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Ha ez a szép rege 
Igaz hitté válna, 

Óh, de nagy boldogság 
Szállna a világra.
Ez a gyarló ember 
Ember lenne újra, 
Talizmánja lenne 
A szomorú útra.

Golgota nem volna 
Ez a földi élet, 

Egy erő hatná át 
A nagy mindenséget. 

Nem volna más vallás, 
Nem volna csak ennyi: 

Imádni az Istent 
És egymást szeretni… 

Karácsonyi rege 
Ha valóra válna, 
Igazi boldogság 

Szállna a világra

Részlet Ady Endre 
Karácsonyi rege c. 

költeményéből

A fóti betlehemes gyerekek képével 
kívánunk

áldott, békés karácsonyt és 
eredményekben gazdag, boldog új 

évet Fót minden lakosának!
Fót Város Önkormányzata, 

a Polgármesteri Hivatal dolgozói és
lapunk szerkesztősége
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Választás fóti módra!?
Fót egyik terét egyszer a Csipkerózsika mese kastélyához hasonlítottam, amiben mindenki elaludt, s évtizedekig nem tör-
tént semmi. Volt aki, ezt a hasonlatot sérelmesnek találta, de olvasva a polgármester-jelöltek célkitűzéseit szinte ugyan ezt a 
megfogalmazást találtuk: Fót fejlődése megtorpant, évtizede nem fejlődik, lemaradt a szomszédaihoz képest, stb. A mesében 
Csipkerózsikát álmából egy királyfi csókkal ébreszti fel. Ezt az ébresztést várták sokan, persze nem egy királyfitól, hanem egy 
polgármestertől, és nem csókot, hanem fejlesztési lépéseket, de egyelőre hiába. Sajnos voltak, akik nem bíztak eléggé magukban 
és választóikban, s meg nem engedhető eszközökkel is igyekeztek a választás eredményét a maguk javára billenteni. Volt sza-
vazószállítás, kampánycsend sértés, stb., amelyek miatt öt följelentés is érkezett magánszemélyek és a Jobbik Magyarországért 
Mozgalom éberségének köszönhetően. Ezek miatt mondta ki a bíróság, hogy a teljes eljárást meg kell ismételni (1.) 

Hogyan értékelhetjük az eredményeket? Meglepve tapasztaltuk, 
hogy a FIDESZ az országos erőfölénye ellenére nem indított 
jelöltet Fóton. Erről sokat lehetne spekulálni, de a belső dön-
tés okait nem hozták nyilvánosságra. Maradjunk a tényeknél. 
Mivel a FIDESZ-KDNP-nek nem volt jelöltje, szabad utat 
engedtek a többi pártnak és civil szervezetnek, illetve egyéni 
jelölteknek. Éltek is ezzel a lehetőséggel, s öt polgármester-jelöl-
tünk is volt. Az eredményüket tekintve nem volt kiugróan nagy 
különbség. Nyert a baloldali összefogás jelöltje, de nem sokkal 
mögötte ott sorakozott 3 civil jelölt, majd kicsit lemaradva a 
liberális jelölt. 
A 2., a 3. és a 4. helyezett a közvélemény szerint jobboldalinak 
tekinthető, annak ellenére, hogy nem pártszínekben indultak. 
Így az ún. fóti jobboldal a megosztottság miatt nem tudott pol-
gármestert juttatni a városházába. A baloldal és a liberális tábor 
szintén megosztotta a választókat, hiszen a liberális gondolko-
dású lakosság jelentős része minden bizonnyal a baloldali jelölt 
szavazatainak a számát csökkentette. 
Mivel a bíróság, megfellebbezhetetlen döntése értelmében az 
eljárást meg kell ismételni, kérdés, hogyan rendeződnek át az 
erőviszonyok. Lehetséges, hogy bizonyos jelöltek nem indulnak 
el másodjára, ami kimondva – kimondatlanul megfelel egy má-
sik jelölt javára történő visszalépésnek. Viszont az is lehetséges, 
hogy mind az öten ismét megmérettetik magukat. Erre utaló 
jelnek tekinthetjük, hogy a választási reklámok jelentős része 
ma is kint van az utcán, pedig illett volna már azokat régen 
eltávolítani. Az sem lehetetlen, hogy a FIDESZ mégis csak 
csatasorba állít valakit, vagy ha ők nem, a KDNP is állíthatna 
akár önállóan is jelöltet. Rajtuk kívül a Jobbik Magyarorszá-

gért Mozgalom is állíthat polgármester-jelöltet, hiszen, ha az 
őszi választásokra akarnak alapozni, akkor egy alkalmas jelöltet 
már most célszerű a köztudatban ismertté tenni. Most, minden 
előröl kezdődik, lehet elemezni, taktikázni, stratégiát készíteni. 
Igaz, az új polgármesternek nem lesz sok ideje az őszi válasz-
tásokig, de éppen ezért lenne kedvező helyzetben. Több beru-
házás, fejlesztés van folyamatban, ha őszig ezek közül valami 
megvalósul, az új polgármester máris hivatkozhat rá, hogy íme, 
pár hónapja vagyok még csak hivatalban, s máris vannak ered-
mények. Ha azonban ez idő alatt nem sikerül eredményt föl-
mutatni, kijelentheti, hogy ilyen rövid idő alatt nem lehetett 
felgyorsítani a szekeret.
Nem említettük még a részvételi arányt, pedig ez is lényeges 
tényező. A szavazópolgároknak nem egészen a 30 %-a ment 
el szavazni. Lehet találgatni, miért ilyen alacsony a részvétel. 
Ennyi időre nem érdemes polgármester választani? Úgysem 
tudja egyik jelölt sem kimozdítani Fótot a holtpontról? Egyik 
jelöltben sem bízom? Nem tudom, kire szavazzak? Ez utóbbit 
a FIDESZ-KDNP szavazóbázisa is gondolhatta a saját jelölt 
hiányában. 
Akárhogy is, de ha sikerülne a részvételi arányt megduplázni, 
akkor egészen új helyzet állhatna elő. 
Minden esetre komoly tétje van a választásnak. Ne várjunk a 
királyfira, magunk közül kell polgármestert választani. Vannak 
alkalmas személyek, csak kapjanak bizalmat és kellő támogatást, 
s nem csak a választáskor, hanem utána a képviselő-testületben 
is a döntések meghozatalához.

Windhager Károly főszerkesztő

(1.) Ismertek a tények, a polgármester választást és ezzel együtt a képviselő-választást érvénytelenítette a bíróság, és új eljárás 
lebonyolítására kötelezték városunkat. Ez azt jelenti, hogy nem csak a szavazást kell ismételni, hanem az új választási névjegyzék 
kiadásával kezdődik az eljárás. Vannak olyanok ugyanis, akik időközben már betöltötték a 18. életévüket, s így szavazásra jogosul-
takká váltak, vannak időközben elhunytak és be- illetve elköltözők, tehát ezt a jegyzéket újra el kell készíteni. Ezt követően ki kell 
küldeni az értesítőket a frissített választó névjegyzéken szereplő minden személy nevére, és mellékelni az ajánló szelvényeket (pórias 
nevén kopogtató cédulákat). A jelöltállításhoz ismét össze kell gyűjteni az indulóknak a megfelelő számú ajánló cédulát. Fel kell 
hivatalosan kérni a szavazókörökben munkát végző szavazatszámlálókat, ellenőröket kell állítani, stb, stb, stb.
(2.) Azt azért nem mondhatjuk, hogy „Fóton semmi nem történt!”, ha el tudunk szakadni ettől a becsontosodott vé-
leménytől. Lássuk a 2013-as fejlesztéseket. Elkészült a kisalagi ravatalozó, amely ősszel megkapta a harangot is. Új tetőt kapott 
a Boglárka Óvoda, elkészült a Fruzsina utcai óvoda teljes épületének belső rendbetétele, kezdve villanyvezetékek cseréjétől. Két 
új csoportszobával bővült az Ibolyás utcai óvoda és az egész épület megfiatalodott. Elkészült az Eötvös utcai új orvosi rendelő, 
új tetőt kapott az önkormányzati tulajdonban álló vasbolt a központban, és folyik a Pirók-ház (volt sütőde) tetőcseréje. A Fáy 
András Általános Iskola fűtésrendszere átalakult. Építettek az épület mellé egy új egységet a faapríték kazán elhelyezéséhez. Eb-
ben a város Kft-je által előállított faaprítékkal tüzelnek, ezzel jelentős mértékben csökken az iskola fűtési költsége. Rendbe tették 
a Shell kút mögötti területen a leendő piac helyét, beleértve a Márton- és a Mogyoródi patak medrét. Ugyancsak a Márton 
patak medrét tették rendbe a Ferenczi utcánál éppen a napokban. Remek ünnepségeket rendezett a város, soha ennyien nem 
szórakoztak a szüreti vigasságban, mint az idén. Testvértelepülési szerződést kötött Fót a kárpátaljai Bátyú községgel, stb. 
Egy jelentős beruházás maradt el, a Művelődési Ház felújítása, ami viszont már a pech szindróma esete (ez is csak Fóton történ-
het meg!?). Elkészültek a tervek, meg van hozzá a pénz, kiírták és rendben lezajlott a közbeszerzés, kiválasztotta a testület a ki-
vitelezőt, a kivitelező elkezdte a munkát, majd váratlanul bejelentette, hogy likviditási gondjai miatt mégsem tudja az elkezdett 
építkezést folytatni. A képviselő-testület kénytelen volt újra kiírni a közbeszerzési pályázatot, amely alapján jó esetben tavasszal 
elkezdődhet ismét a munka, s az őszi helyhatósági választásokra készülhet el a megújult, szép és modern Művelődési Ház.
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a Választáson történtekről…
tisztelt fóti Polgárok!

Cselőtei Erzsébet polgármester asszony szeptember 18-ai váratlan lemondása polgármesteri és önkormányzati képviselői 
mandátumáról az országos vezető hírek közé került, amint az azt követő fóti kampány, a novemberi választás és végül a 
szavazást követő jogi helyzet is.
Fontosnak érezzük, hogy tájékoztassuk Önöket arról, mi is történt pontosan, melyek voltak azok a törvénysértések, ame-
lyek miatt a Budapest Környéki Törvényszék 10.Pk.24.926/2013/2 és 10.Pk24.927 számú végzésével úgy döntött, hogy 
az elejétől meg kell ismételni mind a polgármester-, mint az önkormányzati-képviselő választást, vagyis Fótnak miért nem 
lett első nekifutásra sem új polgármestere, sem önkormányzati-képviselője.

Íme, a tények 
A november 24-én időközi polgármester és önkormányza-
ti-képviselő választás lezárását követően, vasárnap este Fót 
Város Helyi Választási Bizottsága (HVB) megállapította és 
közzétette, hogy Takács István a Magyar Szocialista Párt, 
az Együtt-a Korszakváltók Pártja, a Párbeszéd Magyaror-
szágért Párt és a Demokratikus Koalíció közös polgármes-
ter-jelöltje nyerte a polgármester-választást, Varga József 
Csongor független képviselőjelölt pedig megszerezte az 1-es 
körzetben a képviselői mandátumot. 
A választás napján a HVB több alkalommal állapított 
meg törvénysértést, egy esetben az ügyészségen feljelentést 
is tett. Volt olyan bejelentés is, amelynek nyomán sem a 
HVB, sem annak fellebbviteli szerve, a Területi Választási 
Bizottság (TVB) nem talált törvénysértést. A döntésekkel 
szemben a fóti választópolgárok közül néhányan bírósághoz 
fordultak, és a választás eredményének megváltoztatását, il-
letve megsemmisítését, továbbá a választás megismétlését 
kérvényezték.

