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FÓTI HÍRNÖK

Önkormányzati választások 2014. október12-én, Fóton

Polgármester Bartos Sándor a FIDESZ-KDNP színében
Egyéni választókerületben megválasztható képviselő        8  fő
Pártlistáról bekerült képviselő                                          3  fő
A névjegyzékben lévő választópolgárok száma         15.416  fő
Szavazóként megjelent választópolgárok száma          6.016 fő

A polgármester választás eredménye

név  jelölő szervezet szavazat szám százalék
Bartos Sándor FIDESZ-KDNP 2 630   44.52 %
Takács István MSZP  1 015   17.18 %
Dr. Vargha Nóra Mária
  MLP-EGYÜTT-PM-DK   766  12.97 %
Kancz István JOBBIK     711  12.04 %
Földi Pál János  Független jelölt   431      7.3 %
Pozderka Gábor  Független jelölt   354    5.99 %

A képviselő választás eredménye

1.sz. körzet
Madaras Ádám FIDESZ-KDNP 308   37.65 %
Varga József Csongor Független jelölt 264   32.27 %
Fábry Béla MSZP   116   14.18 %
Merkwart Krisztián JOBBIK     88   10.76 %
Cseri Sándor István MLP-EGYÜTT   42     5.13 %

2. számú körzet
Bartos Sándor FIDESZ-KDNP  432     56.1 %
Bukta András János JOBBIK     97     12.6 %
Fábi Erika  MSZP      91   11.82 %
Kővágó Edina Ilona MLP-EGYÜTT    81   10.52 %
Horváth János Független jelölt    69     8.96 %

3. számú körzet
Lévai Sándorné FIDESZ-KDNP 367   48.48 %
Takács István MSZP   128   16.91 %
Sándor István JOBBIK   103   13.61 %
Urbán Zsombor Gábor
  Független jelölt   86   11.36 %
Ponyiczky László József
  MLP-EGYÜTT    47     6.21 %
Kovács Ákos Független jelölt    26     3.43 %

4. számú körzet
Biró Zoltán FIDESZ-KDNP 265   37.17 %
Acél Sándor MSZP  134   18.79 %
Gyuráné Deszpót Ildikó Független jelölt 104   14.59 %
Csöndes Zoltánné Független jelölt   80   11.22 %
Sityárevity István JOBBIK     76   10.66 %
Kalászi Gábor MLP-EGYÜTT   54     7.57 %

5. számú körzet
Németh József FIDESZ-KDNP 381     52.7 %
Dr. Vargha Nóra Mária MLP-EGYÜTT 138   19.09 %
Srankó Anna Katalin JOBBIK  91   12.59 %
Csorba Viktor MSZP   90   12.45 %
Bernát Anna Viktória Független jelölt 23     3.18 %

6. számú körzet
Gellai István FIDESZ-KDNP 259   37.65 %
Fodros István MSZP   143   20.78 %
Udvardy László Sándor MLP-EGYÜTT 104   15.12 %
Pozderka Gábor Független jelölt   98   14.24 %
Csóka Gergely JOBBIK     84   12.21 %

7. számú körzet
Nagy Krisztián FIDESZ-KDNP 260   35.47 %
Csorba István MSZP  227   30.97 %
Szilágyi Attila JOBBIK  105   14.32 %
Földi Pál János Független jelölt   83   11.32 %
Szabó Mihály MLP-EGYÜTT   58   7.91 %

8. számú körzet
Koncz János Sándor MSZP   219   33.08 %
Simon Tamás Ferenc FIDESZ-KDNP 215   32.48 %
Kancz István JOBBIK   117   17.67 %
Bartos Ferenc MLP-EGYÜTT   77   11.63 %
Tokár Péter Független jelölt   34     5.14 %

A pártokra leadott ú.n. töredékszavazatok összesítése alapján a 
képviselővé vált jelöltek
MSZP   929  Takács István
JOBBIK M. M.  761 Merkwart Krisztián
MLP-EGYÜTT-PM-DK 601 Szabó Mihály 

Szerkesztőségünk tudomása szerint Szabó Mihály, a MLP-Együtt-
PM-DK színeiben listáról bejutott képviselő lemondott, így helyét 
a képviselő-testületben dr. Vargha Nóra Mária vette át, mint a jelö-
lő szervezetük listáján következő személy.

az új képviselő-testület megkezdte műkÖdését

Október 27-én ünnepélyes keretek közt, a Fáy András Általános Iskola csarnokában letette az esküt az új képviselő-testület, ahol dr. Péter 
Imre, a helyi Választási Bizottság elnöke ismertette a lezajlott választás során történteket és bejelentette a végeredményt, amely időközben 
jogerőre emelkedett. Dr. Péter Imre kivette Bartos Sándor polgármesteri esküjét, lásd lapunk címoldalán. Ezzel a képviselő-testület 11 
taggal hivatalba lépett, aláírták megbízóleveleiket, s a gratulációkat követően megkezdődhetett a munka Fót érdekében. 
Ezen az első ú. n. alakuló ülésen meghozták a képviselők a működéshez szükséges legfontosabb döntéseket, de Németh József javaslatára 
az alpolgármester kinevezését levették a napirendről. 

Bartos Sándor polgármester székfoglaló beszédét, teljes tartalmában közöljük az alábbiakban

Tisztelt Egybegyűltek!
Tisztelt Képviselőtársaim!

Szeretettel üdvözlöm önöket a képviselő-testület alakuló ülésén. 
Az első és legfontosabb, amit el szeretnék mondani, hogy nagyon 
köszönöm. Köszönöm mindazoknak, akik nekem adták a szava-
zatukat, akik megtiszteltek további bizalmukkal, mert úgy látták, 
hogy amit megígértem, azt az elmúlt hat hónapban teljesítettem is. 
Ezért elhiszik, hogy elvégzem majd azt is, amit a kampányban az 
elkövetkező öt évre vállaltam. Ez pedig nem kevesebb, mint hogy 
elkezdjük ledolgozni a fótiakkal szemben az elmúlt évtizedekben 
felhalmozódott adósságunkat.
Azt mondtam felhalmozódott, amire Önök azt mondhatják, hogy 
hiszen ennek én is a részese voltam. A rendszerváltoztatás óta veszek 
részt a demokratikus közéletben, előbb képviselőként, az elmúlt 
ciklusokban alpolgármesterként, az elmúlt fél évben polgármester-
ként dolgoztam a települését, a szülőhelyemért, amelyet ismerek 
és szeretek, és amelyhez életem során hű voltam. Az elmúlt fél év 
azonban bebizonyította, hogy túl tudtunk lépni a múlt hibáin, tud-
tunk közösen dolgozni a közös célokért.

