtéren
16.00 Közösségünk ereje - Kulturális rendezvények

JÚNIUS 30. vasárnap
10.00  Ünnepi Szentmise a Klastrom dombon
Este Koncertek 

A szervezők a műsorváltozás jogát fenntartják!
Részletes ütemterv a később megjelenő műsorfüzetben 

található.

Társadalmi munkák a Károlyi István 
Gyermekközpontban

ÚJPEST

Az akcióban résztvevő márkák és vállalatok:
BestOn-Otthon Kft. - Vasedény
EOS Magyarország
Erste Bank Hungary Zrt.
Foodnet Kft. - Alpro
Friesland Campina Hungária Zrt. - Milli
Friesland Campina Hungária Zrt. - Pöttyös
GE Hungary Kft. – Healthcare üzletág
JCQ Hungary Kft. - LEDNAGYKER
Manhattan Nyelvstúdió Kft.
Maspex Olympos Kft - KUBU
Medic-Car Mérnöki Kft.
SGEF lízing
Stella Zrt.
Valamint a SODA Group tagügynökségei:
Clue PR
OANDER Media
PlotPoint Full Service
Webtown

Körömi János ügyvezető

Károlyi István Gyermekközpont
Hálás szívvel köszönjük árva gyermekeink nevében a Poli-Farbe 
Kft (Bócsa) becses és nagylelkű felajánlását mind a kül-és a beltéri 
festékeket illetően.
Az adományt a Vészhelyzet 2002 Életmentő Alapítvány közremű-
ködésével Otthonunk felújítására, megszépítésére használtuk fel, 
mely a jelen gazdasági helyzet, valamint szűkös anyagi körülmé-
nyeink miatt nem vált volna lehetővé.
Tisztelettel:

Károlyi István Gyermekközpont (Fóti Gyermekváros)

Mogyoród
Szent László Hét 2013. június 22- 30.
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Baba-Mama Klub
A Baba - Mama Klub 2004-ben indult el Fóton, s ez már a 9. év, hogy 
folyamatosan működik. A veresegyházi Misszió hirdetett pályáza-
tot az egészséges életmód és az egészséges táplálkozás terjesztése 
érdekében. Azon pályáztunk, elsősorban azért, hogy itt Fóton is le-
gyen lehetőségük az anyukáknak találkozni, a gyermekeket közös-
séghez szoktatni. – idézik föl a kezdeteket a védőnők, Laczkó Ildikó 
és Papp Lászlóné.
Mindig ki lehet találni egészséges nassolni valókat, egy szakács-
könyvből készítünk reform ételeket, például köleskását, amit több 
anyuka itt látott először. Ezeket a recepteket haza is lehet vinni.

Mennyien veszik igénybe ezt a lehetőséget?
Akik jönni szoktak, nem mindig érnek rá, de így is összejön alkal-
manként 8-10-12 család. A heti közös alkalom során mindig megbe-
szélünk egy-egy érdekes és hasznos témát, mint például az óvodai 
beiratkozásról, napozásról, a D-vitamin jelentőségéről, a  várandós-
ságról, testvérféltékenységről, orrhigénéről, a betegségek megelő-
zéséről, a szobatisztaságról, stb..

Egészen pici gyerekekkel is eljönnek az anyukák, volt, aki a 4 hóna-
pos babájával jött, sőt akadt olyan kismama, aki még várandós volt, 
amikor már eljárt közénk. A legnagyobbak gyermekekkel általában 
addig járnak az anyukák, amíg óvodás nem lesz a ygermek.
Hogyan lehet eljönni, részt venni a klubfoglalkozásokon?
Nem kell sem feliratkozni, sem bejelentkezni, egyszerűen csak be 
kell jönni az ajtón. Az sem kötelező, hogy végig itt maradjanak, ha 
úgy adódik, hamarabb is hazaindulhat az anyuka a babájával.
Amiért valójában létrehoztuk ezt a klubot, azt sikerült elérnünk, 
nagyon sok barátság kötődött itt. Fóton jellemző, hogy sok ember 
szinte csak aludni jár haza, s így nem ismerik a szomszédjaikat sem. 
Amikor baba születik és az anyuka a gyermekével otthon marad, 
rengeteg szabadidővel rendelkezik, de nem tud beszélgetni senki-
vel a környéken. Több esetben fordult elő, hogy egymástól 3-4 ház-
nyira lakók, itt ismerkedtek össze nálunk a Klubban.

Megkérdeztünk egy anyukát:
Portori Ildikó vagyok. A védőnőnél láttam kitűzve, hogy van ilyen 
lehetőség, heti egyszer, kedden 10-12-ig. A kisfiam, Milán 14 hó-
napos, főként azért hozom, hogy gyerekek között lehessen. Tetszik 
neki, hogy társaságban van, élvezi.

Az Otthon Segítünk
Szolgálat hírei

Örömmel tudatjuk a kedves fóti és környékbeli családokkal, hogy 
szolgálatunk 2013 júniusától újult erővel, frissen felkészült és lelkes 
önkéntes csapattal, nagy szeretettel várja a gyakorlati segítségre 
szoruló kisgyermeket nevelő családok jelentkezését. Szülői tapasz-
talattal rendelkező önkénteseink baráti támaszt, értő figyelmet és 
gyakorlati segítséget nyújtanak heti rendszerességgel, ingyenesen 
a gondokkal, bizonytalanságokkal teli mindennapokban. 
Szeretnénk segíteni abban, hogy a kisgyermekes évek mások szá-
mára is minél több örömet jelentsenek. 

Hívjon, segítünk! 

Fóton: Révész Melinda 06-20 358 4016, 
Dunakeszin: Nyári Szilvia 06-20 475 0968

Laczkó Ildikó és Papp Lászlóné
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Zajlik az élet az Ökumenikus Iskolában, az eltelt hónapban több igen jelentős 
eseményről is hírt adhatunk, tömör változatban.