Kiemelkedő törvénysértések
A kopogtató-cédulákat Takács István polgármesterjelölt 
az Együtt 2014 elnevezésű párt támogatásával gyűjtötte, 
azonban a nyilvántartásba vételkor e jelölő párt neveként az 
Együtt – a Korszakváltók Pártja szerepelt. A TVB álláspont-
ja szerint a jelöltállítást megállapító 20/2013. (X.25.) HVB 
határozat ellen jogorvoslati kérelmet nem terjesztettek elő, 
így azt érdemben a határidő eltelte miatt vizsgálni már nem 
lehetett, továbbá a választás napján megtörtént az ajánló-
szelvények megsemmisítése is.
Jelentős volt a kampánycsend alatt a jogsértések száma is, 
melyeket a HVB határozatai is megállapítottak. Több fóti 
lakos kifogást nyújtott be, hogy olyan plakátot talált, me-
lyen a választók szervezett szállítására vonatkozó felhívás 

olvasható. A szavazás napján délelőtt 10 órakor az IDV-181 
forgalmi rendszámú kisbusz szavazókat vett fel és szállított a 
fótligeti buszmegállóba, ahol a szavazók kiszálltak, majd be-
mentek a szavazókörbe. A panaszos a történteket a szavazó-
körben bejelentette, ahol az MSZP által delegált megfigyelő 
azt nyilatkozta, hogy „nem probléma”, mert a felesége ül a 
kisbuszban. A panaszos a történteket kamerával rögzítette, 
az ügyben rendőri intézkedés történt, melyet a továbbiak-
ban a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság vizsgál. Sajnálatos 
módon a jogsértő magatartástól eltiltás nem történt.
Több fóti lakos bejelentése szerint az Attila utcában két 
hölgy házról házra járva buzdított szavazásra. Ez ügyben is 
rendőri intézkedés történt, melynek során megállapították, 
hogy a két hölgy a kampánycsend ideje alatt hívta szava-
zásra a lakosokat, ezt ők maguk is elismerték. Az intézkedő 
rendőrnek átadtak egy MSZP-s időszaki kiadványt, vala-
mint hét nyomtatott lapot, melyeken fóti lakosok neve és 
lakcíme volt feltüntetve Ezt szintén videófelvétel bizonyítja. 
A HVB a fenti ügyben 40/2013. számú határozatával meg-
állapította a kampánycsend megsértését, azonban a TVB 
lakonikus rövidségű indokolása szerint a felvétel ennek bi-
zonyítására nem alkalmas!
A választás napján a 9. számú szavazókörben (a mozgóur-
nával érkező szavazóköri tagok) is szabálytalanságot tapasz-
taltak. Az egyik lakásban borítékban találtak két lepecsételt 
szavazólapot, az egyik a polgármesteri, a másik az egyéni je-
löltre vonatkozott. Az urnával visszaérkező tagok a szavazó-
lapokra rávezették annak érvénytelenségét, majd bedobták 
az urnába. A jegyzőkönyvvezető nem engedte megtekinte-
ni, hogy melyik jelölt neve mellett volt a szavazat. Ugyanak-
kor, mivel a jogsértés felmerülésekor a HVB minden tagja 
tudta, hogy az érvénytelen szavazólapokon melyik jelölt 
nevét jelölték meg, megsértették a választás titkosságát is. 
Ez ügyben is nyomozás folyik!

A fentieket a Budapest Környéki Törvényszék összességében mérlegelte, a sorozatos törvénysértések alapján a választási 
eljárást megsemmisítette és annak megismétlését rendelte el. 
Döntsék el Önök, Kedves Választópolgárok, hogy a már több millió forintba került választás kik miatt hiúsult meg, és 
miért kerül újra az adófizetők pénzébe! 

Megkérdeztük Pozderka Gábor alpolgármestert, aki szeptember közepétől ellátja a polgármesteri feladatokat is, hogyan 
működik a sikertelen választásokat követően az önkormányzat?
Úgy gondolom, a választásokat nem nekem kell értékelni, megteszik azt bizonyára, sokan. Az én dolgom, hogy az Önkor-
mányzat működése továbbra is zavartalanul működjön. A képviselő-testület éves munkaterve szerinti üléseket összehívom, 
megtartom, a szükséges döntéseket meghozom. Ilyen szempontból a munka a Hivatalban és a Testületben zavartalanul folyik, 
mindenki a helyén van és végzi a föladatát, nincs fönnakadás semmiben.
Nehézséget ez nekem okoz, mivel én nem vagyok főállású alpolgármester, viszont ez a munka teljes munkaidőt kíván, sőt még 
annál is többet, ha az ember ezt becsülettel akarja csinálni,  másképp pedig nem is szabad. Nem könnyű a helyzetem, de meg-
birkózom vele. 
Ezek szerint Ön most a polgármestert társadalmi munkában helyettesíti? 
Nem, ugyanis mint alpolgármester, kapok tiszteletdíjat, ami havi nettó 110.000 Ft. Hiába van most nagyságrenddel több 
munkám, a tiszteletdíjam nem változott. A polgármester javadalmazását nem kapom meg, becsületből teszem, nem pénzért. 
Igaz, a sikertelen választás miatt várhatóan újabb 4 hónappal hosszabbodott ez az időszak, de azon vagyok, hogy a város lakói 
ne tapasztaljanak semmiféle hiányosságot a polgármesteri szék betöltetlensége ideje alatt, sőt. Szeretném fölgyorsítani a munkát, 
haladjanak a dolgaink, és úgy néz ki, hogy haladnak is.
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Mivel a választást meg kell ismételni a helyi Választási Bizottság kitűzte az új időpontokat.
Persa Ernő, a Választási Bizottság elnöke lapunkat a következőkről tájékoztatta.

•	 A polgármester- és az 1-es választási körzetben a képviselő-választás napja: 2014. március 2.
•	 A választási névjegyzéken szereplő választópolgárok január 16-ig kapják meg az értesítést és az 

ajánló szelvényt
•	 A választáson való induláshoz a jelölteknek január 31-ig kell bejelentkezni a Választási Bizottságnál 

(a Polgármesteri Hivatalban) és leadni a jelöltséghez szükséges számú, összegyűjtött ajánló szelvényt.

a noVemberi Polgármester-Választás eredményei

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

1. szavazókör 112 66 63 68 31

2. szavazókör 101 48 58 51 35

3. szavazókör 109 55 58 64 32

4. szavazókör 62 63 69 69 36

5. szavazókör 49 36 46 72 39

6. szavazókör 42 40 77 58 41

7. szavazókör 39 72 68 100 25

8. szavazókör 32 89 30 91 37

9. szavazókör 37 39 59 122 35

10. szavazókör 87 73 44 50 39

11.szavazókör 63 40 64 73 28

12. szavazókör 38 54 15 51 26

13. szavazókör 46 49 118 29 49

14. szavazókör 36 51 62 54 46

15. szavazókör 43 57 56 68 34

16. szavazókör 58 53 33 96 50

Összesen 954 885 920 1116 583

% 21,40% 19,85% 20,64% 25% 13%

Tisztelt Fóti Polgárok! 

Mindenkinek köszönöm a szava-
zatát és az abban megnyilvánuló 
bizalmat. Az elkövetkező időben, 
mint alpolgármester továbbra is 
mindent megteszek az Önök és a 
városom érdekében. Kérem, hogy 
szavazatukkal a megismételt vá-
lasztáson is támogassanak! Áldott, 
békés ünnepeket kívánok! 

Bartos Sándor

Tisztelt Fóti Polgártársam!

Először is köszönöm, hogy a választáson való részvételével igazolta, mindannyiunknak fontos városunk 
jövője. Úgy tűnt, 2013. november 24-én lezárult a bizonytalanság, az önös érdekek, a belső pártviszá-
lyok ideje. A szavazáson részt vett polgárok többségének támogatásával, a rendet, a mást-másként tenni 
szándékozó csapat tagjaként megnyertem az időközi polgármester választást. De hiába az Önök bizalma, 
a szavazatokban megjelenő egyértelmű állásfoglalása, egy zavaros ítélettel a „pályán kívülről döntöttek a 
meccs eredményéről”, akadályozták meg, hogy a fóti polgárok akarata érvényesüljön. Ez a döntés meggá-
tolta a rendteremtő, építő munka kezdetét, azt, hogy elkezdhessek Fót város polgármestereként a fótiakért 
dolgozni. A példátlan, és sokak, köztük jeles szakemberek véleménye szerint is igazságtalan döntéssel lélek-

ben nem tudok azonosulni, de törvénytisztelő állampolgárként tudomásul veszem. Önök közül nagyon sokan jelezték nekem 
megdöbbenésüket és bíztattak a folytatásra. Köszönöm a támogatásukat. Ez megerősített abban, hogy ismét megmutassam, 
ismét bizonyítsam, lehet Fóton rendet teremteni, lehet Fóton másként szolgálni a várost, Önöket, mindannyiukat. Meggyőző-
désem, hogy a fóti emberek többségének akaratát nem lehet csak úgy félresöpörni! Együtt be tudjuk bizonyítani, hogy Fót, Ön, 
családja, szomszédai többet, jobbat érdemelnek annál, mint amit – és ahogy - az elmúlt másfél évtizedben kaptak. November 
24-én már megmutattuk, hogy elegünk van a lemaradásból, a marakodásból, a saját zsebre dolgozásból és győzelemre vittük 
Fót ügyét. Még nem tudjuk az új választás időpontját, de az valószínűleg 2014 februárjában lesz. Addig is arra kérem Önöket, 
mondják el szomszédjaiknak, barátaiknak, ismerőseiknek, hogy csináljunk együtt rendet Fóton! Ezt ígértem, ezt vállalom, és 
ezt fogom tenni a fótiakért, a fótiakkal.
Ennek szellemében kívánok Önnek, családjának, minden fóti embernek áldott, békés Karácsonyt és valóban Boldog Új Évet:

Takács István, polgármesterjelölt

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

1. szavazókör 72 95 68 27 32 22 3 25

9. szavazókör 75 2 32 2 11 1 177 9

Összesen 147 97 100 29 43 23 180 34

% 22,5 14,85% 15,31% 4,45% 6,6% 3,5% 27,56% 5,2%

a noVemberi kéPViselő-jelölt Választás eredményei

interjúk a PaPírkosárban

A szokásoknak megfelelően Szerkesztőségünk felkereste a november 24-i választás után a legtöbb szavazatot kapott polgármester-je-
löltet és a legtöbb szavazatot kapott képviselő-jelöltet egy-egy interjú készítés érdekében. Mindketten kifejtették elképzelésüket 
arról, hogy beiktatásuk után miként kívánják Fót érdekeit szolgálni.
Néhány nappal később azonban a bíróság semmisnek minősítette a választási törvénybe ütköző cselekedetek miatt az eredménye-
ket, így a nyilatkozókkal készült interjúkat nincs értelme leközölni. Varga József Csongor azonban kérte szerkesztőségünket, hogy 
tegyük lehetővé véleményének illetve elhatározásának eljuttatását a választókhoz, ezt olvashatjuk a lenti keretes részben.

a főszerkesztő

Két szavazókör számlálóbiztosai és ellenőrei

Választás után, Választás előtt

Varga József Csongor, az 1-es számú választókörzetben indult képviselő-jelöltként és a legtöbb 
szavazatot kapta. 
- Csalódott? 
- Persze, hogy az vagyok, hiszen az eredményem azt mutatja, hogy az engem támogatók nagyon bíztak 
bennem, és számítottak arra, hogy a külső városrésznek is hathatós képviselete lesz az Önkormányzat 
Képviselő-testületében. 
- Először indult ilyen megmérettetésen, azt meg is nyerte. Lapunknak beszélt arról, hogy hogyan fog munká-

hoz látni… erre most nem kerül sor. Van elképzelése arról, hogyan tovább? 
- Természetesen újra indulok. Nemhogy csökkent volna, de nőtt a lelkesedés az engem támogatók körében. Az eredmé-
nyem nem volt véletlenszerű. Tudom és érzem a választók támogatását, és eltökélt szándékom, hogy a körzetben az elkö-
vetkezendő időszakban még több emberhez jusson el az üzenet: én komolyan gondoltam. Ahogy a bemutatkozó cikk címe 
is ez volt: „Felelős vagyok a városért, amely befogadott” – úgy, ez a valóságban is így van. Tudásommal, tapasztalatommal, 
az emberek sorsa, a településünk iránt érzett felelősséggel szeretném Fótliget, Sikátorpuszta, a Barackos, az Istvánhegy és a 
körzet más területein élők érdekeit képviselni. 

tűzifa juttatás rászorulóknak

A tüzelőnek való faanyagot a Fóti Közszolgáltató Kft. az év során gyűjti, amikor fakivágási, gallyazási 
feladatokat lát el. Ez általában nem elég mennyiség, ezért az Önkormányzat bekér tűzifára ajánlatokat 
és vásárol cc. 700.000 Ft értékben. Ezt a mennyiséget a Tímár Kft. ingyenesen kiszállítja, sőt önzetlenül 
megtoldja a maga lehetőségei szerint, amit ezúton is köszönünk.
Az önkormányzat a Humán csoport és a Családsegítő Szolgálat adatai alapján összeállított jegyzék szerint 
összesen 52 családnak juttat 5-5 mázsa tűzifát, még karácsony előtt.

A polgármester-jelöltek közül a két leg-
eredményesebb kérte szerkesztőségün-
ket a köszönetnyilvánítás lehetőségére. 

