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Az ünnepség szervezői és előadói: elől Petrás Mária népdaléne-
kes, középen dr. Ciráki György és Döbrentei Kornél költő

A diákok műsora

Az ünneplő közönség

A menet indítása a Károlyi kastély elől

A Fóti Gazdakör is elhelyezi a kegyelet koszorúját
az 56-os hősök kopjafájánál

Díszvendégünk Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter

Vendégeink: Eich László a tankerület vezetője, 
Cs. Bíró Attila a Dunakeszi Járás vezetője

A fölvonulás résztvevőinek egy csoportja

Fáklyás fölvonulás és koszorúzás
október 22-én este, ünnepi műsor a

Fáy András Általános Iskolában 23-án
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Advent

Civil szervezetek részére működési célú támogatásra 
vonatkozó pályázati lehetőségek

Hamarosan megkezdődik az adventi várakozás ideje. Az Úr 
eljövetelét várjuk, Jézus megszületését. Advent első vasár-
napja a keresztény egyházi év kezdete. Legfontosabb a bel-
ső ráhangolódás, de a külső környezetünk is erősítheti azt. 
Önkormányzatunk az  idén úgy döntött, hogy 250 ezer Ft 
keretből a karácsonyi díszkivilágítást bővíti, 350 ezer Ft ösz-
szeget pedig a történelmi városközpontban, az Óvodakert-
ben felállítandó életnagyságú Betlehem felállítására fordít. 
A Betlehem elkészítésére a Fóti Népművészeti Szakközépis-
kola, Szakiskola és Gimnázium művészeit kérték fel. A dec-
ember 16-tól Vízkeresztig megtekinthető Betlehem -  remél-
jük - mindenki számára örömet nyújt.
A hagyományos Mindenki Karácsonya december 21-én 
szombaton, a Kisalagi Közösségi Ház udvarán, és december 
22-én vasárnap az Öregfalu Óvodakertjében  kerül megren-
dezésre, délután 4 órától.
A város karácsonyi és karácsonyt megelőző  eseményeiről 
részletesebben a decemberi számunkban tudósítunk.

Az Emberi Erőforrás Támogatáskezel kiírta a 2014. évi Nemzeti Együttműködési Alap (NEA) pályázatokat. A kiírásokat a Közösségi Környe-
zet Kollégium; a Mobilitás és Alkalmazkodás Kollégium; a Nemzeti Összetartozás Kollégium; a Társadalmi Felelősségvállalás Kollégium; az 
Új Nemzedékek Jövőjéért Kollégium megbízásából hirdették meg és általános működési célú támogatásra, valamint szakmai célú progra-
mokra is lehet pályázni.
A pályázatok korai megjelenésének célja, hogy a civil szervezetek működése kiszámíthatóbbá váljon, a társadalom által elismert és fontos-
nak tartott munkájukat biztonságban és kiszámítható módon végezhessék.
A támogatásokat a civil szervezetek visszatérítendő és vissza nem térítendő formában igényelheti. A működési célú pályázatok felső határa 
3 millió forint, a szakmai célú pályázatok esetében 2 millió forint.

A támogatások célja
 
1. A pályázat célja a civil társadalom erősítése, a civil szervezetek 
társadalmi szerepvállalásának segítése, a civil szervezetek működé-
si költségeihez való hozzájárulás révén.

2. Kulturális tevékenység, közművelődés, tudomány és kutatás, ha-
gyományápolás, audio- és telekommunikáció, informatika, elektro-
nikus hírközlés, szak- és felnőttképzés, ismeretterjesztés, társadalmi 
párbeszéd, fogyasztóvédelem, a település és közösségfejlesztés 
területén működő civil szervezetek szakmai programjának támo-
gatása.

3. A Kárpát-medencei együttműködés, mint a határon túli magyar-
sággal kapcsolatos nemzetközi tevékenység és az európai integrá-
ció elősegítése, továbbá a Magyarországon élő nemzetiségek, vala-
mint az emberi és állampolgári jogok védelme, vallási tevékenység 
területén működő civil szervezetek szakmai programjának támoga-
tásával.

4. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, gyermek és ifjúsági érdek-
képviselet, gyermek- és ifjúságvédelem, egészségmegőrzés, beteg-
ségmegelőzés, gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, 
kábítószer-megelőzés, természet- és környezetvédelem területén 
működő civil szervezetek szakmai programjának támogatása. 

5. Nonprofit szervezeteknek, ernyőszervezeteknek nyújtott szolgál-
tatások, szakmai és érdekképviselet, szociális tevékenység, család-
segítés, időskorúak gondozása, rehabilitációs foglalkoztatás, hátrá-
nyos helyzetű rétegek segítése területén működő civil szervezetek 
szakmai programjának támogatása.

6. Élet és vagyonbiztonság, közbiztonság, polgári védelem, önkén-
tes tűzoltás, mentés és katasztrófa elhárítás, közrend és közleke-
désbiztonság védelme, szabadidő, hobbi és sport, a nők és férfiak 
esélyegyenlőségének védelme területén működő civil szervezetek 
szakmai programjának támogatása.

A pályázatok legkorábbi benyújtási határideje: 2013. november 22.

Az egyes pályázatokkal kapcsolatosan részletek (pályázók köre, a támogatás célja, az elnyerhető támogatási összeg, a támogatható te-
vékenységek köre, a pályázat benyújtására vonatkozó rendelkezések) a www. palyazatmenedzser.hu oldalon a „Pályázatok” menüpont 
„Pályázatok civil szerveteknek” fül alatt lehet megtekinteni.
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Elkészült, vagy éppen zajló önkormányzati beruházások

Új orvosi rendelő készült az Eötvös Lóránt utca 2. sz. alatt

Elkészült és felkerült a helyére a kisalagi temető 
ravatalozójának a harangja, amely a következő feliratot viseli:

Isten dicsőségére,
elődeink emlékére

öntetett engem
Fót Város Önkormányzata

Elbontják a régi tetőt Az új tető

Tetőcsere a Kossuth Lajos utcai vasműszaki üzlet épületén
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Nehézségek a vasúti közlekedésben

Mindezeket a nehézségeket azonban még egy ideig el kell 
viselnünk -  hangzott el az október 30-án lezajlott sajtótájékoztatón, 
melyet a Nyugati Pályaudvar Királyi Várótermében tartottak a 
MÁV és a MÁV Start vezetői: Vólentné Sárvári Piroska főigazgató 
asszony (MÁV Zrt. Üzemeltetési Főigazgatóság), Csépke András 
üzemeltetési igazgató (MÁV-START Zrt. Üzemeltetési Szervezet), dr. 
Kormányos László marketing és fejlesztési vezető (MÁV-START Zrt. 
Marketing és Fejlesztési Szervezet), Loppert Dániel kommunikációs 
vezető (Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.). A sajtótájékoztatón 
mutatták be a november 4-től november 22-ig érvénybe léptetett 
rendkívüli, úgynevezett vágányzári menetrendet, melyet következő 
oldalainkon teszünk közzé.
A sajtótájékoztatón térségünkből a Fóti Hírnök főszerkesztője vett 
részt, és érdeklődött a várható javulás lehetséges módozatairól. 
A rendezvényen díszvendégként Kammerer Zoltán háromszoros 
olimpiai- és világbajnok, gödi lakos is ott ült az előadók asztalánál, s 
szintén elmondta kapcsolódó gondolatait.

Az elhangzottak szerint Vác állomásának átépítése, korszerűsítése 
miatt nehezedett meg a közlekedés ezen a két vonalon. Vác 
állomáson egyetlen sínpálya maradt átmenetileg, emiatt sok vonat 
a mi vonalunkon (vasúti nyilvántartás szerint 71-es vonal) csak 
Vác Alsóvárosig, a dunakeszi vonalon (vasúti nyilvántartás szerint 
70-es vonal) csak Gödig közlekedik. A menetrendszerű járatokat 
ezen az egy váci sínpáron nem tudják maradéktalanul átengedni, 
miközben változatlanul járnak az ún. zónázó, csak bizonyos 
állomásokon megálló vonatok és a nemzetközi gyorsvonatok is. 
A pályán az átépítések idejében is napi 180 vonat közlekedik, s ez 
nemcsak a síneket terheli, hanem a felső vezetékeket, az biztosító 
berendezéseket, tehát az egész pályafenntartást és üzemeltetést. 
A vasutasok óriási felelősséggel és megfeszített munkával végzik 
tevékenységüket. 

Mindezek mellett a tervezett ideiglenes menetrend is sűrűn 
felborult, vagy késést szenvedett amiatt, hogy a sokkal kisebb 
terhelésre kialakított pályarendszer a hatalmasra duzzadt igénybe 
vétel miatt sokkal több meghibásodást szenved el, mint azt várták, 
„drámai meghibásodások történtek!” – hangzott el.
A megoldást keresve lemondtak az utasok autóbuszra ültetéséről, 
mert a vasútpótló buszok óriási forgalmi akadályokat okoznának a 

Ismert, milyen nehézségek léptek föl a vasúti közlekedésben a Budapest – Veresegyház –Vác vasútvonalon, mindannyian tapasztaljuk, ha 
vonattal akarunk eljutni akár Budapestre, akár Vácra.
A vasút által érintett települések több vezetője kért magyarázatot és gyors megoldást a vasúttársaságtól, a nehezen elviselhető állapotok miatt, 
a mi vonalunkon Pásztor Béla, Veresegyházról, Kopeczky Lajos alpolgármester Erdőkertesről, a Budapest – Dunakeszi – Vác vonalon közlekedő 
utasok nevében Dióssi Csaba dunakeszi polgármester és országgyűlési képviselő. A kapott választól azonban sem sokkal okosabbak, sem 
derűlátóbbak nem lettünk.

A jelenlegi menetrend november 22-ig érvényes 

közutakon is, tekintve, hogy a napi 30-40 ezer ember szállításához 
500 autóbuszra lenne szükség, amelyek végeláthatatlan dugókat 
okoznának, ha megjelennének ebben a körzetben.

