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Meghívó

a Fáy András Iskola SZMK 
Jótékonysági báljára
Szeretettel várunk minden

szórakozni vágyót!

Ideje:

2014. márcIus 1. 18:30
A megnyitót rövid, vidám műsor, majd 

vacsora követi.

Helyszíne: 

A Fáy András Iskola
aulája

zene: Freya Band

jegyek elővételBen : 6000Ft

támogatójegy: 1000Ft

InFormácIó és jegyvétel: 
+3620/388-49-50  
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FÓTI HÍRNÖK

HIrdetmény
Fót Város Helyi Választási Bizottsága

a megismételt

IDŐKÖZI POLGÁRMESTER VÁLASZTÁST,
továbbá a 01-es számú egyéni választókerületben a megismételt

ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ  VÁLASZTÁST

2014. március 2.
napjára (vasárnapra) tűzte ki.

A szavazás 2014. március 2-án 6.00 órától 19.00 óráig tart.

VÁLASZTÓI NÉVJEGYZÉK
A választópolgárok a névjegyzékbe történő felvételükről

2014. január 16-ig kapnak értesítést.
A választói névjegyzék 2014. január 15. napjától 2014. január 19. napján 16 óráig

tekinthető meg a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján
(Fót, Vörösmarty tér 1.).

AJÁNLÁS
A választópolgár ajánlási jogával az ajánlószelvény kézhezvételétől

2014. január 31. napján 16 óráig élhet.
Polgármester jelöléshez a település választópolgárai 2 %-ának, de legalább 300 

választópolgárnak az ajánlása szükséges.
Képviselő jelöléshez az adott választókerület választópolgárainak legalább 1 %-ának az 

ajánlása szükséges.

SZAVAZÁS
A választópolgár kizárólag személyesen szavazhat az értesítőben megjelölt szavazóhelyiségben.
Azok a választópolgárok, akiknek bejegyzett lakcíme „Fót település” megnevezést tartalmaz-
za, kizárólag a kijelölt szavazóhelyiségben (az 1. számú szavazókörben, Fóti Közös Önkor-

mányzati Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján Fót, Vörösmarty tér 1. szám alatt) szavazhatnak.

Az időközi önkormányzati választással kapcsolatos részletes tájékoztatás a
www.fot.hu/időközi választás - 2014 oldalon található.

További felvilágosítás 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

 FÓT  VÁROS  HELYI  VÁLASZTÁSI  IRODA
2151 FÓT, VÖRÖSMARTY TÉR 1.

Telefon: 27/ 535-365, 535-375 102 mellék
Fax: /27/ 358-232

E-mail: jegyzo@fot.hu

Közlemény a névjegyzék közszemlére tételéről

Tájékoztatom a Tisztelt Választópolgárokat, hogy a 2014. 
március 2. napjára kiírt időközi polgármester választás, 
valamint Fót város 01-es számú egyéni választókerületé-
ben önkormányzati képviselő választás során választójo-
gosultsággal rendelkező választópolgárok névjegyzékét 

a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
Ügyfélszolgálati Irodáján (Fót, Vörösmarty tér 1.)

2014. január 15. - 2014. január 19. között,
8 órától 16 óráig tekinthetik meg.

Felhívom a Tisztelt Választópolgárok figyelmét, hogy az 
időközi önkormányzati választás értesítőjét és az ajánló-
szelvényt legkésőbb 2014. január 16-ig kézbesíti a Ma-
gyar Posta Zrt. Amennyiben ezen időpontig nem kapják 
kézhez az értesítőt, azt a Helyi Választási Irodánál (06-
27/535-365, 535-375, 535-385/102 mellék) legyenek 
szívesek jelezni. 

Fentieken túlmenően 2014. január 17. napján 12 órától 
16 óráig, valamint 2014. január 18.-19. napján 8 órá-
tól 16 óráig névjegyzék-ügyeletet tartunk, mely a 06-70-
459-0961 telefonszámon érhető el. Az ügyelet időtartama 
alatt kérjük szíves türelmüket az ügyeletet tartó kolléga 
megérkezéséig. 

Felhívom szíves figyelmüket, hogy kizárólag a névjegyzék 
közszemlére tételének időtartama alatt van lehetőségük a 
Helyi Választási Iroda vezetőjéhez kifogást benyújtani a 
névjegyzékből való kihagyás, törlés, vagy a névjegyzékbe 
való felvétel miatt.
A kifogásról a Helyi Választási Iroda vezetője legkésőbb a 
kifogás beérkezését követő napon dönt.

Helyi Választási Iroda

Sajtótámogatás a polgármester- és a 
képviselő-jelöltek számára

Szerkesztőségünk a megismételt választáshoz is fel-
ajánlja a polgármester- és a képviselő-jelöltek számára 
a sajtónyilvánosság ingyenes lehetőségét.

Az előző választási kampányhoz hasonlóan ismét 
biztosítunk a polgármester- jelölteknek fél-fél ol-
dalt, a képviselő-jelölteknek pedig ¼ oldalt ingye-
nesen.

Természetesen ez alkalommal is kérhetnek a jelöl-
tek a felajánlottnál nagyobb felületet, de a többlet 
felületért fizetett politikai hirdetés címén leszám-
lázzuk a kiadó jegyzéke szerinti összeget az igénylő 
számára.

A következő lapzártával megvárjuk a kopogta-
tócédulák leadásának határidejét, január 31-ét, 
de a rendes időben megjelenő februári újság ér-
dekében legkésőbb február 3-ig meg kell kap-
nunk a választók tájékoztatása céljából készített 
bemutatkozó és elképzeléseiket tartalmazó szö-
veget, a szöveghez tartozó fényképpel, logóval, 
stb. együtt, lehetőleg emailen. Elérhetőségünk a 
lap alján, az impresszumban található.

Lapunk február 10-én jelenik meg, ezt követően 
hordják ki a postaládákba a postások, s ez a kihor-
dás is igénybe vesz néhány napot.

Kérjük a polgármester- és képviselő-jelölteket, él-
jenek ezzel a lehetőséggel, ugyanis a március 2-ai 
választást megelőzően lapunknak több megjelenése 
már nem lesz. Így ezt az egy – február eleji – újság 
adta lehetőséget tudjuk csak biztosítani.

Bízunk benne, hogy a választások zavartalanul és 
szabályosan zajlanak majd le, s a város vezetésére, 
vezetőségébe a legalkalmasabb jelölt kap a válasz-
tók által lehetőséget.

Windhager Károly főszerkesztő

Fóti Hírnök • ISSN 2062-6754 • Kiadja Fót Város Önkormányzatának megbízásából a Windhager Kft. Decens Kiadója.
Kiadó és szerkesztőség: 2120 Dunakeszi, Vörösmarty u. 2. • Főszerkesztő: Windhager Károly

0630/335-9050, windhager@decens.eu • Web: www.fot.hu, www.decens.eu
Nyomdai előkészítés: Kontreczki-Catalan Júlia • Nyomda: Berei és Tsa. Kft.

FÓTI HÍRNÖK
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mI történt Fóton 2013-Ban?
Politikai vonatkozásban a leglényegesebb esemény Cselőtei Erzsébet 
polgármester asszony lemondása. Ennek a lépésnek voltak előzmé-
nyei, mégis váratlanul ért az eset mindenkit. A váratlan fordulat 
2013. szeptember 18-án, este, 22 óra tájban történt, amikor a kép-
viselő-testület éppen zajló ülésén polgármester asszony bejelentette 
lemondását, s azt ott helyben írásban is leadta. 
Hírek szivárogtak ki már a polgármesteri beiktatást követő hóna-
pokban is, hogy a lemondást fontolgatta, de támogatói erről még le 
tudták beszélni. Cselőtei Erzsébet még több mint két évig képviselte 
a várost, azonban egyre inkább visszahúzódva. Ritkán jelent meg a 
nyilvánosság előtt, nyilatkozatokat, interjúkat nem szívesen adott, 
még a képviselő-testületi ülésekről is rendre váratlanul távozott, az 
ülésvezetést Pozderka Gáborra hagyva. Úgy nézett ki, hogy ilyen 
módon, de végig viszi a négyéves ciklust, ám szeptember közepén 
mégis másként döntött. Lemondásának okairól nem volt hajlandó 
nyilatkozni lapunknak, ahogy azelőtt is kerülte a nyilvánosságot. 
A Városházáról történt hirtelen távozásával nagy űrt nem hagyott, 
hiszen arra a Pozderka Gábor alpolgármesterre hagyta a kulcsokat, 
bélyegzőt, feladatokat, aki jószerivel fokozatosan már korábban is 
átvenni kényszerült az ügyek intézését. Pozderka Gábor átmeneti-
nek ígérkező polgármestert helyettesítő időszaka jóval hosszabbra 
nyúlt, mint azt sejteni lehetett. Mivel a novemberi időszaki válasz-
tás eredményét a bíróság megsemmisítette, így előre láthatóan már-
cius 2-áig változatlanul ő vezeti és képviseli a várost polgármester 
hiányában. Bartos Sándornak, a másik alpolgármesternek is több 
feladat jutott.
Ha a március 2-i helyhatósági választás eredményes lesz és a népa-
karat döntése értelmében újra lesz polgármestere Fótnak, akkor sem 
feltétlenül kerül nyugvópontra a kérdés, ugyanis az új polgármester 
megbízása csak néhány hónapra szól majd. Szeptemberben ismét 
helyhatósági választás elé nézünk, az országos ciklusnak megfelelő-
en. Akkor újra polgármestert választunk, s a márciusban megválasz-
tott polgármester, ha folytatni szeretné ebbéli tevékenységét, kihí-
vókat, versenytársakat kaphat. Minden bizonnyal így lesz.

A másik fontos esemény, ami az önkormányzat működését jó irány-
ba befolyásolta, a kormány azon döntése, miszerint az eladósodott 
önkormányzatok adósságának tetemes részét magára vállalta. Fót 
– úgy látszik – ekkor sem tudta érdekeit kellően képviselni, mert 
csak a minimumot, a 40 %-os elengedést tudta megszerezni, ellen-
tétben sok más településsel. Mint később kiderült, ez azért nem je-
lent lemaradást a többi településhez képest, mert a kormány ígérete 
szerint végül a teljes adóság alól feloldozza az önkormányzatokat 
2014-ben. Így minden falu és város adósság nélkül, tiszta lappal 
folytathatja életét.

