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FÓTI HÍRNÖK

Szeretettel várjuk

az 1956-os Forradalom és Szabadságharc
tiszteletére rendezendő megemlékezésünkre!

2014. október 22-én (szerdán) 18oo órakor
a Németh Kámán Magyar Útkör szervezésében
fáklyás felvonulás indul a Károlyi Kastélyból,

koszorúzás az Óvodakertben 
a kopjafánál 

és az ’56-os emlékműnél.
Az ünnep előestéjén beszédet mond

Dr. Drábik János

A városi ünnep 
a Fáy András Általános Iskolában

(Fót, Vásár tér 1.) 
október 23-án 10 órakor kezdődik.

Ünnepi műsor a
Szabad Ötletek Színháza előadásában

Szereplők:

Túróczy Éva, Farkas Zoltán,
Nádházy Péter, Bor Viktor

Köszöntőt mond:
Fót Város Polgármestere

Közreműködik:
a Fóti Ökumenikus  Kórus

vezényel Horváth Tamás

Fót Város Önkormányzatának kiemelt városi rendezvénye Szervező: Fóti Közművelődési és Közgyűjteményi Központ 
(2151. Fót, Vörösmarty tér 3.) Tel.: 70 33 15 806 email: fotimuvhaz@gmail.com, www. vmh.hu

Tisztelettel és szeretettel várjuk

hagyományos
Kálmán-napi találkozónkra

2014. október 12-én (vasárnap) 
15:oo órára

a Németh Kálmán Emlékházba
(Fót, Béke u. 31.).

Program:
Lovas Franciska festő-restaurátor művész 

vetített képes beszámolója az Emlékház festmé-
nyeinek restaurálásáról.

Az utóbbi időben érkezett adományok bemutatása, 
megköszönése

A kert ujjászületésének rövid története
Emléklapok, díjak átadása

A múzeumpedagógiai programunk keretében
az év legszebb képeit alkotó iskolásoknak.

Kamara tárlatok a tornácon:
a múzeumpedagógiai tanév legszebb alkotásai

fotókiállítás a kert rehabilitációjáról

Vendégeink:
Segesdy Erika (Zuna Adrienn unokája)
Simon András grafikusművész

A Városi Könyvtár programjai

Október 15. szerda 18.00
Lackfi János irodalmi estje

Felnőtt részleg
A költővel Luzsicza István beszélget

Október 23 – november 3.
Kisalagi Fiókkönyvtárunk ZÁRVA tart

Nyitás: november 4. kedd

Október 25. szombat 13.30-16.30
Kézműves foglalkozás

Gyermekrészleg

November 15. szombat 9.30-12.30
Kézműves foglalkozás
Fiókkönyvtár-Kisalag

A Károlyi Sándor Kör

meghívja Önt a következő összejövetelére, 
melynek témája:

Árpád-házi Szent Erzsébet

„Beragyogta a világot…”

Előadó:

Dr Varsányi Katalin

Helye:
Fóti Római Katolikus Templom

2151.Fót,Vörösmarty u. 2.

Ideje:

2014. október 13. ( HÉTFŐ! ) 18.30 óra

Itt a szavazás Ideje, 5 évre választjuk meg Fót Irányító testületét

Kedves Olvasóink!
Az október 12-re kitűzött választások kampányától hangos szinte minden média az országban. Ez teljesen érthető, hiszen igen nagy jelen-
tőségű esemény előtt állunk, nem mindegy, kik lesznek az elöljáróink, kik vezetik városunkat öt esztendőn keresztül. Így van ez Fóton is, 
a fóti emberek is azt latolgatják, a hat polgármesterjelöltből ki kap bizalmat vajon a választóktól, s az sem mindegy kik kerülnek be mellé 
a képviselő-testületbe, hiszen az elképeléseit a polgármester is csak úgy tudja megvalósítani, ha azokat a képviselők többsége támogatja, 
azaz a testületi üléseken szavazati többséget kap.
Forró a helyzet nálunk, bőséges a választék, egy-egy körzetben négy-öt képviselőjelölt számít a lakosság szavazataira.

Újságunk korábbi számában ismertettük felajánlásunkat, hogy a képviselőjelölteknek negyed oldal, a polgármesterjelölteknek fél oldal 
helyet biztosítunk ingyenesen a bemutatkozásukhoz. Éltek is vele sokan, sőt még fizetett politikai hirdetéseket is kértek elhelyezni pártok, 
szervezetek. Mindennek következménye, hogy az újság nem hogy megtelt a bemutatkozók írásaival és képeivel, de még az oldalak számát 
is jelentősen meg kellett növelnünk. Ennek persze az lett a következménye, hogy a szokásos egyéb közéleti cikkeink, híreink háttérbe 
szorultak, illetve túlnyomó többségük ki is maradt ebből a lapszámból. Ezt sajnálattal kellett tudomásul vennünk, de bizonyára érthető, 
hogy most a választási témák a legfontosabbak, hiszen Fót jövője forog kockán. Elnézést kérünk azoktól, akik a megszokott, bővebb és 
sokrétű tájékoztatást hiányolják. Amely témák nem avulnak el időközben, azokra természetesen a várható nyugodtabb időszakokban, 
novemberben, decembernek visszatérünk.

Rendszeresen be szoktuk mutatni többek közt 
a városunkban történő beruházások, fejlesztések 
állapotát, most erre is csak rendkívül szűken tu-
dunk lehetőséget találni. Az időszak egyik látvá-
nyos eredménye a Fóti Közszolgáltató Kft által 
elkészített és helyére állított buszváró a Dózsa 
György úton. Fót legforgalmasabb buszmegál-
lója egészült ki így, ezzel a létesítménnyel, ami a 
közelgő őszi-téli, szeles, esős-havas időjárásban a 
busszal közlekedőknek enyhíti, teszi kellemeseb-
bé majd a várakozás perceit. Amint azt Szent-Ivá-
nyi Géza ügyvezető ismertette, a buszváró kör-
nyezetét is rendbe teszik, már láthatók az ágyások 
szegélyei, s saját nevelésű virágokkal és facseme-
tékkel már október közepére be is ültetik. Ismét 
rendezettebbé válik Fót egyik része. Van azonban 
még mit rendbe tenni városunkban a következő 
képviselő-testületnek is. 

Windhager Károly
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FÓTI HÍRNÖK

HIRDETMÉNY
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

felsőoktatási hallgatók számára
 Fót Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet alapján 

ezennel kiírja a 2015. évre a 2014/2015. tanév második és a 2015/2016. tanév első félévére vonatkozóan

„A” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

1. A pályázat célja
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrend-
szer (a továbbiakban: Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer) célja az 
esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoru-
ló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása. A Bur-
sa Hungarica Ösztöndíjrendszer többszintű támogatási rendszer, 
amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál: a települési 
önkormányzatok által nyújtott támogatás, a megyei önkormányza-
tok által nyújtott támogatás és a felsőoktatási intézményi támoga-
tás. Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos adatbázis-kezelői, koordi-
nációs, a települési és megyei ösztöndíj pénzkezelési feladatait az 
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: Támogatás-
kezelő) végzi, míg az elbírálási feladatokat az ösztöndíjpályázathoz 
csatlakozó települési és megyei önkormányzatok látják el.

2. A pályázók köre
A Bursa Hungarica Ösztöndíjban az 51/2007. (III.26.) Kormány-
rendelet 18. § (2) bekezdése alapján kizárólag a települési önkor-
mányzat területén állandó lakóhellyel (a továbbiakban: lakóhely) 
rendelkezők részesülhetnek. [A Kormányrendelet „állandó lakóhely” 
fogalma a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásá-
ról szóló 1992. évi LXVI. törvény „lakóhely” fogalmának feleltethető 
meg, amelyet a pályázó a lakcímkártyájával tud igazolni.]
Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat illetékes-
ségi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű 
felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intéz-
ményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű 
(nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező 
alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező 
mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve fel-
sőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat. 
Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2014 szeptemberében felsőoktatási tanul-
mányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas 
hallgatói jogviszonya 2015 őszén már nem áll fenn, úgy a 2015/2016. 
tanév első félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra.
Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akik-
nek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási intézményben a pályázás 
időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy 
a 2014/2015. tanév második félévére a beiratkozott hallgató aktív 
hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen .

Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:
•	 középiskolai akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzés-

ben vesz részt 
•	 a Magyar Honvédség és a fegyveres szervek hivatásos és szerző-

déses állományú hallgatója
•	 doktori (PhD) képzésben vesz részt 
•	 kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban
Az ösztöndíjat minden pályázati fordulóban újra kell pályázni.

3. A pályázat benyújtásának módja 
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkeze-
lési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bur-

sa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek eléré-
se: https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx
Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben regisztráltak a 
rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasz-
nálónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rend-
szerbe. Amennyiben jelszavukat elfelejtették, az Elfelejtett jelszó 
funkcióval kérhetnek új jelszót. A pályázói regisztrációt vagy a belé-
pést követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése a csatlakozott 
önkormányzatok pályázói részére. A pályázati űrlapot minden év-
ben újra fel kell tölteni! A személyes és pályázati adatok ellenőrzését 
és feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva 
a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A 
pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mel-
lékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott 
valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. 
A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzat köteles az 
EPER-Bursa rendszerben igazolni. A nem befogadott pályázatok a 
bírálatban nem vesznek részt.

4. A pályázat rögzítésének és az önkormányzatokhoz történő 
benyújtásának határideje: 2014. november 7.
A pályázatot papíralapon (nyomtatott formában), a lakóhely sze-
rint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál kell 
benyújtani. 

5.A pályázat kötelező mellékletei:
1./A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói jogvi-
szony-igazolás a 2014/2015. tanév első félévéről.
Amennyiben a pályázó egy időben több felsőoktatási intézménnyel 
is hallgatói jogviszonyban áll, pályázatában csak azt a felsőoktatási 
intézményt kell megneveznie, amellyel elsőként létesített hallgatói 
jogviszonyt. A felsőoktatási intézmények szerződése alapján folyó, 
közösen meghirdetett – egyik szakon nem hitéleti, a másik szakon 
hitoktató, illetve hittanár – kétszakos képzés esetében a hallgató az 
állami felsőoktatási intézményt köteles megnevezni. 
2./Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre 
jutó havi nettó jövedelméről.
3./A szociális rászorultság igazolására az alábbi okiratok szolgálnak:
- A pályázó szülője gyermekét egyedül neveli (elvált vagy külön élő). 
- A pályázó személy árva vagy félárva.
- A pályázó valamilyen krónikus betegségben szenved, vagy család-
ban folyamatos ellátást      igénylő beteg van.
- A pályázó szülője/gondviselője munkanélküli vagy nyugdíjas.
- A pályázónak gyermeke van.
- A pályázó családjában lévő eltartottak száma három vagy annál 
több.
- A pályázó kollégiumi ellátásra jogosult, de helyhiány miatt abban 
nem részesült.

További felvilágosítás az alábbi elérhetőségeken kérhető:
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Ügyfélszolgálati Iroda,

Telefon: 06-27/535-395/ 120. m mellék,
e-mail cím: szoboszlai.gyulane@fot.hu

„B” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

1. A pályázat célja
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer (a 
továbbiakban: Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer) célja az esélyteremtés 
érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatás-
ban való részvételének támogatása. A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer 
többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három 
forrás szolgál: a települési önkormányzatok által nyújtott támogatás; a me-
gyei önkormányzatok által nyújtott támogatás és a felsőoktatási intézményi 
támogatás. Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos adatbázis-kezelői, koordi-
nációs, a települési és megyei ösztöndíjjal kapcsolatos pénzkezelési feladata-
it az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (továbbiakban: Támogatáskezelő) 
végzi, míg az elbírálási feladatokat az ösztöndíjpályázathoz csatlakozó tele-
pülési és megyei önkormányzatok látják el.

2. Pályázók köre
A Bursa Hungarica Ösztöndíjban az 51/2007. (III.26.) Kormány-
rendelet 18. § (2) bekezdése alapján kizárólag a települési önkor-
mányzat területén állandó lakóhellyel (a továbbiakban: lakóhely) 
rendelkezők részesülhetnek. [A Kormányrendelet „állandó lakó-
hely” fogalma a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyil-
vántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény „lakóhely” fogalmá-
nak feleltethető meg, amelyet a pályázó a lakcímkártyájával tud 
igazolni.] Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat 
illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális 
helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik:
a) a 2014/2015. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középis-
kolások; vagy
b) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe 
még felvételt nem nyert érettségizettek;és a 2015/2016. tanévtől 
kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappa-
li tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alap-
képzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben 
kívánnak részt venni. 
c) A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 
2015/2016. tanévben először nyernek felvételt felsőoktatási intéz-
ménybe, és tanulmányaikat a 2015/2016. tanévben ténylegesen 
megkezdik.
Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:
•	 középiskolai akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzés-

ben vesz részt 
•	 a Magyar Honvédség és a fegyveres szervek hivatásos és szerző-

déses állományú hallgatója
•	 doktori (PhD) képzésben vesz részt 
•	 kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban

3.A pályázat benyújtásának módja :
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkeze-
lési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bur-
sa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek eléré-
se: https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx
Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben regisztráltak a rend-
szerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználó-
név és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe. 
Amennyiben jelszavukat elfelejtették, az Elfelejtett jelszó funkcióval 
kérhetnek új jelszót. A pályázói regisztrációt vagy a belépést követően 
lehetséges a pályázati adatok feltöltése a csatlakozott önkormányza-
tok pályázói részére. A személyes és pályázati adatok ellenőrzését és 
feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a telepü-
lési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak 

a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt 
érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiá-
nyában a pályázat formai hibásnak minősül. A benyújtott pályázatok 
befogadását az önkormányzat köteles az EPER-Bursa rendszerben iga-
zolni. A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.

4. A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő be-
nyújtásának határideje: 2014.november 07.
A pályázatot papíralapon (nyomtatott formában), a lakóhely szerint ille-
tékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál kell benyújtani.

5. A pályázat kötelező mellékletei:
1./Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre 
jutó havi nettó jövedelméről.
2./A szociális rászorultsága igazolására az alábbi okiratok:
- A pályázó szülője gyermekét egyedül neveli (elvált vagy külön élő). 
- A pályázó személy árva vagy félárva.
- A pályázó valamilyen krónikus betegségben szenved, vagy család-
ban folyamatos ellátást igénylő beteg van.
- A pályázó szülője/gondviselője munkanélküli vagy nyugdíjas.
- A pályázónak gyermeke van.
- A pályázó családjában lévő eltartottak száma három vagy annál több.
- A pályázó kollégiumi ellátásra jogosult, de helyhiány miatt abban 
nem részesült.
A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel 
együtt érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai hi-
básnak minősül. További felvilágosítás az alábbi elérhetőségeken kér-
hető: Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Ügyfélszolgálati Iroda. Tele-
fon: 06-27/535-395/ 120. m mellék. email:szoboszlai.gyulane@fot.hu
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FÓTI HÍRNÖK

Megindult a kormány lakossági energia-
hatékonyságot javító programja.