Maradt tehát a türelem kérése és a fokozott figyelem, valamint az új 
menetrend, amit most 18 napra állítottak össze, melyben a vonatok 
menetidejét lazábbra szervezték, hogy esetleges újabb, előre nem 
látható meghibásodások esetén is tartani lehessen a menetidőt. 
Az elszenvedett kellemetlenségeket az állomás átalakítását 
követően egy rendkívül kényelmes és korszerű pályaudvarral 
igyekeznek ellensúlyozni, amire sokáig büszkék lehetünk majd. 
Ez a beruházás 15 milliárd forintos EU támogatással megvalósuló 
felújítás, amelyben a váci állomás és környéke teljeskörűen megújul, 
és korszerűsödik.

Főszerkesztőnk kérdésére, hogy a Budapest – Veresegyház – 
Vác teljes vonalszakasz két évvel ezelőtt bemutatott tervei, 
az ikervágányok kiépítése, a vasút – közút kereszteződések 
korszerűsítése, a gyorsabb menetidő, stb. mikor valósul meg, 
nem kaptunk megnyugtató választ. Az elhangzottak szerint a 
2014-től kezdődő új EU gazdasági ciklusban kell a 71-es vonal 
említett fejlesztésére pályázni és pénzt szerezni. Mivel a tervek 
készen vannak a teljes szakaszra, szerencsés esetben 2015-ben 
elkezdődhetnek ezek a munkálatok is. 

A már eddig is megszokott kiegészítő buszos 
vonatpótlás ebben a fázisban változatlan marad.
A MÁV-csoport vezetése és a szakemberek köszönik 
a türelmet és a megértést a vágányzári menetrend 
okozta problémák miatt! A novembertől 4-től 
módosított menetrend sajnos még nem tudja teljes 
egészében kezelni a jelentős műszaki meghibásodások 
esetén keletkező kapacitás és menetrendi problémákat, 
de lehetőséget biztosít arra, hogy a kisebb zavarhelyzetek 
esetén a menetrendszerinti közlekedés gyorsabban 
helyreállítható legyen. November 23-tól az egy vágányú 
menetrendi közlekedés befejeződik a vonalon, az ezt 
követő munkálatok már várhatóan kiszámíthatóbb vasúti 
közlekedést tesznek majd lehetővé.

MÁV-START Zrt.
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Fót Város Helyi Választási Bizottsága az időközi polgármester választást,
valamint a 01-es számú egyéni választókerületben az

időközi önkormányzati képviselő választást 
2013. november 24. napjára tűzte ki.

A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény rendelkezéseinek megfelelően a Helyi Választási Bizottság nyilvántartásba vette a jogsza-
bálynak megfelelően bejelentkezett jelölteket, illetve jelölő szervezeteket.

A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvénynek a szavazásról szóló rendelkezései 
alapján az alábbiakról tájékoztatjuk a Tisztelt Választópolgárokat.

A Helyi Választási Bizottság által nyilvántartásba vett polgármester jelöltek:

Név   Jelölő szervezet

Bartos Sándor  független jelölt
Földi Pál János  Civil Összefogás a Fótiakért Egyesület
Németh József  független jelölt
Takács István  Magyar Szocialista Párt, Együtt- a Korszakváltók Pártja, Párbeszéd Magyarországért Párt, Demokratikus Koalíció közös jelöltje
dr. Vargha Nóra Mária Magyar Liberális Párt

A Helyi Választási Bizottság által a 01-es számú választókerületben nyilvántartásba vett önkormányzati képviselő jelöltek:

Név   Jelölő szervezet

Fábry Béla  Magyar Szocialista Párt, Együtt- a Korszakváltók Pártja, Demokratikus Koalíció, Párbeszéd Magyarországért Párt közös jelöltje
Gódor Istvánné  független jelölt
Madaras Ádám  független jelölt
Priszlinger Éva Ilona független jelölt
Sándor István  Jobbik Magyarországért Mozgalom
Urbán Zsombor Gábor független jelölt
Varga József Csongor független jelölt
dr. Vargha Nóra Mária Magyar Liberális Párt

A szavazás ideje és helye
Szavazni a szavazás napján 6 órától 19 óráig lehet, ennek megfelelően az időközi vá-
lasztáson a szavazás 2013. november 24. napján 6 órától 19 óráig tart. 

A választópolgár kizárólag személyesen szavazhat az értesítőben megjelölt szava-
zóhelyiségben.

A szavazás módja
A szavazás időtartama alatt a szavazóhelyiségben a választópolgárok csak a választójog 
gyakorlásához szükséges ideig tartózkodhatnak.

A szavazóhelyiségben az a választópolgár szavazhat, aki a névjegyzékben szerepel.

A szavazatszámláló bizottság - a személyazonosság és a lakcím megállapítására alkal-
mas igazolvány alapján - megállapítja a szavazni kívánó személyazonosságát és azt, 
hogy szerepel-e a névjegyzékben.

A szavazatszámláló bizottság visszautasítja azt a választópolgárt, aki
a) nem tudja személyazonosságát és lakcímét megfelelően igazolni,
b) nem szerepel a névjegyzékben és
ba) nem rendelkezik igazolással,

bb) rendelkezik igazolással, de nem az igazolással szavazásra kijelölt szavazatszámláló 
bizottságtól kéri névjegyzékbe vételét.

Ha a szavazásnak nincs akadálya, a szavazatszámláló bizottság átadja a választópolgár-
nak a szavazólapot, amelyet a választópolgár jelenlétében hivatalos bélyegzőlenyomat-
tal lát el.
A szavazólap átvételét a választópolgár a névjegyzéken saját kezű aláírásával igazolja.

A szavazólap kitöltéséhez szavazófülke áll a választópolgár rendelkezésére. A szavazólap 
kitöltésének ideje alatt csak a szavazó tartózkodhat a szavazófülkében.

Érvényesen szavazni csak a hivatalos szavazólapon szereplő jelöltre lehet. A je-
löltre szavazni a jelölt neve alatti, feletti vagy melletti körbe tollal írt két, egy-
mást metsző vonallal lehet.

Érvénytelen az a szavazólap, amely
a) nincs ellátva a hivatalos bélyegzőlenyomattal,
b) a törvényben meghatározottnál több szavazatot tartalmaz.

Érvénytelen az a szavazat, amelyet
a) érvénytelen szavazólapon adtak le,
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Fóton születtem, itt éltek az őseim. Gazdálkodó vagyok, a családommal fóti földeket művelünk. 
Az ember nemcsak hűséges a szülőhelyéhez, hanem, ha teheti, megpróbálja azt szebbé, szerethe-
tőbbé tenni. Ezért kapcsolódtam be már a rendszerváltozás után a közéletbe. 1990, az első szabad 
választás óta önkormányzati képviselőként dolgozom, és immár a második választási ciklusban 
alpolgármester is vagyok. A fóti politikai élet viharaiban háromszor kellett hosszabb ideig városve-
zetőként is dolgoznom. Megtapasztaltam tehát, mekkora munkát és felelősséget jelent a polgár-
mesterség, amire most vállalkozni készülök. 

Családom református hívő emberekből állt, magam sem hagytam el soha őseim hitét. Az elmúlt 
huszonhárom évben mindig a jobboldalon, a jobboldali értékek megvalósításáért dolgoztam. 
Előbb a Független Kisgazdapárt helyi elnöke, annak megszűnésével a Fidesz –Magyar Polgári Szö-
vetség társszervezetének, a Kisgazda Polgári Egyesület – Kisgazda Polgári Szövetség fóti szerveze-
tének elnöke lettem. A Magyar Népfőiskolai Collegium vezetőségi tagjaként a határon túli magyar 
közösségek kapcsolatainak építésén dolgozom. A Fóti Gazdakör alapító tagja, jelenleg alelnöke 
vagyok, és jelenleg is a képviselő-testület Fidesz frakciójának tagjaként a város alpolgármestere. 

Aki most a polgármesteri székbe ülhet, mindössze tíz hónapnyi lehetőséget kap arra, hogy bizo-
nyítson. Tudjuk, nemhogy tíz hónap, de talán tíz év is kevés, hogy a város behozza a lemaradását, 
hiszen jogosan vetik fel a fótiak, hogy nincs olyan szomszédos település, amelyik ne lenne szebb, 
fejlettebb a miénknél. Így hát, aki most, erre a ciklusra nagy eredményeket ígér, nem mond igazat. 

Én városvezetőként a fótiakkal arra szerződöm, hogy a választási ciklus végéig a megkezdett munkákat befejezzük. Megújul a művelődési ház, asz-
faltos utcában élhetnek a Baross Gábor, a Géza fejedelem, a Virág és a Czuczor utca lakói, XXI. századi színvonalú orvosi rendelője lesz az Öregfalunak, 
bővül, illetve megújul a bölcsőde és az Ibolyás utcai óvoda, megnyílik, és a fótiak életének állandó részese lesz a helyi piac, a nagysikerű, hagyomány-
teremtő célú fesztiváljainkat továbbra is megrendezzük. 

Tisztelt Fótiak! 
A kormány adósságrendezésének következtében a város megszabadul a szocialisták által felvett kötvényhiteleitől. Ezért, valamint a tudatos és ésszerű 
gazdálkodás következtében Fót város kiegyensúlyozott anyagi helyzetben van. Ez biztosítja mindannak a fedezetét, amit 2014. októberéig felelősen 
vállalok. 

Kérem tehát, hogy bízzon bennem, és november 24-én rám szavazzon!

Bartos Sándor polgármesterjelölt

Közlemény a 2013. november 24. napjára kiírt időközi
önkormányzati választáson mozgóurna igénybevételéről

Tájékoztatjuk a Tisztelt Választópolgárokat, hogy a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 61.§ 
(3) bekezdése szerint a mozgásában gátolt választópolgárt szavazásának lehetővé tétele érdekében - 
kérésére - a szavazatszámláló bizottság legalább két tagja, a szavazatszámláló bizottság illetékességi 
területén belül, mozgóurnával felkeresi.