Ilyen körülmények közt milyen fejlesztések történtek Fóton 2013-
ban? Több mint gondolnánk, s őszre a munkálatok még föl is gyor-
sultak, bár a két legfontosabb kérdésben - a Városháza építésben és a 
Művelődési Ház felújításában - lassú az előre lépés. Ahogy mondani 
szokták „A szegény embert az ág is húzza!” Amikor végre úgy tűnt, 
hogy elhárultak az akadályok a Művelődési Ház átépítése elől, már a 
munkát is megkezdte a kivitelező, akkor derült ki, hogy nincs tőké-
je a munka elvégzésére a cégnek. Nem kaptak meg egy jelentős ösz-
szeget, a még mindig jelen lévő körbetartozások miatt. Mit lehetett 
tenni, az Önkormányzat elbocsátotta a vállalkozót, új közbeszerzést 
írtak ki, s ezzel ismét 4-5 hónap késést szenvedett a munka. Most 
már legföljebb az őszi választás idejére szépülhet meg a Ház, ahol 
talán az új, most már 5 évre megválasztott polgármester beiktatása 
megtörténhet.

Más tekintetben azonban a városi beruházások örvendetesen ala-
kultak:
• Elkészült a kisalagi ravatalozó, s időközben a lélekharangot is le-
szállították és fölszerelték 

• Teljesen felújult a Bokor utcai volt orvosi rendelő épülete, amely-
ben 4 önálló lakás alakult ki
• Új tetőt kapott a Boglárka Óvoda.
• Megtörtént a Fruzsina utcai óvoda teljes épületének belső felújí-
tása, beleértve a villanyvezetékek cseréjét is.
• Két új csoportszobát építettek az Ibolyás utcai óvodához és az 
egész épületet korszerűsítették.
• 4 új játszótér épült a városban
• Felújították a Kossuth Lajos utcai „tiszti ház”-ban található ön-
kormányzati lakást
•  Elkészült egy új orvosi rendelő az Eötvös utcában, egy az önkor-
mányzat által e célból megvásárolt ingatlanon. 
• Új tetőt kapott az önkormányzati tulajdonban álló, Kossuth La-
jos utcai vasbolt.
• Az enyhe időt kihasználva jelenleg is folyik a munka a Pirók-há-
zon. A műemlék jellegű volt sütöde is új tetőt kap az állagmegóvás 
érdekében.
• Faaprítékkal üzemeltethető kazánt építettek be a Fáy András Ál-
talános Iskola fűtésének olcsóbbá tételé érdekében, melyhez a faap-
rítékot a város Kft-je állítja elő.
• Rendbe tették a leendő piac helyét, a Shell kút mögötti területen. 
A piac létesítményeinek elhelyezéséhez megvásárolták a Czuczor 
utca egyik lepusztult, csúf épületét, amellyel egyúttal a város egyik 
szégyenfoltja is eltűnik majd.
• Kapcsolódóan, rendbe tették a Márton- és a Mogyoródi patak 
medrét, s nem csak a leendő piactéren, hanem ahol az szükséges 
volt, például a Ferenczi utcánál.

Fenti formátum az alábbi módosításokkal:

(fenti eredeti szöveg)

(zöld sávba)

(kék sávba)

Kérem nyomdába adás előtt legyenek szívesek elküldeni (email: info@kappaconsulting.hu) !

20/ 329 5527

SZADA VIDautó Autómosónál I. emelet 5. iroda

SZADA VIDautó Autómosónál I. em. 5. iroda

2 0 / 3 2 9  5 5 2 7

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

§HIrdetés
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A kisalagi ravatalozó

A Bokor utcai 4 lakásnak helyt adó épület

Szépen felújított Fruzsina utcai óvoda

Új tető a Boglárka Óvoda épületén

Ilyen volt az orvosi rendelő augusztus végén

A Fáy Iskola új kazánjának helyét betonozzák

Elkészült az új orvosi rendelő, az új tető a vasbolton, most a 
Pirók-ház tetején dolgoznak

Bontják a fűtésrendszert a Vörösmarty Mihály Művelődési 
Házban
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tájékoztató HelyI kItűntetések 
adományozásáról

Fót Város Önkormányzata 2012-ben új rendeletet alkotott a helyi 
kitüntetések adományozásának rendjéről. A kitüntetésekre az ön-
kormányzat szervei, társadalmi szervezetek, civil szervezetek, egy-
házak, egyéb közösségek, magánszemélyek is tehetnek javaslatot. 
A rendelet szerint választási évben Díszpolgári cím és Fót Városért 
kitüntetés nem adományozható, így ebben az évben e két címre ki-
tüntetés nem kerül átadásra. A helyi kitüntetések felterjesztéseit az 
adatlap minta szerint kérjük benyújtani 2014. január 31. napjáig a 
Polgármesteri Hivatalba, személyesen, vagy postai úton (2151 Fót, 
Vörösmarty tér 1.), illetve elektronikus levélben. 
Kapcsolattartó: Molnár Krisztina, kultur@fot.hu,
telefon: 06 70 4594 258

A kitűntetésre javasolt személyekről a képviselő-testület a februári 
ülésén dönt. A helyi kitűntetések ünnepélyes átadására 2014. már-
cius 15-én, a városi ünnepélyen kerül sor.
Az alábbi díjakra várjuk javaslataikat:

Fót Egészségügyéért Díj (egy személy), 
Fót Gyermekeiért, Ifjúságáért Díj (három személy)
Fót Kultúrájáért Díj (egy személy vagy közösség),
Fót Vállalkozója Díj (egy személy)
Év Sportolója Díj (három korosztályból egy-egy fő), 

A városi kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről 
szóló 33/2012.(XI.22.) számú önkormányzati rendelet teljes szöve-
ge a város hivatalos honlapján olvasható. 

tájékoztatás

Tisztelt Lakosság!
Tájékoztatom Önöket, hogy Fót városának teljes területén a 
gyepmesteri szolgálatot a Zöld Menedék Állatvédő Alapítvány 
(a továbbiakban: Alapítvány) látja el.

A gyepmester a közterületen összegyűjti az elhullott állatokat 
és befogja a gazdátlan kutyákat, amelyeket az állatmenhelyre 
szállít. A menhelyen az állatokat nem csak a kötelező 14 napig 
tartják, hanem addig, amíg gazdához nem kerülnek.
A menhely telefonszámán bejelenthető talált és elveszett eb, ill. 
macska, az Alapítvány honlapján pedig a gazdára váró, illetve 
az elveszett és talált kutyák és macskák láthatóak.

Az Alapítvány munkatársai sürgős esetben 20-35 perc alatt 
képesek kiérni a településre. Közterületen az állati tetemeket 
munkaidőben 1-2 órán belül eltakarítják akár lakossági, akár 
önkormányzati bejelentésre. A kóbor ebek felkutatását a beje-
lentés visszaellenőrzése után haladéktalanul megkezdik.

Az Alapítvány munkatársai a településen az állatorvosoktól és a 
lakosságtól is begyűjtik az elpusztult háziállatok tetemeit. Ezért 
a szolgáltatásáért kizárólag a megsemmisítési díjat számolják fel, 
így elkerülhető, hogy ezek a tetemek a kommunális hulladékba, 
vagy az erdőkbe, vizekbe kerülve szennyezzék a környezetet.

A kóbor állatok, illetve elhullott állatok bejelenthetők a Fóti 
Közös Önkormányzati Hivatalnál, illetve az Alapítványnál az 
alábbi elérhetőségeken:
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal: e-mail: titkar@fot.hu, 
szabs@fot.hu, Telefon: 27-535-365, 27-535-375, 27-535-
385/127 mellék. 
Alapítvány:
Menhely: Vác, Külső-Rádi út Levélcím: 2600 Vác Piac u. 1. 
Honlap: www.zoldmenedek.hu,
e-mail: zoldm@zoldmenedek.hu
Nyitva tartás: hétköznap: 8-16 óra között, szombaton: 8-12 
óra között. Telefon: 27-313-284, vagy 06-20-424-53-67.

 
Jegyző 

készül Fót monográFIája

Fótról az elmúlt időszakban több helytörténeti kiadvány jelent meg, 
de levéltári kutatáson alapuló tudományos helytörténeti munka, a 
település teljes történetét feldolgozó monográfia még nem született. 
A Veresegyházán élő Horváth Lajos levéltáros-történész, egyetemi 
tanár számos, több pest-megyei település történetét megírta, miköz-
ben folyamatosan gyűjtötte a Fótról szóló anyagokat. Néhány éve 
egy fóti vállalkozó megrendelése és finanszírozása jóvoltából Hor-
váth Lajos megírta Fót történetét a kezdettől 1711-ig. 
Az elkészült szellemi munka kéziratának tulajdonjogát a 
magánember térítésmentesen átadta Fót Város Önkormányzatának.  
A múlt évben a Képviselő-testület 900.000 Ft összeggel támogatta 
a monográfia nyomdai előkészítő munkáit. Elkészült a kézirat 
elektronikus változata, folyik a szerkesztési munka, az illusztrációk 
gyűjtése és a könyv tipográfiai tervezése. 
Fót várossá válásának 10. évfordulója alkalmából szeretnénk ebben 
az évben megjelentetni Fót történetének első kötetét, amely a kez-
dettől 1711-ig tartó időszakát öleli föl.
Horváth Lajos folytatja Fót történetének megírását 1711-től az 
1900-as évekig, mivel már az erre az időszakra vonatkozó történeti 
anyag nagy részét is összegyűjtötte. A monográfia második kötetét 
jövőre tervezzük kiadni. 
Horváth Lajos levéltáros-történész pótolhatatlan munkát végez. 
Közkinccsé teszi azokat az ismereteket, amelyek eddig sehol nem 
jelentek meg. A fóti monográfiából megtudhatjuk, kik éltek e vi-
déken a Krisztus előtti időkben, a honfoglalás idején, és a későbbi 
korszakokban. Hogyan éltek itt az emberek, miben hittek, milyen 
vallásúak voltak, hogyan alakultak a birtokviszonyok. 
Fót gazdag múltú település, ideje megismernünk!