Ökumenikus Általános Iskola
és Gimnázium

Első díj a filmszemlén A Nemzeti Összetartozás Napja

Első díj az örökségvédelmi
pályázaton

Lezajlott a 2. Ökumenikus Diák-
filmszemle. A szemlét a kato-
likus, református és evangéli-
kus általános- és középiskolák 
tanulói számára írta ki a Ma-
gyarországi Evangélikus Egy-
ház Országos Irodája, a Károli 
Gáspár Református Egyetem, a 
Katolikus Pedagógiai, Szerve-

Iskolánk részt vett a Katolikus Pedagógiai Szervezési és To-
vábbképzési Intézet által kiírt „Diákok a magyar szakrális 
örökség őrzésében” című pályázaton.
Az I. korcsoportban (7-8. osztály) 6 fős csapatunk, Sándor 
János tanár úr irányítása alatt itt is első díjat érdemelt ki a 
szakmai zsűri döntése szerint a „Stációk a Fóti Szeplőtelen 
Fogantatás Plébániatemplom kertjében” című munkájával.
Pályaművünkkel kapcsolatban a Katolikus Rádióban beszél-
getés hangzott el Sándor János tanár úrral, melyből kiderült, 
hogy mit szeretnének megcsinálni a stációkon a fiatalok.

Jekliné Pintér Zsuzsanna igazgató asszony mindkét kimagasló 
eredményhez gratulált és további sikereket kívánt: Isten áldja 
munkájukat! 

zési és Továbbképzési Intézet valamint a Budapesti Piarista 
Gimnázium.
Egy alkotó vagy alkotócsoport legfeljebb három filmmel pá-
lyázhatott. 
A filmek szellemiségénél elvárták, hogy a beküldött művek-
nek az általános emberi értékeken túl a hitünk értékeit is 
tiszteletben tartsák, de nem volt követelmény, hogy kizáró-
lag vallási témát érintsenek. Fontos kikötés volt ugyanakkor, 
hogy az élet evangéliumi szemléletével összhangban állja-
nak.
A szemle ünnepélyes, nyilvános bemutatóját május 25-én 
tartották a Sapientia Főiskola Auditorium Maximum termé-
ben, ahol a vetítés után a zsűri kiválasztotta a legjobb alko-
tásokat.

A Fóti Ökumenikus Általános Iskola és Gimnázium 3 perces 
„A lepel” és az 5 perces „Running” című filmmel nevezett be.
Nagy örömünkre csapatunk, Sándor János tanár úr vezetésé-
vel 1. díjat nyert!

A „Hazajáró” hétről-hétre bakancsot húz és nekiindul, 
hogy keresztül-kasul bebarangolja a Kárpát-medence 
varázslatos tájait és megismerje hazánk természe-
ti- és kulturális értékeit, történelmi emlékeit és az ott 
élő emberek mindennapjait. Erdélyben, Felvidéken, 
Kárpátalján, Délvidéken, Muravidéken, Őrvidéken 
és belső-Magyarországon hol gyalog, hol szekérrel, 
kerékpárral vagy kenuval halad vándorútja során. A 
Kárpátok fenséges gerinceitől, várromokon, apró fa-
templomokon és véráztatta harcmezőkön át, patinás 
városokig - megannyi magyar emlék kíséri a „Hazajá-
ró” soha véget nem érő útját.

Június 4-én, a gyalá-
zatos trianoni dön-
tés napján az iskola 
vendégül látta a ha-
táron túlról érkezett 
ipolysági Fegyverneki 
Ferenc Katolikus Iskola 
küldöttségét, valamint 
a Duna Televízió Haza-
járó c. televíziós műsor 
két szerkesztőjét, Kenyeres Oszkárt és Jakab Sándort.
A rendezvény a központi református gyülekezeti teremben kezdődött, ahol 
Jekliné Pintér Zsuzsanna igazgató asszony és Makovics Erika Anna tanárnő, a 
Nemzetjáró és Országjáró kirándulások szervezője köszöntötte a vendégeket, 
majd a Hazajáró műsor szerkesztői mutatkoztak be. A kifürkészhetetlen isteni el-
rendelésnek köszönhetően ekkor derült ki, hogy az egyik szerkesztő, Jakab Sán-
dor pontosan ipolyságról származik, de ő maga sem tudta, hogy most, itt, Fóton 
ipolysági vendégekkel találkozhat, arra pedig végképp nem számított, hogy egy 
volt iskolájából érkezett kórust és egykori tanárait üdvözölheti nálunk.
Természetesen az ipolysági iskola Magnificat kórusa alkalomhoz illő műsort is 
adott, s megszólalt a házigazda kórus is, majd a megemlékezés végén közösen 
megkoszorúzták az emléktáblát.

Megérkeztek az ipolysági
iskolások (fehér ruhában)



2013. 6. szám • júniusFÓTI HÍRNÖK 16

N
E

V
EL

ÉS
 -

 O
K

TA
TÁ

S
FÓTI HÍRNÖK

A gödöllői és fóti közös előadás szereplői

A Fóti Népművészeti Szakközép-, Szakiskola és Gimnázium

A röviden „csak” Népművészeti-nek nevezett, de rendkívül sokoldalú iskolában mindig történik valami. Legutóbb, május 27-én a gödöllői Ma-
dách Imre Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégiummal közös műsort adtak a Vörösmarty Mihály Művelődési Házban, a maguk szórakozására. 
A különleges élményt nyújtó előadás után a gödöllői tanulók felkészítő tanárát, Szilágyi Sándort és  a fóti fiatalok osztályfőnökét, Rónavári Mária 
tanárnőt kérdeztük.