A mozgóurnát a választópolgár írásban kérheti a helyi választási iroda vezetőjétől, illetőleg a szavazás 
napján a szavazatszámláló bizottságtól.

A mozgóurna biztosítására irányuló kérelem formanyomtatványa letölthető a www.fot.hu/időközi 
választás - 2013 oldalról, vagy nyomtatott formában megtalálható a Fóti Közös Önkormányzati Hiva-
tal Ügyfélszolgálati Irodáján (2151 Fót, Vörösmarty tér 1.).

Amennyiben a formanyomtatvány a mozgásában gátolt választópolgár számára a fentiek szerint nem elérhető, kérjük, az alábbi elérhetőségeken jelezze:
HVI Választási Információs Szolgálata
Telefon: 06-27/535-365, 535-375, 535-385/102 mellék, e-mail: jegyzo@fot.hu

Helyi Választási Iroda  

b) nem a jelölt neve alatti, feletti vagy melletti körbe tollal írt két, egymást metsző vonallal 
adtak le.

A választópolgár a szavazólapot borítékba teszi, és a szavazatszámláló bizottság előtt ur-
nába helyezi.

A szavazatszámláló bizottság elnöke 19 órakor a szavazóhelyiséget bezárja. Azok 
a választópolgárok, akik a szavazóhelyiségben vagy annak előtérben tartózkodnak, még 
szavazhatnak. Ezután a szavazatszámláló bizottság a szavazást lezárja.

Az időközi önkormányzati választással kapcsolatos valamennyi információ folyamatosan meg-
található a www.fot.hu/időközi választás-2013 oldalon, további felvilágosítás pedig az alábbi 
elérhetőségeken kérhető:
HVI Választási Információs Szolgálata
Telefon: 06-27/535-365, 535-375, 535-385/102 mellék, e-mail: jegyzo@fot.hu

Helyi Választási Iroda 
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Tősgyökeres fóti, református családból származom és 51 évemből csak a katonaság és az egyetemi 
kollégiumi évek alatt nem laktam itthon, azaz Fóton. 4 leányom van, a két nagy már egyetemis-
ta, a középső most kezdte Dunakeszin a gimnáziumot, a legkisebb pedig a Garay János Általános 
Iskolába jár, oda, ahol én is 8 évig tanultam. Két diplomám van, az elsőt a Műszaki Egyetem Villa-
mosmérnöki Karán szereztem, majd újságíró lettem s természetesen az ehhez szükséges okiratot 
is megszereztem.
A média világában újságírótól kezdve a főszerkesztőségen keresztül a kiadói igazgatóságig a saj-
tó több területén dolgoztam. Alapítója voltam a Mai Napnak és a Blikknek, az Esti Hírlapnál pedig 
dolgoztam újságíróként és igazgatóként is. Jól ismerem a közigazgatás világát, mivel egy évtizedig 
voltam parlamenti, illetve városházi tudósító.
Aktív tagja vagyok a Fóti Közhasznú Polgárőr Egyesületnek. Havonta több szolgálatot vállalva 
igyekszem hozzájárulni városunk közbiztonságának javításához, a fóti polgárok nyugalmának meg-
védéséhez. 

Tisztelt Választó Polgárok! Kedves Fóti Barátaim!
Az elmúlt négy önkormányzati választás alkalmával a városban a Fidesz, a jobboldal jelöltjei kaptak 
városvezetői megbízást. A képviselőtestületben sem volt ez másként, legutóbb, 2010-ben a polgár-
mesterrel együtt hét jobboldali képviselő került be a testületbe. Ennek eredményét a város fejlődé-
sében nem láthatták. Azt viszont igen, hogy az egyik polgármestert a bíróság állította fel, a másik 
országos botrányairól vált hírhedté, a harmadikat pártbeli társai lehetetlenítették el, késztették le-

mondásra. Közben a városra, a város polgáraira, a megoldandó feladatokra, a már nagyon régen várt fejlesztésekre nem figyeltek.
Mást és másként!
Ezt vállaljuk, ezt támogatja a demokratikus balközép pártok összefogása. Az elmúlt 15 év fóti vezetőihez képest más kérdésekkel akarunk foglalkozni, 
azoknak a problémáknak a megoldásával, amik a fóti emberek mindennapjait megkeserítik. A következő önkormányzati választásokig nincs sok idő, 
a legégetőbb gondok azonnali megoldásán túl – ilyen a 24 órás orvosi ügyelet visszaállítása, a szemétdíj szociális alapú csökkentése, a külterületek 
tömegközlekedésének megoldása – csak előkészíteni tudjuk a város lemaradásának felszámolását, hogy 2014-től felgyorsítsuk Fót fejlődését. De ehhez 
a következő 10 hónapot ki kell használ, a fejlesztési terveket, a pályázatokat elő kell készíteni, hogy egy élhető, lakható, minden fóti polgár számára 
megfelelő életminőséget biztosító várost formálhassunk a környék legjobb adottságokkal rendelkező településéből.
Másként akarjuk ezt a munkát végezni. Önökkel együtt – vállalkozókkal, pártokkal, civil szervezetekkel, egyházakkal, magánszemélyekkel együtt, mind-
azokkal, akik érdekeltek és érintettek városunk fejlődésében. Volt már erre példa a részünkről, amikor más pártokkal, független emberekkel összefogva 
eredményt tudtunk felmutatni, amit leaszfaltozott utak bizonyítanak város szerte.
Csodát nem ígérhetek. De tisztességes, becsületes munkát igen. Az elmúlt másfél évtizedben Fót szégyenletesen lemaradt a szomszédjaihoz képest. 
Nagyon-nagyon sokat kell tennünk, hogy ismét büszkék lehessünk városunkra, ehhez kérem az Önök támogatását az MSZP, az EGYÜTT-PM és a DK 
közös polgármester jelöltjeként. Ha kérdése van, kérem hívjon a 06 20 492 4332 számon, vagy írjon a takacs.istvan@mszp.hu-ra.

Takács István polgármesterjelölt

FIZETETT POLITIKAI HIRDETÉS
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Tisztelt Választópolgár!

Gódor Istvánné Fehérvizi Veronika vagyok, itt 
élek az öregfaluban. Két felnőtt gyermekem 
van. 

Részt vettem a Fóti Ökumenikus Iskola és 
Gimnázium alapításában. 42 évet dolgoztam 
Budapesten a Madarász u. Gyermekkórház 
sebészet, traumatológiai műtőjében vezető 
aneszteziológiai asszisztensként. Ahogy a 
munkámban, úgy Fóton is, becsületességgel, 
határozottsággal, kitartással és emberszere-
tettel szeretném végezni képviselői munká-
mat.

Szeretném, hogy olyan ember képviselje kör-
zetünket, aki itt él, közvetlenül ismeri az évek 
óta húzódó gondokat, problémákat.

Elképzeléseim megválasztásom esetén:

- a Széchenyi és Károlyi utca csatornázásának 
elindítása,
- Fót két legrégebbi utcája, a Czuczor Gergely 
és a Virág Benedek utca aszfaltozása,
- a Mogyoródi patak környékének teljes 
kitisztítása, sétány és szabadidőpark 
kialakítása,
- a termelői piac kialakítása,
- játszótér építése a környéken élők számára,
- a Mogyoródra és Budapestre vezető buszok 
megállóinak felújítása,
- a temető felé vezető járda felújításra, 
kiépítése,
- a Károlyi kastély és park megőrizze
 régi egységét.

Köszönöm a részemre átadott és eljuttatott 
kopogtató cédulákat.

Amennyiben bizalmat kapok Önöktől, el tudja 
fogadni céljaimat, kérem, támogasson szava-
zatával!

Köszönettel
Gódor Istvánné

Gódor Istvánné
független képviselőjelölt

Dr. Vargha Nóra Mária
A Magyar Liberális Párt polgármesterjelöltje

Végre fejlődést!

Kedves fóti lakosok!
Dr. Vargha Nóra Mária vagyok, 2005 óta élek Fó-
ton, 3 fiammal és a párommal Kisalagon lakunk. 
1995-ben kaptam jogi diplomát az ELTE Állam- és 
Jogtudományi Karán. Jogtanácsosként dolgozom 
egy külföldi tulajdonú banknál, jelenleg legki-
sebb gyermekemmel itthon vagyok. 2010-ben, 
Kisalagon képviselőjelöltként indultam a Civil 
Összefogás a Fótiakért Egyesület színeiben, 2010 
novembere óta az Önkormányzat Jogi, Ügyrendi 
és Szociális Bizottságának külső tagja vagyok.
Ismét egy választás, ahol ismét a város első számú 
vezetőjéről kell dönteni. Ismét a bizalmukat kérjük 
többen, és Önök ismét ígéretet kapnak sok min-
denre. Ez eddig is így történt, mégsem változott 
Fóton semmi az elmúlt 20 évben. Amiben ez a 
mostani választás más, az az, hogy a most megvá-
lasztott polgármester mindössze tíz hónapig fogja 
a város munkáját irányítani. Ha úgy tetszik, tíz hó-
napos próbaidőt kap Önöktől.

Tíz hónap igen rövid idő egy város életében, átfogó, nagy lélegzetű munkák, projektek ennyi 
idő alatt teljes egészében megvalósulni nem tudnak. Van viszont számtalan olyan dolog, amit el 
lehet és el is kell végezni Fót elkövetkező tíz hónapjában:

1. Azonnal el kell kezdeni rendbe tenni Fót városképét! Nem tartható tovább köztereink siralmas 
kinézete, városunk elhanyagoltsága!

2. Javítani kell városunk közbiztonságát, megfelelő anyagi eszközöket rendelve a már megkez-
dett fejlesztésekhez (tárfigyelő kamerarendszer) és az ebben közreműködő szervezetekhez (Pol-
gárőrség, Mezőőri Szolgálat).

3. Már a 2014-es költségvetés kialakítása során érvényre kell juttatni a vállalkozásbarát helyiadó- 
és kedvezménypolitikát és a „gazdálkodó önkormányzat” szemléletet. Olyan fejlesztéseket kell 
végrehajtani, amelyek vagy megtakarítást eredményeznek közép- és hosszú távon, vagy közvet-
lenül haszonnal is járnak.