Molnár Krisztina

„Tiszteld a múltat,
hogy érthesd a jelent 
és munkálkodhass a jövőn.”

Gróf Széchenyi István 

„Múlt nélkül nincs jövő
S minél gazdagabb a múltad,
Annál több fonálon
Kapaszkodhatsz a jövőbe.”

Babits Mihály

négy játszótérrel gazdagodott városunk

2013. szeptemberében döntött a Képviselő-testület arról, hogy 
ajánlattételi eljárás indít négy játszótér építésére. Négy vállalkozás-
nak került kiküldésre a felhívás, a benyújtási határidőre egy ajánlat 
érkezett be, a fóti székhelyű Gulyás-Team Bt-től. Az október 30-i 
ülésen döntött a Testület az ajánlat elfogadásáról és november 14-
én aláírásra került a vállalkozói szerződés.
Gulyás András és csapata a döntést követően azonnal megkezdte az 
előkészítő munkákat, így a szerződés aláírása után haladéktalanul 
megkezdhette a játékok telepítését. Így sikerült a november 20-i 
piaci napra elkészíteni a piactér melletti játszóteret a gyerekek nagy 
örömére. Játszóvár épült csúszdával és hintával, homokozó, mér-
leghinta és padok. A játszóvárat a fóti boglárka lepke motívummal 
díszítette a vállalkozó.
Ugyan ilyen összetételű játszótér épült az üdülő területen lévő ifjú-
sági tábor udvarán is.
A Szent Benedek parkban korábban a lakók által kialakított ját-
szótér helyén felépült egy játszóvár csúszdával, mászókával és egy 
homokozó, valamint padok.
A Sipos Pál téren kalózhajó épült, mászóka hintával, rugós hinta, 
mérleghinta, fedett homokozó és padok. Ezen a téren a felnőttekre 
is gondoltak, így telepítésre került öt kültéri felnőtt fitnesz eszköz, 
pingpongasztal, valamint sakkasztal.
December 18-án megtörtént a műszaki átadás, így a téli szünetben 
már birtokba is vehették a gyerekek és szüleik a játszótereket.
Rengeteg pozitív visszajelzés érkezett a lakosság részéről a Hivatal és 
a vállalkozó felé egyaránt.
Üröm az örömben, hogy az elsőként kialakított játszóteret, a Shell 
benzinkút mögötti piactéren, december 29-én a késő esti órákban 
ismeretlen vandálok gyakorlatilag szétverték. A mérleghintát ki-
törték a betonból, a 20 mm-es rögzítő csavart eltörték, az oszlo-
pot bedobták a patakmederbe, a játszóvár oldalát kirúgták. Ezzel 
a vandalizmussal nem csak az Önkormányzatot károsították meg, 
hanem valamennyi adófizető fóti lakost, hiszen minden közpénzből 
megvalósított beruházás a lakosság által befizetett adóból épül fel. A 
vállalkozó a helyreállítást elvégezte, de ha közös erővel nem vigyá-
zunk rá, akkor ez egy szélmalom harc lesz.

Az nagyon jó, ha mindenki sajátjaként használja a közösségi tere-
ket, de úgy is vigyázzon rá, mintha az valóban a sajátja lenne.

Kérjük a Tisztelt Lakosság segítségét a következők szerint: ha valaki 
azt látja, hogy bárki rongálja a játékokat vagy szemetel, szóljon rá. 
Természetesen senkitől nem várjuk el, hogy a saját testi épségét ve-
szélyeztetve szembeszálljon vandálokkal, de ilyen esetben legalább 
hívják ki a rendőrjárőrt, ők majd megteszik a megfelelő intézkedést.
A járőr telefonszáma: 06-70-321-3107

Gálné Bauer Ágnes műszaki ügyintéző

Így néztek ki a játékok december 30-án

Horváth Lajos
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Újra napIrenden a HelyI termelőI pIac megvalósítása Fóton
Korábbi kérdőíves és internetes lakossági felmé-
rések tanúsága szerint a Fóton élő családok igen 
jelentős hányada szívesebben intézné heti élelmi-
szervásárlásait helyben, állandó helyen és rend-
szeresen működő termelői piacon. Válaszaikból 
az is kiderült, hogy a termelővel közvetlen kap-
csolatban, bizalmi alapon, ismert eredetű, biz-
tonságos, jó minőségű és friss termékekhez sze-
retnének hozzájutni. Amit, a Fótot - a szélrózsa 

szinte minden irányából - körbe ölelő lánckereskedelmi üzletek, de a 
helyi zöldségboltok sem képesek biztosítani és garantálni. A termelői 
piacot preferálók közül többen rájöhettek arra, hogy a lánckereske-
delmi eredet-megjelölések sokszor megtévesztőek, vagy hamisak, és 
nem szabad vakon hinni akcióikban, azaz „olcsó húsnak híg a leve”. 
Szeretnénk emlékeztetni az Olvasót, hogy Fót Város Önkormányzata 
2011. április végén fogadta el a 2010 – 2014 évekre szóló Gazda-
sági Programját, amelyben - a kormányzati törekvésekkel összhang-
ban - a városi piaci beruházás is szerepel külön projektként. A fóti 
lakosok nagy érdeklődésére tekintettel a témát a Képviselő Testület 
többször vette napirendjére. 2012. év elején döntött az állandó piaci 
helyszínről (a Mogyoródi patak és a Shell kút mögötti terület), majd 
15 millió forintos költségkeretet szavazott meg a beindításához elen-
gedhetetlen alaplétesítményekre. A beruházás első ütemében, 2012. 
év nyarán területtisztítást és tereprendezést hajtottak végre. Ekkor 
derült ki, hogy a városközponttól mindössze három perc gyaloglás-
sal megközelíthető, a ma már mintegy 9000 m² nagyságú terület, 
alkalmas lenne városi szabadidő park kialakítására. A termelő piac 
pedig – a jellegéhez méltóan - ideális természeti környezetben len-
ne megépíthető, amire az Önkormányzat 2013-ban is biztosította az 
anyagi fedezet, a korábban jóváhagyott szinten. A „Zárjuk rövidre!” - 
az élelmiszer lánckereskedelmet a HÉLIA alkalmazásával” című min-
taprojekt megvalósítását az EUROPARITÁS Kft., mint projektgazda 
kormányzati szintű támogatás elnyerésével 2012. augusztusában in-
dította el, a megkezdett Önkormányzati beruházási projekttel teljes 
összhangban, amelyről a Fóti Hírnök 2013-ban több tudósítást is 
közölt. A mintaprojekt egyik kiemelt, kézenfekvő céljának tekintette, 
hogy készüljön látványterv a piac környezetét képező városi szabadidő 
park (autóparkolók, kerékpártárolók, piaci árusítóhelyek, piaci mel-
léképület, parkok, sétáló utca, kávézó, étterem, játszótér, színpad stb.) 
kialakítására, ami magánbefektetőket vonzhat, hogy kiegészítő forrá-
sok szervezésével a közösség fenntartható módon tudja hasznosítani a 
területet. A másik kiemelt küldetése pedig, szellemi, menedzsment és 
humán feltételek megteremtésével megalapozni a „kulcsrakész” helyi 
termelői piac mielőbbi megnyitását Fóton, összhangban a jogszabályi 
előírásokkal és a potenciális vásárlók igényeivel. A 2013. tavaszán le-
zárult HÉLIA projekt fő eredményeit az alábbiakban foglaljuk össze:
- Kérdőíves felmérést végeztünk a fóti és környékbeli lakosok helyi 
termelői piaccal kapcsolatos igényeiről, elvárásairól. Ennek ered-
ményeit összevetettük a kormányzati törekvések mentén elvégzett 
országos kutatás eredményeivel, hogy reálisabb, hitelesebb javasla-
tokat tudjunk adni az Önkormányzatnak;
- Termelői adatbázist hoztunk létre, amelyhez megbízható termelői 
kapcsolatokat, ismert eredetű, nyomon követhető minőségi termé-
keket tártunk fel és azonosítottunk. Öt alkalmi piaci napot szer-
veztünk („Kamrafeltöltő”, „Adventi”, „Húsvéti”, „Tavaszköszöntő”, 
„Pünkösdi”), amelyek előkészítése során elvégeztük a potenciális 
árusítók minőségi szelekcióját, regisztrálását; 
- Az Önkormányzat által használható cselekvési tervet dolgoztunk 
ki, a „kulcsrakész” piac beindításához szükséges tevékenységek üte-
mezéséhez;

- Színvonalas, esztétikus, három fejlesztés fázis elemeit tartalmazó 
látványterv és méretarányos helyszínrajz készült, a terület többcélú 
közösségi hasznosításának megalapozásához, a szabadidő park foko-
zatos megépítésének előkészítéséhez. Ez hozzájárulhat a városköz-
pont-rehabilitáció felgyorsításához is;
- Kész terv áll rendelkezésre a kiszolgáló épület és a fedett-nyitott 
árusító pultok megépítéséhez. Cikkünkhöz mellékeljük a több vá-
rosi rendezvényen, és az alkalmi piaci napokon, poszteren is közzé-
tett, több helyi civil szervezet és magánszemély által véleményezett, 
- aláírásgyűjtéssel támogatott - látványtervet;
- A HÉLIA projektgazda EUROPARITÁS Kft. nyilatkozatot tett 
az Önkormányzatnak, hogy az építészeti tervek korlátlan felhaszná-
lói jogát és tulajdonjogát térítésmentesen átadja Fót Város Önkor-
mányzatának, a piac céljára kijelölt helyen történő megvalósításra;
- Az alkalmi piaci napokkal szinkronban, piacbevezető, népszerű-