Ezek olvashatók oldalunkon.
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FÓTI HÍRNÖK

felaVatták az új orVosi rendelőt

November 12-én 
ünnepélyes kere-
tek között avatták 
fel a városköz-
pontban kialakí-
tott új háziorvosi 
rendelőt. Mint 
Pozderka Gábor 
a lpo lgármes te r 
avató beszédében 
elmondta, az Eöt-
vös utcában léte-
sített egészségügyi 
intézményre az 
ingatlan vásárlás-

sal együtt 40 millió forintot költött a városi önkormányzat.
A kedd délelőtti avató ünnepségen a két alpolgármester, Bar-
tos Sándor és Pozderka Gábor vágta át a nemzeti színű szala-
got a teljes mértékben újjávarázsolt épület ajtaján. Beszédében 
Pozderka Gábor ismertette, hogy a régi, rendkívül rossz ál-
lapotban lévő, Károlyi István utcai háziorvosi rendelőben a 
betegek ellátása már tarthatatlan volt, amint azt az ÁNTSZ 
is folyamatosan kifogásolta. A megoldás érdekében az önkor-
mányzat 2012. márciusában 17 millió forintért megvásárolta 
ezt a városközpontban található ingatlant. A régi házat teljes 
mértékben átalakították és felújították a háziorvosi haszno-
sítás érdekében, az orvosi rendelőkre irányadó előírások be-
tartásával. Az épület átalakítására, felújítására 23 millió Ft-ot 
költöttek. Így készült el a korszerű és minden igényt kielégí-
tő új háziorvosi rendelő, ahol az elképzelések szerint Kővágó 
doktor úr januárban megkezdheti a rendelést, s ahol a betegek 
méltó körülmények közt várakozhatnak és kaphatnak orvosi 
ellátást.
Az új köntösbe öltöztetett épületet Németh József tervezte, 

akinek külön köszönetet mondott a város alpolgármestere. 
Kijárt az elismerésből a kivitelezést végző ÉPVILLSZER Kft-
nek és a Fóti Közszolgáltató Kft-nek, amely a megbízatásán 
túl számos feladatot díjmentesen végzett el. Pozderka Gábor 
elismerését fejezte ki a munkálatokat felügyelő műszaki elle-
nőrnek, Zachar Ildikónak is. 
Alpolgármester úr ünnepi megnyitójában bejelentette, hogy 
a most átadott egészségügyi intézmény mellett lévő telket is 
szeretné megvásárolni az önkormányzat, amelyen egy újabb 
orvosi rendelőt terveznek építeni. „Az a célunk, hogy vala-
mennyi háziorvos számára kulturált működési feltételeket 
biztosítsunk. Az elhatározásunk szilárd, de egy kis türelmet 
kérünk, mert egyszerre minden nem megy.” – tette hozzá. 
Az új orvosi rendelőt dr. Kővágó Kálmán bérli az önkormány-
zattól. A háziorvos betegei nevében is köszönetet mondott 
az új rendelőért a Képviselő-testületnek. „Húsz éven át pró-
bálkoztam, hogy a dohos rendelőmet emberibbé formáljam. 
Sajnos nem sikerült, ezért különösen örülök annak, hogy az 
önkormányzat felvállalta ezt a munkát és felépítette ezt a mo-
dern épületet”.– hangzottak dr. Kővágó Kálmán elismerő sza-
vai. A háziorvos szakmai szempontból rendkívül örvendetes-
nek nevezte, hogy az önkormányzat a szomszédos ingatlanon 
gyermekorvosi rendelőt és védőnői szolgálat működéséhez 
szükséges egészségügyi intézmény kialakítását tervezi. – „A de-
centralizált ellátás híve vagyok, hiszen az szolgálja legjobban a 
betegek érdekeit, amit az élet is visszaigazolt.” – utalt a koráb-
bi központosítás elleni küzdelmekre. – „Azt viszont minden-
kinek tudomásul kell venni, hogy Fóton szakorvosi rendelőt 
legfeljebb magánpraxisban lehet működtetni, mert az állami 
ellátást ezen a szinten az OEP nem tudja finanszírozni. Az 
alapellátás viszont önkormányzati feladat, ezért örülünk an-
nak, hogy az önkormányzatnak köszönhetően ma átadták ezt 
az orvosi rendelőt!” – fogalmazott doktor úr.

elkészült az ibolyás utcai óVoda
Az Apponyi 
Franciska Óvoda 
Ibolyás utcai épü-
lete két csoport-
teremmel bővült, 
melynek „házi” 
avató ünnepségét 
november 22-én 
tartották. Poz-
derka Gábor al-
polgármester kö-
szöntő beszédében 
elmondta, hogy 
pályázati támoga-

tásból sikerült teljesen felújítani, továbbá két épületrész meg-
építésével, 50 férőhellyel bővíteni az Ibolyás utcai tagóvodát. 
A két új csoportszoba új bútorzatot és berendezést is kap.
Nyírő Judit óvodavezető lapunknak nyilatkozva ismertette, 
hogy az építkezés ideje alatt az óvoda csoportjait három kü-
lönböző helyre osztották szét. Voltak gyerekek a Károlyi István 
Gyermekközpontban, a Forgács villában és a Fruzsina utcai 
óvodában. A gyerekeknek - véleménye szerint ezek az átmene-
ti új helyszínek nem okoztak gondot, változatlanul jól érezték 
magukat és szépen fejlődtek az óvónőknek és a dadusoknak 
köszönhető. 
Az ünnepségen a még üres termeket betöltötte az óvodások 
kedves, meghitt, vidám műsora.  A jelenlevők érezték, fele-
lősséggel tartoznak az új nemzedék felneveléséért. Nyírő Judit 
óvodavezető szerint a fóti gyerekek többségénél még érezhető 

a három gene-
rációs háttér, a 
nagyszülők jelen-
léte, bölcsessége, 
a régi családi mo-
dell. Ezt a csalá-
di közeget, ezt a 
pluszt a legszebb 
óvoda sem tudja 
pótolni. A kibő-
vült, megújult 
óvodaépület mél-
tó feltételeket biztosít a gyermekek szellemi és fizikai fejlődé-
séhez. Fót méltán büszke lehet erre az épületre. 

Dr. Kővágó Kálmán, Bartos Sándor alpolgármester, Pozderka 
Gábor alpolgármester

Ismét gyermekzsivaj az óvodában

Sok szülő és érdeklődő jött el a felújított épületbe

Rendezetté válik a Márton-patak medre

szelektíV hulladékgyűjtés

Tisztelt Fóti Lakosok!
A Zöld Híd Régió Kft. a házhoz menő szelektív gyűjtés rend-
szeressé tételével a gyűjtőszigeteken történő papír és műanyag 
gyűjtését megszűntette. Az alábbi helyeken lévő üveggyűjtő 
konténerek változatlanul az Önök rendelkezésére állnak.
•	 OMV	kút	mögötti	terület	(Veres	Péter	u.)
•	 Bocskai	–	Baross	–	Petőfi	u.	sarok
•	 Vörösmarty	100-as	ABC	parkoló
•	 Kossuth	L.	–	Malom	u.	sarok
•	 Dózsa	Gy.	út,	Ifjúsági	Ház	mellett
•	 Illyés	Gy.	u.	–	Könyves	K.	u.	sarok
•	 Ybl	M.	u.	–	Fruzsina	u.	sarok
•	 Sipos	P.	tér
•	 Keszihegyi	–	Béke	u.	sarok
•	 Fáy	Présház	fölötti	terület
•	 Sikátorpuszta
•	 Kurjancs,	Sugár	–	Törökszegfű	u.	sarok
•	 Fótfürdő	vá.	mellett,	a	Somlyó-tó	bejáratával	szem	
 ben (2025 hrsz.)
•	 Fótliget	(műanyag,	papír,	üveg)

Figyelem!
Egyúttal felhívom a figyelmet, hogy a gyűjtőszigeteken az 
üveg hulladékon kívül minden egyéb hulladék – beleértve 
a papír és a műanyag hulladékot is – lerakása TILOS! A 
szabály megszegése hulladékgazdálkodási bírság kiszabá-
sát vonja maga után!

Házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés
A Zöld Híd Régió Kft. egész évben kéthetente, minden pá-
ratlan héten kedden szállítja el az Önök ingatlana elől a sze-
lektíven gyűjtött hulladékot, amelyet a cég által díjmentesen 
biztosított vagy az Önök háztartásában feleslegessé vált tiszta, 
átlátszó műanyag zsákban lehet kihelyezni.

Legközelebbi szelektív hulladékgyűjtési napok:
2013. december 17., december 31.
2014. január 14., január 25.
2014. február 11., február 25.
2014. március 11., március 25.
2014. április 8., április 22.

Kárpáti Gábor
Közbiztonsági- és hulladékgazdálkodási referens

A Vasbolt után új tetőt kap a Pirók Ház is

fót fejlődéséért 
közalaPítVány

A Fót Fejlődéséért Közalapítvány Kuratóriuma 2013. 
november  5-én a Polgármesteri Hivatal házasságkötő 

termében tartott ülésén a következő egyhangú 
határozatokat hozta. 

2/2013.(11.05.) sz. határozat
Az előző Kuratórium által elfogadott, de végre nem 
hajtott határozatokat/támogatásokat az Alapítvány 

Kuratóriuma visszavonja, és a folyamatban levő igényeket 
tárgyalja.

3/2013.(11.05.) sz. határozat
A Fót Fejlődéséért Közhasznú Alapítvány a Németh 

Kálmán Általános Iskola részére 200.000 Ft támogatást 
biztosít az iskola fennállásának 100 éves évfordulójára 

megjelenő kiadvány nyomdai munkáira. 
A kiadványban a támogatás tényének és az „adó 1 %” 

logónak szerepelnie kell.

4/2013.(11.05.) sz. határozat
A Fót Fejlődéséért Közhasznú Alapítvány a Polgárőrség 
részére 150.000 Ft támogatást biztosít a Skoda Octavia 

személygépkocsi általános költségének fedezésére.

5/2013. (11.05) sz. határozat
A Fót Fejlődéséért Közalapítvány a tulajdonában levő 

kisalagi játszóteret (Németh Kálmán út, Millenium park), 
valamint a Dózsa György út Kossuth Lajos utca sarki 

autóbuszmegállót a Fóti Közszolgáltató Kft-nek átadja.

6/2013. (11.05) sz. határozat
A Fót Fejlődéséért Közalapítvány Kuratóriuma az 

alapítvány munkatervét elfogadja.

Bertók István elnök Mérei Sándor titkár

a munka dicsérete

2013. 10. 12-én tartottuk Fóton, a Károlyi kastélyban az es-
küvőnket, ahol a világ legaranyosabb anyakönyvvezetője, Bo-
rika adott össze minket. 
Ezúton szeretnénk megköszönni Fót legtüneményesebb és 
legbelevalóbb anyakönyvvezetőjének, Borikának, azt a felejt-
hetetlen odaadó munkát, kedvességet és szeretetet, mellyel 
még emlékezetesebbé tette nem mindennapi esküvőnket. 

Csekő Sándor és Csekőné Czeglédi Csilla

Bese Lászlóné, Borika
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FÓTI HÍRNÖK

fót jöVőkéPe Pest megyében

Elfogadta Pest Megye Közgyűlése a megye hosszú távú területfejlesztési koncep-
cióját, valamint döntöttek az úgynevezett Duna-stratégia végrehajtásáról. A 194 
oldalas területfejlesztési elképzelést nem áll módunkban újságunkban közzé tenni, 
de ajánljuk, hogy Pest megye honlapján keressenek rá az érdeklődők.

Az ugyancsak igen terjedelmes Duna Stratégiát is javasoljuk áttanulmányozni, 
számos érdekes adatra bukkanhatunk ebben is.

A jövőre vonatkozó elképzelésekhez bemutatjuk a koncepció egyik tanulságos, 
„Kihívások és távlatok” c. térképét. A lila színű terület vállalkozási térség, a sö-
tétkék a gazdasági pólustérség nevet viseli.

Pest Megyei Kormányhivatal 
Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság közleménye

Pest megye felkészült a veszettség elleni védekezésre
Budapest, 2013. november 14. – Három év után ismét felütötte a fejét a veszettség Magyarorszá-
gon vörös rókákban: szeptember közepe óta már 18 állatnál igazolták a fertőzést. A Bács-Kiskun, 
Jász-Nagykun-Szolnok megyei esetek után 2013. november 7-én a Pest megyei Kőröstetétlen köz-
igazgatási területén lévő tanya közelébe tévedő róka hullájából is kimutatták a veszettség vírusát.