4. Teljes egészében át kell alakítani a városvezetés és a lakosok közötti kommunikációt, ezáltal 
a lakosság valódi tömegeit vonni be a döntés-előkészítésbe, célok kitűzésébe, a megvalósítás 
menetébe. Így a lakosság valódi részese lehet a város alakításának, és megteremtjük az átlátha-
tóságot, transzparenciát és társadalmi ellenőrizhetőséget. 

5. Meg kell teremteni a hosszú távú fejlesztések és beruházások jogi és pénzügyi alapjait, külö-
nösen
- több évre szóló közút- építési és fejlesztési program kidolgozása az egész város területére, rész-
letes éves programtervvel,
- turisztikai és természetvédelmi program kidolgozása meglévő értékeink védelmére, ezen belül 
kiemelt jelentőséggel bír a Somlyó-tónak és környékének rendbetétele és hasznosítása, illetve 
a Károlyi-kastély (Gyermekközpont) területével kapcsolatos jelenlegi áldatlan helyzet feloldása,
- részletes program középületeink felújítására, különös tekintettel azok energetikai átalakítására 
alternatív energiahordozók felhasználásával.

6. Természetesen mindezekhez biztosítani kell a szükséges fedezetet, aminek érdekében fel kell 
állítani egy professzionális pályázatfigyelési és pályázatírási szakértő csoportot.

7. Biztosítani kell a város vagyonának és pénzének hatékony, költségkímélő és jövedelemter-
melő felhasználását. Valódi teljesítményalapú támogatási rendszert és valódi rászorultság-alapú 
segélyezési rendszert kell kialakítani.

Ezek megvalósítása pedig nem megy másként, csak együttműködéssel. Együttműködéssel a 
képviselőtestületen belül, a lakosokkal, társadalmi szervezetekkel, pártokkal. Nem személyes-
kedésre, egyéni érdekek mindenáron való érvényesítésére van szükségünk, hanem valódi ösz-
szefogásra a városunk érdekében! Tíz hónap alatt persze nehéz csodát tenni, de hiszek abban, 
hogy egyetlen szikra is képes tüzet csinálni; hogy a szemléletmód változása és a kemény munka 
valóban elindíthatja a fejlődést Fóton.

Önök nélkül nem megy, együtt viszont mindenre képesek vagyunk!
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Varga József Csongor,
független képviselőjelölt,

38 éves, öt kislány édesapja

Priszlinger Éva vagyok.
Független jelöltként indulok az
1. sz-ú választókerületben.

„Felelős vagyok a városért, amely befogadott”

• Önök is úgy gondolják, te is úgy gondolod, hogy elég már az üres szócséplésből?
• Ön is, te is megtapasztaltad már, hogy számtalan jó kezdeményezés sikkad el a poli-
tikai csatározások útvesztőiben?
• Felfigyeltek, figyeltetek már arra, hogy az egyéni és pártérdekek elhatalmasodtak a 
mi életünket könnyebbé tevő változtatások felett? Hogy ami nekünk sokat jelent az a 
testületben lévőknek semmit nem számít?

Nem politizálni akarok, hanem segíteni!

Ez a körzet kiemelt helyet kell kapjon városunk életében, hiszen a legrégebbi telepü-
lésrésze Fótnak. Itt olyan emberek élnek, akik évtizedek óta kitartóan hűséges lakói 
e területnek. Itt laktak már akkor is, mikor még minden utca földes volt, és itt élnek 
most is, mikor még mindig sok helyen az. Ők azok, akikhez nincs még mindig bevezet-
ve a gáz, nincs csatornázva a telek, sőt Sikátorpuszta lakóinak még a házuk alatt lévő 
telket is nélkülözniük kell. Itt van az egykor világhírű gyermekváros jogutódja, hogy 
vele mi lesz, azt senki nem tudja. Az egykor gyönyörű angolpark szinte üres, területe 
gondozatlan, sorsa bár nagyon szomorú, de évtizedek óta bizonytalan.

- A legkisebb lánya  még csak 1 hónapos. Mindig  ennyi gyermeket szeretett  
volna?  
- Nagy családban  nőttem fel, hárman vagyunk testvérek, mindig segítjük egymást. 
Ezért biztos vagyok abban, hogy ez csak jó lehet, a gyermekeim szeretni és támogatni 
fogják egymást,  ahogyan tőlünk is látják. 

- Mi a titka annak, hogy valóban jó testvérekké váljanak? 
- Tudjuk, hogy az elkövetkező 15-20 év igen mozgalmas lesz, de bízunk abban, hogy ha 
érzik, hogy a végtelen türelem, a megértés, és a szeretet folyamatosan biztosítva van 
számukra, akkor az egymás iránti ragaszkodásuk is csak erősödik, és megértik, hogy 
majd felnőttként is támaszkodhatnak egymásra, ha mi már nem is leszünk mellettük 
– ez is az örökségük része lesz.

- Ilyen sok feladatot adó, szép család mellett, hogyan lenne ideje a képviselői 
munkára? 
- Most is aktív közösségi életet élek, számon tartom a lakókörnyezetem problémáit, 
szűkebb környezetem gondjait, tagja vagyok egy kis csapatnak, akik igyekeznek koor-
dinálni a közösségi életünket. Nemcsak eseményeket, sport játékokat, családi napokat 
szervezünk, hogy jobban megismerhessük és támogathassuk egymást, de közösen 
fejlesztjük és óvjuk is a lakókörnyezetünket. Ebben a gazdasági végzettségem és 
tapasztalatom eddig is nagy segítség volt. Azt gondolom, hogy ilyen élményekkel a 
tarsolyomban és még egy kis elszántsággal Fót városért is hasznosan tudom kamatoz-
tatni az eddig megszerzett tapasztalatokat.

- Miért választotta lakóhelyéül ezt a vidéket?
- A feleségem szüleinél indult önálló közös életünk, ők Zuglóban laknak, nem akartunk 
messze kerülni tőlük. Itt tetszett Budapest közelsége, ahová a munkám köt, de vonzott 
a város zajától való távolság, a nyugalom, az emberibb élet, az emberek közelsége is. 

Ma is örülök, ha a szomszédommal találkozom, ha hazajövet az ismerősökkel egymásra 
köszönünk. Az ilyen apróságok a nagyvárosban elképzelhetetlenek. Fót hangulata az 
első perctől rabul ejtett bennünket, most pedig már aktív tagjai vagyunk a településnek. 
A Gesztenyés oviba járunk, jártunk, a két nagyobb lányom a Németh Kálmán Általános 
Iskolában tanul már, amely idén ünnepelte 100. tanítási évét. Büszke vagyok rá, hogy ebbe 
a nagy múltú intézménybe járhatnak, ahol igazán példaértékű pedagógusokból áll a tan-
testület. Mindenhol aktív, tevékeny tagjai vagyunk a szülői munkaközösségnek is. 

- Fót 01-es számú szavazókörzetének területi megoszlása miatt, az itt lakók egy-
mástól teljesen eltérő jellegű gondokkal küszködnek. Ön itt lakik a körzet egyik 
felén. Mennyire látja át az egész körzetet?
- Sok tapasztalat és tenni vágyás van bennem, és bár pontosan tudom, hogy sokszínű és 
más-más tőről fakadó, még megoldatlan problémáktól terhes a körzet, mégis érzem, hogy 
van közös nevező a feladatok megoldásában. Vannak válaszaim a kérdésekre, hiszen szá-
mos problémát a szűkebb lakóhelyemen már sikeresen megoldottunk, és remélem lesz 
lehetőségem a testületet erősítve, közösen tenni Fótért. Segíteni szeretnék, mert felelős 
vagyok a városért, amely befogadott, amely az otthont jelenti számunkra.

Csongor Tündével, mellette Hanga, Imola 
és Boróka, az édesanya, Csilla kezében 

pedig a legkisebb: Napsugár

Születésem óta élek Fóton, azóta ebben a választókerületben élem életem. Akik ismer-
nek, tudják, mit tettem az elmúlt 5 évtizedben. Gyermekek ezreit tanítottam az élet, s 
vele a sport szeretetére, emberségre, tisztességre, megértésre. Mikor ennek a körzetnek 
a képviselője voltam, minden alkalommal átlag 10 megoldandó problémát vetettem fel, 
mert gond az volt, rengeteg! Nagyon sok munkámba került, mire megszületett a határo-
zat az új általános iskola megépítéséről, (hogy később miért került majd fél milliárd Ft-tal 
többe, azt ma sem tudom, csak sejthetem.) Megegyezés született az Önkormányzat és a 
TSZ között, hogy a Sikátorpusztán lakók a házuk alatt lévő telkeket 50 m2-es kis kerttel 
megkapják. Az elsőnek megvalósuló aszfalt burkolatú utcák közé került a Bartók és a Virág 
utca. Határozat született arról, hogy a Széchenyi, és a Károlyi u-ba, a Pataksoron bekötik a 
csatornát. A megvalósulás azonban már nem lett teljes. Elkészült a közlekedési lámpa a 
Széchenyi utcánál. Sikátorpusztára bement a helyi járat. Buszmegállót kapott Istvánhegy. 
Rendezésre került a Barackos. Lett egy játszótér, melyet személyes ismeretségemnek kö-
szönhetően egy cég ajánlott és épített fel Fótnak, de sajnos a mi körzetünkből Kisalagra 
helyezte át a testület. Mind ezekért korábban már sokat igyekeztem tenni, de mióta a 
testületből kikerültem, nem törődött vele senki.

Ezeket a rég megkezdett munkáimat szeretném befejezni, új ötleteimet megvalósítani, 
habár tudom, rövid ez az idő, amely hátra van ebből a választási ciklusból, de én hosz-
szabb távon is szeretném képviselni az 1. sz-ú választókerület érdekeit, az önök, a ti, a mi 
érdekeinket!