sítő szakmai rendezvényeket, termelői tapasztalatcseréket szervez-
tünk (pl. kerekasztal konferenciák a fóti gerezdes paradicsom múlt-
járól, jelenéről, jövőjéről), amelyekről több tudósítás jelent meg az 
országos és helyi médiában ; végezetül
- a HÉLIA Szakmai Műhely és Szakkollégium közreműködésével 
segítettük a helyi közösségépítést, „csapatba” szerveztük a piacért 
tenni akaró magán személyeket és civil szervezeteket (Károlyi Kör 
alapítói, a Fóti Kosár bevásárló közösség, a Fóti Városszépítő Egye-
sület, a Fót Fejlődéséért Közalapítvány stb.). Gróf. Károlyi Sándor 
szellemi örökségének nyomdokain megalakítottuk a fóti piac létre-
hozását szívügyének tekintő „Hangya Aktivista” közösséget, amely-
hez további önkéntesek csatlakozását várjuk.
Biztató kilátásokat jeleznek a képviselő testület elmúlt félévi állás-
foglalásai és a HÉLIA projekt eredmények hasznosítása iránti tö-
rekvései. A KT 2013. július 3-ai határozata alapján párbeszéd in-
dult az Önkormányzat és a HÉLIA projektgazda EUROPARITÁS 
Kft. között a „kulcsrakész” helyi termelői piac szellemi és humán 
feltételeinek megalapozása tárgyában. A KT 2013. október 30-ai 
határozata  alapján döntés született a projektgazda megbízásáról, 
öt további alkalmi piaci nap szervezésérére, és a piac menedzsment 
és üzemeltetési kézikönyvének kidolgozására, amelyhez a megbízási 
szerződés is aláírásra került.
A piac és a közösségi hely iránt áhítozó Fótiak számára örvendetes 
fejlemény, hogy az elmúlt év novemberében az Önkormányzat tet-
szetős kivitelben megépíttette a HÉLIA projektben elkészült szaba-
didő park-látványtervben szereplő játszóteret ugyanazon a helyen. 
A digitalizált terveken egyszerűen átvezethetők lesznek a helyszínen 
időközben bekövetkezett változások (ingatlan vásárlások, területbő-
vítés további területek tisztításával). Kézenfekvő tehát, hogy a kép-
viselő testület mielőbb tűzze napirendre és döntsön a HÉLIA pro-
jektben elkészített komplett építési tervek hivatalos, térítésmentes 
átvételéről, amely tervezési költségmegtakarítást jelent a városnak. 
Reményeink szerint, ezt követően felgyorsul az építési beruházás is 
és megnyílhat végre az állandó piac. 

Dr. Vörös Mihály
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segítségnyÚjtás adósságkezelésHez
Tisztelt Lakosok!
Segítséget kívánunk nyújtani a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló, többször módosított 1993. évi III. törvény 55/C.§-ában 
nyert felhatalmazás alapján készült Önkormányzati rendelet alkalmazásához. Fót Város Önkormányzat Képviselő- testületének 34/2013.
(XII. 18.) önkormányzati rendelete rendelkezik az adósságkezelési szolgáltatásról. Ezen rendelet meghatározza a szociálisan hátrányos 
helyzetben lévők adósságterheinek enyhítéséhez, továbbá a lakhatási feltételeik megőrzéséhez biztosított támogatási rendszert, annak ke-
reteit, jogosultsági feltételeit, a kifizetések folyósításának, valamint ellenőrzésének szabályait. A rendelet kiterjed: Fót Város közigazgatási 
területén lakóhellyel rendelkező személyekre. Hatályba lépése: 2014. 01.01.

Az Önkormányzat adósságkezelési szolgáltatás esetén a jogosultat:
a) adósságkezelési tanácsadásban és,
b) adósságcsökkentési támogatásban részesíti.
Az Önkormányzat az adósságkezelési tanácsadást Fót Város Egye-
sített Szociális és Egészségügyi Intézmény Családsegítő Szolgálat 
útján biztosítja.
Az adósságcsökkentés címén nyújtott támogatás vissza nem térí-
tendő szociális támogatásnak minősül, amelyet az adósságkövetelés 
jogosultjának kell folyósítani.
A rendelet hatálya szerinti adósságtípusok és azok felső határa:
a) vezetékes gázdíj tartozás, 300.000.-Ft
b) áramdíj tartozás, 200.000.-Ft
c) víz-és szennyvíz (csatorna) használati díj tartozás, 100.000.-Ft
d) szemétszállítási díj tartozás, 100.000.-Ft
e) lakáshasználati díj (lakbér) tartozás. 300.000.-Ft
Jogosultsági feltételek
(1) Adósságkezelési szolgáltatásban az a kérelmező személy vagy csa-
lád részesülhet:
a) akinek
k) az adóssága meghaladja az ötvenezer forintot (50.000-Ft-ot) és 
akinek az Ör. 2.§ (3) bekezdésében meghatározott adósságok vala-
melyikénél fennálló tartozása legalább hat havi, vagy
l) a közüzemi díjtartozása miatt a szolgáltatást kikapcsolták, továbbá
b) akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem ha-
ladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
200%-át, egyedülálló esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legki-
sebb összegének 250%-át, valamint vagyona sem a kérelmezőnek, 
sem a vele egy háztartásban élőknek nincs,továbbá
c) aki a helyben elismert minimális lakásnagyságot és minőséget 
meg nem haladó lakásban lakik, továbbá
d) aki vállalja az adósságkezelési támogatásba bevont, őt terhelő 
tartozás legalább 25%-ának megfizetését egy összegben, vagy rész-
letekben, továbbá
e) aki vállalja az Önkormányzat által működtetett adósságkezelési ta-
nácsadáson való rendszeres részvételt.

(2) Az Önkormányzati rendelet 8.§ (1) bekezdés cl pontja (rendel-
kezés) alkalmazásában elismert lakásnagyság, tekintet nélkül a kom-
fortfokozatra:
a) egyszemélyes háztartás esetén legfeljebb 90 nm,
b) többszemélyes háztartás esetén egy személyig 90 nm, továbbá sze-
mélyenként 10-10 nm.
- Amennyiben a kérelmező egyidejűleg többféle adósság kezelését 
kéri, az adósságcsökkentési támogatást a kezelt adósságok arányának 
figyelembe vételével kell meghatározni, de az adósságcsökkentési tá-
mogatás összege legfeljebb háromszázezer forint 75%-a lehet.
- Az adósságcsökkentési támogatás mértéke nem haladhatja meg az 
adósság 75 %-át,
- Az adósságcsökkentési támogatás a támogatásról rendelkező határo-
zatban megjelölt időponttól illeti meg a jogosultat.
- Az adósságcsökkentési támogatás egy összegben vagy havi részletek-
ben nyújtható.

- Az adósságkezelési szolgáltatás időtartama legfeljebb 18 hónap, 
amely indokolt esetben/egy alkalommal 6 hónappal meghosszab-
bítható.
Kizáró feltételek
Nem részesülhet az Önkormányzati rendelet szerinti adósságkezelé-
si támogatásban az a kérelmező
a) akinek hátraléka a kérelmezett adósságtípusok valamelyikénél a 
felsorolt összeget meghaladja és a hátralék összege, valamint a kezel-
hető összeg különbözetét a kérelem benyújtásának időpontjáig, az 
eljáró szerv részére igazolhatóan nem egyenlíti ki, vagy

b) aki maga, vagy a háztartásában élő személy a külön törvényben 
meghatározott forgalomképes vagyonnal rendelkezik, vagy
c) akinek az általa életvitelszerűen használt, birtokolt lakás hasz-
nosításából (albérlet, bérbeadás stb.) összefüggésében jövedelme 
keletkezik, vagy
d) akinek eltartásra köteles és képes hozzátartozója van, illetve aki 
eltartási, vagy életjáradéki, vagy öröklési szerződés alapján ellátás-
ban részesül, vagy
e) szabálytalan vételezés esetén.
A külön szociális hatáskört gyakorló szerv az adósságcsökkentési 
támogatásban részesülő személy részére - az adósságkezelési szolgál-
tatás időtartamára - lakásfenntartási támogatást állapít meg.
A Szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló, többször 
módosított 1993.évi III. törvény 55/B.§ 
(1) szerint az adósságcsökkentési támogatás tovább nem folyósítha-
tó és a kifizetett összeget vissza kell téríteni, ha a jogosult:
a) az adósságkezelési tanácsadást nem veszi igénybe, vagy
b) az általa vállalt adósságcsökkentés háromhavi részletét nem tel-
jesíti, illetőleg
c) az adósságkezelési szolgáltatás időtartama alatt a lakásfenntartá-
si kiadásokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségnek három hónapig 
nem tesz eleget.
(2) Az adósságcsökkentési támogatás (1)bekezdésben foglaltak sze-
rinti megszüntetésétől számított 48 hónapon belül nem állapítható 
meg.
Az adósságkezeléssel kapcsolatos ügyben az ESZEI 
munkatársai teljes körű felvilágosítást nyújtanak: 
Dózsa György út 12-14, telefon: 06-27-360-417.

Tisztelettel:
Gál Csilla ESZEI ig.h.
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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: Szentesi Árpád Tel.: +36 20 980 0404

A másik fele ajándék
Fél évig fél áron – TV, internet, telefon együtt Fél évig

-50%

IN_33012042_HYHP2_FotiHirnok_186x268_140101-F.indd   1 1/2/14   4:11 PM
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karácsonyváró eseményeInk
2013-ban nem szervezett az Önkormányzat minden adventi vasárnapra műsort. Azonban a Betlehemi Láng megérkezése, a betlehemes 
műsor Kisalagon, majd az Óvodakertben, minden résztvevő számára meghozta a karácsonyi hangulatot.
Kisalagon a karácsonyi sütemények versenye kísérte a rendezvényt, majd a Kisalagi Református templomban Mezei Tibor lelkipásztor 
rövid igehirdetése után a Fóti Zenebarátok Kórusa ünnepi koncertjével járult hozzá az áhítat erősítéséhez.
A településközpontban az idén először felállított, a Népművészeti Iskola által készített, majdnem életnagyságú Betlehem is felhívta a figyel-
met a Megváltó Jézus megszületésének évfordulójára. Mindemellett a Fóti Közszolgáltató Kft a város főbb csomópontjain besötétedéstől 
hajnalig karácsonyi díszkivilágításról is gondoskodott. 