Magyarországon 2010. óta nem, azonban 2013 szeptemberében és októberében elvégzett laboratóriumi 
vizsgálatok során először Bács-Kiskun, majd Jász-Nagykun-Szolnok megye területéről mutattak ki veszettséget vörös róká-
ban. 
2013. november 7-én a Pest megyei Kőröstetétlen közigazgatási területén lévő tanyára merészkedett és ott kutyával összema-
rakodó róka teteméből is kimutatták a veszettség vírusát. A szükséges helyi járványügyi intézkedések: a rókával érintkező 
oltatlan eb leölése, a tanyán található másik három oltott kutya, két macska és egy ló 90 napos megfigyelésének elrendelése, 
a veszettség humán-egészségügyi vonatkozásáról az érintettek értesítése megtörtént. Kőröstetétlen község közigazgatási te-
rületén ebzárlat érvényes. Elrendelésre került továbbá a községben az oltatlan kutyák és macskák veszettség elleni azonnali 
védőoltása is. 
Felhívjuk az állampolgárok figyelmét a veszettséggel kapcsolatban az alábbiakra:
•	 A természetellenesen viselkedő (barátságos, vagy támadó magatartást mutató) vadon élő emlősállattal (róka, aranysakál, 

kóbor eb) ne érintkezzen!
•	 Ha jármű által elgázolt vagy ismeretlen ok miatt elhullott róka tetemet talál, ne érintse meg!
•	 Mindkét fenti esetben értesítse az állategészségügyi hatóságot!
•	 Ha veszettségre gyanús állattal érintkezett, sürgősen keresse fel háziorvosát. 
•	 Ha házi kedvence a megszokottól eltérően viselkedik, vagy harapás nyomait véli felfedezni rajta, haladéktalanul értesítse 

szolgáltató állatorvosát! 
•	 Ne feledkezzen meg az ebek évenkénti kötelező veszettség elleni oltásáról! 
•	 Tekintettel a veszettség esetekre, kijáró házimacskák esetében is javasoljuk a veszettség elleni oltás beadatását a főváros 

és Pest megye területén.
A veszettség, vírus okozta fertőző járványos betegség, amely az agyvelő gyulladását okozza. Valamennyi 
emlősállat fogékony rá. A mai ismeretek szerint a klinikai tünetek megjelenése esetén a betegség min-
den esetben gyógyíthatatlan. Védekezés megelőző vakcinázással lehetséges. Az említett esetek miatt 
az idén október 5. és 20. között végrehajtott őszi kampány során a határsávi szórás kiegészült az első 
veszettség eset körüli 50 km-es körzetben történő gócvakcinázással. A gócoltás Pest megyében 2480 
km2 nagyságú - a Monori, Ceglédi, Dabasi, Ráckevei Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző 
Hivatalok területét érinti. 

idegenforgalmi eseményeink

Vallási Turizmus

A Gödöllő Környéki Regionális Turisztikai Egyesület 
(GKRTE) november havi  szakmai tanácskozását Csömörön 
tartotta „A vallási turizmus lehetőségei a Gödöllői 
Kistérségben” címmel.
A kiválasztott témával összhangban a konferenciának a csö-
möri	 Evangélikus	 Gyülekezet	 Ifjúsági	 Háza	 adott	 otthont	
november 18-án, s a szakmai előadások mellett a résztvevők 
megismerkedtek Johann Gyula evangélikus lelkész által bemu-
tatott Evangélikus Templommal, valamint a Római Katolikus 
Templommal, ahol Tóth Mihály kántor tartott ismertetőt.
A rendezvényt szokás szerint Perna Pál, a GKRTE elnöke 
vezette le, valamint végig velünk volt és többször hozzászólt 
Fábri István, Csömör Nagyközség polgármestere.
Elhangzott szakmai előadások:
•	 •A	Csömöri	Úrnapi	Körmenet	és	az	annak	részét	képező	

virágszőnyeg bemutatása. Előadó: Dr. Bándi Gyula, a 
Csömöri Római Katolikus Egyházközség elnöke, a Páz-
mány Péter Katolikus Egyetem prodékánja

•	 Tájékoztató Gödöllő és környéke vallási turizmusáról, az 
Élő Rózsafüzér Zarándoklatról és a Mária-útról

•	 Országos és regionális pályázatok a vallási turizmus tá-
mogatására Előadó: Benyó Balázs a Széchenyi Programi-
roda regionális igazgatója

•	 A németországi Luther-út bemutatása. Előadó: Dr. Fábri 
György, a Magyarországi Evangélikus Egyház Északi 
Egyházkerületének felügyelője, az Eötvös Loránd Tudo-
mányegyetem rektorhelyettese

•	 Ebéd a Zöld Fa vendégfogadóban, vendéglátó Fábri 
István Csömör Nagyközség polgármestere és Bátovszky 
György a GKRTE tiszteletbeli elnöke. Ez a vendégfoga-
dás egyben felvezette a decemberi mogyoródi gasztronó-
miai versenyt is.

A szakmai  rendezvényen Fótot Molnárné Lezák Zsuzsanna, a 
Katolikus Egyház turisztikai szakértője és Molnár Krisztina, a 
Polgármesteri Hivatal kulturális és esélyegyenlőségi referense 
képviselte.

Étkek Versenye a mogyoródi Csíkvölgyi Pipa csárdában

A GKRTE és a Budapesti Gazdasági Főiskola szakmai konfe-
renciája, közgyűlése és a Dr. Ketter László Gasztronómiai Ver-
seny december 11-én Mogyoródon zajlik, a Csíkvölgyi Pipa-
csárdában, ahol Vörös István Attila, a csárda üzemeltetője és 
a GKRTE alelnöke lesz a házigazda. A rendezvényt Perna Pál 
elnök nyitja meg, majd Babicz László polgármester köszönti 
a tagságot. Az Adventi hangulatról Verseczkyné Sziki Éva a 
GKRTE Idegenforgalmi Bizottságának elnöke gondoskodik.
Tervezett előadások:
•	 Tájékoztató a szakács-, a cukrász és a felszolgáló szak-

munkásképzés helyzetének javítására tervezett intézke-
désekről… Előadó: Dr. Horváth Viktória, a Nemzet-
gazdasági Minisztérium turizmusért felelős helyettes 
államtitkára

•	 Tájékoztató a  tradicionális  vendéglátás  értékeinek  
megőrzése érdekében végzett tevékenységről. Előadó: 
Dr. Zimányi Krisztina a Budapesti Gazdasági Főiskola 
Kereskedelmi-, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kará-
nak dékánja

•	 Előadás „Tájak és ízek” címmel. Előadó:Dr. Gundel 
János, a Budapesti Gazdasági Főiskola Kereskedelmi-, 
Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Karának volt tanszék-
vezetője

•	 „Hogyan lesz egy szakácsból PhD végzettségű Dr.?” 
Előadó: Dr. Sándor Dénes a Budapesti Gazdasági Főis-
kola docense 

•	 „Amerikából jöttem….” Előadó Kardos Endre, a Ma-
gyar Turizmus Zrt. Amerikai Egyesült Államokban mű-
ködő képviseletének volt vezetője 

•	 „A gasztronómia ma” – hogyan őrizzük, ápoljuk a tradi-
cionális vendéglátás értékeit? Előadó:Benke László olim-
piai bajnok mesterszakács

•	 Tájékoztató a kulturált kávéfogyasztásról. Előadó: Perna 
Andor, a domonyvölgyi Malackert Vendéglő

•	 A mogyoródi Babicz Pincészet borbemutatója. Előadó: 
Babicz Éva

A Dr. Ketter László hagyományőrző gasztronómiai verseny 
A versenyzők a helyszínen a befejező konyhai műveleteket 
követően tálalják a versenykiírás alapját képező, különböző 
hazánkban lévő tájegységekre jellemző ételsorokat. 
A versenyen résztvevő 12 csapat mellett a domonyvölgyi Ma-
lackert Vendéglő baristája, Perna Andor kávékülönlegességek 
bemutatójával, a mogyoródi Babicz Pincészet képviselői pedig 
borbemutatóval színesítik a gasztronómiai versenyt.
A zsűri elnöke: Benke László olimpiai bajnok mesterszakács, 
elnökhelyettes: Pataki János a Cukrász Iparosok Országos 
Ipartestületének elnöke, a Magyar Nemzeti Gasztronómiai 
Szövetség Cukrász Mester Bizottságának elnöke. Tagok: Sán-
dor Dénes a Budapesti Gazdasági Főiskola docense, Szabó 
Pála Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség képviselője, a 
gasztronómia nagykövete, Gombás András a budapesti Gom-
bás Étterem tulajdonosa, a Magyar Vendéglátók Régiós Szö-
vetségének alapítója, Károvits Tamás a Magyar Vendéglátók 
Ipartestületének tiszteletbeli elnöke, Gundel Gábor gasztro-
nómiai szakértő.

A csömöri konferencia helyszíne

Egy, a benevezett ételsorok közül
Ormánsági gyöngytyúkleves

Szennai zsebes hús 
Házi nyúlpástétom grillezett sütőtök talléron, szekszárdi 

rosé mártással
Cukkini spagettivel

Puliszkarakottas füstölt tarjával, dinsztelt lila káposzta 
almával és vörös áfonyával

Mágos gugó szilvaraguval és madártej fagylalttal
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FÓTI HÍRNÖK Fót Város Önkormányzatának közéleti, tájékoztató havilapja

FÓTI HÍRNÖK

56 éVes a „gyermekVáros”!

A Károlyi István Gyermekközpont, korábbi nevén a Fóti Gyermekváros idén ünnepelte megalapításának 56. évfordulóját. Ér-
dekes, hogy településünk ezen területe - legalább is az elnevezés szerint -  négy évtizeddel hamarabb lett város, mint maga Fót.
A születésnapi ünnepségre meghívták az egykori gondozottakat és a régen itt alkalmazott nevelőket. Az alkalomra összeállított 
kiállítást bizony sokan megcsodálták, felidézve egykori emlékeiket. Az ismerősöknek, a régi barátoknak volt lehetőségük beszél-
getni, nosztalgiázni.
Kádas István igazgató úr kiemelten köszönte a helyi katolikus egyház ajándékét: a reggeli szentmisét, amin a Gyermekközpont 
fiataljai igen jelentős számban vettek részt, holott az igehirdetés nem volt számukra kötelező.
Igazgató úr elismeréssel szólt a Károlyi László gróffal és feleségével, Erzsébet asszonnyal kialakult jó kapcsolatról. „Nem min-
dennapos dolog, hogy itt él az intézmény névadójának leszármazottja. Gróf úr és Erzsébet asszony emberi hozzáállásukat, 
gyermekszeretetüket tekintve a legnagyobb támogatóink. A Gyermekközpont növendékeiért létrehozott alapítványnak Gróf úr 
a társelnöke, s ebben a minőségében tevékenyen vesz  részt a Központ életében. Most, a születésnapi rendezvényen az ő kezéből 
vehették át az ajándékutalványokat a legjobb tanulók, a legtöbb közösségi munkát végzők, és a többi kitüntetett gyerek, vala-
mint a Károlyi István Díjat azok a munkatársak, akik már 25 éve az intézetben dolgoznak.” –mondta beszédében Kádas Ístván 
igazgató úr.
Az egész napos ünnep alkalmából kértünk interjút igazgató úrtól, foglalja össze lapunk olvasói számára, mi minden 
történik a Gyermekközpont kerítésén belül.

A gyermekközpontunk kitűnő helyen, 
az ország szívében, a főváros közvetlen 
szomszédságában található, s ez ele-
ve jó lehetőségeket jelent számunkra. 
Budapest oktatási és egészségügyi in-
tézményeit gyorsan el tudjuk érni, ki 
tudjuk használni a főváros közelségé-
nek lehetőségeit. Az is előny, hogy egy 
csodálatos és értékes parkban van az 
intézményünk. Gyönyörű a környezet 
és ez terápiás célból is kitűnő. Igyek-
szünk is óvni a parkot, az idős fákat és 
ezt kérjük bérlőinktől is, a két nálunk 

található, de nem az intézményünkhöz tartozó iskola vezető-
itől és tanulóitól. A Gyermekközpontban jelenleg háromféle 
gyermekotthon található. 1997-ben a Gyermekvédelmi Tör-
vény rögzítette, hogy minden gyereket a legjobb érdeke sze-
rint kell elhelyezni. Vitathatatlan, hogy a legjobb megoldás a 
saját családban nevelkedés lenne. Ha a saját családjával nem 
maradhat a gyerek, akkor lehetőleg nevelőszülőkhöz kerüljön. 
Amennyiben az eredeti családjához várhatóan később sem 
kerülhet vissza, akkor a következő lehetőség az örökbefogadó 
család. Ha valamilyen okból a családban történő elhelyezés 
nem lehetséges, akkor kerül csak elhelyezésre gyermekotthon-
ba. Megváltozott a világ: megsokasodott a különböző speciális 
problémákkal küzdő fiatalok száma. A mi intézményünkben 
is élnek ilyen gyerekek. Ugyanakkor a Gyermekközpontban 
fogadjuk még az országunkba érkező menekült külföldi gyere-
keket is. Ők általában valamelyik polgárháborútól sújtott or-
szágából érkeznek, különböző útvonalakon. A menekült, kis-
korú gyerekek a magyar gyerekekhez hasonlóan 18 éves koruk 
után is az intézetben maradhatnak, utógondozottként. Ennek 
egy feltétele van, az hogy tanuljanak. Az intézmény székhe-
lyén kívül Mogyoródon és Fóton is működik utógondozói 
otthonunk. Ott még fokozottabban érvényesül az a cél, hogy 
felkészítsük őket az előttük álló önállóságra. Ha egy menekült 