Új ciklus kezdődik. A most megalakuló képviselő-testületben, sok 
az új arc, az új szereplő. Mindannyian azzal a reménnyel vagyunk 
itt, hogy az elkövetkező öt évet nem veszekedéssel, felesleges és 
meddő, hanem építő, értelmes vitákkal, alkotásban, eredményes 
munkában fogjuk eltölteni. Nincs közöttünk, aki ne ezt várná, ne 
ebben bízna, nem ezzel az elszántsággal és várakozással ülne most 
itt, hiszen mint már annyiszor és annyi kampányban hallhattuk: 
nincs jobb és baloldali utca. Egy a település és annak egy az érdeke.
Szokás, mint lemaradt településről beszélni Fótról, amelyik nem 
tudott felkapaszkodni a 21. század gyorsvonatára, ezért csak nagyra 
nőtt álmos falu, nevezzék bár hivatalosan városnak. Lehet magya-
rázkodni, mutogatni az elmúlt évekre, letűnt helyi politikusokra, 
hogy ők mindennek az okai, de ideje végre abbahagyni az egymásra 
mutogatást, a hibák másra hárítását.
Meggyőződésem, hogy bizalmukat október 12-én azzal érdemeltem 
ki, hogy megértették, én nem azt nézem, mit miért nem lehet meg-
csinálni, hanem azt próbálom meg kitalálni, hogy miként lehetne. 
Ennek köszönhetően sikerült, vagy hamarosan sikerülni fog a végé-
re érni olyan komoly, városképet és városi közérzetet meghatározó 
beruházásoknak, mint a művelődési ház felújítása, a bölcsőde, óvo-
da bővítése, régi adósságként áldatlan állapotú utcák aszfaltozása.

Fótnak az az érdeke, hogy elkezdje behozni a lemaradását, hogy 
nagyszerű, dicső történelmi múltjához méltó jövőt építsünk neki. 
Ez nagy vállalás, hiszen nemcsak az épített örökséggel szemben 
vannak adósságaink, hanem a közösséggel szemben is. Addig nem 
lesz Fót pezsgő, élő kisváros, amíg nem alakulnak ki a helyi szelle-
mi közösségek, amíg nem érzik úgy az itt élők, közöttük a magyar 
szellemi élet nem egy kiválósága, hogy Fót nemcsak az alvóhelyük, 
hanem valóban a lakóhelyük is, közösség, amelyikhez érdemes és jó 
tartozni. Ha létrejönnének a civil polgári életnek a kis körei, egy-
szerűbb lenne a képviselő-testület és a városvezetés dolga is, hiszen 
lenne kikre, mire támaszkodni a döntésekben. 
Mindaz, amit mi az elkövetkező öt évben tervezünk:
– a történelmi városközpont rendezése, benne a Pirók ház felújítása 
és falumúzeummá alakítása
– az új városháza felépítése
– az utcák aszfaltozása, a csapadékvíz elvezetésének végleges meg-
oldása
– a termelői piac és szabadidő központ felélesztése
– a Somlyó-tó helyzetének a rendezése 
– az átmenő forgalmat elterelő elkerülő utak építése
– a Szent Benedek lakótelepen lévő orvosi rendelő felújítására, 
valamint
a tervezett közbiztonsági intézkedések, csatornázások, fejlesztések 
valójában keretek erre. Mindez nem cél, hanem eszköz, mely azt 
szolgálja, hogy Fót szerethető kisvárossá váljon. 
Ahol jó élni, és ahová jó megérkezni.
Ehhez a munkához kívánok kitartást, összefogást és főleg teremtő 
erőt mindannyiuknak, mindannyiunknak! 

A képviselők fogadják a gratulációkat

Az egyik szavazókör munkatársai

Egy fóti szavazó a 6016 közül
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Fidesz-kdnp győzelem a Fóti választáson

Nagy volt az izgalom és a várakozás október 12-én 
este. A fideszes csapat a Katolikus Közösségi Házban 
várta az eredményeket, csakúgy, mint a tavaszi or-
szággyűlési választásoknál tették. A fokozatosan ér-
kező híreket ujjongva fogadták az érdekeltek, nagy 
volt az öröm. 
Nem is csoda, hiszen Bartos Sándor polgármesterré 
választása mellett a nyolc választási körzetből 7-ben a 
saját jelöltjük győzött. Egyedül a 8-as választókörzet-
ben nyert más, de ott is szoros volt az eredmény, hi-
szen Simon Tamás FIDESZ-KDNP jelölt mindössze 
négy szavazattal szorult a második helyre Koncz János 
MSZP jelölt mögött.
Az országgyűlési választási körzetet körbejárva dr. 
Tuzson Bence is viszonylag hamar megérkezett, hogy 
gratuláljon, együtt ünnepeljen a fóti győztes csapattal.

Tuzson Bence országgyűlési képviselőnk jelen volt ok-
tóber 23-án a városi ünnepségen, s az ott elmondott, 
a forradalmat méltató beszédének második részéből 
idézünk egy összefüggő részletet, amelyet képviselő úr 
választás utáni útravalónak szánt az új képviselő-testület számára. Íme:
„…A most megválasztott önkormányzati képviselők alapértékekben és alapgondolatokban tudjanak együtt dolgozni, egyet értsenek, alakítsák kia 
cselekvés mechanizmusát, és együtt lépjenek előre. Egységben Fótért, egységben a képviselő-testület, egységben az egész város. 
Hogyha ezt teljesíteni tudjuk a közeljövőben és ez tényleg így lesz, hogy egységesen lép a képviselő-testület, egységes gondolatok mentén, egy egységes 
jól végiggondolt terv alapján, akkor Fót is előbbre tud lépni és komoly fejlődésen tud keresztülmenni. 
Hamarosan elkészül, átadásra kerül itt a művelődési ház. Én azt gondolom, hogy az nagyon fontos lenne, hogyha mindannyian úgy tekintenénk 
erre az épületre, mint az egység első jelére. Ha van egy kis összefogás, akkor értéket tudunk teremteni. És ha értéket teremtettünk, akkor ebből még 
több érték alakul ki, s egész Fót, az egész város egységesen fejlődik. 
Fejlődni tud nemcsak a látványosságok terén, hanem lélekben is fejlődni tud a város, és fejlődni tud a munkahelyek tekintetében is. Nagyon jó 
adottságú település Fót és ezzel a lehetőséggel élni kell. Munkahelyeket kell teremteni, bár ebben a térségben nem a munkahely teremtéssel van el-
sődlegesen gond, de amíg egy ember is van, akinek nincs munkája, ha dolgozni akar és nincsen munkája, addig nem állhatunk meg ezen az úton. 
Dolgoznunk kell azért, hogy az emberek lélekben is szabadok lehessenek. Legyen munkájuk, legyen hova járniuk szórakozni, legyen lélekben is sza-
badságuk. Legyenek boldog emberek, akiknek nemcsak az életszínvonaluk, de az életminőségük is emelkedik. 
Az egység az, ami ezt lehetővé teszi, és ez 1956 üzenete számunkra. Egységben az erő, egységesen fellépve bármit meg tudunk tenni. Ez az, ami szá-
munkra rendkívül fontos. Köszönöm, hogy meghallgattak.”

Örömünnep a választási eredmény tükrében

Bartos Sándornak gratulál Tuzson Bence

Egy szép karóra ékszer is, ugyan így a Vörösmarty Mihály Művelődési Házon a toronyóra Fót ékszere, amire mindenki szívesen néz föl.

toronyóra

Nem akármilyen óránk van, ezért készítettünk interjút alkotójával, a toronyórás körökben jól csengő nevű Konkoly Józseffel.