„kIsült” a nyeremény,
szívünkHöz szólt a dallam…”

December 21-én, szombaton délután a Kisalagi Közösségi Ház 
adott otthont a Fóti Népművészeti Szakközép-, Szakiskola és Gim-
názium által szervezett hagyományos, kiemelt városi rendezvény-
ként számon tartott Mindenki Karácsonya műsorhoz, melyhez a 
Művelődési Ház csapata immár negyedik alkalommal járult hozzá.

Míg az udvaron az iskolák és önkéntes fellépők karácsonyi műsorait 
láthattuk, szép, kézműves ajándékok közül válogathattunk, teával 
és forralt borral melegedhettünk, sőt a kürtöskalács sütést is kipró-
bálhattuk, bent finom süteményillat csábította a vendégeket.

A Karácsonyi Sütemények Versenyére sorban érkeztek a szebbnél 
szebb és finomabbnál finomabb édességek. Az eredményhirdetés 
után a közönség is megkóstolhatta a finomságokat.
A zsűri tagjai voltak: Barócsi Istvánné könyvtáros, Rosental Réka, 
az önkormányzat munkatársa, Windhager Károly újságíró, vala-
mint Tóth János cukrászmester.
Az eredmény:
I. helyezést ért el Laczkó Ildikó sütőtökös (diabetikus) süteménye.
II. helyezett lett Keresztesi Sándorné hólabda finomsága
III. helyezett lett Ferenci Ferencné francia mákos édessége,
Különdíjban részesült: Kovács Imréné fenyőfa sütije.

Íme a győztes recept:
Hozzávalók a tésztához: 200 ml teljes vagy finomliszt, 1 kk. sü-
tőpor, ½ kk. szódabikarbóna, 1 csipet só, 10 dkg puha vaj, 100 ml 
xilit vagy eritrit, 3 tojás, 200 ml sütőtök püré, fél narancs reszelt 
héja, 200 ml őrölt mandula, 2 ek. darált mák, ½ kk. őrölt gyömbér
Elkészítése: A puha vajat habosra keverjük a xilittel, majd egyen-
ként beledolgozzuk a tojásokat, belekeverjük a többi hozzávalót is. 
Kivajazott 26-28 cm átmérőjű tortaformába simítjuk és előmelegí-
tett sütőben 160 fokon kb.30-35 perc alatt megsütjük.
Hozzávalók a krémhez: 400 ml tejszín, 2 db narancs leve, 1 cs 
zselatin, 100 ml xilit, 1 tk. reszelt narancshéj
Elkészítése: A narancslébe belekeverjük a narancshéjat, a xilitet és 
a zselatint, majd jól felmelegítjük. A tejszínt felverjük és a már ki-
hűlt narancslébe óvatosan belekeverjük. Végül a tésztára simítjuk, 
dermedésig hűtőbe tesszük. 

Gratulálunk a díjazottaknak és köszönjük a fáradozást Oroszi Já-
nosnénak, és Németh Lajosnénak is.
Este 6 órakor mécsesek jelezték a Karácsonyi koncert helyszínét. A 
Kisalagi Református templomban Mezei Tibor lelkipásztor rövid ige-

Képünkön Pozderka Gábor alpolgármester átveszi Gémesi 
Györgytől, Gödöllő polgármesterétől a lángot, a Fóti Asszonykórus 

két tagjával. A lángot Betlehemből, a Születés Templomából 
szállították repülőgépen Bécsbe, onnét cserkészek hozták Gödöllőre, 

itt vehették át a magyar települések képviselői, hogy hazavigyék 
otthonaikba, templomaikba. A Fótra hozott láng a Szeplőtelen 
fogantatás templomban világított, a szentéjben Karácsonykor.

A süteményverseny zsűrije a díjazott remekekkel

hirdetése után a Fóti Zenebarátok Kórusa ünnepi koncertjével han-
golódhattunk az év legszebb ünnepére. A közönség szép régi és modern 
karácsonyi műveket hallhatott; kinek ne dobbanna meg a szíve a „Kicsi 
gyermek” vagy a „Csendes éj” felcsendülő dallamai hallatán…
Köszönjük az élményt a kórusnak, Tóth Etelka kórus vezetőnek és 
Szél Mária szólistának.

Varga Zsófia és Kulcsárné J. Mariann szervezők

Köszönetnyilvánítás
A Fóti Népművészeti Szakközép-, Szakiskola 
és Gimnázium által szervezett Mindenki Kará-
csonya rendezvény támogatásáért köszönetem 
fejezem ki az alább felsorolt intézményeknek, 
szervezeteknek, magánszemélyeknek.

Fót város Képviselő-testülete
Polgármesteri Hivatal, Molnár Krisztina
Filmcredo, Tóth István 
Földi Pál képviselő úr
Bíró Lajos
Ambrus Tibor 
Fóti Polgárőrség, Acél Sándor úr
Fáy András Általános Iskola tanulói és tanárai
Garay János Általános Iskola tanulói és tanárai
Németh Kálmán Általános Iskola és AMI tanulói és tanárai
Ökumenikus Általános Iskola és Gimnázium tanulói és tanárai
Református énekkar
Sebők Sándor atya
Fóti asszonykórus
Cselényi József Hagyományőrző énekkar
Katolikus egyházközösség gyermekei Lánczki Zoltán vezetésével
Művelődési Ház dolgozói
Településfejlesztési KFT, Szent-Iványi Géza
Bíró Háza Étterem, Megyesi Ágnes
Pászka Pékség
és végül a szervezőknek:
Fóti Népművészeti Szakközép-, Szakiskola és Gimnázium tanulói-
nak és tanárainak.
Köszönöm Fót város lakosai nevében.

Kaudersné Madarász Zsuzsanna

A Fóti Zenebarátok Kórusa fellépése a Kisalagi Református 
Templomban

Betlehemes gyerekek A Betlehem megáldása

A Fóti Assznyokórus

A Cselényi Kórus

A Református Kórus

A Fáy András Iskola furulyásais
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szakmaI nap a Fáy-Ban
Idén is megrendeztük a Szakmai Napunkat, melyre színvonalas 
előadásokkal, foglalkozásokkal, bemutató órákkal készültünk. A 
tavalyi év sikerén felbuzdulva, úgy állítottuk össze a nap ütemter-
vét, hogy mind az alsós-, mind a felsős kollégák kedvükre válogat-
hassanak és találjanak maguknak ötleteket, legyenek új módsze-
rekkel, információkkal gazdagabbak. 
A napot két előadás nyitotta. Elsőként Eich László tankerületünk 
igazgatója tartott előadást Tankerület és iskola: együttműködés, 
szakmaiság és innováció címmel. Ezt követte Boronyai Zoltánnak 
a Magyar Diáksport Szövetség Módszertani csoportvezetőjének az 
előadása A taktikai gondolkodás fejlesztése a mindennapos testne-
velésben címmel. Mindkét előadás lényegre törő és érdekes volt. 

10 órakor kezdőd-
tek a bemutatók 
és a foglalkozások. 
Felsőben Han-
gyálné Praszna 
Éva osztályfőnöki 
óráját láthattuk A 
helytörténet szere-
pe az osztályfőnö-
ki és a szakórákon 
címmel. Szó esett 
a nevezetességek-

ről, a híres fótiakról, sőt a fröccsről is. A foglalkozás végén finom 
somlói galuskát kaptak a résztvevők. Ezzel párhuzamosan két óra 
is zajlott az alsó tagozatban. Vámos Regina viaszfestési technikát 
tanított az érdeklődőknek, csodaszép tájakat és karácsonyi képeket 
csináltunk. Bertáné Matisz Mónika 2. c tanítványai már második 
éve járnak lovasoktatásra, ebből kaphattak ízelítőt a lovardába lá-
togatók.
11-től a felső tagozaton egy Jó Gyakorlat bemutató zajlott. Dománé 
Hegede Erika évek óta vezeti a Csodák palotája-érdekes kísérletek 
szakkört, az odajáró gyerekek mutattak be valóban érdekes kísérle-
teket, láttunk „kígyótojásból” előbújó „kígyót”, sőt mesterséges vul-
kánt is. Az alsó tagozaton ezzel egy időben két matekóra zajlott Ka-
kuk Zsoltné a 3. b-ben játékos matekórán, Szabó Erzsébet a 4.c-ben 
digitális eszközöket felvonultató matekórán mutatott be új módsze-
reket és adott használható ötleteket a mindennapi tanításban.
12-től Ujszászi Beatrix a 6. évfolyamos angol tagozatos tanítvá-
nyaival mutatta be milyen új módszereket és szemléletet tanult a 
nyáron Cambridge-ben, ahol a Comenius pályázattal vett részt egy 
képzésen. Valóban sok új módszert láttunk és öröm volt nézni, 
hogy a gyerekek is élvezték a feladatokat. Közben az 1.c osztályban 
Mesél a szív címmel erkölcstan órát tartott Kunné Horváth Gizel-
la, aki régi-új kolléganőnk, hiszen korábban az iskolánkban műkö-
dő ovinkban dolgozott. Bajzák Csilla Márton napi népi játékokat 
tanított osztályának, a hihetetlenül jó hangulatú foglalkozás végén 
libazsíros kenyeret kóstolgattunk és még táncra is perdülhettünk.
13 órától ismét egy Jó Gyakorlat bemutató következett. Cselőné 
Magyar Lilla vezetésével az alsó tagozatos kollégák bemutatták, 
hogyan zajlik a Mesevilág városi verseny. Az érdeklődők részleteket 
kaptak a feladattípusokból, végignézhették leegyszerűsítve a hely-
színeket és megtapasztalhatták, milyen összetett is ez a verseny. 
Székely István kollégánk Az algoritmikus gondolkodás fejlesztése 
címmel tartott informatika órát a 6. évfolyam tagozatosainak. Ér-
dekes volt látni, mennyire nem idegen ez a közeg a mai gyerekek-
től.
Kimagasló színvonalú órákat, előadásokat tartottak kollégáink. 
Köszönjük.

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!

„A mi szavunkat senki sem érti a világban.  

Titkunk van, mert kevesen vagyunk...” 
(Márai Sándor) 

A MAGYAR KULTÚRA NAPJA  
alkalmából 

szeretettel várjuk ünnepi műsorunkra 

2014. január 21-én (kedden) 1800 órakor 
a Kisalagi Közösségi Házba (Fót, Béke utca 33.) 