gyermek Magyarországon nő föl, az nem jár együtt azzal, hogy 
automatikusan megkapná a magyar állampolgárságot. Ez egy 
hosszú folyamat. Igyekszünk a menekült fiataloknál mindent 
elkövetni, hogy felkutassuk a családtagjaikat, hozzátartozói-
kat, akik esetleg Európa más országaiban már rendezett körül-
mények között élnek, hogy magukhoz vehessék a gyermeket. 
Sokszor elhangzik, hogy ezek a például Ázsiából érkezett fia-
talok feltűnően hangosak. Ennek csupán az az oka, hogy ők 
más kultúrából érkeztek, ilyen környezetben nőttek fel, s nem 
tudják egyik pillanatról a másikra megváltoztatni a szokásai-
kat. Szerencsés helyzet, hogy a területünkön belül városi ok-
tatási intézmények bérelnek épületeket, így a mi gondozott 
gyermekeink nem egy elzárt világban nőnek fel, megismer-
kedhetnek más helyzetű, más kultúrájú fiatalokkal. Nagyon 
örülünk, hogy a fóti lakosság már megértő, kevésbé gyanakvó 
és nyitottabbak felénk az emberek.
Nagy terveink vannak a jövőre vonatkozóan. Az intézet ugyanis 
terveink szerint hamarosan egy nevelőszülői hálózattal bővül. 
Akadálymentesített házat is ki akarunk alakítani, hogy a moz-
gássérült gyerek az egészséges testvéreikkel együtt, illetve egy-
más közelében nőhessenek fel. Hiszen kire számíthatnának a 
későbbiekben, ha nem a saját testvéreikre! Mióta megnyitottuk 
a Károlyi kertet, sajnos vannak kellemetlen tapasztalataink is. 
A parkba bejárók közül többen szemetelnek, amit nekünk kell 
összeszedni, és az is érthetetlen, hogy a mi hulladékgyűjtő kon-
ténereinket kintről behozott szeméttel rakják tele. Többek közt 
ezért is végeztünk forgalomszámlálást a nyáron, három héten 
keresztül. Az derült ki, hogy átlagban napi 530 gépjármű akar 
behajtani valamilyen céllal a központ területére. Ez rengeteg! A 
benti utak nem ekkora forgalomra készültek, ezért igen rossz 
állapotba kerültek. Eredetileg itt régen mindössze egy lovas ko-
csi járt, ami széthordta a gyerekeknek az ebédet, a reggelit és ez 
jelentette a forgalmat. Nagyon bízunk abban, hogy a következő 
évben lesznek olyan uniós pályázatok, amikre beadhatunk útja-
vítási és parkoló építési pályázatot.”

Lejegyezte Windhager

Az alapító igazgató, dr. Barna Lajos emlékműve a koszorúzás előtt Ünneplők és megemlékezők egy csoportja

Kádas István igazgató a gyerekek között

„Szeretném az emberek türelmét kérni”. 
interjú a kísérő nélküli kiskorúak otthon VezetőjéVel

Az országban egyedülálló módon, afgán anyanyelvű szakmai vezető „igazolt” három hónappal ez-
előtt a Károlyi István Gyermekközpont Kísérő Nélküli Kiskorúak Otthonába. Dr. Jananné Raoufi 
Fatana igazán szívén viseli a menekült gyermekek sorsát, akik közül többen az édesanyjukat látják 
az otthon vezetőjében.  

Jól sejtem, hogy az Ön munkája nem 8 órából áll…
De nem ám! - nevet. – Gyakorlatilag a nap huszonnégy órájában dolgozom. Mert ha például egy gyerek 
délután szeretne beszélgetni, akkor leülök és meghallgatom. Nem számít, hogy az óra szerint már régen 
lejárt a munkaidőm. Sok gyerek mondja nekem, hogy „az anyukám olyan, mint te”. Úgy is hívnak, hogy 
Anya.

Miben kell leginkább segíteni a Fótra került menekült gyerekeket? 
Sokszor egy beszélgetés is elég (Fatana több gyerekkel anyanyelvükön: pastu és dari nyelven beszél – a 
szerk.). Elmondják nekem a bánataikat, hogy kinek mennyire hiányzik az anyukája, apukája. Nagyon 
szeretnek mesélni a hagyományaikról is. Én pedig a beszélgetéseinkbe beleszövöm az itteni szokásokat, így 
direkt módon tudom őket nevelni. Sok mindent meg kell szokniuk és tanulniuk.

 Igaz, hogy a halál torkából menekülnek?
Azt szoktam mondani, hogy az itteni ember még a tévében sem engedi megnézni a gyerekének az olyan 
szörnyűséges filmet, amilyen borzalmakat ezek a gyerekek átéltek.  Iszonyú körülmények elől menekültek. 
Ez az, amiért szeretném az emberek türelmét kérni. A menekült szótól ugyanis sokan „menekülnek”. Pedig 
ezek a gyerekek nem bűnözők, hanem ugyanolyan emberek, mint mi vagyunk. Csak egy egészen más, 
zárt, konzervatív társadalomból érkeztek egy szabad országba. 

Három hónapja vezeti a Kísérő Nélküli Kiskorúak Otthonát. Gondolom, sok a megvalósításra váró ter-
ve…  
Rengeteg! A férjem szokta mondani, amikor türelmetlenebb vagyok, hogy nyugodjak meg, hiszen rövid 
idő alatt nem lehet csodákat tenni. Azt szeretném, hogy itt is úgy éljenek a gyerekek, mint a sajátjaim 
otthon: délelőtt iskolában vannak, aztán hazajönnek, megcsinálják a házi feladatot, délután a klubban 
számítógépeznek egy kicsit. Este békében vacsoráznak és lefekszenek aludni. Ha száz gyerekből csak tíz 
végezne el egyetemet vagy főiskolát és hasznos tagja lenne a társadalomnak, akkor már megvolt az ered-
ménye, hogy ezt a munkát vállaltam!

Névjegy
Dr. Jananné Raoufi Fatana

Afganisztánban született. 1990. 
december 20-án költözött Magyar-
országra a családjával, mert a férje 
állatorvosi kandidálása miatt egyete-
mi ösztöndíjat kapott. Fatana Afga-
nisztánban egyetemi tanulmányo-
kat folytatott (ami hatalmas dolog, 
hiszen ott a nők 98 százaléka anal-
fabéta). Végül Magyarországon szer-
zett diplomát gyógypedagógusként 
és közoktatás vezetőként. Nagyon 
büszke az egyetemista gyermekeire. 
Hobbija a főzés. 
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családsegítő szolgálat

A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, 
családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képes-
ség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás. 

SEGÍTÜNK:
•	 szociális, életvezetési és mentálhigiénés nehézségeinek 

megoldásában egyéni esetkezelés, családi konzultáció, 
tanácsadás formájában

•	 anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, ter-
mészetbeni ellátásokhoz, továbbá a szociális szolgáltatá-
sokhoz való hozzájutás megszervezésével

•	 az álláskeresők számára munkavállalási tanácsadó kol-
léga nyújt segítséget (önéletrajzírás, Interneten álláske-
resés), valamint a Szolgálat Foglalkoztatási Információs 
Pontként is működik.

•	 az adósságterhekkel és lakhatási problémákkal küzdők, 
a fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, a szenve-
délybetegek, a pszichiátriai betegek, a kábítószer-prob-
lémával küzdők, illetve egyéb szociálisan rászorult sze-
mélyek és családtagjaik részére tanácsadás nyújtásával

RENDSZERESEN MŰKÖDŐ SZOLGÁLTATÁSAINK:
•	 Adósságkezelési tanácsadás: adósságkezelési tanács-

adóval előre egyeztetett időpontban. Szerdánként 
hosszított ügyfélfogadás: 17.00-19.00 óra között is 
lehet időpontot egyeztetni.

•	 Ingyenes pszichológiai tanácsadás: minden hétfőn 
13.00-tól 17.00-ig (előzetes bejelentkezés szükséges a 
Szolgálatnál)

•	 Ingyenes jogi tanácsadás: páros héten szerdánként 
17.00-tól 18.30-ig (előzetes bejelentkezés szükséges a 
Szolgálatnál)

•	 Ruhaválogatás: minden kedden 8:00-tól 10:00-ig

ÜGYFÉLFOGADÁS:
HÉTFŐ: 8-17
SZERDA: 8-17

PÉNTEK: 8-12

ELÉRHETŐSÉGEINK:
Címünk: 2151 Fót, Dózsa György út 12-14 
Telefon: 06/27/360-625, 06/70/339-63-29

Web: www.foteszei.hu/csssz/
E-mail: csaladsegito.fot@invitel.hu

hirdetés

ECO
   4 200,–
FT / MÁZSA*FT /T /

PRÉMIUM
   5 000,–
FT / MÁZSA*

MÁNIA
   4 600,–
FT / MÁZSA*

TÜZELŐANYAG AKCIÓ!TÜZELŐANYAG AKCIÓ!

...a hatékony és tiszta tüzelőanyag! +36 30 549 3232   WWW.UNIBRIKETT.HU

TÜZELŐANYAG AKCIÓ!

* A feltüntetett árak az ÁFÁt nem tartalmazzák.  1 zsák 20 kg
brikettet tartalmaz. A zsákok visszaválthatóak (mázsánként
100,- Ft - 20,- Ft /zsák). Az árak visszavonásig érvényesek.

FT / MÁZT / MÁZ

F

a hatékony és tiszta tüzelőanyag!

** A feltüntete
brikettet tarta
100,- Ft - 20,-100 F 20, ,

RENDELJEN

KÖNNYEN, GYORSAN

OKOSTELEFONJÁRÓL!

13
11

01
-F

Az ajánlat 2013. november 4-től visszavonásig érvényes, az Invitel VDSL és optikai FTTH szolgáltatási területén, új lakossági ügyfelek 
számára. A 15M internetcsomag kínált le- és feltöltési sebessége FTTH technológián 15,00/5,00 Mbit/s, garantált le- és feltöltési sebessége 
7,50/2,50 Mbit/s, VDSL technológián 15,00/0,90 Mbit/s, garantált le- és feltöltési sebessége 5,00/0,512 Mbit/s. Az előfizetői jogviszony határozott 
időn belüli felmondása esetén az előfizetőt az ÁSZF szerinti kötbérfizetési kötelezettség terheli. A szolgáltatások 12 hónapos határozott idejű, 
valamint határozatlan idejű szerződés keretében is igénybe vehetők. A díjak az áfát tartalmazzák. Jelen tájékoztatás nem teljes körű!

Az Invilág S csomag teljes havi díja kétéves szerződéssel 4990 Ft, de mi a 36  
tévé- és rádiócsatornáért, 15 M internetért és a telefon-előfizetésért együtt  
fél évig csak 2495 Ft havi díjat számlázunk!

Megrendelés előtt feltétlenül érdeklődj munkatársainknál az adott lakcímen 
elérhető szolgáltatásokról, azok díjairól és a kedvezmények összegéről!

Invitel Pont: Fót, Szent Benedek park 69. (Invitel műszaki központ)  
Értékesítőnk: Papp Krisztián Tel.: +36 20 403 4623

A másik felét költsd az ünnepekre
Fél évig fél áron – TV, internet, telefon együtt Fél évig

-50%

IN_33011922_HYHP_FotiHirnok_186x268_131101-F.indd   1 10/25/13   1:35 PM
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Alsós próza