Ezen belül a következő három pályázat 
adható be október 22-től:

Tüzelőberendezések: a programsorozat első lépcsője szept. 
22-én jelent meg. Ennek célja az elavult kazánok, tüzelőberende-
zések új, nagyobb energiahatékonyságú fűtőberendezésekre történő 
cseréje. A keretösszeg mindössze egymilliárd forint. Ezen a pályá-
zaton a magyarországi lakóhellyel rendelkező magánszemélyek in-
dulhatnak. Pályázatonként maximum 40 százalékos támogatást és 
lakásonként maximálisan bruttó 650 ezer forintot lehet elnyerni. A 
pályázat utófinanszírozású.

Háztartásigép-csere program: szeptember 25-én jelent meg 
627,1 millió forintos keretösszeggel. A háztartásigép-korszerűsítési 
támogatásra csak nyugdíjasok és nagycsaládosok adhatnak majd be 
pályázatot. Az elérhető támogatás összege háztartásigép-csere prog-
ramban a gépek beszerzési árának 50 százaléka, az A+ energiaosztá-
lyú készülékekre maximum 25 ezer forint, az A++ és A+++ gépekre 
legfeljebb 35 ezer forint lehet. Az is fontos, hogy a cserével háztar-
tásonként minimum 10 százalék energia megtakarítást, vagy lega-
lább évente a szén-dioxid-kibocsátás 20 kilogrammos csökkenését 
kell elérni. Ebből adódóan a pályázat elsősorban a kis háztartásokat 
támogatja. Ennél a pályázatnál a támogatás a vásárlás összegénél 
azonnal érvényesíthető lesz a boltokban az elnyert támogatói okirat 
felmutatásával!

Nyílászárók: A külső homlokzati nyílászárócsere-programmal 
feltehetően szeptember 29-én jelenik meg 1,1 milliárd forint kere-
tösszeggel. A megítélhető legmagasabb támogatás bruttó 520 ezer 
forint. Ezen a pályázaton is indulhat bármely magánszemély ma-
gyarországi lakóhellyel. Ez a pályázat utófinanszírozású lesz.
A pályázatokat a meghirdetéstől számított 30. naptári napot kö-
vetően lehet majd először benyújtani a pályázat lezárásáig, vagy a 
rendelkezésre álló keret kimerüléséig (ez utóbbi valószínűsíthető). 
A pályázat internetes beadással történik - ahol a napra és perce pon-
tosan regisztrált beérkezési sorrend számít!
A pályázatokat kizárólag a pályázati portálon keresztül nyújthat-
ja be a www.magyarorszag.hu Kormányzati Portálon ügyfélkapus 
regisztrációval rendelkező természetes személy, aki a megvalósítás 
helyszínéül szolgáló ingatlan – tulajdoni lapon szereplő – valame-
lyik tulajdonosa. 
Bővebb információ: Forrás-Trend Kft. 
2120 Dunakeszi, Barátság út 6/A, III/8.,
rezsicsokkentes@forrastrend.hu, +36 30/690-6788

HIRDETMÉNY

Tisztelt Lakosság!
Fót Város Önkormányzata - önként vállalt segítségnyújtás for-
májában - támogatni kívánja az általános iskola első osztályát 
megkezdő tanulókat.
A támogatás összege: 5000 Ft. A támogatás feltétele: fóti állandó lakóhely.
A kérelem nyomtatványokat az oktatási intézmények juttatják el az 
érintettekhez, amelyeket kitöltve, illetve iskolalátogatási igazolást 
mellékelve a Polgármesteri Hivatalhoz lehet benyújtani.
A kérelem benyújtásának határideje: 2014. november 1.
A támogatás kifizetése bankszámlára történő utalással, annak hiá-
nyában postai kézbesítéssel fog történni.
További felvilágosítás az alábbi elérhetőségeken kérhető:
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Ügyfélszolgálati Iroda :
telefon: 06-27/535-395/120 és 122 m mellék.
 e-mail: szoboszlai.gyulane@fot.hu, markosne.ella@fot.hu

Senior Mentor Program

A Civil Vállalkozások közhasznú szervezet 55 év feletti felnőtteket 
keres, hogy - mint mentorok és oktatók - az olvasás elsajátításában 
segítsenek a helyi általános iskolás diákoknak.
Legyen Ön is a Senior Mentor Program tagja:
•	 segítsen egy fiatal diáknak, hogy sikeresen vegye a tanulmányi 

akadályokat;
•	 dolgozzon együtt csapatban más idősebb felnőttekkel és
•	 kapjon havi ösztöndíjat!
A pedagógiai tapasztalat nem előfeltétel.
További információ:
www.civilvallalkozasok.hu, info@civilvallalkozasok.hu

ORTOPÉD RENDELŐ 
FELSŐGÖDÖN 

Dr. Straub Ákos ortopéd-, traumatológus, 
általános sebész főorvos és sportorvos 

—Mozgásszervi betegségek kezelése 
—Gyógyászati segédeszközök, gyógycipők felírása  
—Szemölcsök, anyajegyek és egyéb bőrhibák hegmentes 

eltávolítása 
—Visszér és benőtt köröm hatékony kezelése 
—Ízületi ultrahang vizsgálat 
—Sportorvosi ellátás 
—Térdízület hyaluronsavas kezelése ambulánsan 
—Csecsemők és gyermekek ortopédiai szűrése  
—Egészségügyi pénztárak szerződött partnere. 

Akadálymentesített rendelő 
Rendelési idő: kedd: 16-20 óráig, szombat: 9-14 óráig  

2132 Göd, Jósika u. 29.  
Bejelentkezés: 06-20-493-1593, 27-331-818, 

www.drstraub.hu 

FFFóóóttt   VVVááárrrooosss   ÖÖÖnnnkkkooorrrmmmááánnnyyyzzzaaatttaaa   rrreeennndddeeezzzvvvééénnnyyyéééttt   
tttááámmmooogggaaattttttaaa:::   

 
   Fót Fejlődéséért 
   Közalapítvány 

 
  
 

KKKüüülllööönnn   kkkööössszzzööönnneeettt::: 
   

Andi József László „Fóti Betyár”,  
Bartos Balázs, Döményi László, Döményi Péter,  

Fóti Rendőrőrs, Fóti Közhasznú Polgárőr Egyesület, Fóti Postagalamb 
Sportegyesület, Fóti Településszolgáltató Kft., Fóti Népművészeti 

Szakközépiskola pedagógusai és diákjai, Márk kisáruház, Papír-írószer- Deák u., 
Pászka pékség, Szekeres Gyula, Ullmann Sára és mindenki, aki segítette 

munkánkat. 
 

MMMééédddiiiaaapppaaarrrtttnnneeerrreeeiiinnnkkk:::   
Fóti Hírnök, Fót Café, Fót City,  

Duna-part programajánló 
 

EEEgggyyyüüüttttttmmműűűkkkööödddőőő   pppaaarrrtttnnneeerrreeeiiinnnkkk:::   
   
   
   

SSSzzzeeerrrvvveeezzzőőő:::   
   

ÜVEGEZÉS – KÉPKERETEZÉS
DÍSZÜVEGEZÉS

Fóti Üveges Manufaktúra (Károlyi út 15.)
tel/fax: (27) 817-673   mobil: (70) 284-6006

www.fotiuveges.hu   info@fotiuveges.hu

CO2 hegesztőket keresünk Pest 
megyei munkahelyre.

Szállás, utazás biztosított.
Kiemelt órabér.

telefon: 70/384-7636,
70/311-0281

email: szakma2011@freemail.hu

CO2 és AWI hegesztőket keresünk
azonnali kezdéssel.

Kiemelten magas kereseti lehetőség.
Szállás, utazás biztosított.

telefon: 70/604-1265
Email: femmunka10@gmail.com

Fót jövője 2015 – 2020
Milyen fejlesztések várhatók az előttünk lévő EU-s ciklusban? E 
tárgyban Pest Megyei Közgyűlése kérte be a települések jövőben 
tervbe vett beruházásainak vázlatát. A „Felkérés a település fej-
lesztési elképzeléseinek egyeztetésére - harmadik fázis” megke-
resésére, Fót Város Önkormányzata az alábbi projektjavaslatokat 
tette közzé: 

A javasolt fejlesztések 2015 és 2020 között valósulhatnak meg, 
melyhez UNIÓS pályázati pénzekre számítunk.

1. Németh Kálmán Általános Iskola energetikai fejlesztése
2. Apponyi Franciska Óvoda Fruzsina utcai tagóvoda energetikai 

fejlesztése
3. Bel- és külterületi, települést összekötő kerékpárutak 
4. Tóli Bánya – Szabó D. u. (járda+zebra) gyalogos közlekedés, 5 

km járdaépítés + 2 km felújítás 
5. Fót Város Nyugati ipari területeinek a fejlesztése, IPARI PARK 

infrastruktúra
6. Fót Város belvárosának rekonstrukciója, helyi termelői piaccal, 

térfigyelő kamerarendszer kiépítésével, parkok felújításával, fa-
lumúzeum létesítésével.

7. A Barackos iparterületén közműfejlesztés 
8. Az Egészségügyi Központ energetikai korszerűsítése 
9. A Boglárka Óvoda - Bölcsőde utcai épület energetikai fejlesztése
10. A Központi Konyha energetikai fejlesztése
11. Az Ifjúsági Ház energetikai korszerűsítése
12. Járdaépítés

mI mIbe került!?
Számos esetben latolgatják az emberek, hogy melyik fóti beruházás 
mibe került a városnak. A legrosszabb az, ha vélt adatok alapján 
érvelnek, esetleg kellő ismeret híján, vagy éppen szándékosan eltor-
zítva, eltúlozva a tényleges költségeket. Azt szeretnénk, ha a valót-
lanságok helyett a munkálatok tényszámait ismernék az emberek, 
ezért közöljük az alábbi összesítést. 

Beruházás Költség (Ft)
 4.513.280

ELMÚ hálózatfejlesztés  400.000

Művelődési Ház Összesen 200.195.799

Rév utca-Rákóczi út 
útburkolat felújítás

11.303.000

Károlyi István szobor 
állítása és 
környezetének 
rendezése, Óvodakert 

13.256.535

Apponyi Franciska 
Óvoda Ibolyás utcai 
Tagóvoda építés, 
valamint parkoló 
kialakítás

138.235.407

Dózsa György utcai 
járda

2.865.120

Városház megépítéséhez parkoló vásárlása 14.827.085

Ingatlan vásárlás városház céljára 103.341.702

városháza összesen 118.168.787

I. világháborus 
emlékmű felújítása és 
park rendezése

7.060.779

városháza

Művelődési Ház
2.300.000

Hang és fénytechnika tervezés 2.000.000

Felvonó szünetmentes áramforrás 
(tervezés+kivitelezés)

3.200.000

tervezés

elektromos és gépész műszaki ellenőr

kiköltözés 222.751

közbeszerzési hatósági díj 644.000

kivitelezés 186.915.768
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10  é v  g a r a n c i áva l !

Tel: 06/70-633-5772

CNC gépkezelőket, marósokat és horizontál 
marósokat keresünk budapesti munkahelyre.

Szállás, utazás biztosított.
Telefon: 70/311-0535, 70/366-5808

Email: sipek2000@gmail.com

CO2 hegesztőket (135 – 136-os eljárás), 
szerkezetlakatosokat, híddarusokat (20 tonna)

keresünk budapesti munkahelyre. 

telefon: 70/366-5808
Email: corn5555@gmail.com

20 éves a Katolikus Egyházközség Gondviselés Óvodája

Horváth Lajossal ismerkedtünk a Könyvtárban, ahol dedikálta is Fót 
története 1711-ig. c kötetét.

Beszélgetőtársai Molnár Krisztina és Szűcs Mária

Igazi tömeget mozgatott meg a Nyitott Templomok éjszakája. 
A Szeretethimnusz betűit hordozták lámpásaikon az em-

berek, körbejárva a belvárost a Katolikus templomtól, érintve 
az Evangélikus, a Baptista és a Református templomot.

Szüreti mulatság testvértelepülési vendégekkel.
Tánc a Dózsa György úton

Bátyú küldöttsége egy festményt hozott ajándékba

A Hét Vezér lovas tanya hölgylovasai a szüreti menettel jöttek föl a hegyre

Újdonság volt a kisvonat, amely folyamatosan szállította ingyenesen az utasokat a Somlyóra és vissza.
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FÓTI HÍRNÖK

Tisztelt Választópolgárok!
Tisztelt független képviselőjelöltek!

Az Önök független jelöltként való indulása visszaidézi az elmúlt 24 évet, amikor a testületben az erőviszonyok mindig patthelyzetet 
idéztek elő a város kárára. Döntésük azt jelzi, hogy a politikai éleslátásuk, talán a személyes érdekeik és indulataik hatására elhomályosult. 
A FIDESZ-KDNP Fót ügyében illetékes vezetése a személyi érdekek háttérbe szorítása érdekében, új stratégiát választott. A változás első 
jeleként 8 jelöltjéből 6 új jelöltet állított, akik a teljes megújulás érdekében fogtak össze. A 2013. novemberi és 2014. márciusi polgármes-
terválasztás bizonyította, hogy lehet külön-külön indulni, de eredmény csak az összefogással érhető el. 
A FIDESZ-KDNP jelöltjei összefogtak azért, hogy felgyorsítsák Fót fejlődését, városiasodását. 
Pozderka Gábor és Földi Pál független polgármesterjelötként való indulásukkal akadályozzák a jobboldal egységét, a stabil önkormányzat 
létrejöttét, ezzel veszélybe sodorhatják Fót jövőbeni fejlődését, mivel gazdasági fejlődés csak stabil városvezetés mellett képzelhető el.
Lehet, hogy a baloldal versenyképes ajánlata, a liberálisok csábítása, vagy csak személyes érdekeik, sértettségük miatt, de Földi Pál is és 
Pozderka Gábor is átállt a másik oldalra. Minden Pozderka Gáborra és Földi Pálra leadott szavazat a bal-liberális oldalt erősíti.
A függetleneket becsapták. A jelöltek nem egy szervezet tagjaiként indultak, így nincs kompenzációs listájuk és listás helyet nem tudnak szerezni. 
Fóton az elmúlt években a több mint 80 önkormányzati képviselőből egy volt független. 
Tekintettel arra, hogy független jelöltként képviselői helyhez jutásukra minimális az esélyük, ezért az indulásuk a jobboldaltól veszi el a 
szavazatokat, értelmetlenül. Mivel az elmúlt választásokon 2, 3, 12 szavazatkülönbséggel is nyertek meg körzeteket, a függetlenek indulá-
sukkal a bal-liberális oldalt juttathatják képviselői helyekhez.
Egy független induló már megértette, hogy indulása milyen károkat okozhat a jobboldalnak és visszalépett. 
Tekintettel a fentebb leírtakra, kérjük a független jelölteket, gondolják végig korábbi döntésüket és vonják vissza indulásukat.