Köszöntőt mond: 
Pozderka Gábor alpolgármester 

Közreműködik: Berekméri-Szigeti Huba előadóművész,  
   Kőhalmi László, Bicskei Éva 

A program keretében könyveket és jegyeket sorsolunk ki 

az Új Színház 
február 6-i, 19oo órakor kezdődő Ábel című előadására 

Köszönjük az                   támogatását! 

Könyvtári programok: 
Január

Minden olvasónknak boldog új esztendŐt 
kívánunk,

ismét várjuk szeretettel a könyvtárba!

Január 18. 9.30-12.30: „Családi szombatok” 
kézmŰves foglalkozást tartunk a 

Fiókkönyvtárban.

Január 25. 13.30-16.30: „Családi szombatok 
„kézmŰves foglalkozást tartunk a Gyermek-

könyvtárban

Január 31. 18.00: „KisalagCafe” irodalmi est 
kerül megrendezésre a Fiókkönyvtárban, 

melynek vendége Racskó György lesz.

Február 8. 9.30-12.30: „Családi szombatok” 
kézmŰves foglalkozást tartunk a 

Fiókkönyvtárban

Programjaink ingyenesek, mindenkit szeretettel 
várunk!

HIrdetés

dIákolImpIán a garay
2013.december 16-án került megszervezésre a Diákolimpia Játékos 
Sportverseny, melyen a Fóti Garay János Általános Iskola alsó tagozat 
válogatott diákjai ezüstérmet szereztek. 
A heteken át tartó felkészülés nem maradt eredménytelenül. A te-
rületi selejtezőn három dunakeszi iskola tanulóival szemben kellett 
minden erejüket összeszedve versengeni annak a 18 tanulónak, akik 
nagy küzdelem árán, fej-fej mellett haladva előkelő helyezést érték el. 

A szépen csillogó éremért 7 váltóversenyen keresztül kellet küzdeni: 
a futás váltóbottal, a talicska-váltó és az ügyeskedés a labdával a 
könnyebb feladatok közé tartozott. Ez után következett a verseny 
nehezebb része: az alagút akadály, a gátakadály, a kalapos-váltó, a 
padokon futás. A versenyzők, és a szurkolók számára is a legizgal-
masabb gyakorlat volt, mikor négyrészes szekrényen kellett átugrani 
a gyerekeknek. Minden lendületüket és ügyességüket összeszedték, 
úgy röpültek a szekrényeken át, a közönség ujjongva bíztatta s tap-
solta a versenyzőket. Az izgalmas verseny végére fáradtan, de a má-
sodik helynek örülve tértek vissza a gyerekek az iskolájukba. Az elért 
eredményért gratulálunk! A felkészítők: Farkas Kinga, Istók Nóra.

A Garayban nagyon komoly, eseményekben és eseményekben gaz-
dag sportélet van. Mindig is volt. Ehhez mérten idén már a tízedik 
alkalommal vágtunk bele a Garay Kupába, melynek keretén belül 
a felső tagozatos osztályok több sportágban, egész évben összemér-
hetik tudásukat, és év végén a legeredményesebb osztály kapja azt 
a serleget (a Garay Kupát), melyet egy éven át megőrizhet. Az alsós 
diákokkal a Bozsik programban veszünk részt, mely egy országos 
labdarúgó utánpótlás nevelő program, és ez éves szinten 8-10 isko-
lák közötti tornát, foci fesztivált és más eseményt jelent.
Diákolimpiára is több sportágban és korosztályban neveztük be di-
ákjainkat. A felső tagozaton az első versenyen a IV. korcsoportos fi-
úkkal vettünk részt a körzeti teremlabdarúgó tornán, ahol második 
helyezést értünk el.

A fóti iskolák testnevelőinek kezdeményezésére az idén kezdetét 
vette egy városi, iskolák közötti bajnokság. Négy sportágban fo-
gunk megvívni egymással az év során, melynek első fordulója már 
le is zajlott. A Gyermekvárosban megrendezett mezei futóversenyen 
a nyolc számban, amiben a garaysok neveztek, öt arany- és egy ezüs-
térmet nyertünk. 

Diákjainknak gratulálunk és további sport sikereket kívánunk!
Helembainé Bartos Erika és Büte Zsolt testnevelők.
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Évbúcsúztató táncházzal múlatta az időt, kitűnő jó kedvvel minden fóti és 
veresegyházi táncos kedvű nő és férfi, sőt gyermek is.

közösen zeng a lélek Fóton

és veresegyHázon

Évek óta szinte havi rendszerességgel tartja a VÉKA táncházakat a szomszé-
dos településen a Veresegyházért Kulturális Alapítvány a Nemzeti Kulturális 
Alap támogatásával, ám az év végi eseményt hagyományosan a fóti „Zeng 
a Lélek” táncházzal közösen szervezik. Így történt ez december 28-án is.
Ez alkalommal a Buda Folk Band zenészei muzsikáltak, közre működött 
Jakab Csongor és a Regenyés Együttes. A táncokat Benedek Krisztina, 
Széphalmi Palkó és Bajzát Miklós tanította. A hangulatról az alábbi so-
rok adnak ízelítőt.
Mi a táncház? Öröm, barátok, találkozások.
Tanulás, megélése a kultúránknak, újratanulása vagy megtanulása ele-
ink táncainak, hagyományainak. A párod ölelése, szédülés, csillogás a 
szemekben. Ritmus, dallam, testmozgás. Rámosolygások: de jó, hogy 
te is itt vagy!
Hol tartunk? Hogy csinálják a fótiak? Milyen összeszokott társaság! Mi 
is arra haladunk, csak gyertek még párok, lányok és bizony fiúk is, mert 
Ti kicsit mindig kevesebben vagytok. Hozzatok barátokat, úgy talán 
könnyebb belépni, de ha nem, itt lesznek, akik szívesen fogadnak. Tánc-
cal úgy meg lehet szerelmesíteni a lányokat! Érezni, hogy ki vagy, ki ő, 
mennyire illetek össze... Nem véletlenül jártak régen sem táncházba a 
fiatalok. Lehetőség találkozásra.

Öröm a fejlődés, hogy egyre több táncfigurát ismerünk, egyre több for-
gást bírunk, egyre pontosabban dobbant a lábunk.
A tapasztaltabb fiúk, férfiak, kiállnak és bemutatják, hol tartanak.Tánco-
lunk székit, mezőségit, moldvait... Annál annyira nagy kört csinálunk, 
hogy kitöltjük a termet. Tanulunk dalokat, citeraszóra Galgamentit, hi-
szen itt lakunk.Jó együtt lenni, olyan szépek a táncaink!
Gyertek minél többen!

Györgyi

gkrte

Szokás szerint egy rendkívül népszerű ételbemutató és étel-
verseny zárja a Gödöllő és Környéke Regionális Turisztikai 
Egyesület (GKRTE) éves szakmai rendezvénysorozatát. A 
GKRTE-ben Fót város is fizetős tag, s nem egyszer választotta 
a vezetőség egy-egy konferenciájának színhelyül Fótot.

2013 decemberében a mogyoródi Csíkvölgyi Pipa Csárdában 
tartotta évadzáró rendezvényét az Egyesület, melyen számos 
kitűnő szakmai előadás mellett a legnagyobb hangsúly a gaszt-
ronómiai vetélkedőre esett. 12 vendéglátós egység nevezett be 
ünnepi ételfogásaival. 
A magas rangú és országosan elismert szaktekintélyekből álló 
zsűri az alábbi menüt nevezte meg győztesként.
Lábszár leves házi finom metélttel, fokhagymás paradicsomos 
szaftban párolt pecsenye knédli cipóval és párolt káposztával, 
végül desszertként herőke – ezzel a menüvel nyerte a veresegy-
házi Dédi Vendégháza az idei Dr. Ketter László Hagyományőr-
ző Gasztronómiai Versenyt.
A második helyezett a jászberényi Vincellér Étterem lett a har-
madik és egyben közönségdíjas isaszegi Dózsa György Művelő-
dési Otthon csapata előtt. A IV. helyen a Budapesti Gazdasági 
Főiskola Kereskedelmi-,Vendéglátóipari- és Idegenforgalmi 
Karának csapata végzett. 

Fótról ez évben az ételversenyen senki sem vett részt, de váro-
sunkat Molnár Krisztina (Önkormányzat) és Molnárné Leszák 
Zsuzsanna (Katolikus Egyház) képviselte az eseményen.

HIrdetés

a FeHér kereszt közHasznÚ egyesület 
BeFogadó szülőket keres

A Fehér Kereszt Közhasznú Egyesület Fót Város Önkormányzatá-
val kötött ellátási szerződése keretében biztosítja a településen élő 
családok számára a helyettes szülői gondozást. Az ellátást azok a 
szülők kérhetik, akik egészségi állapotuk, lakhatási problémájuk 
vagy anyagi gondjaik miatt átmenetileg nem tudják gyermeküket 
ellátni saját háztartásukban. A helyettes szülők saját otthonukba, 
családtagjaik közé fogadják be a segítséget kérő családok gyermeke-
it, gondozzák-nevelik őket, éjjel-nappal ügyelnek rájuk, míg a szü-
leik a gyermeknevelés terhe alól mentesülve minden energiájukat 
helyzetük rendezésére fordíthatják, több műszakban, vagy vidéken 
dolgozhatnak, kórházban gyógyulhatnak. A gyerekek elhelyezése-
kor fontos szempont, hogy a lehető legkevesebb változást szenvedjék 
el, ha már szüleiket egy időre nélkülözni kényszerülnek: a közelben 
lakó segítő családok bevonásával továbbra is járhatnak megszokott 
bölcsődéjükbe, óvodájukba, iskolájukba. Helyettes szülő hálóza-
tunk várja tagjai közé azokat a segítőkész embereket, legyenek fia-
talok vagy idősek, nagycsaládosok vagy egyedülállók, akik szívesen 
megnyitják otthonukat a bajba jutottak előtt: saját gyermekeik 
mellett, vagy éppen helyettük bármikor készek egy-két vendég gye-
rekekről gondoskodni néhány napig, hétig, esetleg hónapokig.  A 
helyettes szülők munkájukért szerény díjazást, a gyerekek ellátásért 
gondozási díjat, ellátmányt kapnak. A hálózathoz való csatlakozást 
egy ingyenes 50 órás felkészítő tanfolyamon való részvétel előzi 

meg, amely 2014 ja-
nuárjában kezdődik, 
péntek délutáni és 
szombati napokon.