Több mint 30 éve kizárólag templomórák, homlokzati órák és harang-
játékok készítésével, szerelésével foglalkozom. Én csináltam a nagy ha-
rangjátékot Sevilla-ban, a Makovecz-házban, összesen több mint 500 
toronyórát csináltam szép hazánkban és Európában, sokfelé.
Ez a fóti óra, egyméteres számlap készült, a legkorszerűbb, Európá-
ban is csúcsminőségűnek számít,  atomóra pontossággal működik, 
mert a Frankfurt melletti atomóra időinformációs jeleit veszi és 
hasznosítja. Teljesen automatikus a tél-nyár átállása, nem szükséges 
embernek beavatkozni, gondmentes működik, ha az áramellátás 
rendben van. Ez egy polikarbonát számlap, amit hátulról megvilá-
gítunk, tehát éjjel is fogják látni. 
Kimondottan örülök, amikor nemcsak a templomokra tesznek fel 
órát, hanem az építészek, a polgármesterek is észreveszik, hogy egy 
óra az látványossága a településnek. Ez az óra óránként jelezni fog-
ja az ütéseket, óránként annyi bim-bam lesz (két hangon), ahány 
óra éppen van, és ezt reggel 6-tól este 10-ig fogja végezni. Éjszaka 
csendben van, nehogy valakit felébresszen álmából. 
Szó volt a harangjátékról is, de az már költségesebb lenne. Az óra 
október 7-től működik, az erre a célra tervezett óratorony homlok-
zati részébe helyezzük majd el (Időközben már a helyén van, de az 
interjú korábban készült. – a szerk.) Ez az óra kültéri használatra 
készült, bírja az időjárást, s akár rászállhat egy veréb is a mutatóra, 
ez egy masszív szerkezet. Ugyanezek a hajtóművek kétméteres to-
ronyóra mutatók esetén is kifogástalanul működnek.
A margitszigeti zenélő kút felújítását is én csináltam sok évvel ezelőtt. Ez 
a Bodor-kút, aminek az eredetije 1822-ben Marosvásárhelyen készült 
és az 1930-as években Bodor Péter tiszteletére csináltak egy pontosan 
olyan zenélő kutat itt a Margit-szigeten. Ennek a felújítását végeztem, 
nagyszerű munka volt, büszke vagyok rá. Tudni kell a kútról, hogy a ze-
nélő kupola tetején van egy Neptun szobor, ami 24 óra alatt fordul meg 
a tengelye körül, óránként 15 fokot. Így minden pillanatban pontosan 
a Nap felé tekint. A szobortalapzatán van egy kis ablak, amin ugyanúgy 
mint az eredeti órán - ami Kelet-Európa első köztéri órája volt - van 
egy számsor, római számokkal megjelenik az idő. Tehát 10 órakor a 
római X-es látszik, fél 11-kor a X-es félig már elmozdult és a XI-es már 
félig kilátszik. A Margit-szigeten az órát már elektronika vezérli, ugyan 
úgy, mint az ivókút ki és bekapcsolását, a világítást, továbbá minden 

órában zenél és minden félórában egy szignál is hallatszik. Az eredeti 
marosvásárhelyi kút még nem árammal működött, ott még a víz kine-
tikai energiáját használták föl a mozgatására, ami csodaszámba megy 
még ma is. Ez egyben Marosvásárhely ivókútja volt, onnan vitték el az 
ivóvizet vödrökben. Egy nap csak kétszer zenélt, ennek is a csodájára 
jártak. Közel kétszáz évvel ezelőtt, már ilyet tudtak a székely ezermes-
terek. A nagy csendben a krónikák szerint 6-8 méterre elhallatszott a 
zene. Ma már egyetlenegy mikrochippel vezérlünk mindent. 
Ugyancsak én csináltam Hévíz város tornyára a második bábjáté-
kos órát és a24 harangból harangjátékot, én újítottam föl a szegedi 
Dóm téren, a Dómmal szemben a kémiai labor homlokzatán lévő 
bábjátékos órát, ami 1935-ben készült, a háború alatt elpusztult, de 
most ismét rendeltetésszerűen működik. 
Hogy lettem toronyórás? Eredeti végzettségem szerint villamosmérnök 
vagyok. De engem a szüleim még kézen fogtak és elvittek vasárnap 
templomba, ma is templomba járó ember vagyok, Fiatal srác korom-
ban feljutottam apámmal egy templomtoronyba és ott engem teljesen 
elbűvölt az óra. Sok évig motozott benne a gondolat, aztán kialáltam, 
hogyan lehet cserépkályhába villanyfűtést szerelni, akkor még 40 fillér 
volt egy kw áram. Egyszer meghívott egy református lelkész, hogy az 
imaterembe szeretne villanyfűtést, amit meg is csináltunk. Akkor, már 
érett felnőtt fejjel felmentem a toronyba, mert láttam, hogy áll a to-
ronyóra és kigondoltam, hogy lehet elektronikus úton mozgatni, kiik-
tatva a súlyhuzamú hatalmas nagy órát. Annak idején egy súlyhuzamú 
óra annyiba került, hogy abból egy vidéki nagy házat meg lehetett vásá-
rolni, illetve 12 ló árába került. Európa legnagyobb virágórája a miskol-
ci önkormányzat megrendelésére készült 15 éve, 9 méteres virágokból 
kirakott számlap, amin a percmutató négy és fél méteres. 

a beruházások Folytatódnak

Konkoly József és a fóti toronyóra 
számlapja

Folyik a munka a Baross utcában

Megszépült az új buszmegálló 
környezete is
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Fóton nyílt meg a 13. magyarországi auchan tÖltőállomás

Az Auchan Magyarország Kft. 19 áruházában évi mintegy 40 millió vásárlót fogad. Az áruházak 
többsége mellett önkiszolgáló, diszkont benzinkutakat is üzemeltet a vállalat. Október 16-án meg-
nyitott a 13. magyarországi Auchan töltőállomás, ezúttal Fóton. Az áruházlánc célja, hogy minden 

hazai áruház mellett legyen benzinkút is, így a vásárlók a bevásárlás mellett a kedvező árú tankolással is spórolhassanak kiadásaikon. Az 
ünnepélyes avatáson Bartos Sándor, Fót polgármestere is köszöntőt mondott.