Most bizalmukat, támogatásotokat kérem, ha ezt megkapom, tudom, nem fognak, most 
sem fogtok csalódni bennem!
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Üdvözlöm Tisztelt Választópolgár, kedves fóti 
polgártársam!
Nem először találkozunk önkormányzati vá-
lasztások alkalmával. Az MSZP jelöltjeként 
voltam korábban képviselő, az előző ciklusban 
alpolgármester is. Akkor képviselő-társaimmal 
együttműködve befejeztük a Fáy Iskola fel-
építését, aszfaltoztunk tizenhárom belterületi 
utcát, három utca burkolatát is felújítottuk, 
felújítottuk a kisalagi fiókkönyvtárat, megkezd-
tük egy hosszú távú városfejlesztési koncepció 
kidolgozását. Azt bizonyítottuk, hogy pártállás-

Egykori válogatott versenyzőként, többszörös világ- és 
Európa-bajnok öttusázóként megtanultam, hogy a 
siker záloga a kemény, kitartó munka és a pozitív hoz-
záállás. 
Párommal és gyermekeinkkel már régóta Fóton élünk, 
jól ismerem a város problémáit. Képviselőként azt sze-
retném elérni, hogy Fóton mindannyian otthon érez-
hessük magunkat és büszkék lehessünk városunkra. 
Célom a település sportpályáinak bővítése, tanuszoda 
és sportcsarnok megvalósítása, kerékpárutak építése, 
a közutak rendbetétele, a köz- és közlekedésbiztonság 
megerősítése, a közvilágítás kibővítése, az illegális 
szemétlerakók megszüntetése és egy új városközpont 
kialakítása. 
Egy világbajnok sportoló nem ígérget feleslegesen! 
Csak teszi a dolgát, hogy közös céljaink megvalósulhas-
sanak!  Kérem, írja meg nekem kérdéseit, észrevételeit! 

1954. szeptember 13-án születtem Újpesten, 
munkás szülők gyermekeként. Először autó-mo-
torszerelői szakképesítést, majd 1973-ban hivatá-
sos jogosítványt szereztem. 1974-től 1976-ig sor-
katona voltam, ahol század-főszerelői beosztásom 
volt, valamint itt szereztem jogosítványt különle-
ges harci gépjármű vezetésére, mint oktató.

Három gyermekem van, két fiú és egy leány, gyer-
mekeimtől négy leányunokám van, akire nagyon 
büszke vagyok.

tól függetlenül képesek voltunk a város fejlesztése érdekében együttműködni min-
denkivel, akinek a város jövője fontosabb, mint saját földvagyonának értékesítése. 
Most az egyik legmostohábban kezelt választókerületben, az ott élőket képviselve, 
a demokratikus balközép pártok – MSZP-Együtt 2014-PM- DK - jelöltjeként kívánok 
dolgozni.
A korábbiakhoz képest életemben csak annyi változás történt, mint bárki más életé-
ben: néhány évvel idősebb lettem. Akkor is, ma is pedagógusként dolgoztam, dolgo-
zom. Egy EU-pályázat vezető projektmenedzsereként iskolafejlesztéssel foglakozom. 
Családom sem gyarapodott, továbbra is négy gyerekes családapa vagyok.
Fót, a város és a városban élő emberek iránti elkötelezettségem viszont nem változott. 
Több mint húsz évvel ezelőtt otthonomnak választottam a várost, ami befogadott, 
és én szeretném viszonozni a fóti emberektől kapott szeretetet. Több ez részemről, 
mint puszta érzés. Tudásommal kívánok hozzájárulni ahhoz, hogy az Öregfaluban, az 
Öreg-hegyen, a Barackosban, István-hegyen, a Meggyesben, Sikátorpusztán és Fót-
ligeten élő emberek is érezhessék, hogy ők is a város teljes jogú polgárai, hogy Fót 
végre az lehessen, amit adottságai szerint megérdemel: az észak-pest agglomeráció 
egyik ékköve. Tudom, ezért még nagyon sokat kell dolgozni. Erre vállalkozom egyéni 
választókerületi képviselőként. Ha kérdése van, kérem hívjon a 0670 967 1827 szá-
mon, vagy írjon a fabry.bela@mszp.hu-ra.        Fábry Béla

A rendszerváltás óta eltelt évek alatt számos munkaterületen kipróbáltam magam, több 
vállalkozást indítottam el.

Fiatal korom számos emléke Fóthoz kötődik, hiszen hétvégeken sokat tartózkodtam a 
Somlyó-hegyen lévő telkünkön. Baráti és rokoni kapcsolataim is ide kötnek.

Véglegesen 13 éve költöztünk Fótra, ahol azóta semmilyen érdemi előrelépést nem látok. 
Ezért döntöttem úgy, hogy ringbe szállok a jelenlegi fóti elittel szemben képviselőjelölt-
ként. Munkámat teljes mértékben a fóti közösség érdekéért tudom végezni, mivel arra, 
hogy megélhetési politikus legyek – hála Istennek, aki segítségével családom az összefo-
gás és szeretet erejével fönt tudja magát tartani a mai méltatlan helyzetben – nem szo-
rulok rá. Így egész emberként a fóti 1. sz. választókörzet problémáinak tudom szentelni a 
ciklusból hátralévő egy évet.

Programomat helyszűke miatt itt nem áll módomban közölni, így azt a közeljövőben a 
körzet valamennyi háztartásába eljuttatom, továbbá megjelenítjük azt a http://fot.jobbik.
hu honlapon és a Jobbik Fóti Szervezetének facebook-profilján. 

Adjon az Isten szebb és boldogabb jövőt.

Baráti üdvözlettel:
Sándor István

Fábry Béla képviselő jelölt

Madaras Ádám a FIDESZ-KDNP
támogatásával induló független képviselőjelölt

Sándor István képviselő jelölt

E-mail: madaras.adam.fot@gmail.com
Ajánlóim:
Sebők Sándor atya, plébános, a város díszpolgára: 
„Ádámot évek óta ismerem, és úgy gondolom, hogy személyében olyan ember kerülhet 
be a képviselő testületbe, aki valóban a város érdekeit szolgálja!”
Erdei „Madár” Zsolt, ökölvívó világbajnok, a város díszpolgára:
„Ezúton tiszta szívemből ajánlom a választók figyelmébe a fóti sportélet fellendítése, a 
turisztikai lehetőségeink kiaknázása és az egészséges életmódra nevelés iránt elkötelezett 
világbajnok öttusázó barátomat. Biztos vagyok benne, hogy a tapasztalatait kamatoztatva 
a képviselőtestületben is győzelemre viszi a vállaltakat!”
Amler Zoltán, sportújságíró, fótligeti lakos: 
„Ádám tenni akar Fótért, tenni akar a fóti lakosokért, tenni akar városunk egészségéért, 
szépségéért, életéért. Én drukkolok neki. Elsősorban Fót miatt!”

Közösen egy élhetőbb Városért!

1979-ben születtem, és azóta Fóton élek, jelenleg 
kedves Feleségemmel. Mivel már dédszüleim is 
Fóton éltek, több generációs fóti, baptista család 
tagjának mondhatom magam. Iskolás éveimet 
kezdetben a Garay János Általános Iskolában (a 
repülős suli), majd az akkor induló Fóti Ökumeni-
kus Általános Iskolában töltöttem. Középiskolai ta-
nulmányaimat követően a Semmelweis Egyetem 
Egészségügyi Főiskolai Karán szereztem diplomás 
ápolói végzettséget. Jövőbeni terveim között 
szerepel az okleveles egészségpolitikai szakértői 
képesítés megszerzése is. 

Korábban egy idősotthon hálózat, majd egy magánrendelő ápolási vezetőjeként tevékeny-
kedtem, jelenleg pedig saját egészségügyi vállalkozásomban dolgozom itt a városban és 
a környező településeken. A fótiak gyakran találkozhatnak velem a helyi laboratóriumban 
is, ahol helyettesként segítem a kolléganők munkáját.
Megválasztásom esetén független képviselőként a lakossággal, és a döntéshozó testület-
tel közösen mindent meg akarok tenni azért, hogy Fót mindenki számára vonzó várossá 
váljon, hogy Fót egy élhetőbb város legyen. Egy olyan város, ami végre már nem a botrá-
nyairól ismert az emberek előtt, ahol élet van, ahol élő közösség van, ahol figyelünk egy-
másra, és ahol mindenki jól érzi magát, akár itt él, akár látogatóba jön Fótra! Ezek elérése 
érdekében – többek között – a következők megvalósítását tartom szükségesnek, amelyet 
honlapomon részletesebben is kifejtek:
• az illegális szemétlerakók felszámolása
• az utak, középületek állapotának rendezése
• a helyi egészségügyi ellátás fejlesztése
• parkok, játszóterek, kikapcsolódásra alkalmas helyek kialakítása
• a Gyermekközpont látogatásával kapcsolatos problémák rendezése
• kapcsolattartás, kommunikáció a lakossággal

Urbán Zsombor
független képviselő jelölt
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Szluka Lídia Aranyiné Kmett Olga

Látássérültek és vakok helyzete a térségünkben

A mentorok feladata az, hogy megtalálják és lehetőség szerint 
önműködő közösségekbe szervezzék a Gödöllő térségében élő 
látássérülteket. A járáshoz 17 település tartozik, de együttműködési 
szerződését csak a Gödöllői- és a Veresegyházi Önkormányzat írta alá 
az egyesülettel. „Mivel közhasznú szervezet vagyunk, nyilván a többi 
település látássérültjeit sem fogjuk elküldeni, de a Közösség Lámpásai 
projektnek ez a két település a szerződő partnere.” 

Az egyesület nem csak a vakok és gyengén látók felkutatásban vesz 
részt, hanem segíti a látássérültek elemi rehabilitációját is. Igyekeznek 
elősegíteni azok beilleszkedését, akik nem született vakok, hanem 
később veszítették el a láttásukat. Ennek érdekében céljuk, hogy 
együtt működjenek a Vörös Kereszttel. 