Jelentkezés: az 
egyesulet@feher-
kereszt.hu e-mail 

címen.
Telefonon:

 a (06-1) 343 6680 
számon (munkana-
pokon 10-16 óráig), 
valamint a (06-20) 

961 9359 és (06-70) 
317 5354 mobilszá-

mokon.

Rabi Edina, szakmai 
vezető

Fehér Kereszt 
Közhasznú Egyesület 

tájékoztató

A Fót Fejlődéséért Közalapítvány
kuratóriumának következő ülését

2014. febr. 4.-én, kedden este 6 órakor
a Polgármesteri Hivatal házasságkötő termében

tartjuk.
Az ülés napirendje:

1. A Németh Kálmán Ált. Iskola részére megszavazott támogatás az 
intézmény kérésére történő módosítása.

2. A Közalapítvány Szervezeti- és Működési Szabályzatának módosí-
tása.

3. Egyéb, az Alapítvány működését segítő kérdések megvitatása
Az ülés nyilvános, minden érdeklődőt szívesen látunk.

Bertók István                                                Mérei Sándor
               elnök                                    titkár

HIrdetés

HIrdetés

„karácsonyFa Begyűjtés

Tisztelt Lakosság! Ezúton értesítjük Önöket, hogy a 
Zöld Híd Régió Kft. 2014. január 13-tól január 31-ig 

karácsonyfa begyűjtést szervez.
Kérjük Önöket, hogy a kommunális hulladék begyűjtés 

napján, legkésőbb reggel 6:00 óráig helyezzék ki a 
gyűjtőedényeik mellé az elszállítandó, hulladékká vált 

fenyőfát.

Köszönjük együttműködésüket!
Zöld Híd Régió Kft.”

Daltanulás a tánc előtt
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tIsztelt FótIak!
Lenne egy kérdésem: elégedettek-e Önök 
településünk (szándékosan nem várost 
írtam) eddigi és jelenlegi vezetői erőfeszí-
téseivel, melyeket a jelenlegi állapot jobbá 
tétele érdekében tettek? Ha igen, akkor 
ne is olvassák tovább ezt az írást!

Ha nem, akkor gondolkodjanak el azon, 
hogy kik tehetnek erről? Kik a felelősök 
Fót jelenlegi állapotáért (amit most nem 

részletezek, elég ha bárki kilép a kapuján, vagy idegenként bármely 
irányból ide érkezik)? Szerintem mindenki felelős, aki 1990. óta részt 
vett (vesz) a település irányításában. És mindenki, aki fóti lakosként 
nem vett részt benne! Kényelemből, kishitűségből, közömbösségből!

Miért mondom ezt? Mert nem hiszem el, hogy közel húszezer fóti 
lakosból ne lenne száz, ötven, na jó, akkor húsz ember, aki képes 
lenne becsületesen, hatékonyan, a többség megelégedésére irányí-
tani ezt a mindnyájunk számára kedves (ezért élünk itt) és jobb 
sorsra érdemes települést. Azért írok mindig települést, mert még 
nem találtam olyan kifejezést, amelyik kellően érzékeltetné a falu és 
város közti állapotunkat.
Honnan tudom, hogy van ennyi ember aki „ért Fóthoz”? Ugyan-
úgy, ahogy ért a focihoz, vagy a politikához?(Politika: a polisz, váro-
sállam, város, község dolgaival való foglalkozás). Onnan tudom, ha 
megkérdezek akárhány fótit: „Mit kellene tenni a település helyze-
tének javítása érdekében?”, azonnal mindegyik tudja, de legalábbis 
fog mondani valamit. Tehát van közel húszezer szakértő! Na ezek 
közül kellene kiválasztani azt a húszat, ötvenet, százat, akik képe-
sek is rá és akarnak is tenni ezért. Ehhez azonban nem elég, hogy 
néhány önjelölt, létező, vagy nem létező szervezet nevében hirdesse 
magát és támogatókat gyűjtsön maga mögé, majd megválasztása 
után vagy csináljon valamit, vagy nem.

 Hogyan lehetne ezen változtatni? Szerintem úgy, hogy a létező kö-
zösségek: család, iskola, munkahely, egyház, amelyek ismerik tagja-
ikat, azok emberi tulajdonságait, szellemi képességeit, „kitermelik” 
magukból azokat az embereket, akiket szeretnének vezetőiknek. 
Bíztassák ezeket az embereket, hogy vegyenek aktívan részt szűkebb 
pátriájuk állapotának jobbá tételében! Beszéljék rá őket, hogy in-
duljanak a képviselő választáson, megválasztásuk után tegyenek is a 
fenti célok eléréséért, akár tiszteletdíj elfogadása nélkül is. A tisztelet 
majd akkor fogja érni őket a részünkről, ha az adott időszakban a 
„képünket jól viselik”, Fótot, az itt élő embereket szolgálják. Ami 
még nagyon fontos, megválasztásuk után ne hagyjuk magukra a 
képviselőket. Segítsük őket ötleteinkkel, szaktudásunkkal, aktivitá-
sunkkal és az ő számonkérésükkel is.

 Ez lenne az igazi közösségi fellépés, ez jelenthetne mindenki számá-
ra megelégedettséget, reményt és lehetőséget alaposan lemaradt te-
lepülésünk felzárkóztatására, hosszabb távon felvirágoztatására. Eh-
hez az kell, hogy minden fóti polgár akarjon ezért tenni - legalább 
a maga módján - ne mutogassunk másokra, ne másoktól várjuk a 
megváltást, vegyük kezünkbe sorsunk irányítását.
Nem lehet úgy változtatni, hogy mi magunk ne változzunk! Közös 
terveink megvalósításához kívánok mindannyiunknak összefogást, 
erőt, megértést, akaratot, szeretetet.
Boldog Újévet kívánok!

Dr. Ciráki F. György
 a Fóti Németh Kálmán Magyar Út Kör vezetője

a szeretet ünnepe
 Akinek a lelkében nincs szeretet, az az életét úgy éli le, hogy kö-
rülötte csak pusztaság van. Amikor valakit, valamit szeretünk, - 
legyen az szülő, barát, gyermek, szomszéd, állat - a szívünk egy 
csöppnyi darabját adjuk magunkból, s lám máris mi leszünk a 
leggazdagabbak a világon. A szeretet egy olyan csodálatos virág, 
mely minden ember lelkében ott lakik. Ezt a kis virágot óvni kell, 
védeni, és minden nap gondozni. 
E kis virágból kelt életre az Újfaluban a szeretet ünnepe. Öt éve ál-
lítok fát a bolt előtt, kezdetben furcsállották, volt, aki megjegyzést 
fűzött hozzá. Az idei év bizonyította, jó úton járok. Az idén 160-
170 látogatója volt az ünnepnek. Szívemből köszönöm a segítsé-
get, a felajánlásokat. Tudom, senki nem kívánja, hogy a nevét lássa 
a támogatók között, de engedjék meg, hogy leírjam őket. Anyagi 
támogatást kaptam Tamási Lászlótól, Kovácsné Játékosné Kovács 
Mártától, Balogh Sándornétól, Lévai Sándornétól, Kovácsné Rad-
nóti Jutkától, Harai Tamástól és Borikától.
A Baptista Szeretetszolgálattól üdítőket kaptunk,  Balogh Ferenc-
től gyümölcsöt, káposztát, hagymát, Merész Sándortól a tejet. A 
Liszkai hentes üzlettől kedvezményesebben a székelykáposztához a 
húst, sőt Joci a húst össze vágta nekünk. A LANI pékségtől langyos 
kenyeret és kakaós csigát, Kancz Mónikától friss fornettis sütiket. 
Az önkormányzattól az égősort a fára, az UPA ABC-től füstölt 
húst és az áramot. Németh Istvánnak az asztalokat és padokat, az 
óvodától a gyerekasztalokat és padokat kaptuk. A gyönyörű fát 
Koncz Jánosnak köszönjük. A fa felállításában a Játszótéri mentők 
csapata segített, a díszítésben a fiúk a bolt elől szorgoskodtak. A 
műsort az Apponyi Franciska Óvoda dolgozói adták, az asztaldí-
szeket keresztlányom készítette. A főzést nyugdíjas kollégáimnak, 
szomszédaimnak: Petyerák Marikának, Cselőtei Zsófikának, Per-
gel Marikának, Németh Erzsikének, Liska Erzsikének, Hermann 
Ibolyának, Varga Mártának, Szabóné Fehér Beának és édesany-
jának Zsuzsának. Köszönöm a név nélkül támogatóknak, akik 
cukrot, játékot, mese- és felnőtt-könyvet, gyerek- és felnőttruhát 
adtak. Köszönöm Guzsaly Zsuzsa és édesanyja támogatását. A ma-
radék ruhát a Családsegítő kapta meg. Az országban keresték a jó 
embereket, én ennyit találtam, kik közöttünk élnek és csendben 
adják, ami a szívükből jön: a SZERETETET. A jót csak elkezde-
ni kell és amikor hátranézel, azt tapasztalod, hogy mögötted egy 
angyalsereg áll. Tiszta szívből köszönöm a legapróbb segítséget, és 
elnézést kérek azoktól, akiket esetleg kifelejtettem a felsorolásból. 
Egy idézettel szeretném megköszönni:
„Tégy meg minden jót, ami tőled telik, amilyen eszközzel csak 
tudod, amilyen módon csak tudod, ahol csak tudod, akivel csak 
tudod, ameddig tudod.” 
Köszönöm mindazoknak, akik megtiszteltek a jelenlétükkel minket.

Gyuráné Deszpot Ildikó

KÖNYVELÉS INGYEN ?
Sajnos erre nem tudunk vállalkozni, de mérsékelt, korrekt 
áron közgazdász, adótanácsadó és mérlegképes könyvelő 

munkatársaink szívesen állnak az Ön rendelkezésére.