BÍZZON A FIDESZBEN - A KÖZÖSSÉGI ÉRDEK FELÜLÍRJA AZ EGYÉNI ÉRDEKET

                              CSAK A FIDESZ!       OKTÓBER 12.

Polgármester

Sorszám Jelölt neve Jelölő szervezet

1 Takács István MSZP

2 Földi Pál János független

3 Pozderka Gábor független

4 dr. Vargha Nóra Mária MLP-Együtt-PM-DK

5 Bartos Sándor FIDESZ-KDNP

6 Kancz István Jobbik

Egyéni választókerületi jelöltek
01. sz.

Sorszám Jelölt neve Jelölő szervezet

1 Merkwart Krisztián Jobbik

2 Varga József Csongor független

3 Fábry Béla MSZP

4 Madaras Ádám Fidesz-KDNP

5 Cseri Sándor István MLP-Együtt-PM-DK

02. sz.

Sorszám Jelölt neve Jelölő szervezet

1 Fábi Erika MSZP

2 Bukta András János Jobbik

3 Bartos Sándor Fidesz-KDNP

4 Kővágó Edina Ilona MLP-Együtt-PM-DK

5 Horváth János független

03 sz.

Sorszám Jelölt neve Jelölő szervezet

1 Urbán Zsombor Gábor független

2 Takács István MSZP

3 Ponyiczky László József MLP-Együtt-PM-DK

4 Kovács Ákos független

5 Lévai Sándorné FIDESZ-KDNP

6 Sándor István Jobbik

04 sz.

Sorszám Jelölt neve Jelölő szervezet

1 Sityárevity István Jobbik

2 Acél Sándor MSZP

3 Kalászi Gábor MLP-Együtt-PM-DK

4 Bíró Zoltán FIDESZ-KDNP

5 Gyuráné Deszpót Ildikó független

6 Csöndes Zoltánné független

05 sz.

Sorszám Jelölt neve Jelölő szervezet

1 Csorba Viktor MSZP

2 Bernát Anna Viktória független

3 Németh József FIDESZ-KDNP

4 dr. Vargha Nóra Mária MLP-Együtt-PM-DK

5 Srankó Anna Katalin Jobbik

06 sz.

Sorszám Jelölt neve Jelölő szervezet

1 Fodros István MSZP

2 Csóka Gergely Jobbik

3 Udvardy László Sándor MLP-Együtt-PM-DK

4 Gellai István FIDESZ-KDNP

5 Pozderka Gábor független

07 sz.

Sorszám Jelölt neve Jelölő szervezet

1 Csorba István MSZP

2 Földi Pál János független

3 Szabó Mihály MLP-Együtt-PM-DK

4 Szilágyi Attila Jobbik

5 Nagy Krisztián Fidesz-KDNP

08 sz.

Sorszám Jelölt neve Jelölő szervezet

1 Kancz István Jobbik

2 Bartos Ferenc MLP-Együtt-PM-DK

3 Simon Tamás Ferenc KDNP

4 Koncz János Sándor MSZP

5 Tokár Péter független

nemzetiségi képviselőjelöltek.

Sorszám Jelölt neve Jelölő szervezet

1 Sütőné Németh Gina 
Alexandra

Roma Polgári 
Tömörülés

2 Németh Richárd Lungo Drom

3 Németh Ferencné Roma Polgári 
Tömörülés

4 Kőszegi Alexandra 
Ramóna

Lungo Drom

5 Kovács Antal Máté Lungo Drom

6 Sárközi Krisztián Lungo Drom

7 Németh Ferenc Roma Polgári 
Tömörülés

8 Kőfalvi Csaba István Lungo Drom

nem várt bonyodalom a választásI kampányban
Pozderka Gábor, bár független polgármesterjelöltként adta föl hirdetését újságunk szeptem-
beri lapszámában, jelezte azonban benne, hogy a helyi FIDESZ és KDNP szervezet támo-
gatását bírja. Megjelent kijelentése ellen kifogást jelentett be egy személy a Helyi Választási 
Bizottsághoz, amely összeült és elbírálta a kifogást. Döntésük szerint Pozderka Gábor hir-
detését a választók megtévesztésére alkalmasnak minősítették, s döntésükkel eltiltották a 
polgármesterjelöltet a további jogsértéstől. 
Pozderka Gábor megfellebbezte ezt a döntést, mivel mind a két helyi szervezet hiteles el-
nökségi határozata a birtokában van, melyek igazolják, hogy valóban őt szavazták meg az 
októberi helyhatósági választásokra polgármesterjelöltnek. 
Részlet Pozderka Gábor indoklásából:
Az én életfelfogásom szerint, ha valaki igazat mond, abból nem lehet baj és hosszútávon sokkal in-
kább megéri, mint hazudni. A jegyzőkönyvek és a nyilatkozatok tanúsága szerint mind a FIDESZ, 
mind a KDNP fóti csoportjai egyhangúan, tehát tartózkodás és ellenszavazat nélkül jelöltek pol-
gármesternek. Én ezt köszöntem meg a Fóti Hírnök előző lapszámában megjelent hirdetésemben.
A FIDESZ felsőbb vezetése azonban ennek a döntésnek a végrehajtását megakadályozta, és olyan 
listát állított a választásra, amiről a fóti szervezeteket nem kérdezték meg. Ez a diktátum szá-
munkra, akik egy keresztény, polgári értékrendet képviselünk, nem elfogadható. Ezért független 
jelöltként vállalom a megmérettetést. 
„A hitelesség az, ha kitartunk amellett, akik vagyunk, még ha körülöttünk mindenki azt akarja 
is, hogy mások legyünk.” Michael Jordan

A Pest Megyei Területi Választási Bizottság igazat adott Pozderka Gábornak és a Helyi Vá-
lasztási Bizottság határozatát megváltoztatta és a polgármesterjelölt szeptemberben megje-
lent hirdetésének tartalma elleni kifogást elutasította.
Ezt követően a FIDESZ nevében az alábbi tájékoztatást kapta szerkesztőségünk. 
Tisztelt Főszerkesztő Úr!
Egyrészt tájékoztatjuk, hogy Pozderka Gábor a választókat megtévesztő jogsértésére 
vonatkozóan 2014. 09. 29-én a jogi képviselő beadta a Pest Megyei Területi Választási 
Bizottság 124/2014. (IX.26.) sz TVB határozatával szemben, a törvényes határidőn 
belül, a bírósági felülvizsgálati kérelmet a Fővárosi Ítélőtáblához.
Néhány napon belül erre is megjött a válasz, a Fővárosi Ítélőtábla helyben hagyta a Területi Választási Bizottság döntését, s a kifogást ők 
is elutasították.
A fentieken túl az alábbi nyilatkozat közlését is kérték fizetett politikai hirdetésként megjelentetni a FIDESZ-KDNP vezetői.

NYILATKOZAT

Meghökkenve olvasták a FIDESZ-KDNP Pest Megyei 05. Választási Körzet felelős vezetői, hogy a fóti választáson induló polgármester 
jelöltek közül Pozderka Gábor megköszöni a FIDESZ és a KDNP támogatását, miközben független jelöltként indult el a FIDESZ-KD-
NP hivatalos jelöltje ellen. Ezzel a lépésével ugyanis megszűnt a tagsága a FIDESZ Alapszabálya a II. Fejezet (A Szövetség tagjai) 9. § (3) 
bekezdése alapján. 

9.§ (3) Kizárási javaslat nélkül megszűnik annak a tagnak a tagsági viszonya, aki − a Szövetségen belül arra felhatalmazott testülettel történő 
előzetes egyeztetés és annak hozzájárulása nélkül −,…az önkormányzati választásokon…független jelöltként, akár egyéniben, akár listán, jelölteti 
magát a Szövetség hivatalos jelöltjével szemben. A tagsági viszony a jelöltként történő hivatalos bejelentés napján szűnik meg.

A FIDESZ-KDNP hivatalos jelöltjei Bartos Sándor polgármesterjelölt, 1 körzet: Madaras Ádám, 2 körzet: Bartos Sándor, 3 körzet: Lévai 
Sándorné, 4. körzet: Bíró Zoltán, 5. körzet: Németh József, 6. körzet: Gellai István, 7. körzet: Nagy Krisztián, 8. körzet: Simon Tamás 
Sajnálatos, hogy Pozderka Gábor 20 éves elvi kötődését nem csak feladta, de saját múltjával is szembefordult, ugyanakkor a választókat 
megtévesztve narancsszínben akar megjelenni és valótlanul FIDESZ-KDNP támogatásra hivatkozik. 
Pozderka Gábor indulásával a bal-liberális oldal malmára hajtja a vizet!

Tuzson Bence
Pest Megye 05. Választókerületi elnökFIDESZ-KDNP országgyűlési képviselő 

BÍZZON A FIDESZBEN - A KÖZÖSSÉGI ÉRDEK FELÜLÍRJA AZ EGYÉNI ÉRDEKET

                              CSAK A FIDESZ!       OKTÓBER 12.
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kedves FótIak! tIsztelt választópolgárok!

2014. október 12-én, az önkormányzati választások alkalmával, Önnek ismét lehe-
tősége nyílik döntést hozni Fót jövőjéről. A fóti választás új és kedvező helyzetben 
történik. A FIDESZ- KDNP Kormány átvállalta Fót adósságát, megnyitva ezzel újra 
Fót előtt a gyorsabb fejlődés lehetőségét. A FIDESZ-KDNP csapat célja, hogy Fót 
irányítása átlátható és követhető legyen a lakosság számára. Az elmúlt 5 hónap dina-
mikus munkája és eredményei lehetőséget adnak a kialakuló új önkormányzatnak, 
hogy felgyorsítsák az elindított fejlődést. A FIDESZ-KDNP csapata nem csak tisz-
tában van azzal, hogy milyen lépések szükségesek Fót fejlődéséhez, mi le is írjuk, és 
nyilvánossá tesszük programunkat, a kitűzött feladatokat pedig végre is hajtjuk. 

Ajánlom az új FIDESZ KDNP csapatát, Ők jelentik a garanciát a változásra.
Mindez azonban csak az Ön támogatásával sikerülhet!

1. Elérkezettnek látjuk, hogy Fót végre városhoz méltó főteret kap-
jon. A művelődési ház felújítása októberben befejeződik. A régi 
ABC épülete már Fót tulajdonában van, ez jó kiindulási pontot 
biztosít az új városháza, főtér végleges koncepciójának kialakításá-
hoz. A megvalósításhoz szükséges pénzügyi források megszervezé-
sét, alapvető célkitűzésünknek tartjuk.
2. A csapadékvíz elvezetés problémája mára Fót elsőszámú priori-
tásává vált. Elkészült a város egészére vonatkozó vízrendezési terv, 
ütemezéssel együtt. Az első ütem kivitelezésére vonatkozó pályázat 
kiírásra került, eredménytelen lett, így folyamatban van a pályázat 
ismételt kiírása. A FIDESZ KDNP csapat lényegesnek tartja a tá-
jékoztatást, a nyilvános vízrendezési terv mellett az ütemtervről is 
tájékoztatást adunk. 
3. Fót főútjai túlterheltek. Törvényi előírás, hogy az M3-as autópá-
lyához biztonsági elkerülő út épüljön. Minden rendelkezésre álló esz-
közt felhasználunk annak érdekében, hogy ez az út, mely Mogyoród 
felől érkezik Fótra a temető előtt kikerülje majd Fótot, és a Tímár 
telep előtt csatlakozzon be a pesti útba, és mielőbb megépüljön.
4. A belterületi utak pormentesítése, aszfaltozása az anyagi források 
szűkössége miatt lassan halad. A hátra lévő pormentesítendő utak 
felmérése elkészült. Ütemtervet készítünk a kivitelezés sorrendjét 
illetően, azt nyilvánosságra hozzuk, szigorúan betartva folytatjuk az 
építéseket. A kivitelezést komplex módon képzeljük el, úgy, mint 
a már megkezdett Géza fejedelem és Baross utcák esetében. Itt az 
úttal egy időben elkészül a vízelvezető rendszer és a járda is.
5. Új lendületet kívánunk adni a járdaépítéseknek. Az intézményeink 
akadálymentesítési koncepciójának tervei elkészültek. Ebben szerepel, 
hogy közintézményeink környékén a járdákat, parkolókat meg fogjuk 
építeni, az előre elkészített ütemezésnek megfelelően. Szintén koncep-
ciónk része, hogy mindazon belterületi utak esetében, amelyek még 
nem pormentesítettek, egyoldali járda épüljön a lakosság bevonásával. 
6. A testület megszavazta Fótliget rákötését a fóti közvilágítási hálózat-
ra. A közbeszerzési eljárás folyamatban van. Amennyiben a munkála-
tok befejeződnek, úgy Fótliget lakosainak közös költsége csökkenhet.

7. Nagy a lemaradásunk a kerékpárutak építése területén is. Folyik a Káro-
lyi István út, Kossuth Lajos utca, Keleti Márton utca – Dunakeszi irányába, 
a kerékpárút tervezése. A Kossuth Lajos utcai szűkület miatt, valószínűleg 
alternatív útvonalat kell keresniük a tervezőknek. Feladatunk a pályázati 
források felkutatása ahhoz, hogy ez a kerékpárút megépülhessen.
8. Fót déli vállalkozási területén, a barackosban, meg kell valósíta-
nunk a teljes közművesítést. A teljes terület 1/6-a önkormányzati 
tulajdonban van, mintegy 6 hektár. A közművesítést a tulajdono-
sok arányos teherviselésével kívánjuk megvalósítani. Ezen terület 
bevonása a gazdasági életbe, Fót elsőszámú prioritásai közé tartozik.
9. A városi piac, szabadidő-tér kialakítása folyamatban van. Az ön-
kormányzat megvásárolta a piacfelügyeletnek helyet adó épületet, 
átépítésének engedélyeztetése folyamatban van. Amint megkapjuk 
az engedélyeket, a terveknek megfelelően, a Shell kút mögött meg-
építjük az új piacteret és szabadidő-teret.
10. Nagy problémát jelent az ingázók számára a három vasútállomá-
sunk állapota. A Budapest-Vác vonal teljes felújítási munkálatai el-
kezdődtek. A következő években sor kerül a Vác-Fót-Budapest vonal 
felújítására és bővítésére is. Fót Három vasútállomásán ideiglenes eső-
beállót kívánunk felállítani odáig is, amíg a felújítás eléri városunkat. 
11. A testület megszavazta Fótliget rákötését a fóti közvilágítási háló-
zatra. A közbeszerzési eljárás folyamatban van. Amennyiben a munká-
latok befejeződnek, úgy Fótliget lakosainak közös költsége csökkenhet.
12. Nagy a lemaradásunk a kerékpárutak építése területén is. Fo-
lyik a Károlyi István út, Kossuth Lajos utca, Keleti Márton utca 
– Dunakeszi irányába, a kerékpárút tervezése. A Kossuth Lajos ut-
cai szűkület miatt, valószínűleg alternatív útvonalat kell keresniük 
a tervezőknek. Feladatunk a pályázati források felkutatása ahhoz, 
hogy ez a kerékpárút megépülhessen.
13. Fót déli vállalkozási területén, a barackosban, meg kell valósí-
tanunk a teljes közművesítést. A teljes terület 1/6-a önkormányzati
tulajdonban van, mintegy 6 hektár. A közművesítést a tulajdono-
sok arányos teherviselésével kívánjuk megvalósítani. Ezen terület 
bevonása a gazdasági életbe, Fót elsőszámú prioritásai közé tartozik.