A két iskola közti kapcsolat alapja az, hogy jónéhány fóti diákunk Gödöllőn, a Madách Szakközépiskola kollégiumában lakik, így a tanítványaink 
napi kapcsolatban vannak egymással. Az előadást a gödöllői iskola tanulói állították össze, s abból alakult ki a jelenlegi műsor. Az eredetileg ze-
nei és énekes részeket táncokkal helyettesítették. Ötvözték a két közeget, a modern táncot, ami négy tájegységet, az egyiptomit, a marokkóit, a 
nyugat-afrikait és a karibit illesztették össze négy magyar tájegység táncaival, azaz két dunántúlival (rábaközi és somogyi) és méhkeréki, valamint 
mezőkeszüivel (Erdély, Mezőség). A táncos színpadi jelenetek mellett részletek felolvasásával és vetített képekkel is fűszerezték a „performanszt”.
Az akrobatikus jeleneteket a Madách iskolába járó leányzó, aki maga akrobatikus sportgimnasztikát tanul-, a  magyar tájegységek táncait pedig 
Sík Réka és Sikendtánc Szilveszter tanította be. 

A hosszú tél és a sok szomorúság ellensúlyozására állították össze ezt a tavaszindító műsort, jöjjön vissza a boldogság, ami hiányzik a társadalmi 
életünkből. Ez adta a műsor címét. Ez nem iskolai kötelező foglalkozás volt, hanem önkéntes vállalás. Lehetőséget adtak a diákoknak, hogy a 
szorosan vett tanulmányaik mellett valami másban is megmutathassák a tehetségüket. 

Az előadást is a saját szórakoztatásunkra csináltuk, de az eredmény láttán, akár fel is lehetne lépni vele valahol.

A Fáy András Általános Iskolában Angol Dráma Napot tartottak
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NÉMETH KÁLMÁN NYOMÁBAN
ALKOTÓTÁBOR

A Városi Könyvtár júniusi
könyvajánlata:

Nem kell megvennie, mert olcsóbb ha beiratkozik!III. Alkotótábor általános- és középiskolás tanulók részére

2013. augusztus 5-9.

A táborban alkotó módon ismerkedünk a városunkban élt és 
alkotott Németh Kálmán szobrászművész szellemi és tárgyi 

örökségével, életművével.

A programból:
A művész alkotásai és az emlékház külső-, belső terei ihlette 
rajzokat, festményeket készítünk. Az emlékház műhelyében 

található díszítő faragások motívumait, részleteit gipsztáblákba 
faragjuk.

Kirándulás keretében megtekintjük a Németh Kálmán ál-
tal restaurált szoboremlékeket az esztergomi Keresztény 

 Múzeumban.

Helyszín: 
Fót, Németh Kálmán Emlékház

A tábort vezeti:
Kiss Eszter múzeumpedagógus, képzőművész

Érdeklődni és jelentkezni lehet:
Németh Kálmán Emlékház

2151 Fót, Béke u. 31.
tel.: 06/ 70/ 331 9236

Kiss Eszter tel.: 06/ 70/ 533 5278

Catherine Ryan Hyde: A jövő kezdete
Mi lenne, ha a világ tényleg megváltozna? Képzeljenek el egy olyan 
világot, ahol a jótett már nem is olyan nagy dolog. Ahol az erőszak és 
a gyilkosság annyira megritkul, hogy a rendőröknek alig akad dolguk. 
Ahol egyetlen kisfiú ötlete az egész világot megváltoztathatja... Elgon-
dolása pofonegyszerű: tégy jót három emberrel, és  kérd meg őket, ad-
ják tovább másik három valakinek. Miközben a regényből megtudhat-
juk, hogyan működik a kisfiú ötlete, az író kiválóan rávilágít arra, hogy 
manapság mennyire inkább a saját önző érdekeinkkel vagyunk elfog-
lalva, pedig mindnyájunkban ott van a jóság lehetősége. A regényből 
film is készült nagyszerű színészekkel, “A jövő kezdete” címmel. A könyv 
és a film hatására pedig “add tovább” mozgalmak” indultak.

Nagy Vera: A hódmezővásárhelyi majolikatelep
Egy hajdani “betyárfészekből” (ahol egykoron Rózsa Sándor is mula-
tozott) átalakított üzemben készültek közel egy évszázadon át a leg-
jellegzetesebb vásárhelyi termékek: a népművészeti hagyományokat 
megőrző, azokat egyedi stílusban továbbvivő kerámiatárgyak. Az 
1912-ben alapított hódmezővásárhelyi Majolikatelepről megjelent 
könyvében Nagy Vera néprajzkutató hiánypótló részletességgel mu-
tatja be a város letűnt büszkeségét. “Nincs még az országnak egyetlen 
városa, ahol nép és művészet, kerámia és képzőművészet ennyire egy-
gyé vált volna.” - választotta mottójául könyvének Nagy Vera.

Cormac McCarthy: Nem vénnek való vidék
A vietnami veteránokat a mai napig keserű, drogfogyasztó, a társa-
dalomba visszailleszkedni képtelen, olykor hajléktalanná, olykor meg 
hontalanná váló embermaradványokként ábrázolják. Bár a hazatérő 
katonákat legalább annyira megvetették, mint a háborút eszkaláló 
Lyndon B. Johnsont és az utána következő Richard M. Nixont, a heves 
érzelmek elhaltával egyre jelentősebb teret kapott a kiégett veteránok 
lelki világának vizsgálata, a Vietnamban tapasztalt szenvedés hatása az 
emberekre. Ennek a folyamatnak a vége a szociopata Anton Chigurh, 
a ’nami veterán Llewelyn Moss és a második világháború nem kevésbé 
szörnyű időszakát első kézből megtapasztaló seriff, Ed Tom Bell drá-
mája. A regény három fő alakja egy, a mexikói határszélen félresikerült 
heroincsempész-akció révén kerül kapcsolatba.