Rsz. Név Oszt. Hely Iskola

10. Tar Petra 2. 1. Fóti Garay János Általános Iskola

3. Petyerák Janka 1. 2. Fóti Garay János Általános Iskola

11. Papp Miklós 2. 2. Fóti Garay János Általános Iskola

13. Ács Szabolcs Zétény 2. 3. Fóti Garay János Általános Iskola

9. Bőgér Szabolcs 2. 4. Németh Kálmán  Általános Iskola Fót

8. Sin Diána 4. 5. Fóti Garay János Általános Iskola

6. Győri Dániel 3. 6. Németh Kálmán  Általános Iskola Fót

Felsős próza

Rsz. Név Oszt. Hely Iskola

1. Hekker Tamása 5. 1. Fóti Garay János Általános Iskola

2. Molnár Anna 7. 2. Fóti Garay János Általános Iskola

4. Kalmár Laura 8. 3. Németh Kálmán Általános Iskola Fót

1-2.o. vers

Rsz. Név Oszt. Hely Iskola

16. Jakab Lili 2. 1. Fóti Ökumenikus Általános Iskola

10. Kolarics Diána 2. 2. Németh Kálmán Általános Iskola Fót

7. Balázs Réka 1. 3. Németh Kálmán Általános Iskola Fót

12. Hekker Péter 2. 4. Fóti Garay János Általános Iskola

14. Komáromi Míra 1. 5. Fóti Garay János Általános Iskola

2. Tari Tamás 1. 6. Németh Kálmán Általános Iskola Fót

3-4. o. vers

Rsz. Név Oszt. Hely Iskola

9. Csonka Gergely 3. 1. Németh Kálmán Általános Iskola Fót

18. Varga Virág 3. 2. Dunakeszi, Szent István Ált. Iskola

5. Salamon Anna Sára 3. 3. Dunakeszi, Szent István Ált. Iskola

12. Gáspár Kinga 3. 4. Dunakeszi, Szent István Ált. Iskola

15. Sipos Enikő 3. 5. Németh Kálmán  Általános Iskola Fót

16 Szeleczki Szonja Alexa 3. 6.. Dunakeszi, Szent István Ált. Iskola

5-6. o. vers

Rsz. Név Oszt. Hely Iskola

7.. Jakó Eszter 6. 1. Fabriczius József Ált. Isk. Veresegyház

3. Hérincs Diána 5. 2. Fóti Garay János Általános Iskola

10. Türner Tímea 6. 3. Fóti Garay János Általános Iskola

11.. Demeter Róbert 5. 3. Fóti Ökumenikus Általános Iskola

2. Dobos Flóra 5. 4. Fóti Fáy András Általános Iskola  

1. Verók Vivien 5. 5. Fóti Garay János Általános Iskola

4. Feurer Noémi 5. 6. Németh Kálmán  Általános Iskola Fót

5. Rinyu Noémi Jázmin 6. 6. Fabriczius József Ált. Isk. Veresegyház

7-8. o. vers

Rsz. Név Oszt. Hely Iskola

1. Fabók Bíborka 7. 1. Árpád Fejedelem Ált. Iskola Vác

13. Nagy Borbála 8. 1. Fabriczius József Ált. Isk. Veresegyház

3. Jakus Júlia 8. 2. Árpád Fejedelem Ált. Iskola Vác

7. Tolnai Fanni 8. 2. Fabriczius József Ált. Isk. Veresegyház

5. Gál Szonja 8. 3. Fabriczius József Ált. Isk. Veresegyház

6.. Boroska Brigitta
Gabriella

8. 4. Németh Kálmán  Általános Iskola Fót

12. Biben Karina 7. 5. Fóti Garay János Általános Iskola

2. Dömötör Dorottya 8. 6. Fabriczius József Ált. Isk. Veresegyház

„fóti ősz” Vers- és Prózamondó Verseny

November 16-án, immár a 45. alkalommal rendezte meg a Németh Kálmán Általános- és Alapfokú Művé-
szetoktatási Iskola a „Fóti Ősz” Vers- és Prózamondó Versenyt. Az elmúlt négy és fél évtized alatt minden 
megváltozott, a mai gyerekek egész más világban élnek, azt gondolná az ember, hogy a vers és az irodalom 
szeretete háttérbe szorult. Ez a nap ennek az ellenkezőjét bizonyította. Nagyszerű előadókat hallhattunk, 
szép szövegmondást. A választott versek, prózák illettek a gyerekek lelkivilágához, öröm volt hallgatni a 
magyar irodalom színe-javát, a hiteles közvetítőkkel, a vers és prózamondó verseny résztvevőivel. 
Hat iskola közel nyolcvan diákja vett részt a versenyen. A szurkolók között bizony már olyan nagymama 
is akadt, aki annak idején maga is résztvevője volt ennek a megmérettetésnek.

A gyerekek és a felnőttek a fellépéseket követően nagy izgalommal várták az eredményhirdetést, de Győrfi 
Dzsenifer 8. osztályos diáklány szép énekeivel feledtette a verseny feszültségét, csodás hangja teljesen 
elvarázsolta a hallgatóságot.

Gratulálunk a vers és prózamondó verseny minden résztve-
vőjének, különösen a helyezetteknek, a felkészítő tanárok-
nak és a szülőknek. Az évek óta nagyszerűen megszervezett 
rendezvény mindenek előtt Bohus Zoltán igazgató úrnak és 
nevelő-testületének köszönhető.

M.K.

Győrfi Dzsenifer

Egy büszke díjazott
Pozderka Gábor alpolgármester díjat 

ad át

a legokosabb osztály

A Németh Kálmán. Általános Iskola 3. b osztálya benevezett a Legokosabb Osztály című TV-s vetélkedőbe. Hét másik osztállyal 
együtt be is válogatták őket, az akkor még „Repülő Osztály” címen meghirdetett műsorba. Az M2 műsor stábja kitelepült egy 
fél napra az iskolába, s bemutatkozó filmet készítettek az osztályról, az iskoláról és a városról.
A vetélkedő forgatási helyszíne pedig a Budapesti Állatkert volt. A fordulóról készült felvételt november 24-én 19.05-től sugá-
rozta az M2 TV.
A vetélkedőben arra voltak a szervezők kíváncsiak, melyik a Kárpát-medence legokosabb, legtalpraesettebb harmadikos-negyedikes 
osztálya. A műsorvezetők, Rátonyi Krisztina és Kovács Koko István vezényletével a gyerekeknek műveltségi, ügyességi feladatokkal 
kellett szembenézniük, de kreativitásukat és taktikai érzéküket is megmutathatták. - Tudtuk meg Forgácsné Kati nénitől

ősz a garayban
-a sárga jegyében-

Szeretem az őszt. Bárhová nézek, valahogy mindenben azt veszem észre, hogy a természet csodás színkaval-
káddal kárpótol bennünket az elmúlásért, a hidegért és az iskolakezdésért cserébe. A narancsok, a sárgák 
egyre több színtéren ütik fel fejüket, míg végül az izgatott gyemekszemekben visszatükröződő gyertya 
fényében teljesednek ki a Karácsony közeledtével. Ezt a színkavalkádot a Garayba is becsempésztük idei 
első „Sulibulink” alkalmával, ugyanis ötödikeseinket leteszteltük, vajon elég érettek-e már ahhoz, hogy 
hivatalosan is lekerülhessen a tojáshéj a fenekükről. A bulit tehát egy Csibeavatóval (sárga) kezdtük, ahol 
elméleti és gyakorlati feladatok végrehajtása után minden kiscsibe elmondta a következő fogadalomtételt:
„Én – xy – a Fóti Garay János Általános Iskola kiscsibéje ünnepélyesen fogadom, hogy közös fészkünknek 
engedelmes és illedelmes tagja leszek. A baromfiudvar minden tagjának tisztelettel köszönök, és elisme-
rem, hogy a nagyobbaknak és a tanároknak mindig igazuk van, de Zsófinak meg pláne. Fészkem épsé-
gére vigyázok, és minden igyekezetemmel törekszem a képességeimnek megfelelő eredmények elérésére, 
a baromfiudvar rendjének betartására és a reggeli készülődés gyorsasági csúcsidejének megjavítására. Fo-
gadom, hogy fölösleges csipogásommal nem teszem próbára környezetem idegeit, de szárnyaim próbál-
gatásával azon leszek, hogy mindenki büszkén emlegesse majd a fészkünk nevét. Nyamvadt pekingi kacsa 
legyek, ha nem így lesz!”
Én, Horváth Dominika, a Garays Diákönkormányzat képviselője ezennel ünnepélyesen bejelentem, hogy 
az 5. a, b és c osztály jelenlevő tanulóinak fenekéről hivatalosan is lekerült a tojáshéj.
Ennek örömére közösen eljártuk a Kacsatáncot, s kezdődhetett a buli, ami a Halloween (narancssárga) jegyében telt. A kevésbé 
táncos lábúak faraghattak tököt, melyekkel idén is elmentünk szokásos „Csokit vagy csínyt!” körutunkra az iskola körül. S ha 
már Halloween, hadd említsem meg, hogy a Berzeviczy Gergely Kéttannyelvű szakközépiskola meghívására október 25-én 
elmentünk egy általuk szervezett angolos versenyre három hetedik osztályos leányzóval, csak úgy próbaképpen. A 15 csapatból, 
ahol	mi	voltunk	a	legifjabbak,	elhoztuk	a	második	helyezést.	A	képen	ők	láthatók:	Lukács	Luca,	Molnár	Anna,	Verók	Bernadett.	
Megérte a próba. Büszke vagyok rájuk.
Szeretem az őszt, de már jöhet a tél. Reméljük ennek a hangulatát is sikerül majd becsempésznünk iskolánkba.

Agócs Mónika

oVilimPia
Kilenc óvodai csoport töltötte meg a Fáy András Általános Iskola hatalmas tornacsarnokát az egyik november végi napon, hogy 
az iskola ötlete alapján összemérjék ügyességüket a gyerekek. A tavalyi ovilimpia tapasztalatait is beépítve remek hangulatú, sok-
oldalú, játékos sportvetélkedő zajlott, amelyen nemcsak az óvodás gyerekek, de még az óvónénik is kitettek magukért. Az iskola 
ügyes tornász fiataljai pedig bemutatták, levezették a versenyeket, s maguk is élvezettel szurkoltak a kicsiknek. 
A rendezvény amellett, hogy megszerettette a mozgást, kedvet csinált a játékos vetélkedőkhöz azt a célt is elérte, hogy az sok 
kisgyermek erre a napra emlékezve, biztosan nem készül majd félelemmel az iskolába, sőt alig várják majd, hogy iskolába járhas-
sanak, hiszen itt minden szép, jó és vidám. Gratulálunk az ötlethez és a kivitelezéshez, amelyen látván a picik igyekezetét, Eich 
László tankerületi vezető és Rosental Réka, a Polgármesteri Hivatalt képviselve is elégedetten, mosolyogva vett részt.
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az ökumenikus iskola szalagaVató bálja

a fóti Waldorf gimnázium Veresegyházon
A Veresegyházi Waldorf Iskola szervezett Márton Napi Ünnepséget november 10-én. A mindössze három éve működő szomszéd 
intézmény egy egész napos, látványos, kirakodóvásáros, és főleg tömegeket megmozgató, jól sikerült rendezvényt szervezett, 
melyen a fóti Waldorf Gimnázium is bemutatkozott, elsősorban a diákok képzőművészeti alkotásaiból összeállított kiállításával. 
Természetesen ludaskásában sem volt hiány.

Az iskola ebben a tanévben végzős 
diákjai szalagavató bálját november 
30-án tartották Veresegyházon, az ot-
tani Mézesvölgyi Iskola épületében. A 
szalagavató mindig szép és felemelő, az 
ökus gyerekek is látványos ruhákban és 
táncokkal kápráztatták el szüleiket, s a 
látványosságot tovább növelte, hogy a 
táncokat betanító Ragoncza Imre tánc-
tanár hozta magával a kerepesi Kisvi-
rág táncegyüttes néhány tagját is, így a 
nemzeti viselet és a néptánc sem hiány-
zott ezen az estén.

Természetesen Mohás tanár úr ünnepé-
lyesen feltűzte a fiatalokra az ilyenkor 
„kötelező” díszes szalagot, Cseri Matus 
Csilla megbízott igazgató asszony szép 
beszédet mondott, majd a kosztümös 
táncokat követően a hozzátartozók, 
barátok is megtáncoltathatták az ünne-
pelt negyedikeseket.

Beszámoló a Fóti Szent Erzsébet Katolikus Karitász Csoport munkájáról

„fótiak a fótiakért” 
A Fóti Római Katolikus Egyházközség önálló csoportjaként, számos fiatal és idősebb, 
családos és egyedülálló hívő ember önkéntes munkája révén működik városunkban 
a helyi Karitász Csoport. Az Országos és az Egyházmegyei Karitász Központ tevé-
kenységéhez sok területen csatlakozva, ugyanakkor elsődlegesen a helyi rászorulókat 
tartva szem előtt, igyekszünk fizikai és lelki kapocsként szolgálni a rászorulók és az 
adományozók között. 
Fóton jelenleg mintegy 120 helyi rászoruló családdal van élő kapcsolatunk. Ők azok 
az emberek, akik hétről hétre rendszeresen fordulnak a Karitász Csoport felé, és 
kérnek elsősorban élelmiszert, de ruhaneműt, háztartási eszközöket, gyerekjátékokat 
és gyógyszereket is. Az igény sajnos folyamatosan nő, és ennek kiszolgálása egyre 
nagyobb feladat. Jelentős segítséget kaphatna a Csoport az Élelmiszerbanktól, ehhez 
azonban sok esetben távoli élelmiszerraktárakból kellene az adományokat városunk-
ba szállítani, amire nincsenek meg sem a tárgyi, sem a személyi és anyagi feltételek a 
Csoporton belül (teherautó, munkaerő). Így jelenleg egyetlen lehetőség az Egyház-
község hívei által felajánlott adományok osztása, és egy leleményes új rendszer mű-
ködtetése. Célzottan – de név nélkül – keressük az egyes rászoruló embereknek/csa-
ládoknak a szükséges dolgokat. Az Egyházközség hívei a konkrét kérésekre konkrét 
és Istennek hála gyors válaszokat és azonnali segítséget adnak egy-egy nélkülözhető 
csizma, vagy télikabát alakjában, ami a hideg tél közeledtével sokszor életmentő. 
Hatalmas eredmények ezek, életre kelt egy közösség, mely folyamatosan bővül. Az 
adományozás és egymás segítése, mint alapvető emberi igény, egyre jobbá és jobbá 
teszik az egész közösséget, és egyaránt hatnak az adományozóra és a rászorulóra. 
Néha a rászorulókból lesznek adományozók, hiszen mindannyian tudunk segíteni 
valamivel: feleslegessé vált tárgyainkkal, kinőtt ruhaneműinkkel, önkéntes mun-
kánkkal vagy akár az odafigyelésünkkel, amivel egy embertársunkat ajándékozzuk 
meg. Gondoljunk erre mindannyian, Advent idején különösen, nyissuk meg a szí-
vünket egymás felé, és mi fótiak segítsük a fótiakat!
A Karitász Csoport egész évben hálás szívvel fogad felajánlásokat, tartós élelmiszert, 
jó állapotú ruhaneműket, használati tárgyakat, melyek mások számára hasznosak 
lehetnek. Erről tájékoztató folyamatosan található a Facebook oldalunkon.
Elérhetőségük: 2151 Fót, Vörösmarty u. 2. (Katolikus Plébánia mögött), Tel: 06/30-
839-55-88 – Szécsi Csilla, 06-30-819-96-33 – Szántó Andrea. 