BÍZZON A FIDESZBEN - EGYÜTT FÓTÉRT

                              CSAK A FIDESZ!       OKTÓBER 12.

dr. Tuzson Bence
országgyűlési 

képviselő

Simon Tamás
fejlesztési megbízott
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Tisztelt Fóti választópolgárok! Tisztelt 1. körzet Lakói!
Hat hónappal ezelőtt, 2014. március 19-én tettem le képviselői eskümet, azóta vagyok a fóti Testület 
tagja, az 1. számú választó körzet képviselője. Tavasszal megfogalmazott céljaim és terveim nem vál-
toztak, de elegendő idő hiányában munkámat csak elkezdeni tudtam. Ahhoz, hogy ismét sikeresen 
képviselhessem az itt élők érdekeit, az Ön támogató szavazatára is szükség van.
Az eltelt fél év tapasztalatai, az elért eredmények és jó néhány lakos arra biztatott, hogy folytassam 
megkezdett munkámat. Lesz dolgom bőven, hiszen szeretnék végleges megoldást találni a város (és 
azon belül az 1. választó körzet) utakkal, közművekkel, közbiztonsággal és közlekedéssel kapcsolatos 
problémáira. Szeretném, ha nem csak a tervezőasztalon lenne nyoma a Budapestet Dunakeszivel ösz-
szekötő, Fótot átszelő kerékpárúinak. Szeretnék egy sport- és rendezvénycsarnokot, amit megtölte-
nénk sport-, kulturális és szociális programokkal és egy városi uszodát is, ahol fiatal és idős egyaránt 
kikapcsolódhat. Ötleteimmel és képviselői szavazataimmal a városért szeretnék dolgozni: felelőtlen 
és mézes-mázos ígéretek helyett tettekkel bizonyítani Fót iránti elkötelezettségemet. Hiszek ebben 
a városban és lakóiban, rendületlenül hiszem, hogy Fót a következő ciklusban felzárkózhat a térség 
többi településéhez!
Világ- és Európa-bajnok öttusázóként pontosan tudom, hogy mennyi munka van egy jó eredmény 
mögött! Fót lakóinak segítségével mindannyian sikeresek lehetünk! Jelölésemet a FIDESZ-KDNP és 
a FÓTI GAZDAKÖR is támogatja. Madaras Ádám 1. VK képviselő, egyben képviselő-jelölt.

Tisztelt Fóti Választópolgárok! Tisztelt 2. körzet Lakói!
Több mint 20 éve, töretlenül a fóti polgárok érdekeit szolgálva vagyok a körzet képviselője az Önök 
bizalmát élvezve.
Ismerem Önöket, ismerem a problémáikat. Tősgyökeres fóti vagyok és elérhető, a gondokat megol-
dani próbáló.
Véleményem szerint egy képviselő akkor hiteles, ha az általa fontosnak tartott dolgokhoz személyesen 
is hozzájárul, a munkáját szívvel-lélekkel végzi.
A 2. körzetben a Baross Gábor utca hamarosan aszfaltozott lesz. A következő években az Áchim és 
a Bajcsy-Zsilinszky utca aszfaltozása és a Bocskai utca csapadékvíz-elvezető rendszerének felülvizsgá-
lata a célom. Figyelmet fordítok arra is, hogy az Öreghegyen élők is könnyebben közelíthessék meg 
ingatlanjaikat. Mindezeken túl és ettől függetlenül célom, hogy a körzet közösség legyen, munkám a 
lakosok céljait és megelégedését szolgálja.
Köszönöm eddigi bizalmukat! Meggyőződésem, hogy a körzet fejlődése a város fejlődése. Amikor 
október 12-én az urnákhoz járulnak, kérem, gondolják végig mindezt!
Legyen élhető, szerethető a városunk!

Tisztelt Fóti Választópolgárok! Tisztelt 3. körzet Lakói!
A települést járva látjuk, hogy megújulnak az épületek, az utak és a terek. Épül, szépül a város. E 
fejlesztési lendületet szeretném az önkormányzati munkában szerzett 20 éves tapasztalatommal segí-
teni. Fóti születésű vagyok, ideköt a családom, a barátaim és a munkám. 37 évig tanítottam Fóton. 
Ismerem az itt élő emberek életét, problémáit. Az elmúlt ciklusban a Pénzügyi- és Fejlesztési Bizottság 
elnökeként vettem részt a képviselői munkában. A 3. körzetben történt fejlesztések:
Befejeződött a Garay Iskola akadálymentesítése és szülői igényre bővítettük a parkolási lehetőségeket. 
Átadtuk az 1. sz. orvosi körzet korszerű rendelőjét. Lakossági kérésre megoldottuk a Jókai u. közleke-
dési gondját. A IV. Zuglóból való biztonságos kihajtás érdekében tükröt helyeztünk el a Deák utcán. 
Új szőnyegezést kapott a Rákóczi utca, valamint a Benicky utca egy szakasza. Elkészült a Dózsa Gy 
úti járda egy része. Buszmegálló készült a Dózsa Gy. útra. 
A FIDESZ-KDNP programja mellett a körzetemben a következő fejlesztéseket szeretném elérni: Csa-
padékvíz elve¬zetés megoldása; Dózsa-Deák-Rákóczi utcák kereszteződésben a gyalogos átkelőhely 
megvalósítása; Dózsa Gy. u. rekonstrukciójának folytatása; ideiglenes esőbeálló állítását Fótújfalu 
megállóhoz; az útépítés ütemterv szerint való folytatását, a kerékpárútra való csatlakozást a körzetből.
Válasszon engem, mert a körzetben lakom és elérhető vagyok, segíteni tudom Önöket a hivatali ügyek 
intézésében, jártasságomat a város ügyeiben a körzet, Fót javára tudom hasznosítani.

                              CSAK A FIDESZ!       OKTÓBER 12.

BÍZZON A FIDESZBEN - HAGYOMÁNY ÉS FEJLŐDÉS

Madaras Ádám
képviselőjelölt

Bartos Sándor
képviselőjelölt

Lévai Sándorné
képviselőjelölt

14. A Fóti tó és környékének rendezése.
15. A városi piac, szabadidő-tér kialakítása folyamatban van. Az ön-
kormányzat megvásárolta a piacfelügyeletnek helyet adó épületet, 
átépítésének engedélyeztetése folyamatban van. Amint megkapjuk 
az engedélyeket, a terveknek megfelelően, a Shell kút mögött meg-
építjük az új piacteret és szabadidő-teret.
16. Nagy problémát jelent az ingázók számára a három vasútállo-
másunk állapota. A Budapest-Vác vonal teljes felújítási 
munkálatai elkezdődtek. A következő években sor kerül a 
Vác-Fót-Budapest vonal felújítására és bővítésére is. Fót Három 
vasútállomásán ideiglenes esőbeállót kívánunk felállítani odáig is, 
amíg a felújítás eléri városunkat.
17. Mindenkor kiemelt fontosságú feladat a közbiztonság kérdé-
se. A közelmúltban történt szégyenletes esemény, melynek során az 
alig felavatott Károlyi István szobrunkat vörös festékkel öntötték 
le, rávilágított erre a tényre. A közbiztonsági rendszerünk átszerve-
zése, a közterület felügyelet, a polgárőrség illetve a mezőőri szolgá-
lat tevékenységének összehangolása, a már megtervezett térfigyelő 
rendszerek első ütemének megvalósítása olyan fontosságú kérdések, 
melyeket meg kell oldanunk a következő ciklusban.
18. Jelenlegi közétkeztetési rendszerünk – az épületadottságok és a 
konyhai feltételek miatt, - a fokozódó igények ellenére sem tudja biz-
tosítani a lisztérzékenyek, a cukorbetegek diétás igényeit. Alkalmassá 
kell tennünk közétkeztetési rendszerünket a megváltozott igények ki-
elégítésére, ugyanis jelenleg csak külső vállalkozó bevonásával tudjuk 
az ilyen igényeket kielégíteni. Vizsgáljuk annak lehetőségét is, hogy 

a közétkeztetés konyhájának áthelyezésével párhuzamosan, lehetőség 
nyílhatna egy önkiszolgáló vendégház, eseménycsarnok kialakítására 
is. Jelenleg a fótiak számára nincs megfelelő hely arra, hogy egy 80-
150 fős alkalmi eseményhez (esküvő, bál, egyéb rendezvény) minden 
szempontból megfelelő helyet találjanak. Természetes igény, hogy a 
fótiak is saját városukban tudjanak ilyen, a család és a közösség szá-
mára fontos eseményeket lebonyolítani.
19. A következő 5 éves önkormányzati ciklusban fokozottabb mér-
tékben kívánjuk bevonni a helyi vállalkozásokat a kivitelezési mun-
káinkba. Ehhez elengedhetetlen a pályázatokon való részvétel. Ezért 
felkészítési hátteret kívánunk nyújtani a helyi vállalkozásoknak ah-
hoz, hogy eredményesen tudják a pályázatokat megírni. Ezen kívül 
igény esetén folyamatosan tájékoztatni kívánjuk őket a kiírásra ke-
rülő pályázatok típusáról, időpontjáról.
20, Az Önkormányzat apparátusát meg kell erősíteni, hogy a hazai 
és az Uniós kiírt támogatásokra eredményesen pályázhasson.   Ez 
lehet Fót fejlődésének alapvető forrása.
21. A fóti művészeket fokozottabban be kívánjuk vonni a közélet-
be. A bemutatkozási, kiállítási lehetőségek biztosításával, e folyama-
tot szeretnénk elősegíteni.
22. Végezetül szót kell ejtenünk az ifjúsági és sportcsarnok 
építésének igényéről, mely objektumnak véleményünk szerint 
Kisalag adhatna helyet. Erre a sportcsarnokra Fótnak valóban 
szüksége van, ugyanakkor egy ilyen volumenű beruházás esetén 
nem csak a bekerülési, hanem az üzemeltetési költségekkel is 
számolni kell. 

A fenti célkitűzéseink az előttünk álló 5 éves ciklusban megvalósíthatók. A megválasztásunk esetén hosszabb távú 10-15 éves terve-
ket is készítünk, amelyek Fót város jövőbeni tervszerű ütemezett és gyorsabb fejlődést biztosíthatják.

Célunk Fóthoz méltó megoldások kidolgozása és végrehajtása, az elindított fejlődés felgyorsítása.
Az új csapatunk biztosíték a változásra.

Mindez csak az Ön támogatásával sikerülhet!

BÍZZON A FIDESZBEN - TAPASZTALAT ÉS FRISS LENDÜLET

                              CSAK A FIDESZ!       OKTÓBER 12.
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FÓTI HÍRNÖK

Tisztelt Fóti Választópolgárok! Tisztelt 7. körzet Lakói!
1979-ben születtem Budapesten. Életem itt indult Fóton. Édesapám a vállalkozását még megszüle-
tésem előtt itt indította el Fóton. Tekintettel arra, hogy műszaki orientáltságú családból származom, 
elvégeztem a Kandó Kálmán Műszaki Főiskolát. Gyakorlati félévemet a Konzumbank Rt-nél töltöttem, 
ahol megtaláltam azt a munkát, ami érdekelt. A munka mellett a gödöllői Szent István Egyetemen 
közgazdasági diplomámat szereztem. 2003-tól pedig a MKB Bank Zrt-nél dolgozom speciális vállalatfi-
nanszírozással (faktorálással, követelésvásárlással, uniós támogatások megfinanszírozásával). 2005-ben 
költöztem vissza Fótra, azóta is itt élek feleségemmel és két tündéri kislányommal.
Éppen úgy, mint Önök, úgy én is hosszan sorolhatnám a körzetben megoldásra váró problémákat (csak 
címszavakban: csapadékvíz elvezetése /pl.: Somlói utcában lévő árkok rendbetétele, és a körzet többi 
utcájában is hasonló a helyzet, sőt fóti viszonylatban kiemelt prioritású ez a kérdés/, közbiztonság nö-
velése, autóbusz biztonságos közlekedésének rendezése, járdák szükség szerinti kialakítása, Béke utcai 
sportpálya fejlesztése, kutyafuttató). Szeretném Önökkel együtt meghatározni a célokat, amelyeknek 
megvalósításában járhatok el, lehető legjobb tudásom szerint.
A FIDESZ-KDNP képviselőjelöltjeként arra kérem Önöket, szavazataikkal tegyék lehetővé, hogy a 
következő ciklusban én képviselhessem Önöket a Képviselő-testületben. Megválasztásom esetén mun-
kámat a választókörzetemben élők igényeinek; és saját lelkiismeretemnek rendelem alá.

Tisztelt Fóti Választópolgárok! Tisztelt 8. körzet Lakói!
60 éves okleveles közgazdász vagyok. Az elmúlt években pénzügyi gazdasági vezetőként és belső ellenőr-
ként dolgoztam (minisztériumokban, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatalban, illetve állami cégeknél.). 
3 fiam műszaki egyetemet végzett.
Dr. Tuzson Bence a FIDESZ-KDNP országgyűlési képviselője: „Tamás nagy munkabírású, eredményes gaz-
dasági szakember, sok éves pénzügyi, ellenőrzési, oktatói és vezetői gyakorlattal. Sikerorientált, kitartó ember. 
Fót fejlesztésében nagy szerepe lehet, ezért is jelöltem a kistérség fóti fejlesztési biztosának.”
A kisalagi 8. választási kerület problémái hasonlóak Kisalag egészének gondjaihoz. A városrészben is vannak 
poros utak, esők után látszódnak a vízelvezetés hibái, hiányzik az egységes járda-rendszer. Az utcák rendezett-
ségét, virágosítását az önkormányzatnak szabályozással és anyagi támogatással is segíteni kell, együttműködve 
az ott lakókkal. A közintézmények, na¬gyobb üzletek mellett kerékpártárolókat kell kialakítani, az autók 
parkolóhelyeit használható állapotba kell hozni, együttműködve az üzletek tulajdonosaival. A terekre pihenő 
padokat kell kihelyezni, hogy a gye¬rekesek, az idősebbek útközben megpihenhessenek. Létre kell hozni a 
bringásoknak egy akadálypályát, egy edzésre alkalmas mászó-falat, telente időszakosan jégpályát, hogy a fia-
taljaink itthon tölthessék el szabadidejüket. Amennyiben körzetemben bizalmat kapok, úgy közgazdászként, 
pénzügyi szakemberként szerzett tapasztalatommal, aktív szerepet kívánok vállalni a város megújításában, 
fejlesztésében, és az Uniós támogatások elérésében, megszerzésében.