A rehabilitáció legjobb eszköze pedig a VERCS, azaz a Vakok Elemi 
Rehabilitációs Csoportja, ami Budapesten Hermina út 21. szám 
alatt működik. „Nekem ez egy hatalmas élmény volt emberileg is, 

Gödöllőn, a Palotakert 4. szám alatt található a Vakok és Gyengén Látók Közép Magyarországi Regionális Egyesülete irodája, akik éppen az 
Európai Uniós „Közösség Lámpásai” projekten dolgoznak. 
Az irodában ismerkedtünk a szervezet két munkatársával, Szluka Lídiával, aki maga vakként született és Aranyiné Kmett Olga közösségi mentorral.

Nekem ez egy hatalmas élmény volt emberileg is, szakmailag is, láttás sérültként is. A kezembe adták a fehér botot és én elindultam.
Nagyon fontosnak tartom, hogy minden látás sérült eljusson erre az elemi rehabilitációra.”

szakmailag is, láttás sérültként is. A kezembe adták a fehér botot és 
én elindultam. Nagyon fontosnak tartom, hogy minden látás sérült 
eljusson erre az elemi rehabilitációra. Aki látott és utána veszítette el 
a látását, az úgy érzi, bezárták a sötétségbe és vége az életének. De 
a VERCS-en megtanítják arra, hogy vakon is tud főzni, sminkelni, stb. 

Az elmei rehabilitáció során legelőször is, megtanítják a beltéri 
közlekedést, hogy hogyan kell fogni a fehér botot, mit kell vele 
csinálni és, hogy mire is jó ez az eszköz. Ha a beltéri közlekedés már 
biztonságosan megy, akkor következnek a járművek. „Ma is emlékszem 
az első járműre, az egyes villamost tanultam. Először a villamost 
tanuljuk, mert ugye általában a kötött pályás járműveket szeretjük, 
mert azok megállnak minden megállóban és bemondja a megálló 
nevét is a vezető. Egy busz ugye kihagyhat megállót, mert esetleg nincs 
se fölszálló, se leszálló. A vak ember ezért először a villamost tanulja, 
utána tanulja a metrót, aztán végül a buszt. Aki vidéki, az tanulja a HÉV-
et is. Nem könnyű, de megtanulható. Először is, hogy találom meg a 
villamos megállót, ehhez követnem kell a villamos peron szélét. 

Gondot jelent még az, hogy a villamosmegállóban álló összes látó 
ember segíteni akar, mert féltenek, nehogy beessek a villamos 
alá. Őket pedig arra kellene- megtanítani, hogyan kell egy vak 
embernek segíteni. A legjobb, ha a vak a látó ember vállára teheti a 
kezét, mert akkor érzékeli a lépések hosszát, a haladás irányát, stb. 
Arra is figyeljenek,a kik segíteni akarnak hogy a fehér botot tartó kéz 
szabadon maradjon, mert úgy érezzük magunkat biztonságban. 

Mindezek mellett segítenek a szabadidő hasznos eltöltésében 
is. Kirándulásokat szerveznek, rendezvényeket tartanak, és van 
egy sportegyesületük is, a LÁSS, azaz a Látássérültek Szabadidős 
Sportegyesülete, amely Budapesten az Andrássy út 61. szám alatt 
található. A LÁSS egy látássérült fiatalokból álló csapat, ahol a sport 

állásokat saját maguknak. Ma már igenis vannak vak pszichológusok, 
gyógytornászok, angoltanárok, történelemtanárok, stb. Vannak 
vak fordítók, jogászok, informatikusok, programozók. Tudunk 
számítógépen dolgozni,. Át kell alakulnia az emberek fejében annak, 
hogy a vak nem csak gyógymasszőr, kefekötő, kosárfonó vagy 
telefonközpontos lehet. Ezek csak elavult társadalmi sztereotípiák és 
előítéletek. Én, Szluka Lídia, énekművész, énektanár és kamaraművész 
vagyok. 

Az egyesületnél létezik egy úgynevezett érzékenyítő program 
nevű szolgáltatás, amit bárki igénybe vehet. Ezt adják cégeknek, 
kórházaknak, önkormányzatoknak, hivataloknak, kulturális-, szociális- 
és oktatási intézményeknek. Ennek során bemutatják a látássérültek 
informatikai eszközeit, a mindennapi életvitelünket megkönnyítő 
beszélő segédeszközöket. Ilyen például a beszélő vérnyomás mérő, 
vércukorszint mérő, a konyhai mérleg, a színfelismerő, hogy ízlésesen 
öltözködhessünk. A vak ember odatartja a ruhát és a készülék 
megmondja, hogy az milyen színű, így össze tudjuk válogatni az 

legkülönbözőbb válfajait lehet kipróbálni, ezek közé tartozik például 
a pilates, a jóga, a hastánc, illetve most már létezik vak foci is. Ez mára 
már nemzetközileg elismert sportággá nőtte ki magát, amiben mi 
magyarok is részt veszünk. 

A tanfolyamot a látássérültek akár a saját lakóhelyükön is igénybe 
vehetik, ami például egy idős embernél igen hasznos. Megtanítják a 
saját környezetében közlekedni és élni. 

Az elemi rehabilitáció után, a második fontos lépés a foglalkoztatási 
rehabilitáció, ahol megtanítják a látássérülteket önéletrajzot írni, 
állást keresni. A látássérültek munkaerőpiacon való elhelyezkedése 
számunkra kardinális kérdés. Ez elsősorban azért nehéz, mert a 
munkaadók félnek vakot, gyengén látót alkalmazni. Van azonban egy 
alapítvány, a Munkakör Alapítvány, amely eredetileg hallássérültekkel 
foglalkozott, de ma már látássérültekkel is. 
Ez egy úttörő munka, és nekünk, vakoknak is ki kell alakítaniuk új 

aznapi ruhánkat, 
kiegészítőket. 

Érdeklődők a 
+36-70/984-1745 
számon és a lampas.
godollo@gmail.com 
címen kérhet további 
tájékoztatást!
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Bár az idei tanév kezdése sok szempontból nem hasonlítható 
egyetlen eddigi tanévkezdéshez sem, mégis a Fáy suli a megbízha-
tóságot, az állandóságot választotta, munkatervünket úgy állítot-
tuk össze, hogy ragaszkodtunk a hagyományainkhoz, és egyetlen 
egy rendezvényt sem hagytunk ki, sőt. 

Kezdtük azzal, hogy iskolánk vállalta a városi október 23-i ünnepély 
megrendezését. Nagy izgalommal készült mindenki, a szereplő 
nyolcadikosok, felkészítő tanáraik: Aranyosné Benedek Ágnes, Már-
kus Andrea és valamennyi kolléga, akik a dekorálásban, hangosítás-
ban részt vettek. Az ünnepély, a szereplés mindig izgalommal jár, 
de ez az alkalom különleges volt, hiszen városunk lakóinak, a meg-
hívott vendégeknek szerepelni valódi színházi fellépést jelentett. 
A rendezvény délután egykor kezdődött kolléganőnk Hangyálné 
Praszna Éva moderátor szavaival, majd iskolánk harmadik osztályos 
kisdiákjai énekeltek csodálatosan. Pozderka Gábor alpolgármester 
úr üdvözlő szavai után a rendezvény díszvendége, Varga Mihály 
miniszter úr mondott ünnepi beszédet. Az ünnepség záróakkordja 
nyolcadikosaink igazán magas színvonalú előadása volt.  Büszkeség 
töltötte el a szívünket, amikor a hazafelé induló vendégek beszélge-
téseiből, a köszönetekből az derült ki, hogy szép, méltó ünnepélyt 
rendeztünk.  Köszönet érte minden diáknak és kollégának.

Az őszi szünet előtti utolsó tanítási napon rendeztük meg a Fáy na-
pot. Tavaly a reformkor jegyében zajlottak az események, az idén 
Fáy András azon tevékenysége köré csoportosítottuk az eseményt, 
hogy ő hozta létre az első Takarékszövetkezetet. A felsőseink azért 
vetélkedtek, hogy minél több Fáy fotit, azaz saját pénzt nyerjenek. 
Volt régi pénzekből kiállítás,  pénzfelismerő verseny, szerencseke-
rék, lehetett pénzt tervezni, összemérhették erejüket a  pénzkirakó, 
ügyességi versenyeken, totókon, volt bingó, sőt még snúrozni is 
megtanulhattak a gyerekeink. Mindenki jól szórakozott, az alsósok 
is, nekik is számtalan jópofa foglalkozást állítottak össze a tanító né-
nik. Ők perselyt csinálhattak, puzzle-pénzt rakhattak ki, játszhattak 
számtalan ügyességi játékot. 

Az idei őszi rendezvények ezzel nem értek véget. Most is megren-
dezzük a tavaly hatalmas sikert aratott Ovilimpiánkat.  November 
22-én várunk minden ovist, hogy megmérkőzzenek olimpiánkon. 
November 28-án pedig megrendezzük a referencia iskolai vállalá-
sunknak megfelelően a Szakmai Napunkat a tankerület valamennyi 
érdeklődő pedagógusa számára. Díszvendégünk lesz Eich László 
tankerületi igazgató, érdeklődéssel várjuk előadását. Lesznek be-
mutató órák, előadások, foglalkozások, reményeink szerint min-
denki meg fogja találni a neki való foglalkozást. 

Szép, meleg, na-
pos ősszel kö-
szöntött be a 
2 0 1 3 - 2 0 1 4 - e s 
tanév. A Fáy suli 
a megbízhatósá-
got, az állandó-
ságot választot-
ta, az idei tanév 
számtalan válto-
zása, változtatása 
ellenére hűek va-
gyunk hagyomá-
nyainkhoz és ma-
gas színvonalon 
valósítjuk meg 
vállalt feladatain-
kat. Köszönet érte 
kollégáinknak és 
a minket támoga-
tó szülőknek.  