SZJA bevallás készítése
küldje el faxon, e-mailen munkáltatói igazolásait és másnap 

e-mailben megkaphatja a beküldendő bevallást.

mail: info@partneraudit.hu
Tel: 06-30-215-9850 Fax: 06-28-589-391

web: www.partneraudit.hu

HIrdetés

anyakönyvI Hírek

Fót városban kötöttek házasságot
Bekkouche Lahouari és Csondor Zsófia

Garbacz László és Tóth Magdolna
Sárközi Ferenc és Dobos Anett

Bubenyák Krisztián és Hidasi Renáta Bettina
Lukács Antal és Horváth Tímea
Rigó Dániel és Farkas Valéria
Kákai Attila és Farkas Renáta

Dudás Pál Alfréd és Ikervári Ildikó
Simon Sándor Tamás és Pataki Szilvia
Márton János Tibor és Stoika Emma

Lőrinczi Balázs Béla és Reményi Georgina

Valamennyi ifjú párnak gratulálunk, sikeres, boldog életet 
kívánunk!

Fót városban haltak meg
Kukovecz Józsefné sz. Kocsorák Ilona Piroska/1927./

Tóth Elemér /1929./
Rádóczki Sándor /1946./

Schőn Józsefné sz. Kovács Éva /1950./
Szűcs Józsefné sz, Kaszner Mária Erzsébet /1922./

Jakubecz Imréné sz. Bandik Erzsébet Mária /1920./
Tárca János Mihály /1936./

Kuszák László /1956./
Terjék Istvánné sz. Nagy Ilona /1929./
Fáb Andrásné sz. Lőrik Zsófia /1913./

Kotrocó János /1928./
Gaál Jánosné sz. Morvai Ilona /1942./

Lévai  Márton Miklós /1939./

A szeretteiket elvesztő családok fájdalmában osztozunk!

Fót, 2014. január 9.
 Bese Lászlóné anyakönyvvezető

előzetes az országgyűlésI és európaI 
unIós választásról

A rendszerváltás utáni hetedik országgyűlési választást Magyarországon 
várhatóan 2014. május 25-én fogják tartani (a végső időpontot a köztár-
sasági elnök tűzi ki). A választás várható időpontja egybe esik a 2014-es 
európai parlamenti (EP) választásokkal.
Ez az első választás, amit a 2012. január 1-jével hatályba lépett új Alap-
törvény rendelkezései szerint tartanak meg.

A választás időpontja[
A választásra az Alkotmány alapján az előző Országgyűlés megválasztását 
követő negyedik év április vagy május havában kerül sor. A konkrét idő-
pontot a köztársasági elnök jelöli ki, legkésőbb 72 nappal a szavazás idő-
pontja előtt. A szavazás napja nem eshet nemzeti ünnepre vagy munkaszü-
neti napra, illetve az azok előtti vagy utáni napra. A választást a szokásjog 
szerint vasárnap szokták tartani. 

A közvélemény-kutatások 2013-as őszi eredményei]

Intézet Dátum Fidesz MSZP Jobbik LMP DK Együtt 2014 Mások

Századvég
2 0 1 3 . 
X. 4. 51% 23% 14% 2% 3% 6% 1%

Ipsos
2 0 1 3 . 
X. 17. 49% 28% 11% 1% 4% 5% 1%

Tárki
2 0 1 3 . 
X. 30. 49% 20% 13% 3% 5% 9% 1%

Medián
2 0 1 3 . 
X. 30. 52% 21% 13% 2% 4% 7% 1%

Ipsos
2 0 1 3 . 
XI. 18. 51% 26% 13% 2% 3% 4% 1%

Medián
2 0 1 3 . 
XI. 20. 48% 21% 16% 3% 6% 6% 1%

Tárki
2 0 1 3 . 
XI. 27. 48% 20% 13% 3% 6% 9% 1%

megemlékezés

2014. január 3-án /péntek/ 13 
órakor a fóti  Református Te-
metőben vettünk búcsút Fáb 
Andrásné sz. Lőrik Zsófiától, 
aki városunkban mindenki 
számára a szeretett  Zsófi néni 
volt. 
Zsófi néni a családján kívül 
számtalan ifjú pár és lakodal-
mas vendégsereg számára készí-
tette a finomabbnál finomabb 
ételeket és a legendásan finom 
és utánozhatatlan réteseket. 
A jó Isten nagyon szép, tar-
talmas és hosszú életet adott 

neki, míg végül 2013. december 24-én, délben, családja kö-
rében 101. életévében örökre lehunyta a szemét. 
Vele eltávozott az élők sorából városunk legidősebb lakosa, 
de a legendák velünk élnek, emlékezzünk Rá szeretettel.

Köszönetemet fejezem ki mindazok részére, akik szeretett férjem, Jász András 
temetésén részt vettek. Külön köszönöm a kegyeleti szolgálat dolgozóinak 

becsületes munkájukat.
Jász Andrásné és családja

HIrdetés



tájékoztató az országgyűlésI választásokHoz

Tisztelt Választópolgár!

Ha Ön
• magyar vagy európai uniós állampolgár, illetve menekült, bevándorolt vagy letelepedett,
• betöltötte a 17. életévét, vagy még azt megelőzően házasságot kötött,
• rendelkezik bejelentett magyarországi lakcímmel és
• nincs kizárva a választójogból,
akkor Önt automatikusan felvettük a központi névjegyzékbe.
A központi névjegyzékbe való felvétel alapján Ön 2014. január 1-jétől
a) kérheti nemzetiségi névjegyzékbe vételét,
b) a szavazáshoz segítséget igényelhet,
c) megtilthatja adatai kiadását a jelölő szervezeteknek, jelölteknek.
A kérelmet online a www.valasztas.hu vagy a www.magyarorszag.hu oldalon nyújthatja be.
A kérelem benyújtható levélben vagy személyesen is, a mellékelt formanyomtatvány kitöltésével, a lakóhelye szerinti helyi válasz-
tási irodához. A nyomtatvány szabadon másolható, vagy letölthető a www.valasztas.hu oldalról is. A helyi választási irodák címét 
megtalálhatja a www.valasztas.hu oldalon.
Kérelmét bármikor módosíthatja, vagy akár törölheti is!

A nemzetiségi névjegyzékbe való felvétel
Ha Ön a 13 elismert magyarországi nemzetiség valamelyikéhez tartozik (bolgár, görög, horvát, lengyel, német, örmény, roma, 
román, ruszin, szerb, szlovák, szlovén, ukrán), kérheti felvételét a nemzetiségi névjegyzékbe. Az „A” pont megfelelő rubrikájának 
bejelölésével jelezheti, hogy melyik nemzetiség választópolgáraként kíván szerepelni a névjegyzékben. Ezzel Ön részt vehet a 
megjelölt nemzetiség nemzetiségi önkormányzati képviselőinek választásán.
Abban az esetben, ha az országgyűlési képviselők választásán az egyéni jelölt mellett nem pártlistára, hanem helyette a nem-
zetiségének országos önkormányzata által állított listára kíván szavazni, a „B” pont bejelölésével jelezheti, hogy a nemzetiségi 
választópolgárként történő névjegyzékbe vételének hatálya az országgyűlési képviselők választására is terjedjen ki. Ehhez az or-
szággyűlési választásokat megelőző 16. napig be kell érkeznie a kérelmének a lakcíme szerinti helyi választási irodához.

Mozgáskorlátozottak lehetőségei
Kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy a fogyatékossággal élő választópolgárok számára segítséget nyújtsunk a választás során.
a) Ha Ön mozgásában korlátozott, kérheti, hogy olyan szavazóhelyiségben szavazhasson, amely akadálymentesen megközelíthető, 
és maga a szavazás is akadálymentesen biztosított.
(Ha Ön egészségi állapota vagy fogyatékossága miatt nem tud megjelenni a szavazóhelyiségben, akadálymentes szavazókör helyett moz-
góurnát igényelhet. A mozgóurna iránti igényét a választás kitűzése után nyújthatja be online, levélben vagy meghatalmazottja útján.)

Vakok és gyengén látók lehetőségei
b) Ha Ön vak vagy gyengénlátó, kérheti, hogy a szavazás helyéről és idejéről szóló értesítőt a Nemzeti Választási Iroda Braille-írás-
sal készítse el az Ön számára.
c) Vak vagy gyengénlátó választópolgárként kérheti továbbá, hogy a szavazata önálló leadásának segítésére egy Braille-írással 
ellátott szavazósablont biztosítsunk a szavazóhelyiségben. A sablon segítségével önállóan adhatja le a szavazatát az Ön által 
választott jelöltre, illetve listára.
(Természetesen továbbra is lehetősége van arra, hogy a szavazólap kitöltéséhez az Ön által választott segítő vagy a szavazatszám-
láló bizottság két tagjának együttes segítségét vegye igénybe.)
d) Ha Önnek nehézséget jelent az írott szöveg elolvasása vagy megértése, kérheti, hogy a választással kapcsolatos tudnivalókról 
készült tájékoztatót egyszerűsített, könnyített tartalommal és szövegezéssel készítsük el és küldjük meg az Ön számára.

A személves adatok kiadásának megtiltása
Minden polgár jogosult korlátozni a róla nyilvántartott adatok kiadását a személyiségi jogok védelmének biztosítékaként, a sze-
mélyes adataival való önrendelkezési jogának érvényesítése keretében.
a) A választásokon a jelöltek, jelölő szervezetek kérhetik a névjegyzékben szereplő választópolgárok név- és lakcímadatainak ki-
adását annak érdekében, hogy személyre szóló kampányüzenetekkel keressék meg a választókat. Önnek azonban lehetősége van 
arra, hogy megtiltsa az adatai kampánycélú kiadását.
b) A személyiadat- és lakcímnyilvántartásból közvetlen üzletszerzés (direkt marketing), piackutatás, tudományos kutatás, illetve 
közvélemény-kutatás céljából is igényelhető a polgárok név- és lakcímadatainak kiadása. Önnek azonban lehetősége van arra, 
hogy megtiltsa az adatai ilyen célú kiadását.

Nemzeti Választási Iroda