Könyvtárosok 

A központi könyvtárban megújult számítógépparkkal fogadjuk 
Olvasóinkat! A gépek szervizelése megtörtént, ismét gyorsabb és 

korszerűbb gépekkel állunk rendelkezésükre.
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A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség és Fót Város Önkormányzata „A fóti 
Fáy András Általános Iskola és Óvoda energetikai korszerűsítése” című 
projektre kötött szerződést, melynek tervezett összköltsége 79 999 
750 Ft, azaz hetvenkilencmillió kilencszázkilencvenezer hétszázötven 
forint. A beruházás élettartama 25 év, ez idő alatt szinte beavatkozás 
nélkül üzemeltethető a kazán. Az iskola fűtése jelenleg gázkazánok-
kal történik, a jövőben a hőenergiát faapríték tüzelésű kazán látja el. 
A beruházás során megépül a kazán elhelyezésére szolgáló kazánház, 
a faapríték tároló és a gépészeti rendszer.  Az önkormányzat tervei 
között szerepel, hogy saját ellátásban biztosítsa a kazán működteté-
séhez szükséges aprítékot. A tervezett rendszer teljesen automatikus 
működést tesz lehetővé. A kazán tüzelőanyag ellátását automatikus 
működtetésű forgácsadagoló rendszer biztosítja. A folyamatos üzem-
fenntartáshoz szükséges faforgács az erre a célra kialakított tárolóban 
kerül elhelyezésre. 

www.fot.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu
E-mail:palyazat@fot.hu

MEGHÍVÓ 
A HÉLIA (Helyi Élelmiszer Láncok fejlesztése és InnovációjA) 
Szakmai Műhely és Szakkollégium Fót Város Önkormányzatá-
val, a Károlyi Kör alapítóival, a Fóti Városszépítő Egyesülettel és 
a Fóti Kosár bevásárló közösséggel együttműködve tisztelettel 
és szeretettel meghívja az érdeklődő fóti és környékbeli lakoso-
kat, valamint együttműködő partnereit 

Lesz-e végre termelői piac? 
című közösségi konzultációra 

Helyszíne: Kisalagi Közösségi Ház (Fót, Béke u. 33.)
Időpontja: 2013. június 18-a kedd 17:00 – 19:00 óra 
A rendezvény célja, hogy tájékoztatást kérjünk az önkormány-
zat illetékeseitől a városi piac beruházás aktuális helyzetéről, 
a megvalósítás várható ütemezésről és szélesebb lakossági 
körben tárgyaljuk meg a lehetséges civil szervezeti lépéseket, 
amivel elősegíthetjük, hogy a HÉLIA mintaprojektben elkészült 
terveknek megfelelően kiépüljön egy igazi közösségi hely és 
beinduljon a Fóti Helyi Termelői Piac. 
Találkozzunk egy képzeletbeli kerekasztalnál, ahol mindenki 
(fogyasztók, piacon vásárlók, helyi kiskert tulajdonosok, me-
zőgazdasági vállalkozók, mindazok, akik olyan saját termékkel 
rendelkeznek, amit szeretnének a helyi piacon értékesíteni, 
vagy akik a piacon, nyomon követhető terméket szeretnének 
vásárolni) lehetőséget kap véleménye, javaslata közlésére. 
Moderátor: Dr. Vörös Mihály, HÉLIA, PFB Piaci Szakmai Munka-
csoport 
Előre is köszönjük, ha megkönnyíti szervező munkánkat azzal, 
hogy bejelenti nekünk részvételi szándékát ezen a rendezvé-
nyen. 
Kapcsolattartó: voros.mihaly@edutus.hu mobil telefon: 20/347 
5791 Fóti Piacért FACEBOOK Csoport http://www.facebook.
com/groups/153409228124464/

A „Zárjuk rövidre!” - az élelmiszer lánckereskedelmet a 
HÉLIA alkalmazásával”

című mintaprojekt a Vidékfejlesztési Minisztérium vidék-
fejlesztésért felelős helyettes államtitkárának és a Nemzeti 
Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézeté-

nek jóváhagyásával valósult meg.

FÓT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BERUHÁZÁSA
KÖRNYEZETTUDATOS FEJLESZTÉS ÉS HATÉKONY

ENERGIAFELHASZNÁLÁS CÉLJÁBÓL
Fót Város Önkormányzata az Új Széchenyi Terv keretén belül elnyert 
66 066 023 Ft Ft összegből a Fáy András Általános Iskola és Óvoda 
épületében komplex beruházást valósít meg, melynek során tech-
nológiai újdonságként a hőenergiát faapríték tüzelésű kazán állítja 
elő. A beruházás célja olyan megújuló energiaforrás alkalmazása, 
mely jelentős megtakarítást eredményez, a város társadalmi fele-
lősségvállalása szempontjából kiemelt jelentőségű.

Árvíz a szomszédban
Városunkat nem érintette közvetlenül az árvíz, azonban a védekezésben mi is részt vettünk. 
A Fóti Közszolgáltató Kft. naponta 100 adag meleg ételt biztosított a gátakon dolgozók számára, s a dolgozóink  készültsége folyamatos volt. 
A Lani Pékség napi 10 kg kenyeret, valamint péksüteményeket ajánlott fel, amelyet Gyuráné Deszpot Ildikó és Radics Bence szállított naponta a 
Duna-partra. 
Pozderka Gábor alpolgármester 1000 db zsákot ajánlott fel a homok töltéséhez.
Számos fóti önkéntes, polgárőrök és a mezőőrök segítettek Dunakeszin, hogy megelőzzék a katasztrófát.
Köszönet érte mindenkinek, aki átérezte a Duna mellett élők gondjait. 