Bencze Erzsébet
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SA Garay János Általános Iskola 4. a
osztályának látogatása az Országházban

Rossz idő fogadott bennünket Budapesten, amikor leszálltunk az 
alapos késéssel érkező vonatról. Ráadásul az éppen zajló átalakítá-
sok miatt az Országház előtti terület is inkább egy háborús övezet-
hez hasonlított. Azonban az Országház méltóságteljes és impozáns 
épületének látványa így is mindnyájunkat ámulatba ejtett. Ráadá-
sul olyan fogadtatásban volt részünk, amivel csak nagyon kevesen 
dicsekedhetnek. Az egyik oldalsó bejáratnál díszes egyenruhába 
öltözött katonák fogadtak bennünket.
Miután átestünk a biztonsági átvilágításon, és nyakunkba akasz-
tottuk a belépőkártyáinkat, máris elénk tárult az épület belsejének 
lámpák özönével megvilágított szikrázó szépsége. 
Idegenvezetőnk, Józsa Gábor főhadnagy volt, aki érdekes előadást 
tartott az épület történetéről, s megmutatta az Országház több 
mint 100.000 gyufaszálból megalkotott makettjét is. A pompás ku-
polateremben megtekinthettük a koronázási ékszereket is. A sok 
adaton túl néhány érdekes anekdotákat is meghallgattunk a koro-
náról, és a megkoronázott uralkodóinkról. Egészen különleges él-
mény volt testközelből végignézni a díszőrség bemutatóját, akikkel 
közös fényképeket is készíthettünk!
A vörös szőnyegen lépkedve jutottunk el a honatyáink és hoanyáink 
által is használt ülésterem másához. Megtudtuk, hogyan zajlik a 
képviselők szavazása, miként azt is, miként hűtötték és fűtötték ré-
gen az épületet.
Országházi körutunk a szivarozó helyiségben ért véget. Kísérőnktől 
búcsút véve sétáltunk vissza a vasútállomásra. De már útközben is 
sokat beszélgettünk ezekről a felejthetetlen élményekről.

Heléna és Kriszta néni

Bejegyzett mérlegképes könyvelő, okleveles könyv-
vizsgáló 25 éves szakmai tapasztalattal cégek teljes 

körű számviteli, adózási ügyintézését vállalja.
06-20-216-7262
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Az intézmény fennállásának 20. évfordulója alkalmából nagyszabású, a korábbi évekhez képest is sokkal több vendéget felsorakoztató 
rendezvényt szervezett, a felújításra váró Vörösmarty Mihály Művelődési Ház helyett azonban ezt a rendezvényt Dunakeszin, az ottani 
József Attila Művelődési Központ színháztermében tartották.
A fiatalok táncbemutatójaán, valamint a kézműves termékek kiállításán kívül a köszöntötték a két évtized összes nevelőjét, azokat is, akik 
nem tudtak eljönni. A sok régi tanárnak köszönhetően különleges hangulatú eseményt állófogadás követte, a diákok pedig egy hatalmas 
tortát is kaptak. Igazgató asszony 20 évet átfogó, humort sem nélkülöző beszéde mellett méltatta az iskola tevékenységét Pozderka Gábor 
alpolgármester, a régi időket idézte föl Csáky László, a Gyermekváros egykori igazgatója, s Eich László, a Tankerületi vezetője is elküldte 
gondolatait, melyet távollétében dr. Brückner Melinda tolmácsolt az egybegyűlteknek.
Később a Lánchíd Rádió Parnasszus című kulturális műsorában a műsorvezető megszólaltatta Kaudersné Madarász Zsuzsanna igazgató 
asszonyt, Balla Zoltán művészeti vezetőt és Karner Fanni 12. osztályos tanulót az iskola történetéről, az iskolában folyó munkáról, és a ne-
velői munka jelenéről, jövőjéről. Az adás az alábbi helyen hallgatható: http://mno.hu/?block=mno_video_popup&param=media_id=84242

Műsorvezető diák Igazgató asszony A gyermekváros egykori 
igazgatója

Pozderka Gábor 
alpolgármester

Dr. Brückner Melinda
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GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

Feladatunk a gyermekjóléti alapellátás megvalósítása a Fóton élő 
lakosok számára. Célunk, hogy hozzájáruljunk a gyermekek testi, 
érzelmi, értelmi és erkölcsi fejlődésének és jólétének, a családban 
történő nevelésének elősegítéséhez, a veszélyeztetettség meg-
szüntetéséhez, valamint a gyermek családból történő kiemelésé-
nek megelőzéséhez. A gyermekjóléti alapellátás igénybevétele 
önkéntes és ingyenes.

Ellátások közvetítése
Felvilágosítás, információnyújtás, tanácsadás az igénybe vehető, 
gyermekekkel kapcsolatos ellátásokról, támogatásokról.
Ingyenes ruhabörze keddenként 8-10 óráig.

Előzetes időpont-egyeztetés után igénybe vehető szolgáltatások
Pszichológiai tanácsadás - Hétfőn és kedden 13-17 óráig.
Jogi tanácsadás - Páros hét szerdán 17-18.30-ig
Korrepetálás angol nyelvből, tanulásban segítség rászoruló gyere-
keknek. 
Reál tantárgyak korrepetálásához lelkes, egyben hozzáértő önkén-
teseket keresünk! 

Ügyfélfogadás: hétfő, szerda 8-17 óráig, péntek 8-12 óráig.
Fót, Dózsa György út 12-14. 
Telefon: 27/360 417 
Mobil: +36 70 459 0966
E-mail: gyjsz@invitel.hu
Korrepetálás, adomány: gyejofot@gmail.com
Facebook: Fóti Gyermekjóléti- és Családsegítő Szolgálat

Adok-kapnak!
• 2013. NOVEMBER 30. SZOMBAT
• 2013. DECEMBER 14. SZOMBAT

9-12 óráig a Dózsa Gy. út 12-14. alatt.

Várjuk a feleslegessé vált, jó állapotú, kinőtt, megunt, főleg téli 
ruhákat, cipőket, valamint játékokat, sporteszközöket, háztartási 
gépeket, könyveket, élelmiszert, tisztító- és tisztálkodószert, vagy 
bármit, amit továbbadhatunk azoknak, akiknek igazán szüksége 
van rá. Előre is köszönjük! 
A helyhiány miatt nagyobb darabokat nem tudunk tárolni; ilyen jel-
legű felajánlásnál kérjük, előzetesen egyeztessen munkatársunkkal!

ÉRETT MARHATRÁGYA 
kiskertekbe, házhoz szállítással Csömörről

    tel.: 06 30 9623 382
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NOVEMBERI PROGRAMJA

A TERMŐÁG ALKOTÓMŰHELY 
ősszel ismét folytatja munkáját.

Tehetséggondozó alkotóműhelyünkbe olyan gyermekeket 
és fiatalokat várunk, akik szeretnének megismerkedni a 

rajzolás-festés alapjaival, ill. szeretnék művészeti 
ismereteiket, képességeiket fejleszteni.

Az alkotóműhely tagjai megismerkednek
 Németh Kálmán életművével és szellemiségével is.

Alsó korhatár: 6 év, felső korhatár nincs. 
A foglalkozásokat minden héten szombaton: 

9.30 és 12.00 között tartjuk.

Helyszín: Kisalagi Közösségi Ház
Részvételi díj: 1000 Ft / fő / alkalom

KÉZMŰVES ZÖLD (KÖRNYEZETBARÁT) JÁTSZÓHÁZ
november 19-én, 14.00-16.30 óráig, ahol a természetben 
található anyagokból és újrahasznosítható hulladékból 

ötletes tárgyakat készítünk.

Helyszín: Kisalagi Közösségi Ház, 
Részvételi díj: 200 Ft/fő

AZ EMLÉKHÁZ TÉLI NYITVATARTÁSI IDEJE: 
November 1-től március 4-ig: 10 – 14 óráig

Szünnap: hétfő, vasárnap

Író-olvasó találkozó Nemere Istvánnal
a Fót Városi Könyvtárban

2013. október 11-én Nemere Istvánnal találkozhattunk a Fót Vá-
rosi Könyvtárban. Olvasóink kérdéseire készségesen válaszolt, 
s elmondta magáról, hogy reggeltől estig dolgozik az éppen 
aktuális könyvén, a szellemi munkát csak kis időre szakítja meg 
egy kiadós séta erejéig, fát vág, filmet néz otthonában, mely egy 
erdő közepén van. Úgy dolgozik, hogy mindig szem előtt tartja: 
a perc, ami elmúlt, soha többé nem tér vissza. 
Személyiségét híven tükrözik könyvei: sokoldalú, sok minden 
iránt érdeklődő ember, aki nem akar szűk látókörű lenni sem a 
hit, sem a hétköznapi élet dolgaiban. Ő magát ateistának tartja, 
aki tiszteletben tartja a különböző vallásokat, de nem fél kétel-
kedni. A parapszichológia témakörben előszeretettel beszél az 
imádság hatalmáról, a halálközeli élményekkel kapcsolatos ku-
tatásokról, s arról, hogy e mögött ott sejt egy másik világot.
Nagyon termékeny író. 30 éves korában adták ki az első kötetét, 
az azóta eltelt 39 év alatt több mint 600 könyve jelent meg ma-
gyar nyelven, de kiadták műveit perzsa és eszperantó nyelven is. 

A Városi Könyvtár
novemberi hírei

November 29-én (pénteken) 18 órai kezdettel a Kisalagi Fiók-
könyvtárban író-olvasó találkozót tartunk, melyre minden ér-
deklődőt szeretettel várunk. A „Kisalag Cafe” irodalmi program-
sorozatot Luzsicza István szervezi és vezeti.

 2013. december 14.: 
Családi szombatok: kézműves foglalkozás
Kisalagi Fiókkönyvtár

 2013. december 3-21.: 
Népművészeti Szakközépiskola: kiállítás és vásár
Felnőtt részleg

 2013. december 10-21.: 
Megbocsátás hetek
mindkét részlegben

Minden érdeklődőt szeretettel várunk, 
programjaink ingyenesek!