BÍZZON A FIDESZBEN - EGYÜTT FÓTÉRT

                              CSAK A FIDESZ!                OKTÓBER 12.

Nagy Krisztián
képviselőjelölt

Simon Tamás
képviselőjelölt

Tisztelt Fóti Választópolgárok! Tisztelt 4. körzet Lakói!
51 éves vagyok, több mint 22 éve vagyok fóti lakos. A főiskola elvégzését követően építési vállalko-
zóként kezdtem dolgozni Budapesten. Az elmúlt 25 évben saját vállalkozásaimat vezettem, illetve a 
megszerzett tapasztalatot is bank-biztosként kamatoztattam. Elsősorban nagy építőipari cégek, pro-
jektek átvilágításában vettem részt tanácsadóként. Jelenleg társtulajdonosként a Fővárosi Vízművek 
Zrt. egyik leányvállalatát vezetem. 
Fótra költözésemet követően bekapcsolódtam a Fóti Faluszépítők Egyesületének munkájába, évekig 
tevékenykedtem Fót szebbé, élhetőbbé tételén. Feleségemmel, aki a Fóti Katolikus Karitász vezetője 
- két gyermekünk van, mindketten egyetemisták.
Körzetünkben prioritás a csapadékvíz elvezetések megoldása, illetve az utak aszfaltozása. Ezekre a 
tervek már elkészültek, de az ütemezett megvalósítás az új képviselőtestület feladata lesz. A járda-
építési programot a terveknek megfelelően, szintén el fogjuk indítani. Azért fogok küzdeni, hogy a 
különböző városrészek - így a mi körzetünk is - arányosan részesüljön a beruházási pénzekből. Figye-
lemmel fogom kísérni a kivitelezők munkáját, hogy a beruházási munkák a terveknek megfelelően 
és a szerződésben meghatározott minőségben készüljenek el. Mint a megújult csapat tagja ezzel a 
szemlélettel támogatom a FIDESZ-KDNP programjában megfogalmazott célkitűzéseket. Ameny-
nyiben körzetemben bizalmat kapok, úgy mérnökként, vállalatvezetőként szerzett tapasztalatommal 
aktív szerepet kívánok vállalni a város megújításában, fejlesztésében.

Tisztelt Fóti Választópolgárok! Tisztelt 5. körzet Lakói!
Németh József okleveles építészmérnök vagyok. 34 éve költöztem Fótra, ma már fóti lakosnak 
mondhatom magam. Ismerem jól a települést, mivel építésztervezői szakmám gyakorlása során 
számtalan gondjával találkoztam. Egykori főépítészi munkám során (Pilisborosjenő) sok tapasztala-
tot gyűjtöttem, az önkormányzati munkát így közvetlenül ismerem.
Az 5-ös számú választási körzet jelöltje vagyok. Ebben a körzetben, a Boróka utcában élek. Meg-
választásom esetén az egész településre vonatkozó programon túl a következő feladatok megoldását 
tartom fontosnak körzetünkben:
Az OMV kúti forgalmi csomópont átépítése, a Fóti-tó közvetlen környezetének méltó rendezése, 
távlati fejlesztés megjelölése, a Fótfürdő vasútállomás és parkoló (P+R) létesítésének elősegítése, a 
Szent Benedek park közterületének rendbetétele (posta+orvosi rendelő), Boglárka óvoda és bölcső-
de parkolójának kialakítása, Illyés Gyula utca kiépítése vízelvezetéssel.
Ezeken túl lényegesnek tartom a folyamatos kerékpárút- és járdaépítést és a helyi véderdők megóvá-
sát. Javasolni fogom a körzetben további játszóterek kialakítását is.
Az egész településre vonatkozó programon belül a „városháza és főtér” koncepció megvalósítását az 
első helyre rangsorolom.

Fóti Választópolgárok! Tisztelt 6. körzet Lakói!
Gellai István vagyok, 1956-ban születtem Budapesten. Szüleimmel és feleségemmel 1974-ben költöz-
tünk Fótra, 30 évig virágkertészetet működtettünk családommal. Az elmúlt negyven év alatt megsze-
rettük Fótot és megismertük, megtapasztaltuk a város problémáit, fejlesztésre váró és eddig megoldat-
lan gondjait is. Édesapám haláláig kertbarát kört szervezett és rendszeresen intenzív növénytermesztési 
bemutatókat tartott. Közéleti tevékenységét szeretném folytatni. Fót jó adottságokkal rendelkezik, 
szép természeti környezettel, a főváros közelségével, de újra kell éleszteni a várost, hogy büszkék le-
hessünk rá. Van annyi ambícióm és tapasztalatom, hogy leendő képviselő társaimmal együtt végre 
sikerüljön egy jól működő várost kialakítani és a választópolgárok bizalmát visszanyerni.
A választókörzetemben jelentős probléma a csapadékvíz elvezető csatornák karbantar-tása. Az esők 
után a homokátfolyások letisztítása. A közúti jelzőtábláknál a fák rendszeres gallyazása, a láthatóság 
biztosítása. A közintézményeknél, a bevásárlási helyeknél kerékpártárolókat kell kialakítani és az 
autók számára parkolási lehetőséget kialakítani. Az összes út mellett lévő közterület, járda szintezé-
se, takarítása, utána a rend szigorú betartatása együttműködve a tulajdonosokkal. Az így kialakult 
közterületen faültetés, füvesítés, virágosítás szükséges. A Kurjancs külterületet kertes mezőgazdasági 
területté kell fejleszteni.

BÍZZON A FIDESZBEN - ARÁNYOS FEJLESZTÉS A VÁROSRÉSZEK KÖZÖTT

                              CSAK A FIDESZ!       OKTÓBER 12.

Bíró Zoltán
képviselőjelölt

Németh József
képviselőjelölt

Gellai István
képviselőjelölt
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FÓTI HÍRNÖK

Tiszta és átlátható önkormányzati mechanizmus megteremtése.
Ez azt jelenti, hogy tartozzon mindenki felelősséggel a saját 
döntéséért, tehát a képviselők és a bizottsági tagok se tudja-
nak egy bizottsági döntés mögé elbújni (hiszen egy bizottsá-
got nem lehet felelősségre vonni)

A gazdálkodó önkormányzat megteremtése.
A kormány által is elvárt kötelességünk, melynek része, hogy az 
Önkormányzat állami segítséggel is saját vállalkozásokat indít-
son el. Ezáltal megvalósulhatna a következő programpont is:

Munkanélküliek visszairányítása a munkába, hogy ne 
segélyből éljenek.

A városfejlesztő társaság által irányított intenzívebb köz-
munka program a város ingatlanjainál.

A rendeletek maradéktalan betartása és betartatása.
Ez elsősorban a költségvetésre, de minden egyéb területre is 
ugyanúgy vonatkozik 

Új gazdasági program felállítása.
Igazodni a kormány és az EU fejlesztési stratégiájához, hogy 
minél több pályázati pénzt lehessen lehívni, ezáltal nagyobb 
léptékű fejlődés indulna el. Nem görgetünk magunk előtt el 
nem kezdett, vagy befejezetlen célokat, projekteket! Vonat-
kozik ez az utak aszfaltozására, a Széchenyi utcának és kör-
nyékének a csatornázására, a kerékpárutak tervezésére, vagy 
a Somlyó tó hasznosítására, továbbá minden egyéb projektre.
Képviseleti és részvételi kerek asztal létrehozása. A civil- 

és a pártcélok összehangolása céljából.
A Rendőrség, a Polgárőrség és a Mezőőri Szolgálat munká-
jának összehangolása, ezzel Fót közbiztonságának növelése,
és a betörések, rablások, illegális szemétlerakások felderítése és 
megelőzése térfigyelő kamerák segítségével. Az elmúlt napok-
ban történt minősíthetetlen szobor leöntés is bizonyítja ennek a 
szükségességét!

Nyugdíjasok, fogyatékkal élők segítése.
A középiskolások bevonása a segítségnyújtásba, és az általuk vég-
zett közcélú munka igazolása, mely a sikeres érettségi feltétele.

Kulturális és idegenforgalmi program létrehozása a 
Károlyi családdal karöltve.

A kastélymúzeum, a templom, az altemplom és Ybl Miklós 
munkásságának bemutatása kulturális keretek között

A városi kommunikáció fejlesztése.
A város lakosságának folyamatos informálása a várost érintő 
hírekről online, interaktív és hagyományos módokon. 

Helyi faluház, falumúzeum létrehozása.
Fótot északról elkerülő út megvalósítása.

A városunkon áthaladó gépkocsi forgalom csökkentése érde-
kében, és megteremteni a lehetőségét annak, hogy a 7,5 ton-
nánál nagyobb teherautók átmenő forgalmát korlátozhassuk. 

Sportcentrum kialakítása pályázati forrásból!
Magában foglalja a szabványos kézilabda pályát mobil lelá-
tóval, kiszolgáló egységet, és egy 33 m-es tanuszodát.
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FÓTI HÍRNÖK

Kedves Barátaim! Kedves Fótiak!
Sokakkal nyílt alkalmam megvitatni városunk problémáit, beszélgetni közös jövőnkről és arról, hogy a mostani állapot nem tartható tovább.
Hiszem, hogy mindazokat, akikkel személyesen találkoztam, meggyőztem, hogy a Jobbik helyi alapszervezete az egyetlen, aki olyan 
részletesen kidolgozott programot kínál városközösségünknek, mely megoldást jelent Fót jelenlegi helyzetére. Elég volt a szloge-
nekből, az üres szavakból a logók csatájából! Olyan csapatnak kell képviselnie a város érdekeit, akik nem a saját, hanem a város, 
a köz érdekeit tartják szem előtt. Indulóink között van útépítő mérnök, közbiztonsági szakember, közgazdász, üzletkötő, politológus 
hallgató, egészségügyi és közigazgatási szakember. A Jobbik jelöltjei tapasztalt szakemberek, akiknek megvan a városunk felvirá-
goztatásához szükséges tudásuk, a tapasztalatuk, és a munkába vetett hitük.

Közel 15 km-es útszakaszon nincs szilárd útburkolat! Az Öregfalu-
ban, Kisalagon is hatalmas hiányosságok vannak, de az az állapot, 
ami az Öreghegyen, a Barackosban, Sikátorpusztán és a Kurjancs-
ban van, mindennek az alja. Szeretném elérni, hogy jól kiépített út-, 
járda- és közvilágítás hálózattal rendelkezzen városunk. 
A Szent Benedek park környékének aszfaltozásával kezdeném 
polgármesterségemet az egészségügyi és számos más szolgál-
tatás könnyebb megközelíthetősége érdekében. A város forgal-
masabb területein, valamint a ki- és bevezető útjain térfigyelő ka-
merarendszer kiépítését fogom kezdeményezni, hogy a lakosok 
nagyobb biztonságban élhessék mindennapjaikat.
Az egészségügyi ellátás fejlesztése érdekében több szakrende-
lést szeretnék megszervezni Fóton.
Alkotó együttműködést szeretnénk elérni a város lakóközössé-
gén belül. Fontos számomra, hogy diákok segítsék az időseb-
beket. Azok a fiatalok, akik a nyári szünidőben igazoltan segí-
tenek az időseknek mindennapi nehézségeik megoldásában, 
iskolakezdési támogatásban fogjuk részesíteni. 
A nyugdíjas korosztályt szeretnénk felvilágosítani jogaikról, a se-
gítséghez jutás helybeni lehetőségeiről. 

A tehetséges, itthon maradni és itthon dolgozni akaró diákoknak 
helyi ösztöndíjat alapítunk. A fiataloknak a szórakozási lehetősé-
gek megteremtése mellett, offroad és bmx pálya építését tervez-
zük. A családalapítók számára önkormányzati bérlakás progra-
mot indítunk ösztönözve őket az itthon maradásra.
Szükségesnek tartom több hektár területen erdőt telepíteni, 
hogy az átmenő forgalom (napi kb. 20.000 autó) által kibocsá-
tott gázokat ellensúlyozhassuk! Régen híres mezőgazdaságunk 
újraindítását gyümölcsösök telepítésével kezdenénk meg. Erre 
alapozzuk a suligyümölcs programot, és a városi gyümölcsö-
sünk terményeihez helyi árusító hálózaton keresztül korrekt áron 
jutnak el Önökhöz is. 
A főváros tőszomszédságában nem használjuk ki a lehetősége-
ket rejtő adottságainkat. Turisztikai látványosságainkról, termé-
szeti kincseinkről egyáltalán nincs hírverés sem a szomszédos 
kerületekben, sem a fővárosban, sem országosan, ezért nem 
érkeznek kirándulók városunkba. Így nemcsak az a baj, hogy 
nem tudnak rólunk, hanem az is, hogy kiesik a turizmus adta 
közvetlen és közvetett erkölcsi és gazdasági haszon!  

Kérem, hogy olvassák el részletes programunkat, amely megtekinthető a www.fot.jobbik.hu-n a Jobbik Fóti Szervezete 
Facebook oldalán, valamint keresse a Jobbik standjainál!
Kérem, támogassanak engem és a Jobbik képviselőjelöltjeit október 12-én, és azután is, hogy egységes csapatban kép-
viselhessük Önöket a következő öt évben!

Tisztelettel és barátsággal:
Kancz István

a Jobbik Magyarországért Mozgalom polgármesterjelöltje és
Fót város 8-as számú választókörzetének képviselőjelöltje
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Adjon az Isten!
Tisztelt Választópolgárok!

A Közgazdasági Egyetemet terve-
ző-szervező szakon végeztem. Je-
lenleg EU-s projektekben dolgozom 
vezető szakértőként.  Társkapcsolat-
ban élek, két felnőtt korú gyermekem 
van. 7 éve élek Fóton. 
Amióta itt élek a város csekély mér-
tékű fejlődést mutatott.
Kedves városlakó társaim, hát nem 
lesz ennek vége? Munkából haza-
jövet egy porfészket kell látnunk? 
Ébredjünk fel!
Látva, hogy „elfolyik” a rendelkezésre álló önkormányzati forrás, köz-
gazdászként felháborodom. Van más út! Tenni kell, és én tenni szeret-
nék Fótért. Tegyenek önmagukért annyit, hogy a Jobbikra szavaznak, 
mert ez Fót fejlődésének az egyetlen útja!

Fontosnak tartom Fót meglévő és még kihasználatlan nagyszerű adott-
ságainak és anyagi forrásainak felkutatását és hasznosítását. Higgye 
el, nekem a szaktudásom is megvan hozzá! Én Ön mellé állok, s ha Ön 
is támogat szavazatával, együtt többre megyünk.

Szebb Jövőt!
Srankó Katalin

a Jobbik Magyarországért Mozgalom,
Fót város 5-ös számú választókörzetének képviselőjelöltje

Adjon az Isten!
Kedves Barátaim!