SAJTÓKÖZLEMÉNY

Dióssi Csaba országgyűlési képviselő, polgármester és Cs. Bíró 
Attila, a Járási Hivatal vezetője szemlézik a főutat védő gátat

Homokzsákokkal védik a Dunasor házait
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A Városszépítő Egyesület 
hírei

Péli László fotókiállítása a 
központi könyvtárban

Rendszeresen kérdezik tőlünk régi és új ismerősök, hogy mit is csinál-
nak a Városszépítő Egyesület tagjai. Hiszen szép-szép az Egyesület kül-
detése: Fótot az itt élő emberek és az itt működő vállalkozások együt-
tes bevonásával, közösen egy a mainál szebb és élhetőbb várossá 
tenni, de melyek a konkrét tettek?
Erre azt szoktuk válaszolni, hogy erőnkhöz és a körülményekhez mér-
ten igyekszünk ezt a kitűzött célt megvalósítani. Sajnos azonban nem 
minden esetben találkozik a mi elképzelésünk a hivatalokéval és így 
a szándékból ritkábban születik tett, mint szeretnénk. Ahogyan leg-
utóbb is, amikor a Károlyi kastélyt és annak parkját támogattuk volna 
egy rendezvénnyel. 
Tavaly őszi „Gyermekeink öröksége- Fót kincsei” című fotópályázatun-
kon rengeteg kép készült a kastélyról és a parkról. Mindnyájan érezzük, 
mekkora érték a Károlyi kastély Fótnak, és látjuk, hogy milyen állapot-
ban van, beleértve a parkot is. Úgy gondoltuk, hogy egy jótékonysági 
rendezvény segítségével juttathatnánk némi anyagi felajánlást a kas-
télypark felújítására és egyúttal megismertetnénk a fóti és a környék-
beli emberekkel ezt a kincset. 
Számos különleges program ötletünk volt, a teljesség igénye nélkül 
hadd említsünk néhányat: kora délutántól a kastély előtt felállított szín-
padon helyi produkciókkal bemutatkozhatnak a fóti kulturális élet kép-
viselői, helyi művészek, művészeti csoportok.  A mellette lévő szabad 
területen régi, elfeledett játékokon játszhatnak a gyerekek, hajthatják a 
karikát, hordón lovagolhatnak, stb. Sátrat állíthat minden civil szerve-
zet, lenne süteményverseny, jótékonysági árusítással, idegenvezetővel 
csoportosan megnézhető a kastély. Hintón bejárhatják az érdeklődők 
a parkot.  Este tánczene, bűvész és Szent Iván éji tűzugrás, árverés és 
tombola. 
Nekünk tetszett a program, úgy gondoltuk, igényes szórakozási lehe-
tőséget tudunk biztosítani a résztvevőknek egy olyan rendezvénnyel, 
mely hagyományteremtő lehet városunkban. Bevételünket pedig fel-
ajánlottuk volna a parknak. Egy ilyen rendezvény rengeteg szervezést, 
építést, felügyelet igényel, amit tagjaink önkéntes munkában, ingyen 
végeztek volna el, saját szabadidejükből, ahogy például a virágültetést, 
parktakarítást és a városfejlesztési tervekben és munkákban való rész-
vételt is. A rendezvényen a biztonsági felügyeletet a  polgárőrség helyi 
szervezetének segítségével biztosítottuk volna.
De sajnos elképzelésünk - a kora délutántól éjfélig tartó rendezvény-
programunk - nem találkozott a Gyermekközpont új vezetője és Ká-
rolyi grófék elképzelésével, így nem lesz megtartva a Szent Iván napi 
rendezvény.
Ilyen és ehhez hasonló dolgokkal töltjük tehát az időnket, amikor ösz-
szeül a Városszépítő Egyesület tagsága. Álmodozunk, tervezünk, pró-
báljuk megtalálni azokat a pontokat, ahol tehetünk valamit a város-
ért, a lakosságért és nem ütközünk falakba. Továbbra is az a cél, hogy 
legyen Fót élhetőbb, érezzük itt jól magunkat. Ha Ön is így gondolja, 
csatlakozzon hozzánk! Együtt többre megyünk!

Fóti Városszépítő Egyesület 

Egy a csodálatos díjnyertes fotók közül, mely a fótiak számára azért 
is különleges jelentőséggel bír, mert Betyárunkat, Andi József Lászlót 
örökíti meg. A fotós és a modell négy évvel ezelőtt az ópusztaszeri 
Országos Betyártalálkozón találtak egymásra. Andi Öcsi egy jelenség, 
akit sokan, sokféleképpen kaptak már lencsevégre, így annak sem 
tulajdonított jelentőséget, amikor egy úr engedélyt kért tőle, hogy 
lefotózhassa. Fogalma sem volt róla, hogy abban a pillanatban egy 
AFIAP díjnyertes fénykép főszereplőjévé vált. Ezt csak két év múlva 
tudta meg, amikor egy Péli László nevű úr felhívta őt telefonon. Mint 
kiderült, a fotóművész már évek óta kereste őt, de sem a nevét, sem a 
lakhelyét nem ismerte. Végül egy újabb betyártalálkozón sikerrel járt, 
ahol a fénykép alapján felismerte valaki a fóti betyárt.

A Csikós portré címet viselő képet több, mint 8.000 fotó közül válasz-
totta a legjobbnak a nemzetközi zsűri; többszörösen díjazott fotómű-
vészek a világ minden tájáról. Péli László csak a természetességet fotóz-
za, ezért mindig megvárja azt a pillanatot, amikor a modell már nem 
pózol. Elmondása szerint azért választotta ki Andi Józsefet száz másik 
beöltözött ember közül, mert a szemében ott volt az egész élete. És 
mint mondja, az ember hazudhat, de a szem sosem hazudik.
Betyárunkat idézem: „Közös bennünk, hogy mindketten 1961-ben 
kezdtük a hagyományőrzést. Annyi a különbség, hogy én művelem, ő 
pedig megörökíti az utókornak. Ahogy a dal mondja: Nekünk találkoz-
ni kellett...valahol ...valamikor.”