Az Auchan Magyarország Kft. az elmúlt években sok változást élt meg, 7 
új áruház és velük egy töltőállomás csatlakozása volt a legnagyobb kihívás 
még 2012-ben. 2013 a megerősödés éve volt a vállalatnál, a 19 áruházzal 
országossá bővült áruházlánc összehangolta és megerősítette kereskedelmi 
politikáját. Az áruházlánc az elmúlt 16 évben mintegy 200 milliárd forin-
tot fektetett be Magyarországon és közel 7000 főt foglalkoztat jelenleg. 
2014-ben a vállalat célja, hogy újabb töltőállomásokat nyisson meg, azok 
mellett az áruházak mellett, ahol még nincs benzinkút.
„Nagy lehetőség ez mind áruházunk, és azt gondolom, a település szá-
mára is, hiszen a környékbeli településekről és az átutazó, különösen az 
M3-as autópálya forgalmából mostantól még nagyobb számban érkez-
nek majd a településre és a kereskedelmi parkba a látogatók. Fót város 
kereskedelmi parkja így még vonzóbbá válik a környékbeliek számára, 
és remélem, még többen megismerik majd a fóti áruház kedvező árú, 
kiváló termékeit és szolgáltatásait is!” – tette hozzá Kalmár Richárd, az 
Auchan fóti áruházának igazgatója.
„Számos fóti munkavállalót foglalkoztatnak az Auchan áruházban, adóbe-
vételeinkhez jelentősen hozzájárulnak, és nem feledkeznek meg a hagyo-
mányainkról sem. Évről évre támogatják a Fóti Paradicsom Fesztivált, az 
áruházban fóti termelőktől vásárolt fóti paradicsomot is árusítanak. Óvo-
dáink részére is számos alkalommal ajándékoztak eszközöket. Városunk 
fejlődése a szolgáltatások minőségének és mennyiségének fejlődése is. 
Mindig öröm, ha egy beruházás sikeresen zajlik, és nincs más hátra, mint 
az átadás” ¬– mondta köszöntőjében Bartos Sándor, Fót polgármestere.
 „2014-ben 5 milliárd forint beruházást valósítunk meg Magyarorszá-
gon, melynek felét a meglévő áruházaink mellé tervezett új töltőállomá-
sok létesítésére szánjuk. Az első idei beruházás a szolnoki töltőállomá-
sunk volt júniusban, melyet a fóti követ most. Hamarosan a szegedi, miskolci, budaörsi áruházaink melletti benzinkutak megnyitására 
kerül majd sor. Célunk, hogy minden áruházunk mellett, ahol lehetséges, üzemeltessünk töltőállomást is, erre jelentős igény mutatkozik a 
vásárlók részéről is, mert kedvező árú és kiváló minőségű üzemanyagainkkal hozzájárulunk a vásárlóerő növeléséhez” – tette hozzá Bernard 
Guntz, az Auchan Magyarország Kft. expanziós és beruházási igazgatója a fóti ünnepélyes avatáson.

FÖldhivatali tájékoztató

Tisztelt Ügyfeleink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2014. május 1-jén a törvény erejénél fogva megszűnt a mező- és erdőgazdasági földekre, nem közeli hozzá-
tartozók között, szerződéssel alapított haszonélvezeti jog, továbbá használat joga (a továbbiakban együtt: haszonélvezeti jog). 
A földhivatalnak legkésőbb 2015. július 31-ig törölnie kell az ingatlan-nyilvántartásból valamennyi, a fenti előírás hatálya alá tartozó 
haszonélvezeti jogot. A törlési kötelezettség nem terjed ki a közeli hozzátartozók között alapított haszonélvezeti jogra, ezért a törvény 
alapján a bejegyzett haszonélvezeti jogosultnak nyilatkozatot kell tennie arról, hogy a közte és haszonélvezetet engedő személy (tulajdo-
nos, volt tulajdonos) között a szerződéskötés időpontjában a közeli hozzátartozói jogviszony fennállt-e, vagy sem.
2014 októberében az érintettek értesítésre kerülnek nyilatkozattételi kötelezettségükről. 
A nyilatkozatot a felhívás kézhezvételétől számított 15 napon belül, de legkésőbb 2014. december 31-ig lehet megtenni. Ezt követően a 
nyilatkozattételt elmulasztók haszonélvezeti joga törlésre fog kerülni. 
Az eljárás díjmentes.
Kérjük Önöket, hogy a megküldött formanyomtatványokat kitöltve, a hozzátartozói viszonyt igazoló eredeti okiratokkal együtt /egyene-
sági rokonok és testvérek esetén születési anyakönyvi kivonatok, házastársak esetén házassági anyakönyvi kivonat, más közeli hozzátartozói 
viszony esetén gyámhivatali határozat/ ügyfélfogadási időben nyújtsák be lehetőleg személyesen, vagy küldjék meg postai úton a felhívást 
kiadó földhivatalhoz. Az eredeti anyakönyvi kivonat és a gyámhivatali határozat személyes benyújtás esetén azonnal, postai előterjesztés 
esetén az eljárás lezárultát követően minden esetben visszajuttatásra fog kerülni a nyilatkozatot tevő részére.

Pest Megyei Kormányhivatal Földhivatala

November 11-ig kellett eltüntetni
a választási plakátokat, 

szóróanyagokat a közterületekről

A jelölteknek és jelölőszervezeteknek november 
11-én 16 óráig kellett eltűntetniük hirdetményeiket 
a közterületekről.

Az önkormányzati és nemzetiségi választáson in-
duló jelölteknek és jelölőszervezeteknek a válasz-
tási törvény szerint a szavazás napja után egy hó-
napon belül, tehát 2014. november 11-én 16 óráig 
kell eltávolítania a plakátokat a közterületekről 
annak, aki elhelyezte, vagy akinek az érdekében 
azokat elhelyezték. 

Ha a hirdetményeket nem távolítják el időben, az 
önkormányzatoknak kell eljárniuk. Az önkormány-
zatok a határidő lejárta után maguk is eltávolíthat-
ják a plakátokat, majd annak költségét kiszámláz-
hatják.

A legtöbb önkormányzat a választási időszakra 
hirdetőtáblákhoz hasonló „kampányoszlopokat” 
helyezett ki a közterületekre, a jelöltek és je-
lölőszervezetek ezekre ingyen ragaszthatták fel 
plakátjaikat, szóróanyagaikat. A jelölőszervezetek 
azonban sok plakátot villanyoszlopokra helyeztek 
ki, s a plakátokat határidőig el kell távolítani a köz-
területekről.

Forrás: MTI

Rendeljen
 BRIKETTET

alkalmazásunkon 
keresztül

10% 
kedvezménnyel

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

Hirdetés

Tuzson Bence
fogadóórát tart

Tájékoztatjuk, hogy 
Tuzson Bence,
Pest Megye 
5-ös számú 

választókerületének 
országgyűlési 

képviselője az alábbi 
időpontban fogadó 

órát tart.

Időpont:
2014.11.18. 18:00

Helyszín:
Fóti Közös Önkormányzati 

Hivatal  
A fogadóórára  www.tuzsonbence.hu 

honlapon,vagy  a 06 70 452 9587 
mobilszámon lehet jelentkezni.
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a mi sulink, ahova szívesen járunk!
Alig kezdődött el a 2014-2015-ös tanév, az elmúlt hónapban máris rengeteg program várta az iskolába járó diákokat. 
•	 Október 3-án, a magyar diáksport napján futóversenyt szerveztek a tanulóknak az iskola körül, a gyerekek biztonságáról polgárőrök 

gondoskodtak az autós forgalom ideiglenes korlátozásával. Tanár-diák mérkőzés és mini bajnokságok tették lehetővé, hogy sok kisdi-
ák 120 percet sportoljon a jeles napon.