44 éves boldog családapa vagyok, 
egy magyar tulajdonú cégnél terü-
leti vezetőként dolgozom. Szerető 
családban nőttem fel és úgy nevel-
kedtem, hogy tudom: a szeretetet 
tettekkel kell bizonyítani.
A tősgyökeres fótiak sokszor 
mondják: mióta itt élnek, semmi 
nem változott.
Én minden elmaradottsága elle-
nére szeretem ezt a várost. És 
tudom, hogy a szeretet: munka. Képviselőként komoly, felelősség-
teljes, mindennapi munka az itt élőkért, komoly, felelősségteljes, 
mindennapi munka a település fejlődéséért.
Ha Ön is megtisztel bizalmával, megkaphatom az esélyt, hogy ön-
kormányzati képviselőként városunk iránt érzett szeretetemet ke-
mény, tisztességes munkával bizonyítsam, mert Fótot magaménak, 
városlakó társaimat tágabb családomnak érzem.
Én eddig szavazati jogommal mindig éltem, és most azok támogatá-
sára is számítok, akik eddig csalódottságból, érdektelenségből nem 
voksoltak. Mutassuk meg együtt, hogy Fót iránti közös szeretetünk 
elhozhatja a szép holnapot!

Szebb Jövőt!
Szilágyi Attila

a Jobbik Magyarországért Mozgalom,
Fót város 7-es számú választókörzetének képviselőjelöltje

Adjon az Isten!
Tisztelt Választópolgárok!

Kancz István a 8. sz. választókerületben 
képviselőjelölt, de egyben fóti polgár-
mesterjelölt is. 
Így, a körzet és Fót város fejlesztésére 
vonatkozó elképzelései lapunk 15. olda-
lon olvashatók.

Szebb Jövőt!
Kancz István

a Jobbik Magyarországért Mozgalom,
Fót város 8-as számú választókörzetének képviselőjelöltje

Adjon az Isten!
Kedves Barátaim!

1992-ben születtem, iskolai végzettségem 
nemzetközi szállítmányozási szakügyin-
téző és külgazdasági üzletkötő - ezen a 
szakterületen dolgozom. 
Célom, hogy munkámmal hozzájáruljak 
Fót fejlődéséhez, hogy városunk végre az 
őt megillető helyet foglalhassa el a köztu-
datban. Ifjúságpolitikával kívánok foglal-
kozni a képviselő-testületben, hisz a jövő 
generációja építheti tovább városunkat. 
A Kurjancs helyzetének megoldását ren-
getegen ígérték meg az utóbbi évtizedekben, de csak a halogatás a semmit-
tevés jutott nekünk osztályrészül. Én is egyszerű lakos vagyok, a Kurjancsban 
lakom meg kívánom oldani az itt élők problémáit! Ehhez semmi más nem 
szükséges csak kellő elszántság és akaraterő. 
A következő problémákat kívánom megoldani a következő öt évben:
• illegális szemétlerakás felszámolása
• járhatatlan utak rendbetétele
• közbiztonság helyzetének javítása 
• közvilágítás kiépítése 
• fóti ifjúság érdekképviselete 

Szebb Jövőt!
Csóka Gergely

a Jobbik Magyarországért Mozgalom,
Fót város 6-os számú választókörzetének képviselőjelöltje

Adjon az Isten!
Kedves Barátaim!

1992-ben születtem Újpesten, több 
mint tíz éve Fóton élek családom-
mal. A Budapesti Gazdasági Főis-
kola reklámszervező szakos, és a 
Pázmány Péter Katolikus Egyetem 
politológia szakos hallgatója vagyok. 
Szeretteim, barátaim, ismerőseim 
Fóton élnek és én tenni szeretnék 
értük. Tenni szeretnék mindany-
nyunkért, mert a városunkban 
uralkodó állapotok, megszokottá 
váló napi vergődéseink már megrontják otthonunk légkörét, meg-
mérgezik a hangulatunkat, nem közösséggé kovácsolnak minket, 
hanem joggal elégedetlen, indulatos tömeggé, vagy éppen bezár-
kózó, elfásult, közönyös emberré.
Főbb célkitűzéseim a következő öt évben:
• közvilágítás teljes kiépítése biztonság és közlekedésbizton-

sági okokból 
• egységes járda kialakítása a Károlyi István úton
• munka- és szórakozási lehetőségek megteremtése fiatalok-

nak és idősebbeknek egyaránt
• iskolabusz beindítása a Barackos és az Öregfalu területén

Szebb Jövőt!
Merkwart Krisztián

a Jobbik Magyarországért Mozgalom,
Fót város 1-es számú választókörzetének képviselőjelöltje

Adjon az Isten!
Kedves Barátaim!

1954. szeptember 13-án születtem 
Újpesten, munkás szülők gyer-
mekeként. Büszke vagyok három 
gyermekemre, négy unokámra.
Eredeti szakmáim autó-motor sze-
relő, különleges harci gépjármű 
vezető-oktató. Eddig több sikeres 
vállalkozást indítottam be, jelenleg 
biztonságtechnikával foglalkozom. 
15 éve élek Fóton, de életét a 
rendszerváltás óta követem figye-
lemmel és akik ismernek, tudják, hogy úgy szeretem ezt a helyet, 
mintha szülővárosom lenne. Fiatalkorom számos emléke e tájhoz 
kötődik, hiszen hétvégeken sokat tartózkodtam a Somlyó-hegyen 
lévő  telkünkön.  Baráti és rokoni kapcsolataim is ide kötnek.
Az alábbi problémákkal szeretnék foglalkozni a következő öt évben:
• Fót közbiztonságát, hogy életünk nyugodt, vagyonunk védve 

legyen
• a helyi vállalkozók összefogását és a település életébe tör-

ténő bevonását.
• a Dózsa György út hatalmas forgalmának elterelését, üzletek 

előtti parkolók kialakítását

Szebb Jövőt!
Sándor István

a Jobbik Magyarországért Mozgalom,
Fót város 3-as számú választókörzetének képviselőjelöltje

Adjon az Isten!
Tisztelt Választópolgárok!

1943-ban születtem Szabadkán, Vaj-
daságban. Édesanyám magyar, édes-
apám szerb nemzetiségű volt. Társ-
kapcsolatban élek, egy gyermekem, és 
egy unokám van.
Egy jugoszláv külkereskedelmi cég bu-
dapesti képviseletének a vezetője vol-
tam nyugdíjazásomig. A szerb nyelvet 
is anyanyelvi szinten beszélem. 14 éve 
élek Fóton. 
Rendszerető embernek tartom magam 
és szeretném, ha Fót városa szép, rendezett, tiszta, és a felnövek-
vő generáció színvonalas élettere lenne. Fótiként mindig kritikusan 
figyeltem a város lassú fejlődését – visszafejlődését. 

A Jobbik helyi programjának végrehajtásával szeretnék hozzájárulni 
képviselőként Fót jobbá, élhetőbbé tételéhez. Helyi lakosként a meg-
szerzett tudásomat, tapasztalataimat itt kamatoztathatom a külkap-
csolatok terén is.

Kérem, tiszteljen meg bizalmával és támogasson szavazatával, hogy a 
következő ciklusban Önt képviselhessem az önkormányzati munkában.

Szebb Jövőt!
Sityárevity István

a Jobbik Magyarországért Mozgalom,
Fót város 4-es számú választókörzetének képviselőjelöltje

Adjon az Isten!
Kedves Barátaim!

Tősgyökeres fóti vagyok, családom, két 
nagykorú gyermekem van. Egészségügyi 
és igazgatásszervezői diplomával rendel-
kezem, több évtizede dogozom a közigaz-
gatásban jelenleg vezető főtanácsosként.
Széthulló és széthúzó városvezetés, 
parttalan viták és ülések, hiúság és 
bizalmatlanság, melynek következ-
ménye eredménytelenség, a város 
fejlődésének ellehetetlenítése.
A fóti választóknak is kijár egy „profi 
csapat” átgondolt, a város érdekeit szolgáló programmal, megvalósít-
ható tervekkel, szakmailag felkészült, együttműködni tudó képviselőkkel, 
hogy végre hátrahagyjuk az elmúlt húsz évben regnáló képviselő-tes-
tületek súlyos örökségét. Igazi lokálpatriótaként a közigazgatásban és 
közszolgálatban szerzett tudásomat és tapasztalatomat felhasználva 
akarok tenni városomért. Legfontosabb célkitűzésem:
• uszoda mindannyiunk egészségéért, 
• szabadidő központ a fiataloknak, 
• ügyfélbarát szemléletű, korszerű új Polgármesteri Hivatal, 
• városközpont kialakítása nemcsak építészeti, hanem közösségi 

értelemben is. 

Szebb Jövőt!
Bukta András János

a Jobbik Magyarországért Mozgalom,
Fót város 2-es számú választókörzetének képviselőjelöltje
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takács István (mszp): önökkel együtt Fótért!

Küldjük nyugdíjba a régi vezetést!
2013. november 24-én a demokratikus ellenzéki összefogás jelöltje-
ként megnyertem a fóti időközi polgármester választást. Aztán de-
cember 1-jén a bíróság a magyar jogtörténetben példátlan ítélettel 
elvette a győzelmet. A rendőrség az ügyben a „választás rendje elleni 
bűntett” miatt indított nyomozást, majd 2014. március 25-én bűn-
cselekmény hiányában megszüntette. Összeomlott a vád, amire a 
bíróság ítéletét alapozta, de akkor ez már eső után köpönyeg volt…

Most, 2014. október 12-én ismét polgármesterjelöltként indulok. 
Mivel a város helyzete fél év alatt nem változott, így alapvetően a progra-
mom sem változott. A program elemeit a város polgáraival való konzul-
táció eredményeként a Fáy András Városfejlesztési Programba összegez-
tük. Ez tartalmazza az út- és járdaépítési terveket, a csapadékvíz-elvezető 
rendszer fejlesztését, a közlekedés-fejlesztési elképzeléseket, a városi szol-
gáltatások fejlesztését.  A város külső területeinek fejlesztését most is fon-
tosnak és megvalósíthatónak tartom. Egykori mérnökként a tervszerű 
fejlesztést tartom fontosnak. A 2008-ban elkészült 15 éves városfejlesztési 
koncepció aktualizálása után indítjuk a programot. A terv néhány elemét 
viszont előre kell venni. Ilyen a csapadékvíz rendszer bővítése. 

Egy új elemmel biztosan bővült a program: meg kell akadályozni, 
hogy a kisalagi házaktól alig néhány száz méterre hulladéklerakó 
létesüljön! A választási kampány zaja mögé bújtatva próbálták át-
csempészni a volt homokbánya területének környezetvédelmi en-
gedélyét. Úgy tűnt, a salaklerakó létesítésének ügyét lakossági ösz-
szefogással sikerült megakadályoznunk. Erre Bartos Sándor tavaszi 
megválasztása után azonnal a környezetvédelmi hatósághoz fordult 
a homokbánya tulajdonos, az UTILIS Kft. Május végén meg is 
kapta a módosított környezetvédelmi engedélyt, aminek kötelező 
kifüggesztését idáig húzták. Ez a lerakó csak a jelenlegi képvise-

lő testület azon tagjainak és 
rokonainak jó, akik a bánya 
és az aszfaltos út közötti er-
dős területen földtulajdonnal 
rendelkeznek. Ők ezeket a 
földeket a bánya nyitása során 
jó pénzért el tudják adni. A 
kisalagiaknak, fótiaknak, du-
nakeszieknek biztosan nem jó 
a hulladéklerakó, mert a kö-
zeli házakat az uralkodó szél-
irány miatt éri közvetlen kár, 
a talajvíz elszennyeződésének 
veszélye pedig a tágabb közös-
ség életét keseríti meg.

Ha a jelenlegi városvezetés 
marad a város élén, akkor 
biztosak lehetnek abban, hogy lesz hulladéklerakó Kisalag mellett, 
továbbra is a földlobby érdekében lesznek a fejlesztések és a város 
pénzének pazarlása még nagyobb méreteket ölt. 
Hát ezért mondom azt kedves fótiak: küldjük el megérdemelt 
nyugdíjukba Bartos Sándor és Lévai Sándorné csapatát! Küldeté-
süket beteljesítették, a kárpótlást levezényelve a baráti körhöz tar-
tozók dédunokáinak is biztosították a földvagyont. Köszönjük meg 
két évtizedes munkájukat. Itt az ideje, hogy Fót polgárai vegyék 
végre kezükbe a saját sorsukat, jövőjük alakítását. Ehhez minden 
szavazásra jogosult polgárnak október 12-én el kell menni voksol-
ni! Fót megújításának nem könnyű, de annál szebb feladatának a 
levezénylésére vállalkozom csapatommal, amelyben együtt van a 
szakértelem, a megbízhatóság és a dinamizmus.

Rendeljen
 BRIKETTET

alkalmazásunkon 
keresztül

10% 
kedvezménnyel

...a hatékony és tiszta tüzelőanyag! +36 30 549 3232
Bővebb információ az alábbi telefonszámon:

Hirdetés

 

Az ajánlat 2014. augusztus 25-től visszavonásig érvényes, az Invitel szolgáltatási területén, 2 vagy 3 szolgáltatást egyben tartalmazó Invilág 
csomagra előfizető, új lakossági ügyfelek számára. Az akciós havi díj 2014. december 31-ig érvényes. 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.

14
09

11
-A

Az Invitellel szilveszterig 
lazíthatsz
Tévé, internet, telefon együtt – akciósan
Válaszd most bármelyik – akár a legnagyobb tévé-, internet- és telefonszolgáltatást
együtt tartalmazó – Invilág csomagot 2 éves határozott idejű szerződéssel,
és az év végéig csupán 1999 Ft a havi díj! Januártól a csomaghoz tartozó havi díjak 
lépnek érvénybe.
A részletekről és adott lakcímen elérhető ajánlatokról és szolgáltatásokról érdeklődj
a legközelebbi Invitel Pontban, weboldalunkon vagy a 1288-as telefonszámon!

Invitel Nap: Fót, Szent Benedek park 69., minden héten csütörtökön 10.00-18.00 óráig
Értékesítőnk: Petényi Tamás Tel.: +36 20 372 0123

Havi
1999 Ft

év végéig 
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rendeznI végre dolgaInkat!