2013. május 24-én, pénteken 18 órakor Önök is találkozhattak Péli Lász-
ló fotóművésszel és további díjnyertes műveivel a Fót Városi Könyvtár-
ban. A kiállítást Andi József László nyitotta meg. Köszönjük Vincze Jó-
zsef közreműködését! A tárlat 2013. június 8-ig tekinthető meg.

Kőszegi Réka
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ET KONCERT A FÓTI SZEPLŐTELEN
FOGANTATÁS TEMPLOMBAN

2013. JÚNIUS 15. SZOMBAT ESTE 1/2 7 ÓRAKOR
VOX CAMERATA KAMARAKÓRUS

DUNASZERDAHELY

VEZÉNYEL: NÉMETH BORBÁLA

Ismeretlen szerző: Tehozzád óh uram emelem fel lelkem
Giuseppe de Marzi: Signore delle cime
Kodály Zoltán: Stabat Mater
Kodály Zoltán: Miatyánk
Wolf Péter: Ave Maria
Werner Alajos: Égi szűz virág
Liszt Ferenc: Ave Maria
Franz Schubert: Német mise (részlet)
Eugen Suchon: Aká si mi krásna (Mily gyönyörű áldott hazám)
Két néger spirituálé: Indulj, szép égi szekér, Deep river 

Szólóének:

Horatio Richmond Palmer: Mester, a bősz vihar tombol
J. S. Bach: Liebster Herr Jesu
F. Schubert: Litaney

Fuvolaszóló:

J. S. Bach: Partita per flauto solo in la minore

MEGHÍVÓ
30 éves a Semmelweis Vonósnégyes

„NYÁRI FUVALLAT”
A Semmelweis Vonósnégyes és művészvendégeinek 

nyáresti koncertje a fóti műemléktemplomban  
 2013. július 7. vasárnap 17.00

Muzsikusvendégek: Nagy Enikő – mélyhegedű, Käfer 
György – klarinét, Seemann László – kürt, Boldoghy 

Kummert Péter – bőgő, a Vox Mirabilis Kórus (Székes-
fehérvár) vezényel: Zemlényi Katica

1. J. S. Bach: g-moll adagio BWV 1001 (Nagy Enikő)
2. W. A. Mozart: C-dúr vonósnégyes KV 157  
3. W.A. Mozart: A-dúr  klarinétötös KV 581

 Allegro (km Käfer György)
4. W. A. Mozart: Esz-dúr kürtszextett KV 407

(km Seemann László, Boldoghy Kummert Péter)
5. Évszázadok kórusművei (km. Vox Mirabilis kórus)

Varga László: Milleniumi himnusz, Rachmaninov: 
Bogorodice, Rachmaninov: Tebe poem, Csajkovszkij: 
Legenda, Rutter: Ave Maria, Deep river – spirituálé,  

Orbán György: Daemon irrepit callidus

A vonósnégyes tagjai: Dr. Kelemen László – 1. hegedű, 
Dr. Székely György – 2. hegedű, Dr. Ostoros Gyula – 

brácsa, Dr. Asbót Richard – cselló  

A belépés díjtalan, adományaikat a templom restaurá-
lásának folytatására köszönettel fogadjuk

TAVASZI ZSIBONGÁS
Sikeresen lezajlott a hétvégén az első fóti Karitász Vásár. Számos 
adományokból származó játék, ruhanemű, könyv és műszaki cikk 
talált új gazdára. Emellett fantasztikus házi készítésű erdélyi pad-
lizsánkrémet, gyönyörű kézzel festett dísztárgyakat, ékszereket, 
kézimunkákat, fajátékokat, palántákat és finomabbnál finomabb 
süteményeket lehetett vásárolni. 

Az adományok értékesítéséből származó bevételből fóti nélkülö-
ző családokat igyekszünk élelmiszerrel támogatni.

Mindenkinek köszönjük a részvételt. Külön köszönet jár a Tevéke-
nyen a Családokért Egyesületnek. 

Reméljük, hogy októberben újra találkozunk!
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Kocsis Csabát hívták meg előadónak a szervezők, a Közalkalmazotti 
Nap előadójának. Kocsis Csabának ezen a délutánon, május 28-án, 
nyílt meg a fotókiállítása a Katolikus templomban. Így az érdeklő-
dők még aznap este átvonultak a templomba, ahol egy nagyon 
kellemes, kötetlenebb verses, zenés, énekes előadáson találták ma-
gukat. A kiállító művészt Kiss Eszter mutatta be. 
Megtudtuk, hogy Kocsis Csaba verseket ír, zenét szerez, s elő is adja 
azokat. Egy szál gitárral képes hangulatos estéket varázsolni hall-
gatóságának. 

Ugyanakkor vendégünk nemcsak a ebben a művészi ágban ér el si-
kereket, hasonlóan eredményes a fényképezés területén is. A temp-
lomban láthattuk különleges látásmóddal készített nagyméretű 
fényképeit. Képei többsége esetében nem elégszik meg a pillanat 
megörökítésével, a kész képet más alakzatok felhasználásával át-
hangolja, montázsolja, s így egészen különleges, elgondolkodtató 
látványt tár a szemünk elé.

Kocsis Csaba erdésznek tanult, mégis a tanítói pályát választotta, de 
dolgozott népművelőként, újságíróként is. Fotográfus, író, szerkesz-
tő, előadóművész, kulturális menedzser egyszemélyben, afféle kor-
társ polihisztor. Szerencse kísérte az alkotói pályáját, termékeny volt 
több műfajban. Ír drámákat, regényeket, kiadványokat szerkeszt. 
2005-ben nyílt első fotografikai kiállítása. Jelenleg a nagyrábényi 
Kossuth Lajos Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója. Irodalmi mű-
sorokat, pódiumesteket állít össze barátaival, szívesen énekel meg-
zenésített verseket. Minderről a fóti kultúrát kedvelők személyesen 
is meggyőződhettek ezen a rendhagyó fotókiállításon.