•	 Október 4-én elrajtolt az évek óta hagyományosan és sikeresen megrendezésre kerülő iskola-előkészítő program, a Manó-Suli. A 
nagycsoportos gyerekek kicsit izgulva, megilletődve léptek be „az Iskolába”, de a színes foglalkozásoknak köszönhetően - tornatermi 
mozgásos játékok, drámafoglalkozás, „igazi tantermi” feladatok - boldogan, csillogó szemmel, élményekkel indultak haza. 

•	 Ugyanezen a napon a Diákönkormányzat szervezésében került sor a Németh Kálmán-projektnapra. Ennek során minden osztály 
ellátogatott az emlékházba, hogy megismerje az iskola névadója alkotásait, majd játékos-sportos foglalkozás vette kezdetét. Külön 
köszönet a nyolcadikosoknak, akik kellő komolysággal és nagy szeretettel irányították az alsósok versenyét. 

•	 Október 11-én legjobb futóink a Spar Maratonon vettek részt. Külön köszönet Szellákné Edit néninek, aki nemcsak a versenyzők 
felkészítését, nevezését, szállítását végezte, hanem maga is résztvevője volt a versenynek.

•	 Október 13-17. között volt lehetőségük a gyerekeknek bejuttatni az iskolába az összegyűjtött újságot, papírt. Idén is sikerült meg-
tölteni a hatalmas konténert. Jó volt látni a teli csomagtartóval érkező családokat, lelkesen pakoló apukákat. Volt, aki 300 kg-ot is 
bezsúfolt az autójába. Az összes papír tömege végül közel tíz tonna lett. Köszönjük!

•	 Kálmán névnap alkalmából iskolánk névadója, Németh Kálmán sírjánál koszorúzott és versekkel emlékezett a 2.a osztály.
•	 Kirándulóink Zebegénybe és Nagymarosra látogattak el. Tanárok, szülők és diákok közösen élvezték a simogató őszi napfényt és a csodálatos tájat.
•	 A tanulók az egyik napsütéses délután biciklitúrára indultak, és Vácig kerekeztek. Jusztné Reisz Ágnes, Bagu Géza (az iskola új peda-

gógusai) és Nagy Péter tanár úr kísérték a lelkes csapatot.
•	 A természetismeret tantárgy keretében terepgyakorlaton járták be a fóti Somlyó lankáit a hatodikosok Nagy Péter és Pozsonyi Sándor 

tanár urak vezetésével. A kirándulás bizonyára hozzásegítette a tanulókat az erdei életközösségek alaposabb megismeréséhez.
Hamarosan kezdődik a Kisalagi Kiscsillag vetélkedő, melyen a gyerekek bármilyen műfajban (a bűvészkedéstől a klasszikus zenéig) meg-
mutathatják tehetségüket. Naprakész információk, fényképek, beszámolók olvashatók a mindig frissülő Facebook oldalon! (Németh 
Kálmán Általános Iskola FÓT) A gazdag programokért, szabadidejük feláldozásáért köszönet a résztvevő pedagógusoknak!

Szülői Munkaközösség

a zene világnapján

A Zene Világnapját ünnepeltük a fóti Németh Kálmán Általános Iskolában. Hosszú évek óta sikeresen működik együtt az iskola a városi 
zeneiskolával. A rendezvényen zongoraszó, hegedűsök és az iskola énekkarai szórakoztatták a kicsiket és nagyokat. A műsorban felcsendül-
tek népdalok és klasszikusok egyaránt. Az elhangzott dallamok és közös éneklés mosolyt csalt az arcokra. Minél több közös szívmelengető 
muzsikálást kívánok magunknak a továbbiakban is!
„A zene az emberiség egészének hangja, bármely helyen és bármely időben. A zene jelenlétében mind egyek vagyunk.” (Charlotte Gray)

Bartháné Koczka Mónika (tanító, énekkarvezető)

„Mondd el és elfelejtem. Mutasd meg és megjegyzem. Engedd, hogy csináljam és megtanulom.“ (Konfuciusz)

Konfuciusz több mint kétezer évvel ezelőtt felismerte, hogy a tapasztalatok, saját élmények és a cselekedtetés, mennyire megkönnyítik 
a tanulási folyamatot. Az idő őt igazolta és végre elterjedni látszanak a részvételen és a közvetlen tapasztaláson alapuló, korszerű oktatási 
módszerek a nyelvoktatásban is. Ezt szem előtt tartva indul a 2014-2015. évi tanévnek a Fóti Fáy András Általános Iskola angol tagozata. 
Szeretnénk néhány szóval bemutatni intézményünk megújuló angol nyelvi munkaközösségének céljait, feladatait, programjait.
Az iskolában eddig oktató angoltanárok mellett – Fábián Gyöngyvér, Ujszászi Beatrix és Zoltáni-Brok Erika  – , ettől az évtől három új 
pedagógus erősíti az emelt szintű idegen  nyelvtanítást. Az új kollégák – Balázs Ágnes, Domoszlai Ágnes és Horváth Emőke - nyitottak, 
tapasztaltak, magasan képzettek, így nagyon számítunk tudásukra és új ötleteikre a szinte újra alakult angol tagozaton. 

1. Kiemelt feladatunk a  kommunikáció alapú oktatás előtérbe helyezése. Ez legfőképpen abban jelenik meg, hogy az 1. és 2. évfo-
lyamon elhagyjuk a tankönyv és munkafüzet használatát. Célunk, hogy hangsúlyos szerepet kapjon a mozgásos játék, a mondóka-, 
és daltanulás, hiszen ezek óriási motiváló erővel bírnak, illetve megkönnyítik a későbbi nyelvtanulást. Ezzel párhuzamosan a többi 
évfolyamon fontos feladatunk a 4 alapkészség felszínen tartása (olvasás, írás, hallgatás, beszéd) fejlesztése, különös tekintettel a szóbeli 
kommunikációs feladatok gyakoroltatására, készségszintre hozására.

2. Munkaközösségünk egyik legfontosabb célja, hogy minél több diák tegyen sikeres nyelvvizsgát a jövőben. A City & Guilds junior 
nyelvvizsgával már nem csak a 7. évfolyamos diákokat, hanem a tehetségesebb 6. évfolyamos tanulókat is szeretnék megcélozni. 
Felmenő rendszerben a legügyesebb 7. és 8. évfolyamos tanulókkal akkreditált, TELC nemzetközi alapfokú nyelvvizsgát szeretnénk 
lerakatni. Biztosítjuk a hetedik évfolyamon tanuló legtehetségesebb gyerekeknek, hogy a heti 5 órás emelt szintű angol tagozat mel-
lett, plusz 2 nyelvvizsga előkészítő órán vehessenek részt. 

3. Hagyományos programjaink, mint például az English Drama Day vagy a Halloween iskolai megünneplése mellett, új programokat 
kínálunk a gyerekeknek. Az idegen nyelven olvasás, ismeretszerzés, szövegértés népszerűsítése céljából angol nyelvi olvasóklubot  és 
angol nyelvi színházlátogatást szervezünk iskolánk tanulóinak.