Fóton születtem, itt élek harmincegy 
éve. Sokat adott nekem a város, s most 
én is szeretnék tenni a városért.  
A mi választókerületünk ugyanolyan 
elhanyagolt, mint a város többi része. 
Ez nem tartható! Rendbe kell hozni a 
kátyú-tengerrel jellemezhető utakat, 
meg kell kezdeni a földutak aszfaltozá-
sát, meg kell oldani a csapadékvíz elve-

zetését. Ez igaz a Szent Benedek lakóparki környezetre is, a 
Fóti-tó környékére is. A lakópark környéke hosszú ideje ren-
dezetlen, az egészségügyi központ környéke szinte megköze-
líthetetlen, a Móricz Zs. úton gyalogátkelő létesítése indokolt, 
a posta, az egészségügyi központ környékén a parkolni alig le-
het. A tó környékén esőzésekkor szinte lehetetlen közlekedni, 
s ott még a csatornázás, a közvilágítás is probléma!  
Elérhetővé – megfizethetővé – kell tenni a közétkeztetést, az 
önkormányzati intézmények működési feltételei javításával 
gondoskodni kell a rászoruló családokról, gyerekekről, idős 
emberekről. Kezdeményezni fogom az orvosi ügyeleti ellátás, 
és gyermek-háziorvosi ellátás felülvizsgálatát.  
ÉN NEMET MONDOK A HULLADÉKLERAKÓ 
LÉTESÍTÉSÉRE!  

Csorba Viktor 
képviselőjelölt - MSZP

A KISALAGI EMBEREK 
TÖBBET ÉRDEMELNEK!!

A kisalagi emberek képviseletében 
korábban sikeres négy évet tudhat-
tam magam mögött. Ezt a munkát 
kívánom folytatni.  
A legfontosabb tennivalónk az ut-
cák aszfaltozása és a csapadékvíz el-
vezetésének megoldása! Aki nyári és 
a szeptember eleji esőzéseket átélte 
Kisalagon, annak nem kell indokol-
nom ezt.   
Megoldandó feladatomnak tartom a kisalagi városközpont 
kialakítását is.  A város más részein százmilliókat költöttek ha-
szontalan ügyekre, itt viszont nem történt négy év alatt sem-
milyen érdemi változás.

Át kell alakítani a városi gazdálkodás rendszerét is.  Az Önkor-
mányzatnak saját intézményei működését, feladatai ellátását 
kell biztosítania. Erőteljesen vissza kell fogni a támogatásokat, 
és az így felszabaduló pénzt is a város élhetővé tételére kell 
fordítani.
Fontos feladatomnak tartom, hogy a közétkeztetés megfizet-
hető legyen mindenkinek, minden óvodás és iskolás gyermek 
tudjon meleg ebédet enni.  Csökkenteni kell a szemétszállítás 
díját is.
ÉN NEMET MONDOK A HULLADÉKLERAKÓRA!

Csorba István
képviselőjelölt - MSZP

Tisztelt Választók!
Kedves Barátaim!

Koncz János vagyok, és az Önök bi-
zalmából 2006. óta képviselőként lá-
tom el a 8-as választókörzetben élők 
érdekképviseletét. 

Úgy érzem, hogy az adott körül-
mények között, az elmúlt négyéves 
ciklusban sikeresen képviseltem a 
körzetemben felmerülő problémák 
megoldását. A munkám legnagyobb eredményének, a Kisalagi 
Ravatalozó megépítését tartom! 

Ha bizalmukkal továbbra is megtisztelnek és képviselhetem 
Önöket, akkor a következő négy éves ciklusban kiemelt feladat-
ként tekintek a következő, megoldásra váró feladatokra. 
•	 A hármas iskola felújítására, 
•	 a körzetben lévő utak korszerűsítésére, és 
•	 minden olyan beruházásra, mely az Önök komfortigényét 

szolgálja!

Tisztelettel: 

Koncz János,
a Magyar Szocialista Párt,

Fót városa 8-as számú választókörzet képviselőjelöltje

élhetőbb várost, hulladéklerakó 
mentes kIsalagot!

Fodros István vagyok. Közel 20 éve élek 
családommal Fóton. Az évtizedek folyamán 
több állami intézményben dolgoztam, veze-
tő beosztásban is. Egész életemet a közössé-
gért való kiállás, a tenni akarás, és a feladatok 
megoldásában való közreműködés jelle-
mezte. Ha az Önök bizalmából, és az Önök 

szavazatainak köszönhetően képviselői mandátumhoz jutok, akkor a kör-
zetben meglévő problémák megoldásában vállalok feladatot. Melyek ezek 
a kiemelt feladatok? Első helyen kell említeni a csapadékvíz-rendszer hiá-
nyosságából adódó problémákat,  a földutak aszfaltozását, valamint a már 
meglévő utak rendszeres karbantartását. A polgárok vagyonának védelme 
önkormányzati feladat is! Tarthatatlan, hogy az önkormányzat mulasztása 
miatt érjen embereket minden esőzés alkalmával komoly anyagi kár!  Ki 
kell dolgozni a Kurjancs – és más külterületek – belterületbe vonásának 
jogi alapjait, ennek alapján még ebben a ciklusban el kell indítani a belte-
rületbe vonást. Addig is ki kell alakítani egy minden időjárási körülmény 
között használható felvezető utat, amely nem csak a terület megközelíthe-
tőségét biztosítja, de lehetőséget teremt az ott élőemberek élők számára, hogy 
bekapcsolódjanak Fót társadalmi életébe, érezhessék, hogy a város számít rájuk 
is. A választókerület a létesítendő hulladéklerakó közvetlen hatásainak határán 
van. Én nemet mondok a hulladéklerakóra! Megengedhetetlen egy az életmi-
nőségre negatívan ható beruházás a lakott területektől néhány száz méterre! 

Fodros István, képviselőjelölt - MSZP, Kalász utca 12.,
06-70/5943680, fodros.istvan@gmail.com

együtt – mást – másként!

Nehéz évek vannak mögöttünk. Ok-
tóber 12-én hozzá kezdhetünk ahhoz, 
aminek eredményeként megváltoznak 
életkörülményeink.
Megoldjuk a Széchenyi utca környéki 
szennyvízelvezető rendszer kiépítését! 
Járhatóvá tesszük a Munkácsy utcát! 
Járható utakat alakítunk ki a Sátorfák, 
a Barackos, a Meggyes, az István-hegy 

megközelítése érdekében!
Iskola-busz járatot indítunk a külterületen lakó gyerekek isko-
lába jutása érdekében!
Felvesszük a tárgyalások fonalát, annak érdekében, hogy a si-
kátor-pusztai ingatlanok ügye végre rendeződjön!
Hozzá kezdünk a külterületi lakóövezetek átminősítésének 
előkészítéséhez!
Áttelepítjük át a Barackosba tervezett hulladék-válogató tele-
pet távol lévő ipari területre!
Hozzá kezdünk a Rákospalotára vezető országút négysávos 
úttá fejlesztéséhez, kiépítjük kerékpárutat!
A történelmi városközpont fejlesztésének részeként elindítjuk 
a déli elkerülő út kiépítését!
A fótligeti lakóközösséget bevonjuk a város köz-, kulturális-, 
sportéletébe, gazdasági életébe!

Fábry Béla
képviselőjelölt - MSZP

kedves FótI barátaIm!
Ismerjük egymást, hiszen tősgyöke-
res fóti vagyok, református családból 
származom, és születésem óta itt, a 
3. számú választókörzetben, a Dózsa 
György úton lakom. 52 éves vagyok, 
4 leányom közül a két nagy már túl 
van az egyetemen, a középső gimna-
zista, a legkisebb pedig a Garay János 
Általános Iskolába jár, oda, ahol én 
is 8 évig tanultam. Két diplomám 
van, az elsőt a Műszaki Egyetem Vil-
lamosmérnöki Karán szereztem, majd újságíró lettem s termé-
szetesen az ehhez szükséges okiratot is megszereztem. Az elmúlt 
években nem sok figyelmet kapott a város gazdasági értelemben 
vett központja a Dózsa György – Kossuth Lajos utca környéke. 
A Fótújfalu-i vasútállomás a város szégyene, de gondozatlanok, 
kátyúsak a mellékutak, nincsenek használható járdák. A kam-
pány-üzemben gyorsan történt valami, ezt meg kell becsülni, de 
nem volt egy rendszerbe foglalt városgondozási-fejlesztési prog-
ram. Olyan programot kívánok megvalósítani, ami kiterjed a 
városi szolgáltatások színvonalának javítására, az utak rendszeres 
karbantartására, felújítására, járdák létesítésére, a meglévők jár-
hatóvá tételére, a csapadékvíz elvezetésének megoldására, egyéb 
közterületek gondozására, parkolók kialakítására. Tudom, hogy 
sok családnak gondot jelent a közszolgáltatási díjak kifizetése. 
Ezért kezdeményezem a kommunális hulladék elszállítási díjának 
differenciált csökkentését. 
Tisztelettel kérem támogatásukat közös céljaink megvalósításához:

Takács István

munkára jelentkezek!

Régi ismerősként köszöntöm Önt. 
Korábban, tizenhat éven át már vol-
tam az Ön képviselője. Jelen ciklus-
ban más közösségi tevékenység foglal-
koztatott. Sokan kerestek meg Önök 
közül, aktivizáljam magam, vállaljak 
ismét a képviselői feladatot. Nem volt 
könnyű döntés ennek vállalása. A vá-
rosban, választókerületemben látott 
gondok indítottak arra, hogy ismét 
munkára jelentkezzek, Önért, Fótért. Különösen fontos felada-
tomnak tartom:
•	 A csapadékvíz elvezetésének teljes körű kiépítését. E mun-

kát itt, e választókerületben kell kezdeni!
•	 A választókerületben még meglévő földutak szilárd bur-

kolattal történő burkolását, járdák építését, a játszóterek, 
közparkok, közterületek gondozását.   

•	 A térfigyelő kamera-rendszer kiépítését, gyalogátkelők léte-
sítését, körforgalmak, korszerű útkereszteződések kialakí-
tását, a közvilágítás teljes körű kiépítését!

•	 A családos fóti fiatalok részére kedvezményes építési telkek 
kialakítását városi tulajdonban lévő ingatlanon, arra alkal-
mas területen bérlakások építését.  

•	 A civil szervezetek, kezdeményezések támogatását.
•	 A Suum Cuique-telepen emlékház kialakítását.
 

Acél Sándor 
képviselőjelölt - MSZP

otthonunk legyen lakóhelyünk!

Születésem óta, ötvenhárom éve élek 
Fóton. Közel húsz éve számviteli terüle-
ten dolgozom. Ügyfeleim azt mondják, 
értek a pénzügyekhez. Ezt a tudást kívá-
nom szülővárosom javára használni.

Tíz éve lettünk város, de sajnos a „városi-
asodásnak” nem sok nyoma látható.
Van egy nem működő piacunk. Már ed-

dig közel 100 millió forintot ölt a város vezetése ebbe a területbe. 
Megszűnt a környék egyetlen  ABC-je. Az épület150 millió Ft-ba 
került. A tervek szerint 850 millió forintba kerülne itt egy új vá-
rosháza. Elindult a Művelődési Ház felújítása. Alig 100 millióról 
indulva most 220 millió forintnál tart a bekerülési költség! Vajon 
mi indokolja a növekedést?
Furcsa, torzó módon – a környezet rendezése nélkül - készült el 
a Károlyi-szobor. Felibe-harmadába minden … és ott vannak a 
kátyús utak, a csapadékvíz-problémék.
Nem vagyok egyedül véleményemmel. Sokan bíztattak: te értesz 
a pénzügyekhez, vállalj feladatot értünk. Feladtam eddigi elzár-
kózásomat. Egy jó csapat tagjaként most én is megmozdulok, 
közvetlen környezetemért, szülővárosomért, sok ember választott 
otthonáért. 

Fábi Erika
képviselőjelölt – MSZP
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BARTOS FERENC vagyok, 52 éve élek 
Fót kisalagi részén. A körzet képviselő-
jeként a szavazásoknál csak azt fogom 
nézni, mi az itt élők és a város érdeke. 
Az Önök bizalmából ösztönözni fogom 
a testületet, hogy körzetemben minden 
utca aszfaltos legyen rendesen és tartó-
san kátyúmentesítve, a vízelvezetők és 
az utcák oldalai rendezettek, tiszták és 
megfelelő állapotúak legyenek, és az ön-
kormányzati ügyintézők értsék, hogy a 
fóti lakosok adóforintjaiból kapják a fi ze-
tésüket, ezért az Ö érdekükben és elége-
dettségükre kell végezni feladataikat. Ké-
rem, támogasson, hogy legyen 
olyan képviselője, aki valóban 
ÖNT képviseli a Testületben!

SZABÓ MIHÁLY vagyok, 43 éves, 4 
gyermek apja. Születésem óta Kisa-
lagon élek, ismerek minden utcát, jól 
látom, hogy ez a városrész mennyit 
küszködik az elégtelen infrastruktúrá-
val, a rossz utakkal, rossz közlekedés-
sel, rossz közvilágítással, rossz közbiz-
tonsággal. Képviselőként azt is látom, 
hogy ha egyetlen párt irányítja a tes-
tület munkáját, akkor a más vélemé-
nyen lévőknek gyakorlatilag lehetetlen 
az elképzeléseiknek érvényt szerezni. 
Legyen a városvezetésben minél több 
szervezet, hogy valódi képviselete le-
gyen Fót minden részének és 
minden lakosának!

DR. VARGHA NÓRA MÁRIA vagyok, 42 
éves jogtanácsos. 2005-ben költöztem 
ide Fótra, párommal és 3 fi ammal élek itt. 
Fót az otthonunk. Az Önöké, az enyém, 
a gyermekeinké. Ez a város az övék lesz, 
nekik kell továbbadnunk. Ehhez Fótnak 
új úton kell elindulnia. Az 5. körzetben 
az elmúlt négy évben sem történt sem-
mi. A tó, a posta-óvóda-buszpályaudvar 
háromszöge, az egészségház, az utcák 
állapota ugyanolyan. Itt az ideje, hogy a 
sok éve hajtogatott ígéreteket beváltsuk 
és újratervezzük a lakókörnyezetünket. 
Mi, mindannyian. Mert egyedül 
minden nehéz, együtt semmi 
sem lehetetlen.

UDVARDY LÁSZLÓ vagyok, 1966-ban 
születtem Szentendrén. 12 éve élek Fó-
ton, az újfalui részen, aktív résztvevője 
vagyok a városi közéletnek. A semmit-
tevés, az önkormányzati hozzá nem ér-
tés és a fóti közömbösség ellen akarok 
küzdeni képviselőként is. Legyen végre 
élhető, járható terület a Kurjancs! Ne 
maradjon Kisalag Fót mostohagyere-
ke! Egyre nehezebb gépkocsival az eső 
vagy fagy idején járhatatlan utcákon 
közlekedni, nincs tömegközlekedés, 
nincs rendes közvilágítás. Bizalmukat 
és támogatásukat kérem ah-
hoz, hogy közösen kiállhas-
sunk mindezekért!

KALÁSZI GÁBOR vagyok, lassan 28 
éve fóti. Nagyon szeretem a várost, 
ahol lakom. Rokonok, barátok, min-
den ide köt, de gyakorlatilag születé-
sem óta azt látom, hogyan romlik le 
városnak nevezett falucskánk. Eljött 
az ideje annak, hogy új elvekkel, új 
arcokkal végre szebbé és élhetőbbé 
varázsoljuk Fótot. Kosárpálya? Ska-
tepálya? Kéne bicikli út? Kéne szóra-
kozóhely? Mi van a stranddal a tónál? 
Miért kell térdig gázolni a vízben eső 

után? Hány ezer kérdést tud-
nánk feltenni... Én válaszokat 
akarok adni, megvalósítani az 
ötleteket, mert fótinak lenni jó! 