WK 

Zenei élmények a Szeplőtelen Fogantatás 
Római  Katolikus Templomban

• június 15-én, 19 órakor ad hangversenyt a dunaszerdahe-
lyi kórus  
• június 23-án, este a 7 órás misén énekel és utána koncert 
ad a University of Chichester Chamber Choir  

Kocsis Csaba
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• 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
Egészségügyi Laboratórium: 06-27-359-738 
Vérvételhez időpontkérés –naponta10 és14 óra között

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

KÖZÉRDEKŰ TUDNIVALÓK
Lefutottuk a hetediket is…

Május 25-én, szombaton az égiek is megkönyörültek rajtunk, szép futóidőben 
tudtuk megrendezni a VII. Fóti-Futit. Persze az előkészületek jóval korábban el-
kezdődtek. A versenyközpont felépítéséhez – de kár, hogy a tó partján nincs egy 
olyan objektum, amit ilyenkor birtokba vehetnénk – össze kell gyűjtenünk a tá-
mogatóktól a sátrakat, padokat, székeket, oszlopokat, cövekeket és  megépíteni 
a futók fogadására szolgáló teret. A sátrakat meg kell tölteni sok nyereménnyel 
– 42 helyezett plusz 6 különdíj – illetve további ajándékokkal, ezzel is jutalmazva 
a rajthoz állókat. De még ennél is korábban el kell kezdeni az engedélyek be-
szerzését a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi Felügyelőségtől, egyeztetni a 
Polgárőrséggel, toborozni az önkénteseket, és így tovább. A legfontosabbat a 
végére hagytam, mert ha ők nincsenek, akkor futóverseny sincs. Ők a Fóti-Futi 
támogatói, akik közül sokan már az első verseny óta segítenek, mások alkalman-
ként lépnek be a szponzorok soraiba. Köszönjük meg nekik, hogy megvalósulha-
tott a VII. Fóti-Futi is!
Nor-Color Kft., FótCafé, Ambrosia Cukrászda, Aqua-film Kft., Botos Vendéglő, 
Duna-Kút Kft., Fóti Ifjúsági Szabadidős Szövetség, Fóti Polgárőrség, Fót Város Ön-
kormányzata, Fóti Hírmondó, Garay János Általános Iskola, Gazdabolt, Gladiátor 
Edzőterem, Hazaipálinka.hu,  Liszkai Hentes, Napsugár Egészségbolt, Németh 
Kálmán Általános Iskola, Optoker Kft, Oxigén Étterem, SolarTrade Kft., Somlyó 
Sütöde, Veresegyház és vidéke Takarékszövetkezet, Tesco, Verdicom Kft., Viva 
Natura Kft., Waldorf Iskola és az önkéntesek. 

Aztán eljött a nagy nap, sok gyerek, papa, mama, néhol nagyszülők is nekilódul-
tak a 2 – 5 – 12 km-es táv valamelyikének. Idén az indulók száma csúcsot döntött, 
elérte az 500 főt. Az eredményeket a chipes időmérésnek köszönhetően folya-
matosan raktuk ki a hirdető táblánkra, ahol nagy érdeklődéssel kereste mindenki 
a nevét, futóidejét, helyezését.
Sajnos apróbb hibák mindig történnek, nem érzékeli a chipet a rendszer vagy 
éppen a biztosító pont veszti el a „biztos pont” jellegét. Ezekkel a gonddalkal – 
minden igyekezetünk ellenére – idén is számolnunk kellett. Pozitívumnak tekint-
hetjük, hogy az emberek, akik voltak, megértették, hogy nem minden a helye-
zésről szól, elfogadták, hogy esetenként történhetnek hibák és ezek után látva a 
beletett sok önkéntes munkaórát, elnézően fordultak felénk.

A nyerteseknek ismét gratulálunk:

2 km férfi 10-14 év   2 km nő 10-14 év
GYARMATI Dániel     SZŐKE-KISS Anna 
HULLER Dániel    KISSIMON Réka 
KÜRTI Krisztián    CSARANKÓ Sára
     
2 km férfi 14 év felett  2 km nő 14 év felett
SCHLEISS Zsolt     BEA Csilla 
KOVÁCS Tamás     GYARMATI Sára 
SZABÓ Gyula    JUHÁSZ Klaudia
 
5 km férfi 14 év és alatta  5 km nő 14 év és alatta
BARTHA Zsombor     PÁNCZÉL Ilona 
KÜRTI Bence     VAJAS Vivien 
SERFŐZŐ Milán    VERÓK Bernadett
     
5 km férfi 14 év felett  5 km nő 14 év felett
JUHÁSZ András     JUHÁSZ-STAICU Simona 
GYÜRE Attila     VERES Zsófia 
SALLAI Bence    TAKÁCS Gabriella
     
12 km férfi 18 év és alatta  12 km nő 18 év és alatta
MIKSA Kende    BIBEN Karina 
LOVISTYÉK Bálint    ESZES Lili
HOLLÓ Gergő    
     
12 km férfi 18 felett  12 km nő 18 év felett
KUTHÁN Péter     FEKETE Katalin 
SIPOS Gábor    REGŐSNÉ KISS Edit 
HAJNAL László    MAGYARI Zsuzsanna

A legtöbb tanulót megmozgató általános iskola oklevelet a Németh Kálmán 
Iskola nyerte , a leggyorsabb 6 fős csapatot kiállító iskola vándorkupát pedig a 
Garay János Iskola kapta. Mindkét intézmény 15.000 Ft-os ajándékutalvánnyal 
lett gazdagabb.

Köszönjük minden futónak, biztató családtagnak, barátnak, önkénteseinknek, tá-
mogatóinknak, hogy egy szép, mozgással teli délelőttöt tudtunk együtt eltölteni. 
Ígérjük, jövőre még jobbak leszünk!