A Fóti Karitász Csoport a nagymise előtt kitelepült a 
templom elé

Szent Erzsébet kenyeret kaptunk a mise után

Szent Erzsébet kenyeret kaptunk a mise után

fótiak sárosPatakon

Árpádházi Szent Erzsébet ünnepére az egész országból jöttek zarándokok Sárospa-
takra, de a legtöbben Pest megyéből érkeztek. Velünk volt a Váci Egyházmegye több 
jeles képviselője, többek közt dr. Beer Miklós püspök atya is, s természetesen az 
Egyházmegyei TV interjút is készített a helyszínen, megszólaltatva éppen az egyik 
fóti karitász tagot, Szécsi Csillát. Az érdekes előadásokat követően sétáltunk át a 
templomba, a szentmisére, majd megtekintettük a Szent Erzsébet Múzeumot, a sá-
rospataki várat, melyhez annyi történelmi emlék fűzi nemzetünket.

Vendégünk Volt 
dr. rétVári bence államtitkár

A Károlyi Sándor Kör hívta meg 
előadónak dr. Rétvári Bencét, a Köz-
igazgatási és Igazságügyi Minisztérium 
államtitkárát, a KDNP országos alel-
nökét, november 12-re.
A Katolikus Közösségi Házban, a nagy 
számú hallgatóság körében Gráf Mihály, 
a fóti KDNP elnöke és Sebők Sándor 

plébános köszöntötte a fiatal politikust, aki „A KDNP szerepe a rendszerváltásnál” 
címmel tartott előadást. 
Dr. Rétvári Bence olyan kérdéseket taglalt, amely a ma emberét ma is, komolyan 
foglalkoztatja. A fiatal politikus korát meghazudtoló bölcsességgel nyújtott vá-
laszt a hit és a politika összefüggéseiről.

Fótiak is sokan elzarándokoltak Sárospatakra, a Szent 
Erzsébet ünnepre

A templom zsúfolásig megtelt az ország minden részéből 
érkezett hívekkel.

Gráf Mihály, Rétvári Bence és Sebők Sándor

Mohás tanár úr és egyik tanítványa, 
Carta Valentina
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Weöres sándor est

 a Váci Püspöki Palotában
A Fóti Zeneiskola alapítványa, a „Fóti Dal” Alapítvány zenés 
irodalmi estet szervezett november 29-ére, a váci Püspöki Pa-
lotába, a száz éve született Weöres Sándor emlékére. 
Pálfy G. István irodalomtörténész bőséges ismeretanyaggal 
fűszerezve méltatta a XX. századi magyar irodalom egyik ki-
emelkedő és különleges szellemiségű, kortársai egyik stíluscso-
portjába sem besorolható költő alakját. A nagyközönség előtt 
Weöres Sándort elsősorban gyermekversei által ismert, pedig 
elgondolkodtató, felnőtteknek írt nagyszerű művei is bőséggel 
találhatók.

Az esten elhangzott gyermekversek közül többet Kókai No-
émi szavalt el, a Horváth István, a Fóti Zeneiskola címzetes 
igazgatója által megzenésítetteket pedig a budapesti Erkel Fe-
renc Zenei Általános Iskola kórusa adta elő. Előzetesen Cs. 
Nagy Tamás (hegedű) és Cs. Nagy Ildikó (zongora) előadásá-
ban hangolódhatott a zenei és irodalmi értékekre egyaránt fo-
gékony közönség. Weöres Sándor mélyen filozofikus „felnőtt” 
versei közül Benedek Gyula színművész tolmácsolt néhányat.

Az est is bizonyította, Weöres Sándor zseniális költő volt, 
gyerekeknek, felnőtteknek egyaránt szellemi táplálék. Aki ott 
volt, egészen biztos, hogy újra kézbe veszi köteteit és újraol-
vassa felemelő, illetve játékos verseit, az elhangzott énekek pe-
dig hazafelé még sokáig a fülünkben csengtek.
Az est támogatói: Tamási László és a Botos Vendéglő 

Windhager Károly

hirdetésA Városi Könyvtár decemberi programjai és hírei:

December 03 – 21: Népművészeti Szakközépiskola 
diákjai által készített KERÁMIÁK KIÁLLÍTÁSA ÉS 

VÁSÁRA
Felnőtt részleg

December 10 – 21: „Megbocsátás hetek”
Minden részleg

A késedelmesen visszahozott könyvekre elengedjük a 
késedelmi díjat!

Programjaink ingyenesek, mindenkit szeretettel 
várunk!

December 23-31-ig mindkét könyvtárunk zárva tart!
Nyitás: január 02-án.

Minden kedves olvasónknak Békés Karácsonyt és 
Boldog Új Esztendőt kívánunk!

Könyvtárosok 

Áldott, békés 
karÁcsonyi ünnepeket 

kívÁnunk!

A művelődési ház 
munkatÁrsai nevében:
Bicskei évA igAzgAtó

Pálfy G. István Horváth István

Fót Város ÖnkormányzataFót Város Önkormányzata  

értesíti a fóti és környékbeli lakosokat, hogy értesíti a fóti és környékbeli lakosokat, hogy 

2013. december 22-én (vasárnap)2013. december 22-én (vasárnap)
990000-15-153030 között között

a „Mindenki Karácsonya 2013” ünnepséggela „Mindenki Karácsonya 2013” ünnepséggel
összhangban megrendezésre kerül azösszhangban megrendezésre kerül az

ADVENTI PIAC ÉS VÁSÁR ADVENTI PIAC ÉS VÁSÁR 

Várjuk mindazokat a fóti és környékbeli vásárlókat, akikVárjuk mindazokat a fóti és környékbeli vásárlókat, akik
ellenőrzött forrásból származó, jó minőségű, helyiellenőrzött forrásból származó, jó minőségű, helyi

termékekhez és kézműves ajándéktárgyakhoztermékekhez és kézműves ajándéktárgyakhoz
szeretnének hozzájutni.szeretnének hozzájutni.

Helyszíne:Helyszíne:
 a leendő termelői piac helyén  a leendő termelői piac helyén 

(a Shell kút mögött, a Mogyoródi pataknál).(a Shell kút mögött, a Mogyoródi pataknál).

  

Szervező:Szervező:

  EUROPARITÁS Kft. mint projektgazda   EUROPARITÁS Kft. mint projektgazda 
  „„Zárjuk rövidre!”  - az élelmiszer lánckereskedelmet a HÉLIAZárjuk rövidre!”  - az élelmiszer lánckereskedelmet a HÉLIA
alkalmazásával”című VM-MNVH mintaprojekt (2012- 2013)alkalmazásával”című VM-MNVH mintaprojekt (2012- 2013)      

Kapcsolattartó: Dr. Vörös Mihály, mobil: 20/347 5791,  voros.mihaly@edutus.huKapcsolattartó: Dr. Vörös Mihály, mobil: 20/347 5791,  voros.mihaly@edutus.hu

Fóti Piac Blog: fotipiac.blogspot.huFóti Piac Blog: fotipiac.blogspot.hu  

Fóti Termelői Piac FACEBOOK Csoport www.facebook.com/groups/fotipiacFóti Termelői Piac FACEBOOK Csoport www.facebook.com/groups/fotipiac

fiatal gazdák összefogása

Az Európai Unió támogatásával Magyarország Kormá-
nyának Darányi Ignác terve révén valósul meg városunk-
ban két Fiatal Gazda együttműködése és összefogása. 
Vass Zoltán juhtenyésztő 2010-ben, Ersók Nóra gyógy- 
és fűszernövény termesztő fiatal gazda pedig 2013-ban 
kezdhette meg gazdálkodását a településünkön és annak 
környékén elterülő földeken. 
Az új generáció szellemiségének megfelelően terveik kö-
zött szerepel a meglévő gazdaságok fejlesztése, a hazai 
juhtermékek és az organikus gyógy – és fűszernövények 
fogyasztásának és használatának ösztönzése, a munka-
helyteremtés, valamint a közös munka és értékteremtés, 
egyéb magyar fiatal gazdák bevonásával.

KÖNYVELÉS INGYEN ?
Sajnos erre nem tudunk vállalkozni, de mérsékelt, korrekt áron közgazdász, 
adótanácsadó és mérlegképes könyvelő munkatársaink szívesen állnak az Ön 

rendelkezésére.
Több mint 10 év szakmai tapasztalat. 

Távkönyvelés, távügyviteli megoldások
Bérszámfejtés , TB ügyintézés külön is

Munkavégzés az Ön telephelyén
( Fót, Szada, Mogyoród, Veresegyház, Örbottyán, Gödöllő, Budapest)

Együttműködö partnereink: 
Adótanácsadók Egyesülete,  Saldo Zrt,  Opten Kft.

Felelősségbiztosítással rendelkezünk.
mail: info@partneraudit.hu

Tel: 06-30-215-9850
web: www.partneraudit.hu

hirdetés

JANKOVICSNÉ
DR. KOZMA JULIANNA

ÜGYVÉD
TEL/FAX: 06-28-441-002
MOBIL: 06-309501-530

E-mail: jankovicsne@upcmail.hu

Iroda: 2146 Mogyoród, Őzike u. 10.
Ügyfélfogadás előzetes egyeztetés alapján

§
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egy fóti lány két aranyérme

Bognár Alexandra karate versenyző újabb, ezúttal kettős bravúrt vitt véghez. Az első 
Goshin Jutsu Magyar Bajnokságon doju kumite ágazatban is és földharc verseny-
számban is a dobogó legmagasabb fokán végzett, a 18-21 éves női korcsoportban, 
november 23-án, az Érd Városi Sportcsarnokban.
Az elért eredményt minősíti, hogy a díjazottak az RKSZ Önvédelmi Magyar Kupa 
okleveleit vehették át dr. Komáromi István ny. rendőr dandártábornok díszvendég 
jelenlétében.
A versenyt 6 danos nemzetközi bírók vezették le és értékelték a versenyzők eredmé-
nyeit.

Gratulálunk Alexandrának, s további hasonlóan kimagasló sikereket kívánunk!Bognár Alexandra a dobogón, a helyezettek mellett dr. 
Komáromi István

szaloncukor ajándék az óVodásoknak
Szerencsére mindig akadnak vállalkozók, akik igyekeznek a társadalmi 
felelősségérzetüktől vezérelve a környékükért tenni, ha kell a rászorulókat segíteni, 
vagy egyszerűen csak önzetlenül örömöt szerezni. Így, Mikulás környékén, az adventi 
időszakban gondolta úgy Kiss Ferenc, az ŐMV kút üzemeltetője, hogy vásárol 15 
kg szaloncukrot és elviszi fóti óvodákba. Elhatározásából tettek következtek, Koncz 
János képviselő úr segítségével vette föl a kapcsolatot három óvodával, s máris 
indulhattunk körutunkra.
Természetesen mindhárom óvodában szívesen fogadták a fölajánlást, a gyerme-
kekről nem is beszélve, hiszen, amint az képeinken is látható, egyáltalán nem 
ódzkodtak a színes sztaniolba csomagolt édességet tartalmazó doboztól. Körjá-
ratunk a Boglárka Óvoda két tagépületét, valamint az Apponyi Franciska Óvoda 
Fruzsina utcai egységét érintette. Az érintett óvodák gyermekei köszönik a fölaján-
lást, a szaloncukor azóta elfogyott.

Bejegyzett mérlegképes könyvelő, 

okleveles könyvvizsgáló 25 éves szakmai 

tapasztalattal cégek teljes körű számviteli, 

adózási ügyintézését vállalja. 