4. Több évre tervezzük az idén induló iskolai ország ismereti vetélkedőnket, amelynek keretein belül minden tanévben az egyik angol 
nyelvet beszélő ország kultúráját, földrajzát, látnivalóit ismerjük meg részletesen, csapatverseny formájában. Az idei első állomásunk 
London és környéke, így ehhez kapcsolódóan 2015. augusztusában londoni tanulmányutat szervezünk iskolánk tanulóinak. 

Bármilyen kérdés, észrevétel vagy segítségkérés esetén angoltanáraink rendelkezésükre állnak telefonon előre egyeztetett időpontokban 
illetve a fogadóórákon. Keressék fel iskolánk honlapját - www.faysuli.hu -  ahol ezen túl egy külön menüpontban (Emelt szintű angolok-
tatás) friss információkat találhatnak programjainkról és terveinkről.

Ujszászi Beatrix, az angol nyelvi munkaközösség vezetője

     1.o. 2.o. 3.o. 4.o. 5.o. 6.o.    7.o.     8.o.
Emelt szinten tanuló csoportok  heti 2 óra 4 óra 5 óra 5 óra 5 óra    5 óra    5 óra
           + 2 óra + 2 óra
Normál tanterv szerint tanuló csoportok heti 2 óra 2 óra 3 óra 3 óra 3 óra    3 óra    3 óra
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Az ötödik osztályosok most ismerkednek egy új tantárggyal: a történelemmel.

kirándulás a múltba

A régmúltat kutató tudományok közül kiemelkedő szerepe van a régészetnek. A Garay János Általános Iskola ötödikeseinek páratlan lehe-
tősége adódott: megtekinthettek egy régészeti ásatást.
Szeptember 29-én, reggel indult a busz velünk az iskola elől Markotabögödére (Győr-Moson--Sopron megye.) A falu határában homok-
bánya működik. Hatalmas teherautók hordják a földet a közeli autópálya építkezésére. A homok bányászása közben bukkantak elő az 
izgalmas leletek.
A helyszínen Pesti Krisztina régésznő fogadott bennünket, ő az ásatás vezetője. Először megtudtuk, hogyan készítenek elő egy ásatási hely-
színt, majd megmutatta az ásatáson dolgozók szerszámait. Ezután elmesélte, hogyan zajlik egy régészeti jelenség feltárása, dokumentálása. 
Miközben bejártuk a feltárás területét, Árpád-kori házak, kemencék, tároló vermek maradványait láthattuk.
Távolabb kelta sírok kerültek elő. Csodálkozva néztük a mélyben fekvő csecsemő, gyerek és felnőtt csontvázakat. Az egyik sír jóval mélyebb 
és tágasabb volt, mint a többi. A  sírból  koporsómaradványok és egy pajzs rozsdás darabjai kerültek elő. Egy előkelő harcos maradványai 
lehettek, de a jelek szerint a sírt már az ókorban kirabolták. A sírrablók valószínűleg a fegyvereket és az ékszereket vitték el.
A terep bejárása után még épen maradt kelta cserépedényeket nézhettünk meg, és aki akarta, kézbe is vehette őket.
Egy gyors fényképezkedés után indultunk is vissza. Azt hiszem, ezek után  az ötödikes történelemórákon mindenki ötösre felel, ha meg-
kérdezik tőle, hogyan zajlik egy régészeti feltárás.

Béla Róbertné, Hrivnák Péter Pál történelem szakos tanárok

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 

Hirdetés

14
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Invilág csomagok 0 Ft havi díjjal, 10 000 Ft erejéig

Jóleső mínuszok

Válassz tévé-, internet- és telefonajánlatainkból legalább kettőt csomagban, kétéves 
szerződéssel, és mi 10 000 Ft-ot elengedünk! Új csomagodért nem kell havi díjat 
fizetned addig, míg a havi díjak összeadva nem haladják meg a 10 000 Ft-ot.  
Ha a 10 000 Ft-os kedvezmény elfogyott, a csomaghoz tartozó havi díj – hó közben 
annak időarányos része – lép életbe.
Részletekről érdeklődj az Invitel Pontokban, a www.invitel.hu oldalon  
vagy a 1288-as telefonszámon.

Invitel Nap: Fót, Szt. Benedek park 69.
minden csütörtökön 10.00 és 18.00 óra között
Értékesítőnk: Petényi Tamás Tel.: +36 20 372 0123

10 000 Ft
kedvezmény

Az ajánlat 2014. november 3-ától visszavonásig érvényes, az Invitel szolgáltatási területén, 2 vagy 3 szolgáltatást egyben tartalmazó 
Invilág csomagra előfizető, új lakossági ügyfelek számára. Az előfizetői jogviszony határozott időn belüli felmondása esetén az elő-
fizetőt az ÁSZF szerinti kötbérfizetési kötelezettség terheli. A 10 000 Ft havidíj-kedvezmény nem használható fel: opciók, kiegészítő 
szolgáltatások havi díjaira, forgalmi díjakra, kapcsolási díjra, eszközrészletre, egyszeri díjakra. A feltételekről ügyfélszolgálatunkon 
adunk bővebb felvilágosítást. A díjak az áfát tartalmazzák.

IN_33012461_TELI_kampany_FotiHirnok_186x268.indd   1 10/27/14   10:35 AM
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Mindannyian nagyon várjuk, hogy a megújult művelődési házunkat birtokba vehessük. Mi, a magunk részéről szeretnénk min-
dent elkövetni azért, hogy a megszépült épületben mindenki jól érezze magát, találjon ízlésének, időbeosztásának és nem utolsó 
sorban pénztárcájának megfelelő programot.
Hisszük, hogy a művelődési ház programjai akkor tarthatnak számot például az Ön érdeklődésre is, ha nemcsak mi „kínálunk”, 
hanem Önökkel együtt közösen alakítjuk ki, állítjuk össze a színvonalas, hasznos és mégis szórakoztató szabadidős lehetőségeket.
Kérjük, szánjon rá néhány percet és adjon választ alábbi kérdéseinkre, hogy művelődési házunk a lehető leghamarabb lehessen 
városunkhoz méltó, valóban közösségi intézmény.
Válaszát leadhatja a Városi és a Fiókkönyvtárban, a Kisalagi Közösségi Házban, eljuttathatja postán a Kisalagi Közösségi 
Ház 2151 Fót, Béke u. 33. Pf.: 2., vagy beolvasva e-mailen a fotimuvhaz@gmail.com címre.
Várjuk a fiatalok ötleteit, alkotó baráti körök, együttesek javaslatait alábbi kérdőívünktől függetlenül is.
Köszönjük, hogy segíti munkánkat!

A hét mely napjain és melyik időszakban látogatná programjainkat? (Többet is jelölhet!)
  délelőtt  délután  este
hétfő     
kedd    
szerda   
csütörtök   
péntek   
szombat   
vasárnap   

Milyen típusú programokra jönne el szívesen? (Aláhúzással, többet is jelölhet)
Színház  irodalmi est, találkozó  komolyzenei koncert, hangverseny  könnyűzenei 
koncert  filmklub, táncos rendezvény (táncház) szakkörök (pl. kézműves, társasjáték, tudomá-
nyos, sakk stb.),
kiállítások, egészségmegőrző előadások, programok  sport  természetjárás, kirándulás,
tanfolyamok: számítógép / internet  nyelv  háztartás   szakma,
éspedig:

egyéb programjavaslata: :…………………………………………………………………..