Udvardi Péter
„MOST” Szabadidősport Egyesület  és a Fóti-Futi szervező csapata nevében
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Lezajlott a szerkesztőségünkben csak Városünnepként nevezett ese-
mény, mely két okból is rászolgált erre ezt a névre. Egyrészt nehéz 
végigmondani, felsorolni mind a négy rendezvényt, amely május 25-
én egy időben, egy közös helyszínen zajlott, másrészt mert az egész 
várost megmozgatta érdeklődéstől, életkortól, nemtől, stb. függetle-
nül. Kijöttek a tópartra a magán emberek, a civil szervezetek és sok 
cég is kitelepült. 
Ahogy az öregek mondták ilyen alkalmakkor „Még az Isten is reánk 
nézett!” - hiszen a borongós, sőt viharosnak ígérkező időjárás helyett 
se túl meleg, se túl hideg, kellemes időben szórakozhattak kicsik és 
nagyok, hiszen ez Gyereknap is volt, Főzőverseny is volt, Vadásznap 
is volt és Sportnapnak is mondhatjuk a Fóti Futi-nak köszönhetően.
Az esemény mérlegének megvonásáról Földi Pál önkormányzati kép-
viselőt, a rendezvény főszervezőjét kérdeztük.

Komoly előkészületi és lebonyolító munka hárult ránk. Mint főszerve-
zőnek a négy, magában is jelentős rendezvény összehangolása, a fo-
lyamatos egyeztetés hatalmas feladatot jelentet, melyben rendkívül 
sokat segített a feleségem, a lányom és a fiam, ezúton is köszönetet 
mondok nekik érte. 
A szervezés már a télen elkezdődött. Óriási segítséget kaptunk a 
helyszín biztosításában a rendőrségtől és a polgárőrségtől. Tóth Csa-
ba alezredes kapitányságvezető, aki személyesen is jelen volt, igen 
elégedetten nyilatkozott a tapasztaltakról. Egy kimondottan kultu-
rált és jó hangulatú rendezvénynek minősítette az eseményt, ahol az 
igen nagy tömeg ellenére nem történt semmiféle atrocitás, az egész 
nap különösebb fennforgás nélkül zajlott le.

Megtérült a befektetett munka, egy jól sikerült eseményt tudtunk 
levezényelni a lakosság örömére. Köszönet jár többek közt a Fóti Va-
dászklub tagjainak, akik a Madarak Évéhez méltóan a madarak téma 
„köré” szervezték a Vadász Napot. Nagyon sok vendégünk is volt, amit 
az eredményhirdetésnél is tapasztaltunk, hiszen a főzőversenyen a 
Makádi Vadásztársaság nyerte, második a mezőőrök csapata, a har-
madik helyezett pedig a Csíkvölgyi Vass Albert Vadásztársaság lett.
A Gyereknapnál örömünkre szolgált, hogy a rendőrség és a kataszt-
rófavédelem is kitelepült. Hoztak tűzoltóautót, rendőrautót, rendőr-
motort, amiket a gyerekek kedvükre próbálgathattak, volt is sziré-
názás bőven, nagyon élvezték a kicsik. Az Önkormányzat rengeteg 
ingyen játékot biztosított a Gyereknaphoz, mi pedig megbeszéltük a 
műsorvezetővel – aki éppen színházi előadásáról jött – , hogy elhozta 
magával a színházi kellékeit, például Süsüt. A gyerekek ezt is nagyon 
élvezték, sűrűn fényképezkedtek Süsü társaságában.
A Fóti Futi szervezői pedig rekord számú résztvevővel büszkélkedhet-
tek, több mint 500 fő futotta le valamelyik távot. 
Egyre népszerűbb ez a rendezvény, s ez így helyes, hiszen ez egy kö-
zös városi esemény, itt mindenkit meg tudunk szólítani, mindenkinek 
itt a helye közöttünk. Itt volt bőven lehetőség bensőséges baráti be-
szélgetésekre bárkinek, össze lehetett találkozni olyanokkal is, akiket 
ritkán látunk. A sokaságból persze némi gond is támadt, mert az ide 
vezető utak a sok gépkocsitól időnként bedugultak. Azonban a jelen 
lévő rendőrök segítségével mindig sikerült úrrá lenni ezeken a közle-
kedési nehézségeken. 
A balavásári testvértelepülés képviselői is megtiszteltek bennünket 
a rendezvényen. Úgy nyilatkoztak, hogy ilyen bensőséges hangulatú 
rendezvényen ők még sosem vettek részt. Örültek, hogy itt lehettek, 
s máris a jövő évi ünnepen gondolkodtak, hogy mivel rukkoljanak 
majd ki. 
Kitelepült hívásunkra a Gödöllő Környéki Regionális Turisztikai Egye-
sület (GKRTE) is a teljes vezérkarával, sátorral, kiadványokkal. Ők is 
kiemelkedő jelentőségű eseménynek tekintették ezt a fóti napot. 
Gratuláltak Fót városának.
Egyetlen tervünket nem sikerült megvalósítani. Az estére meghívott 
sztárvendég nem érkezett meg, mivel Sátoraljaújhelyről jött és az 
útközbeni vihar miatt nem tudott időben ideérni. Ez azonban nem 
vette el a kedvét a kitűnően szórakozó fótiaknak.

A Nagycsalásosok sátra 
sosem volt üres

Kitelepült a 
Takarékszövetkezet is

A Népdalkör
a zsűri előtt

Polgármester asszony a balavásári vendégekkel, 
kalapban Perna Pál a GKRTE elnöke
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Városunk apraja-nagyja kijött a tópartra, erre a
városünnepnek beillő rendezvényre, május 25-én

Polgármester asszony megnyitja a rendezvényt

A Fóti Futi egy rajtja

A Kreadance egyik fiatal tánccsoportja