Esti tanfolyamok szervezéséhez a könyvtárban
helyet biztosítunk!
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Kovács Martina I. helyezés (középiskolás korcsoport)

Harsányi Bertold I. helyezett (5-6. kor-

csoport) és Rimóczi Rudolf különdíja

Cselőtei Ádám megosztott I. helyezés (7-8.korcsoport)

Kopcsák Marcell I.helyezett (alsó tagozat) 

Garancsi Tilda megosztott

 I. helyezés (7-8.korcsoport) Potyók Sára megosztott I. helyezés (7-8.korcsoport

A Németh Kálmán 
Ifjúsági Képzőművészeti Pályázat

Idén emlékezünk podolini Németh Kálmán szobrászművész szüle-
tésének 110. évfordulójára. Ebből az alkalomból hirdette meg a Fóti 
Közművelődési és Közgyűjteményi Központ és a Vörösmarty Kultu-
rális Egyesület az ifjúsági pályázatot Kálmán bácsi emlékére.
A felkészülés ideje alatt több óvodás és iskolás csoport, valamint 
egyéni pályázó is eljött az emlékházba élményt, anyagot gyűjteni, 
vázlatozni, ismerkedni Németh Kálmán életével, életművével.

Az immár városi szintűre növekedett pályázaton részt vettek a Fóti 
Boglárka Óvoda Béke úti tagóvodájának nagycsoportosai, a Garay 
János Általános Iskola, a Németh Kálmán Általános Iskola, az Öku-
menikus Általános Iskola és Gimnázium kisalagi tagozata és a Fóti 
Népművészeti Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnázium tanulói, 
valamint a Németh Kálmán nyomában Alkotótábor résztvevői. A 
pályázaton 112 ifjú alkotó 158 pályamunkával vett részt. A zsűri 38 
résztvevőt részesített díjazásban, ill. dicséretben.
Az idei pályázat szép sikere arra ösztönöz bennünket, hogy a jö-
vőben is éljünk a művészeti nevelés és a tehetséggondozás ezen  
fontos eszközével és újabb pályázatok kiírásával adjunk lehetőséget 
városunk ügyes, tehetséges óvodásainak, iskolásainak az alkotásra, 
a megmérettetésre.

Kiss Eszter gyűjteménykezelő, múzeumpedagógus
Németh Kálmán Emlékház
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A XX. század egyik kiemelkedő magyar művésze, a Felvidékről származó fafaragó képzőművész, aki-
nek alkotó élete Fóthoz kötődik, 110 éve született. Az október 13-i Kálmán napi megemlékezésen az 
évfordulóhoz kötődve több jeles esemény történt. A Millenniumi Emlékparkban művészi tájékoztató 
táblát avattunk, kiosztották a Németh Kálmán képzőművészeti díjakat és visszaállították a házba az 
1978-ban elkerült kiemelkedő munkát, a „Mementó” szobrot, továbbá felállították annak művészi 
másolatát. 
Mint ismeretes, Németh Kálmán Fótra hagyta házát és életművét. Az emlékház Fótnak egyedülálló 
kincse, de bátran állíthatjuk, országosan is páratlan érték. Ritkán fordul elő, hogy egy művész teljes 
életműve együtt látható saját otthonával.  Aki e házba belép, azonnal érzi a művész lelkületét, szelle-
miségét, emberi és művészi nagyságát. 

Szeretnénk, ha ezt az érzést minél többen átélnék, azaz minél többen 
látogatnának el a Németh Kálmán Emlékházba. Ezt a célt szolgálja a 
Németh Kálmán út és Béke utca sarán, a Millenniumi Emlékparkban 
felavatott, tájékoztató tábla, amelyet Németh Kálmán egyik tanítvá-
nya, Rimóczi Rudolf képzőművész készített.  A tölgyfából faragott 
díszes tábla kettős feladatot lát el, egyrészt Németh Kálmán képző-
művésznek állít emléket, másrészt felhívja a figyelmet arra, hogy  itt, 
a közelben található a Németh Kálmán Emlékház. A tájékoztató tábla 
felállítását Fót Város Önkormányzata 450 ezer Ft összeggel támogat-
ta.  
A táblaavatás után zajlott az ifjúsági képzőművészeti pályázat ered-
ményhirdetésére az Emlékház kertjében. A pályázat lebonyolításá-
ban közreműködött a Vörösmarty Kulturális Egyesület, a díjakra Fót 

Város Önkormányzata 100 ezer forint támogatást nyújtott. A zsűri (Ri-
móczi Rudolf képzőművész, Pozderka Gábor alpolgármester, Sándor 
János és Kiss Eszter rajztanár), 38 résztvevőt részesített díjazásban, 
dicséretben.
A méltó ünnepség a Mementó szobor felavatásával zárult. Németh 
Kálmán halála után a Budavári Evangélikus Gyülekezethez került 
sokak szerint legjelentősebb munkája, a Mementó. Az ünnepi meg-
emlékezésen rövid időre itthon lehetett az eredeti szobor. Hesztera 
Aladár restaurátor munkáját dicséri az elkészült és az eredetitől szin-
te meg sem különböztethető másolat, amelyet itt, eredeti helyén, az 
Emlékházban helyeztek el. Bízunk benne, hogy az eredeti műről folyó 
tárgyalások is eredményesek lesznek, és nemsokára végleg hazatér-
het Németh Kálmán házába az eredeti Mementó.

Molnár Krisztina, Bicskei Éva és Kiss Eszter

Pozderka Gábor felavatja a táblát

Rimóczi Rudolf, Molnár Krisztina, Földi Pál, 
Kiss Eszter és Tompa Ferenc

A Kálmán Nap résztvevőinek egy csoportja

A táblaavatás résztvevői, középen Hesztera Aladár

A Mementó másolata az eredeti helyén
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Fót Város  Önkormányzatának közéleti, tájékoztató havilapja
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EMéltó megemlékezés 1956 hőseiről,

a XX. századi magyar szabadságharcról
Fóton az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulójához több rangos rendezvény kötődött. Az 
ünnep előestéjén,  mint évek óta,  a Fóti Németh Kálmán Magyar Út Kör szervezett  fáklyás felvonulást, 
amelyre idén is sokan eljöttek. Az 56-os kopjafánál Döbrentei Kornél mondott ünnepi beszédet. A József 
Attila díjas író, költő keményen fogalmazott, napjainkig elmaradt a történelmi igazságtétel, a hazaárulók, 
kínvallatók tetteikért most sem bűnhődtek, sőt mai is vannak eszmei követőik.  Elmaradt az igazi rend-
szerváltás. Döbrentei Kornél „Halottak napi vers”  c. költeménye tömören kifejezi az 56-tal kapcsolatos 
gondolatait. 
Az ünnepségen halhattuk Petrás Mária lélekemelő énekét, majd a város szervezetei, az önkormányzat, a 
helyi pártok és a civil szervezetek képviselői elhelyezték az emlékezés koszorúit.  Az ünnepsorozat más-
nap egy órakor folytatódott a Fáy András Általános Iskolában. Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter 
ünnepi beszédében hangsúlyozta, 56 eszméiből nem engedhetünk, megtanultuk, hogy csak magunkra 
számíthatunk, s az eredményeket kemény munkával érhetjük el.  Az iskola diákjai méltó módon felele-
venítették a történelmi eseményeket. A városi megemlékezést követően több fóti csoport részt vett a 
budapesti békemeneten.  A napfényes Hősök terén a közel egy millió résztvevő körében több fóti címeres 
tábla is látható volt.. Felemelő érzés volt a szabadságharc napján érezni, tán az 56-os hősök nem harcoltak 
hiába. 
November 4-én a Kisalagi Közösségi Házban ISMERETLENEK „Jogunk van megemlékezni a mártírokról…” c. 
dokumentumfilmet láthattuk. A vetítés után izgalmas beszélgetésre került sor a film rendezőjével, Gulyás 
Jánossal. Képeinket lásd a 2. oldalon is!

„Nem üszkösödő vád van
a gyertyalobogásban,
kis ország nagy magánya
vacogva fészkel a lángba,
hej, mindig az a nóta -:
a vigéc Európa
száját tépve buzdított,
s eladta, mint gyarmatot
barikádnyi jövőnket,
kussolt: csak semmi hőstett,
s míg nőtt a tetem-halom,
nézte, kívül a torlaszon,
amint a géppuskatűz
gyermekekből gyöngysort fűz,
készítvén a szabadság
iszonyú kalárisát,
mely odvadból kiszikráz,
történelmi zálogház!”

Anyakönyvi hírek
Asztalos Ferenc és Kramarics Mária
Asztalos Ferenc és Béres Andrea
Kalászi Gyula Ferenc és Gyolcsos Márta
Csóré László és Kalmár Zita
Pásztor Péter és Bári Emese
Zemlényi Dávid és Danka Gitta
Deák-Fogarasi Péter és Stanczel Mária
Csende László és Vörös Julianna Piroska
Belák András és Takács Noémi
Földes Balázs és Polyák Natália
Földesi Péter és Szűcs Edina
Kis-Juhász Roland Ádám és Oláh Zsófia
Takács Tibor és Nemes Nikolett
Hum Bálint és Mezei Mária
Hartó György és Érsek-Csanádi Tünde Hanna
Molnár Lóránt István és Tirol Melinda
Feigl Sándor és Krehlik Éva
Csekő Sándor és Czeglédi Csilla
László György Norbert és Szöllősi Mária
Latyák Péter István és Kőrösi Ibolya
Nemeshegyi János és Kovács Klaudia Éva
Dr. Méhész István és Kollár Tekla
Oriskó László Tibor és Gottschall Katalin
Varga Máté és Dr. Brückner Melinda

Kotesz István/1925./
Gulyás Sándorné sz. Grezner Anna/1920./
Galyas Károly/1937./

Trombitas Viorica sz. Iuga Viorica/1930./Retteg
Haskó Pál/1943./

Bitai Melánia Zorica/1967./
Dura lászló György/1953./

Bréska János/1939./
Boleradszki Lajosné sz. Sebán Mária Karolina/1953./

Székely Mária sz. Dali Mária/1949./

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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