Tel: +36-20/288-3082

hirdetés

hirdetés

megújul az i. Világháborús emlékmű

Tisztelt Fótiak!

2014-ben lesz 100 éve, hogy kitört az első világháború, amelyről jövőre országszerte megemlékezünk. 
Szinte minden településen áll egy első világháborús emlékmű, rajta a sok falubeli fiú, férfi neve, akik több-
ségében fiatalon haltak hősi halált a kegyetlen háborúban. Az első világháborúban többszázezer magyar 
katona veszett oda, Fótról ismereteink szerint kilencvennyolc honvéd nem tért vissza szülőfalujába. 

A község a fóti hősöknek már 1924-ben emlékművet állított a községháza előtt. A szép parkkal övezett té-
ren tartották annak idején a falu ünnepeit. Idén az önkormányzat úgy döntött, hogy a 100 éves évforduló-
ra felújítja az emlékművet és a környezetét. Jelenleg néhány hősi halott neve még hiányzik az emlékműről. 
Ezért kérjük a fóti családok segítségét a hiányzó nevek összegyűjtéséhez, hogy minden fóti hősi halott neve 
maradéktalanul felkerüljön a márványtáblára. 
2014-ben méltó megemlékezést szervezünk az első világháborúban elesett fóti katonák emlékére.

Molnár Krisztina

fót szobrot állít gróf károlyi istVánnak

A Károlyi család a XIX. század elejétől meghatározó szerepet 
töltött be Fót életében. Az egyik legrégebbi nemesi család ki-
emelkedő alakja volt Károlyi István, Széchenyi István barát-
ja, a XIX. századi magyar történelem hazafias gondolkodású 
személye. Fót leghíresebb épületét, a Szeplőtelen fogantatás 
templomát	ő	 építtette	Ybl	Miklós	 tervei	nyomán.	Hazánk	 egyik	 legimpozánsabb	
kastélya, a fóti Károlyi kastély is az ő nevéhez fűződik. Részt vett az 1848/49-es 
szabadságharcban, egy egész huszárezredet állított ki.

Fótot gazdaságilag is fellendítette, uradalma mintagazdaságként működött. Pest me-
gye háromszor választotta meg főispánnak. Károlyi István születésének 200. évfor-
dulóján, mint Újpest alapítójának és a városi élet elindítójának, 1997-ben szobrot 
állítottak. 

Fót régi kötelezettségét teljesíti azzal, hogy méltó szobrot állít gróf Károlyi István-
nak. A köztéri szobor állításához az önkormányzat három és fél millió Ft-ot nyert 
a Nemzeti Kulturális Alap pályázatán Orbán Előd fiatal, Fóton élő szobrászművész 
szobortervével. Az Óvodakertben felállítandó alkotást 2014. augusztus 20-án, Szent 
István Napján tervezzük felavatni.

kiss eszter kéPeiből műVészi falinaPtár jelent meg

Kiss Eszter festőművész immár több mint tíz éve él közöttünk, jelenleg a Németh 
Kálmán Emlékház gyűjteménykezelője és múzeumpedagógusa. Kiss Eszter mielőtt 
Fótra költözött, Püspökladányban élt, ott is született. Szülővárosa minden évben 
kiad egy reprezentatív naptárt, s az idén úgy döntöttek, hogy Kiss Esztert kérik fel, 
hogy a szülőföldjéhez kötődő munkáiból, olaj, pastell és tus képeiből állítsa össze 
Püspökladány 2014-es naptárát. 
A Karacs Ferenc Múzeumban, december 6-án nyílt meg Kiss Eszter önálló kiállítása 
„Püspökladány a mi városunk” címmel, aminek a keretében az új naptárt is bemu-
tatták. Az alföldi tájat, a puszta virágait, tavait, a város templomait ábrázoló képek 
sajátos hangulatát a kísérő versek még fokozzák, jó érzés nézni, olvasni a hónapok 
lapjait. 
A címlapról idézünk: „Kiss Eszter alkotásaiban benne van finom lényének minden 
rezdülése. Érzések, melyek a városhoz, a szülői házhoz, a már elment Édesanyához 
és Édesapához fűzik, a tájhoz, az itt élő emberekhez, iskolához, erdőhöz, tavakhoz, 
terekhez kötik.” 
A naptár nagyon szép, reméljük, hogy egyszer Fótról is megjelenik hasonló művészi 
kiadvány, akár Kiss Eszter Fóthoz kötődő alkotásaiból. 
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SSzzeerreetteetttteell  vváárruunnkk  mmiinnddeenn  kkeeddvveess  éérrddeekkllőőddőőtt  
  

    ddeecceemmbbeerr  2211--éénn,,  sszzoommbbaattoonn  1188..0000  óórraakkoorr    
  

KKaarrááccssoonnyyii  kkoonncceerrttüünnkkrree  
  

aa  KKiissaallaaggii  RReeffoorrmmááttuuss  tteemmpplloommbbaa..  
(Fót, Eőri Barna-volt Kónya Lajos u. 33.)  

 

 KKKööözzzrrreeemmműűűkkkööödddiiikkk:::   

FFFóóótttiii   ZZZeeennneeebbbaaarrrááátttoookkk   KKKóóórrruuusssaaa      
   

VVVeeezzzééénnnyyyeeelll:::   

TTTóóóttthhh   EEEttteeelllkkkaaa                                 
   

   SSSzzzóóólllóóóttt   ééénnneeekkkeeelll:::      

SSSzzzééélll   MMMááárrriiiaaa   
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A finomságokat a Mindenki Karácsonya 
rendezvényen 

 

december 21-én 
14:3o  – 15:3o óra között 

 

a Kisalagi Közösségi Házba várjuk. 
(Fót, Béke utca 33.) 

   

  
    
  Nevezési lap a közösségi házban kérhető! 

   Bővebb információ: 
   06 70 331 58 06 
   fotimuvhaz@gmail.com  
   www.vmh.h 

 
 
 

Nevezési lap 
 
 

A Karácsonyi Sütemények Versenyére! 
 

A süteményeket a Mindenki Karácsonya rendezvényen 
 

december 21-én  
14.3o  – 15.3o óra között várjuk 

 

a Kisalagi Közösségi Házba 
(Fót, Béke u. 33., volt óvodaépület) 

 

 
 
A nevező neve: 

A sütemény neve: 

Egyéb: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Várható eredményhirdetés 16:oo és 16:30 óra között. 

A KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. nevében Szabó Katalin, a Személyközlekedési Igazgatóság önkor-
mányzati és társadalmi kapcsolatok referense kérte az érintett polgármestereket, hogy a lakosság tájékoztatása érdekében 
lehetőségeik szerint jelentessék meg az alábbi tudnivalókat

újabb Változás a Vasúti menetrendben
Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt Polgármester Úr!
2013. szeptemberétől megkezdődött Vác állomás rekonstruk-
ciója. Az állomás vágányhálózatának és peronjaínak átépítése 
várhatóan 2015. nyarán, a vasúti biztosítóberendezés cseréje 
pedig 2015. végéig fejeződik be. Az átépítés során - egyebek 
mellett - megújulnak az állomás utasforgalmi létesítményei 
(utascsarnok, pénztárak, peronok), kor-
szerű, a peronok biztonságos megköze-
líthetőségét biztosító aluljáró, illetve lif-
tek épülnek, valamint összesen mintegy 
350 parkolóhely és 66 db kerékpártáro-
ló létesül.
Illeszkedve a kivitelezés munkafázi-
saihoz, a térség vasútvonalain 2013. 
december 15-én 0:00 órától 2014. 
március 31. 24:00 óráig új vágányzári 
menetrend kerül meghirdetésre.

71, sz. (Budapest-Veresegyház-Vácrátót-Vác) vasútvonal
A váci állomás átépítése miatt a vonatok továbbra sem tudnak 
Vác állomásig/tói közlekedni. A vasútvonalon a menetrend-
szerűség javítása érdekében egyes vonatok Vác-Alsóváros he-
lyett csak Vácrátótig/tól közlekednek.
Budapest felöl
A Budapest-Nyugati pályaudvarról 7.00, 9.00, 11.00, 
13.00,15.00, 17.00, 19.00 és 21.00 órakor induló személy-
vonatok csak Vácrátótig közlekednek. Vácrátót és Vác között 
az eljutás vonatpótló autóbuszokkal biztosított. A Buda-
pest-Nyugati pályaudvarról 13.33, 15.33 és 17.33 órakor in-

duló gyorsított vonatok csak Vácrátótig közlekednek. Vácrátót 
és Vác között nincs autóbuszos pótlás!
Budapest felé
A Budapest-Nyugati pályaudvarra 6.59 (csak munkanapo-
kon), 7.59 (csak munkanapokon), 8.59, 10.59,12.59, 14.59, 
16.59, 18.59, 20.59 és 22.59 órakor érkező vonatok csak 

Vácrátóttól közlekednek. Vác és Vácrá-
tót között az eljutás vonatpótló autóbu-
szokkal biztosított.
A Budapest-Nyugati pályaudvarra 6.27 
órakor érkező gyorsított vonat csak Vác-
rátóttól közlekedik. Vác és Vácrátót kö-
zött nincs autóbuszos pótlás!

A tájékoztató anyag a 2013. december 
15. és 2014. március 31. között érvényes 
vágányzári menetrend legfőbb változásait 
összegzi a Hivatalos Menetrendben sze-

replőkhöz képest. A vágányzári menetrend letölthető a MÁV-
START Zrt. honlapjáról:
71. sz. vonal: http://www.mav-start.hu/vaRányzar/mrv/
adb9b4cl 121404ae70fhff655b59ed2fe.pdf valamint hama-
rosan aktualizálásra kerül a MÁV-START Zrt. online menet-
rendi keresője is www.elvira.hu.

Kérjük Önöket, hogy a fent részletezett információkat az uta-
zóközönség számára, a rendelkezésükre álló kommunikációs 
csatornákon kiemelt figyelemmel eljuttatni szíveskedjenek..

kedVes fótiak!
Szeretnénk, ha az idei karácsony mindenkinek lehetősé-
get teremtene egy kis pihenésre, szeretteivel való közös 
időtöltésre.
Jézus születésének ünnepe mindig újabb reményt és le-
hetőségeket nyújt számunkra. 
Oda kell figyelnünk egymásra és a körülöttünk élőkre. 
Mai rohanó világunkban különösen fontosak az ilyen 
pillanatok, amikor kicsit megállhatunk, és valóban él-
vezhetjük a szeretteinkkel, családunkkal töltött meghitt 
perceket.

Áldott, Békés Karácsonyi Ünnepeket kíván 
minden kedves fóti lakosnak a

Jobbik Magyarországért Mozgalom
Fóti Szervezete!

Mi lesz a sorsa ennek a 80 éves, elöregedett, de szemmel 
láthatóan ma is működő 300 mélységből a rétegvizet a 

felszínre hozó kútnak?

Ez a kút évtizedeken keresztül ellátta az Apponyi Franciska 
grófnő (Károlyi László gróf felesége) által az I. világháború 
utáni hadiözvegyek és hadiárvák számára építtetett Suum 

Cuique lakótelepet.



 Szeretettel várjuk a 

Mindenki Karácsonya
programjaira 

2013. december 21-22-én
december 21. szombat 1600 -1800 óra között a Kisalag Közösségi Házban
(Béke u. 33., a Millenniumi Emlékpark mögött):

   1430- 1530 Karácsonyi sütemények versenye

   1500  Közös kürtőskalács sütés

   1600  Garay János Általános Iskola műsora

   1620  Katolikus Egyházközség gyermekei – Betlehemes játék- 

   1640  Fóti Ökumenikus Általános Iskola és Gimnázium műsora

	 	 	 	 	 Süti	sütő	verseny	eredmény	hirdetése

   1700   Szabad Waldorf Általános Iskola és Gimnázium műsora

   1720  Németh	Kálmán	Általános	Iskola	és	AMI	műsora

   1800   Karácsonyi hangverseny a Református Templomban 

     (Fót,	Eőri	Barna-volt	Kónya	Lajos	u.	33.)

december 22. 1600-1800	óra	között	a	Katolikus	templom	előtti	Óvodakertben:

   1600  Szabadtéri Betlehem megszentelése

   1610  Katolikus Egyházközség gyermekei – Betlehemes játék-

   1630	 	 Fóti	Asszonykórus	műsora	

   1650	 	 Fóti	Cselényi	József	Népdalkör	műsora

   1710  Református énekkar	műsora

   1730	 	 Fáy	András	Általános	Iskola	előadása

Készüljünk fel együtt az ünnepre, örüljünk egymásnak a már hagyományos módon 

szervezett városi rendezvényen!

Információ: Kaudersné Madarász Zsuzsanna 06 70 453 4318
Fóti	Közművelődési	és	Közgyűjteményi	Központ

T: 06 70 331 58 06 E-mail: fotimuvhaz@gmail.com, www.vmh.hu