Mekkora összeget áldozna egy színház- vagy koncert jegyre? (Aláhúzással jelölje)
500,-   1.000,-   2.000,-   3.000,-   3.500,-

Mekkora összeget áldozna egy 3 előadásos könnyű- vagy komolyzenei, színházi bérletre?
2.000,-   3.000,-   4.000,-   5.000,-  6.000,-

Gyermekét milyen programra hozná szívesen?
bábszínház/gyermekszínház,  kézműves foglalkozás,  készségfejlesztés

Mi okozna nehézséget a programon való részvételben?
időhiány  anyagiak  közlekedés - Mennyit fizetne a közlekedés biztosításáért?  200,- 
 500,- 
gyerekfelügyelet - mennyit fizetne érte alkalmanként?  300,-  500,-  1.000,-
egyéb: 

Honnan tájékozódna programjainkról? Több választ is megjelölhet.
plakát/hirdetőtábla szórólapok útján  helyi újságokból      internetről          ismerősök, barátok révén

Kérne hírlevelet, hogy minden programunkról értesüljön?
 igen  nem

kálmán nap

Csodálatos szép napos, őszi időben ülte meg Fót hagyományőrző, 
közéleti társasága Németh Kálmán neve napját, természetesen a Né-
meth Kálmán Emlékház udvarán. Bicskei Éva művelődési ház igaz-
gató és Kiss Eszter festőművész, a Németh Kálmán hagyaték gon-
dozója egy igen érdekes és kellemes délutánnal örvendeztette meg 
Kálmán bácsi idei „vendégeit”.
A rendezvényről képes riportunkban számolunk be távol maradt 
kedves olvasóinknak.

Vendégünk volt Zuna Edit unokahúga és Segesdy 
Erika (a kép bal szélén), Zuna unoka, akik Németh 

Kálmán utolsó neve napján, 1978-ban készült eredeti 
fényképpel, valamint családi fényképalbumuk cd-re írt 

változatával gyarapították a gyűjteményt.

Kirándulás a kertben, bemutatóval. A Kálmán bácsi ültette fák 
és szőlőtőkék közül a megmenthetőket rendbe tették, gondozzák, 

s a kert kezd úgy kinézni, mint valamikor.

Cselőteiné Závodszky Katalin is gazdagította a Németh Kálmán 
hagyatékot egy csodálatos gipsz fejjel, amely Závodszky Veronikát 

ábrázolja és egy gyümölcsös tállal.

Gyarmati Károly a kert 
szakszerű és gondos ápolója

Lovas Franciska festő- és restaurátor művész ismerteti és vetíti 
munkáját, melynek következtében a Németh Kálmán hagya-
tékban található festmények nyerik vissza fokozatosan eredeti 

szépségüket.

Simon András grafikusmű-
vész gazdagította családi 
hagyatékából az itteni 
gyűjteményt, édesanyja 

emlékkönyvével

Gryaneus András egy Németh 
Kálmánhoz írt verset, és 

Németh Kálmánt ábrázoló 
grafikákat adományozott 

Fótnak.

Bicskei Éva és Kiss Eszter

Szabó Réka, a Termőág Alkotóműhely 
tagja ajánlotta föl az általa felismert 

fényképet, ami Németh Kálmánt 
munka közben örökítette meg. 
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az idén is volt „németh kálmán nyomában” alkotótábor

Idén nyáron negyedik alkalommal rendeztük meg a Németh Kálmán szobrász-
művészről elnevezett ifjúsági képzőművészeti táborunkat a Németh Kálmán 
Emlékházban, mely sajátos atmoszférájával kiváló helyszínt nyújtott ehhez a 
rendezvényhez.
A tavalyi nagy érdeklődés miatt, az idén két turnusban, két korosztályt fogad-
tunk. Az első turnusban –augusztus 4-8 között-, az 1-6. évfolyamos gyerekek 
tanulták és gyakorolták a rajzolás, festés, faragás és a mintázás alapjait, a má-
sodikban pedig –aug. 11-15 között a „nagyok”, a 7-12 évfolyamosok alkottak. 
Az alkotótáborban tehetséges, jó rajzi adottságú gyermekek és fiatalok vettek 
részt, akik a vizuális és képzőművészeti alapismeretek elsajátítása mellett meg-
ismerkedtek Németh Kálmán szellemi és tárgyi örökségével, életművével is. Az 
emlékház mellett ihlető forrásaink voltak még Fót kiemelkedő műemlék épü-
letei is, a Károlyi-kastély és az Ybl templom. A műhelymunkáknak a Kisalagi 
Közösségi Ház adott otthont. A tábor alatt mindkét csoporttal meglátogattuk 
Németh Kálmán és felesége, Zuna Edit sírját, ahol énekkel, verssel, virággal 
emlékeztünk és hálás szívvel, imádsággal köszöntük meg azt a sok szépet, amit 
ránk, lelki-szellemi utódaikra hagyományoztak. Az alkotótábor változatos 
feladatai nyomán sokféle műfajban készültek alkotások a résztvevők életkori 
sajátosságainak megfelelően. A „kicsik” rajzoltak és festettek képeket a gyö-
nyörű katolikus templomról és képregényt Kálmán bácsi életének epizódjairól, 
faragtak gipszből képkeretet, amit szintén a Mester motívumaival díszítettek, 
de mintáztak agyagból szobrocskákat is. Csodálatos játéka a sorsnak, hogy a 
„kicsik” között három rokon gyermek is részt vett a táborunkban, Németh 
Kálmánné, Zuna Edit testvérének ükunokái.
A „nagyok” feladatai az anyaghasználatban kevésbé voltak változatosak, viszont 
komolyabb, elmélyültebb szakmai kihívást jelentettek számukra. Az emlékház 
enteriőrjei és a Károlyi kastély rajzolása, festése során a különféle térábrázolási 
módszereket tanulmányoztuk velük. A perspektivikus ábrázolás komoly fela-
dat elé állította kis alkotóinkat, akik lelkesen, kitartóan dolgoztak. A Mester 
szobrainak térbeliségét tónusos rajzokkal tanulmányozták, majd megtanulták a 
papírráma, más néven „paszpartu” készítését és ezekkel keretezték alkotásaikat. 
Megtervezték és montázs technikával elkészítették a táborzáró kiállításhoz a 
saját, egyedi meghívójukat, melyek sokszorosított példányaival invitálták szü-
leiket, barátaikat a záró eseményre. Különleges szakmai csemegét jelentettek 
meghívott művész vendégünk, Lovas Franciska festő-restaurátor bemutatói. A 
táborosainkat is magával ragadta az izgalom és a kíváncsiság: hogyan születnek 
újjá az emlékház képei a restaurátor keze alatt?
Az alkotótábor szakmai programjának lebonyolításában, a foglalkozások leve-
zetésében mindkét turnusban Tóth Anna, fiatal festőművész volt a jobb kezem. 
Mindkét alkotó hetet az itt született „termések”, képek, szobrok, faragások ki-
állításával zártuk, melyet az emlékház tornácán rendeztünk meg a résztvevők-
kel közösen. A tábor utolsó délutánján aztán megtelt az emlékház tornáca szülőkkel, nagyszülőkkel, testvérekkel, akikkel együtt örülhet-
tünk a sok szép gyermekalkotásnak.