Tegyünk együtt, közösen!

PONYICZKY LÁSZLÓ JÓZSEF 48 
éves családos médiaszakember va-
gyok nemrég költöztem Fótra. Mun-
kám során megtanultam: a cél el-
éréséhez ugyanúgy szükség van a 
főszereplőre és a takarítóra, minden-
kinek magas színvonalon kell dolgoz-
nia a produkció sikeréért. A körzetem 
problémái, mint az Attila utcát elöntő 
víz, a Garay iskolánál rosszul parkoló 
autók, a kisállomás állapota az egész 
várost sújtják, a megoldások egységes 

és összehangolt gondolkodást 
igényelnek a képviselő-testü-
lettől, hogy Fót egy élhető, fej-
lődő, és virágzó város legyen.

CSERI SÁNDOR vagyok, 24 éve, szü-
letésem óta Fóton élek, jelenleg üz-
letvezetőként dolgozom. Az 1. válasz-
tókerület kicsiben magában foglalja 
Fót valamennyi problémáját. Annak, 
aki ezt a körzetet képviselni akarja, 
meg kell találnia a módját, hogy össz-
hangot teremtsen a régi fótiak, a jó-
módú betelepülők és a legnehezebb 
körülmények között lakók között úgy, 
hogy mindannyiuk számára biztosí-

tani tudja érdekeik érvénye-
sülését. Én, valamennyi terü-
leten széles ismeretségi körrel 
bíró régi fótiként képes vagyok 

megteremteni ezt a szintézist.

KŐVÁGÓ EDINA ILONÁNAK hív-
nak, 1971-ben születtem, 1983 óta 
Fóton, ezen belül 17 éve az Öreghe-
gyen élek, 3 gyermekemmel. Önöket 
meghallgatva, közösen szeretnék va-
lós, ránk nézve optimális, szakszerű 
megoldásokat találni az. Öreghegy 
tereprendezésére, közútjaink éssze-
rű fejlesztésére és karbantartására, a 
közvilágítás fejlesztésére, a közleke-
dési rend biztonságosabbá tételére 

lámpával, tükrökkel. A politikai 
szemlélet NE válasszon szét, 
közös érdekünk állítson csata-
sorba minket, egymásért, ezért 

a szép városért!
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Varga József Csongor független Jelölt,
fót, 1. sz. Választókerület

Idén márciusban csak 2 (kettő) szava-
zaton múlott…
-Az első időközi választást Ön nyerte meg. 
Aztán meglehetősen sok izgalom volt a sza-
vazatok megszámolásakor és újra számlá-
lásakor a megismételt időközin. Tudja 
már, kik voltak azok, akik  miatt mégsem 
Ön lett  a körzet képviselője? 
-Érzem a kérdésben az iróniát, és termé-
szetesen tudom, hogy kik lehettek azok, 
akik utólag már sajnálták, hogy nem 

tudtak időt szakítani arra, hogy elmenjenek szavazni, mert többen 
felkerestek vagy felhívtak, illetve a Facebookon keresztül üzentek és 
sajnálták, hogy így történt. Ez az eredmény, ha másra nem, arra min-
denképpen jó, hogy a választókat megerősítse,: valóban minden egyes 
emberen, minden egyes szavazaton eldőlhetnek dolgok. Sokan gon-
dolták úgy számos esetben, hogy nélkülem is meg lesz az eredmény,  
elegen lesznek, akik elmennek. Nos, nem: látszik, hogy nem így van. A 
legfontosabb, hogy éljünk a jogunkkal és menjünk el szavazni. 
-A megismételt  időközi választás óta milyen fontos dolgok történtek Ön szerint? 
-Két dolog miatt nem beszélhetünk eredményekről. Az egyik, ha 
fel akarnám őket menteni – akkor az az,  hogy nagyon kevés idő 
telt el azóta.  A másik, hogy lényegében ugyanazok ülnek ott, akik 
korábban. Fótnak változásra van szüksége, nemcsak fél éve, de már 
10, illetve 20 év óta. Céljaim és terveim változatlanok. Remélem, 
hogy most kapok lehetőséget arra , hogy érdemben tehessek a te-
lepülésért, amely befogadott, és amelyet megszerettem, ahol élek, 
ahol a gyermekeim óvodába és iskolába járnak. 

gyuráné Deszpot IlDIkó független Jelölt

fót, 4. sz. Választókerület
 

Fóton születtem, szeretem szülőfalumat-amely vá-
ros lett- minden hibájával együtt.61 éves vagyok, 
özvegy és rokkant. Sokan szégyellik, hogy fótiak, 
én büszke vagyok rá. Tisztában vagyok hiányossá-
gaival, gazdag múltjával és szerethető lakóival.
Múlt: 37 évig dolgoztam az Apponyi Franciska óvodá-
ban. Kezdtem képesítés nélküliként, voltam gyakorlat-
vezető, óvodavezető helyettes, majd 10 évig vezettem az 
óvodát, szereztem 2 diplomát és több képesítést. Min-
dig a gyermekeket és kollégáimat szolgáltam.

Jelen: Honvéd kórházban dolgozom 4 és fél éve önkéntes segítőként, 
2 és fél éve éjszakánként a LANI pékség által felajánlott péksüte-
ményt hordom szét a városban a rászoruló családoknak volt óvodá-
saimmal, barátaimmal saját költségemen. Külső bizottsági tag , népi 
ülnök vagyok. Ami az én javaslatomra született az elmúlt időben: az 
óvoda bővítése 2 csoporttal, javasoltam, hogy induljunk bölcsőde-
bővítésre pályázaton, Németh K. iskola mosdójának felújítása. 6 éve 
állítok karácsonyfát az Újfaluban, szomszédaim, vállalkozók, barátok 
segítik a szeretet karácsonyát, gyermeknapot szervezek 2 éve.
Jövő: A fertőzött artézi kút ihatóvá tétele, Sipos Pál téren tizenéves 
korosztálynak sportolási lehetőségek kialakítása, vízelvezető árkok 
kiépítése a körzetben. Ha nem nyerek, akkor is szervezem a szere-
tet karácsonyát, ingyenes gyermeknapot, hordom a süteményeket. 
Talán eddig is szolgáltam, ezután is szeretném szolgálni városomat, 
az embereket.

HorvátH János képviselőJelölt

fót, 2. sz. Választókerület

Valódi érdekképviselet…
27 éves vagyok, 5éves korom 
óta élek Fóton. Célom a fótiak 
valós, pártoktól független képvi-
selete. Ami ebben a lehetőségek-
ben gazdag városban történik, 
teljesen kaotikus. Hihetetlen, 
megdöbbentő és egyben elfo-
gadhatatlan. Pártharc, semmit-
tevés, egymásra mutogatás. 
Barátaim, ismerőseim szóki-
mondó, nagy igazságérzettel 
rendelkező, becsületes em-
bernek tartanak. Garantáltan 
mondhatom Önöknek, ameny-
nyiben lehetőséget kapok, kiál-
lok a fótiak érdekei mellett, felszólalásaimban, előterjesztéseimben, 
szavazások alkalmával.  Rengeteg feladat vár ránk, de hiszem, hogy 
a tenni akarás és a munka hozza majd, a város fejlődését. 
Amiket mindenképpen kezdeményezni fogok: Aszfaltozás, játszó-
terek, parkok, új városközpont kialakítása, szórakozási lehetőségek 
szervezése. Közlekedés realizálása körforgalmak, gyalogosátkelők 
létesítésével. Fótújfalu állomás azonnali rendbetétele. Vízelvezetés 
megoldása. A tervezett szemétlerakó létesítésének megakadályo-
zása.  Részletes terveimről bővebben Facebook oldalamon – face-
book.com/fuggetlenkepviselo – és egyéb tájékoztató anyagaimon.  

Köszönöm a figyelmet!
Horváth János 06703603653

pozDerka gábor független Jelölt

fót, 6. sz. Választókerület

Kedves Fótiak, Kedves Barátaim!
Kilenc év önkormányzati munka tapasztalatával a 
tarsolyomban, életemben először méretettem meg 
magam polgármesterjelöltként, és a 6-os választókör-
zet képviselőjelöltjeként egyszerre. Az eltelt években 
megtanultam, hogy mi kell ahhoz, hogy egy önkor-
mányzat jól működjön. Ezt a felhalmozott ismeretet 
polgármesterként Fót javára tudom kamatoztatni. 
Azt tapasztaltam, hogy egyéni érdekek soha nem 
lehetnek sikeresek. Sportolói múltamból is tudom, 
hogy ugyan a tehetség nyerhet pár meccset, de a bajnokságot a Csa-
pat nyeri. Bárhogy is alakuljon a testület összetétele, mindenkitől Fó-
tért való együttműködésre, csapatjátékra számítok. Szerintem, ha ez 
a csapat olyan tehetségekből áll, mint például, Madaras Ádám, Lévai 
Sándorné, Bíró Zoltán, Földi Pál vagy éppen Kancz István, akkor ez 
a csapat a kapitányságommal könnyen megnyerheti a bajnokságot. 
Tudom, ezt nem én döntöm el, hanem a választók bölcsességére van 
bízva, hogy kikkel kell együtt dolgozni, de mindenkivel meg tudom 
találni a közös hangot, ha csak Fót számít! Részletes bemutatkozásom 
és programom megtalálható az interneten. El tudnak érni problémá-
jukkal, kérdéseikkel e-mailen és telefonon. Mindenkit arra buzdí-
tok, éljen szavazati jogával, minél többen vegyünk részt az október 
12-i választáson. Telefon: +36 70 967 1830, Email: pozderka.
gabor@gmail.com, www.facebook.com/pozderkagabor

„Egynek minden nehéz, sokaknak semmi sem lehetetlen.” Széchenyi István 

Eltelt egy újabb négy éves önkormányzati ciklus, ismét mérlegre kerül városunk helyzete, az eddigi városirányítás munkája, 
a jövő lehetőségei. Dönthetünk arról, milyen irányba haladjon ez a város, menjen-e az eddigi úton vagy vegyen új irányt. 
Ennek a településnek nincs szüksége további ígéretekre, a problémák felismerése és listázása önmagában nem fogja meg-
oldani azokat. FÓTNAK IGAZI MEGOLDÁSOKRA VAN SZÜKSÉGE, GYÖKERES VÁLTOZÁSRA! Lássuk meg, mi az, ami 
egy város életében valóban lényeges.

UTAK, hogy oda lehessen menni, HELYEK, hogy legyen hova menni, és EMBEREK, mert van kiért odamenni. UTAK, ami-
ken eljutunk egymáshoz, HELYEK, ahol összegyűlhetünk megvitatni a közös dolgainkat, hogy az EMBEREK, akik itt élnek, 
büszkén szerethessék városukat, a vendégek pedig gyönyörködhessenek benne!

És elsőként a szemléletnek kell megváltoznia ahhoz, hogy a gyökeres változásokat elérjük. Átlátható, hatékony és szol-
gáltató szemléletű városirányításra van szükség.

1.  Az akciószerű fejlesztések nem visznek előre! Pontos tervezés és alapos előkészítés kell, hogy a beruházások ne tart-
sanak mindig tovább, és ne kerüljenek mindig többe. Ahhoz, hogy mondjuk a tó és környéke végre újra Fót ékessége 
lehessen, nem elegendők hirtelen jött ötletek.

2.  Ne mindig „tüzet oltsunk” ott, ahol a legnagyobb a baj! Átfogó gondolkodást és rendszerszemléletet igényelnek az olyan 
tervek, mint hogy ennek a ciklusnak a végére végre teljes legyen a szilárd burkolatú utak és járdák hálózata, hogy az 
egész település minden egyes utcájára kiterjedő csapadékvíz-elvezető rendszerünk legyen.

3.  Senki nem érthet mindenhez. Ha nincs szakértő és alapos döntéselőkészítés, előzetes egyeztetés, forintok milliói pereg-
hetnek ki a kezünkből, mire városházánk lesz, sportközpontunk, kerékpárútjaink vagy felújított középületeink.

4.  Becsüljük meg azt, amink van! Előretekintő gondoskodással, tervezett, rendszeres karbantartással a mostaninál lénye-
gesen kisebb anyagi ráfordítással is megóvhatjuk útjainkat, köztereinket, szépen, gondozottan tarthatjuk városunkat, 
kirándulóhelyeinket.

5.  Együttműködés nélkül semmire nem megyünk. Ki kell alakítani és kölcsönössé kell tenni az együttműködést a helyi civil 
szervezetekkel, egyházakkal, hogy mindenki ott tehesse a legtöbbet, ahol a legnagyobb szükség van rá.

6.  Pontos és takarékos gazdálkodással, szakértő pályázatfigyeléssel és pályázatmenedzsmenttel bővíthetjük meglévő for-
rásainkat, és azokat a leghatékonyabban tudjuk kihasználni.

7.  Hagyjuk, hogy a lakosok tudása és a tapasztalata is bejöjjön a városházára! Nyissuk ki a hivatalt, hogy lakosok ne csak 
utólag értesüljenek egyes döntésekről! Ki kell alakítani a városon belüli kölcsönös kommunikáció csatornáit.

Ezek megvalósítása pedig nem megy másként, csak együttműködéssel. Együttműködéssel a képviselőtestületen belül, 
a lakosokkal, társadalmi szervezetekkel, pártokkal. Nem személyeskedésre, egyéni érdekek mindenáron való érvényesí-
tésére van szükségünk, hanem valódi összetartásra a városunk érdekében! Az elmaradásaink ledolgozására, a feladatok 
megoldására nem elég néhány hónap, egy év, talán egy ciklus sem, de hiszek abban, hogy a szemléletmód változása és a 
kemény munka valóban elindíthatja a fejlődést Fóton.

Önök nélkül nem megy, együtt viszont  
mindenre képesek vagyunk!

EGY NŐ

TÖBBRE
KÉPES!

DR. VARGHA

NÓRA
POLGÁRMESTERJELÖLT



Elköszön a jelenlegi képviselő-testület
Az utolsó, szeptemberi rendes testületi ülés szünetében kértük fényképezőgépünk elé a teljes létszámban jelen lévő 

képviselőket, mert a későbbiekben ilyen összetételben már biztosan nem találkozunk majd velük.

Lapzártánkkor értesültünk róla, hogy bár még nincs rendben a kisállomás épülete, de a polgármester hathatós intézkedése nyomán 
a MÁV végre legalább a látvány érdekében kulturáltabb állapotba hozta, lefestette a falakat. Ígéretük szerint, a későbbiekben 

rendbe teszik majd és megnyitják a várótermet és az illemhelyet, s persze a tető sem maradhat a jelenlegi állapotában.