Kiss Eszter múzeumpedagógus, gyűjteménykezelő

KAPPA

KÖNYVELŐIRODA

/ 20 /  329-5527

Most váltson könyvelőt!

Tel./fax: 28 / 404-651

2111 Szada, Dózsa György út 166. 

/a VIDautó önkiszolgáló autómosójának emeletén, a főút mellett/

Hirdetés

Táborosok a temetőben

Alkotás közben

Így dolgozik a restaurátor

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

HHeellyysszzíínn::  
KKiissaallaaggii  KKöözzöössssééggii  HHáázz  

((FFóótt,,  BBéékkee  uu..  3333..))  
  

BBeellééppőőddííjj::  225555..--  FFtt//ffőő  
CCssaallááddii  bbeellééppőőddííjj  ((22  ffeellnnőőtttt  ééss  22  ggyyeerrmmeekk))::  776655..--  FFtt  

  

Alapanyagokat és kiegészítőket hozhatsz is és  
helyben is vásárolhatsz!  

 
Információ:

T: 06 70 331 5806
E-mail: fotimuvhaz@gmail.com , Honlap:www.vmh.hu

A NÉMETH KÁLMÁN EMLÉKHÁZ

NOVEMBERI PROGRAMJA

A TERMŐÁG Alkotóműhely ősszel 
ismét folytatja munkáját.

Tehetséggondozó alkotóműhelyünkbe olyan 
gyermekeket és fiatalokat várunk, akik szeret-

nének megismerkedni a rajzolás-festés alapjai-
val, ill. szeretnék művészeti ismereteiket, képes-

ségeiket fejleszteni.
Az alkotóműhely tagjai megismerkednek Németh 

Kálmán életművével és szellemiségével is.

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

szombaton: 9.30 és 12.00 között tartjuk.

Helyszín: Kisalagi Közösségi Ház
Részvételi díj: 1145 Ft / fő / alkalom

 
AZ EMLÉKHÁZ TÉLI NYITVATARTÁSI IDEJE: 
November 1-től március 31-ig: 10 – 14 óráig

Szünnap: hétfő, vasárnap

szorosabb kapcsolatban a 
rendőrkapitánysággal

A körzet közbiztonsága érdekében Tóth Csaba alezredes, a 
Dunakeszi Rendőrkapitányság vezetője rendszeres konzul-
tációt indított be a környék sajtó- és TV képviselőivel. Havi 
rendszerességgel kívánnak sajtótájékoztatót tartani, hogy a 
lakosság jobban képbe kerüljön a rendőrség munkájáról, s a 
felhívásaik biztosan eljussanak a családokhoz.
Az első alkalommal, október 22-re hívták az újságírókat  Szel-
lák Norbert őrnagy kapitányságvezető, bűnügyi osztályvezető, 
Nyisztor Andrea bűnmegelőzéssel és sajtókapcsolatok tartásá-
val megbízott, és Sándor Attila törzszászlós társaságában, aki 
az iskolákkal tart szoros kapcsolatot, mint az iskola rendőre.
Ez alkalommal két témáról számoltak be. Az egyik a téli idő-
szakban ismét megjelenő házaló árusok, elsősorban a tűzifa 
árusok kérdésköre. Javasolják, hogy legyünk rendkívül óva-
tosak, semmiképpen ne engedjenek be főleg az idősek ide-
geneket a lakásukba, s ha mégis így történik, ne vegyék elő a 
pénzüket úgy, hogy azok lássák, hol tartják az otthoni pénzt, 
mert a ravasz és gyakorlott tolvajok pillanatok alatt elterelik 
az idős áldozat figyelmét és eltulajdonítják a spórolt pénzt a 
rejtekhelyről. A másik ügy elsősorban a fiatalokat érinti, akik 
diszkókban, szórakozóhelyeken, de másutt is ki lehetnek téve 
a kábítószer veszélyének. Bár környékünk e téren nem tűnik 
fertőzöttnek, de jobb az óvatosság. Fontos, hogy a szülő, a 
tanár és a rendőr éber legyen.

A Városi Könyvtár programjai

November 15. 9.30 - 12.30
Családi szombatok: kézműves foglalkozás Fiókkönyvtár

November 28. 18.00 
Kisalag Cafe – irodalmi est Fiókkönyvtár

November 29. 13.30 - 16.30
Családi szombatok: kézműves foglalkozás Gyermekrészleg

December 12. 18.00
Kisalag Cafe – irodalmi est Fiókkönyvtár

December 13. 13.30 - 16.30
Családi szombatok: kézműves foglalkozás Gyermekrészleg

December 13. 9.30 -12.30
Családi szombatok: kézműves foglalkozás Fiókkönyvtár

December 9-23.
Népművészeti Szakközépiskolai diákjainak a kerámiái:

kiállítás és vásár, Felnőtt részleg
December 9-23.

Megbocsátás hetek mindhárom részlegben

Programjaink ingyenesek, mindenkit szeretettel várunk!
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ii. reFót sportnap

Ezt a fóti ifjúsági kezdeményezést a ReFót csapat még szeptem-
berre tervezte, de a rendkívül rossz időjárás miatt kénytelenek 
voltak elhalasztani, így csak október 4-én tudták megrendezni. 
Helyszínük ezúttal is az előző évi vállalásukban rendbe tett, tá-
gas Sipos Pál tér volt. A kora délelőttől besötétedésig tartott 
rendkívül változatos, fiatalos program sok érdeklődött vonzott, 
érthetően elsősorban a fóti fiatalok köréből. 
Az eseményről néhány fényképpel emlékezünk meg.

Hirdetés

ÜVEGEZÉS – KÉPKERETEZÉS
DÍSZÜVEGEZÉS

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

www.fotiuveges.hu   info@fotiuveges.hu

Érdeklődők, nézők is bőven akadtak

Az ovis futás rajtja

IKO SOSAI HUNGARY, karate bemu-
tató ifj. Pap Péter, aki egyben Pap Peti 

junior lemezlovas is.
A jókedv tagadhatatlan Vektors kötélugró lányok

tizenÖt éves a károlyi clarisse alapítvány

tizenÖt év Fót szolgálatában

Hónapok óta készülök, hogy leírjam a gondolataimat, és ezalatt 
visszaemlékezem az indulásra. A kerek évforduló alkalmas a visz-
szatekintésre és egyben a hálaadásra. 1999. október 27-én jegyezte 
be a Pest Megyei Bíróság az Alapítványunkat, kiemelten közhasznú 
besorolással. Lapozgatok a korabeli jegyzőkönyvek között és emlé-
kezem, hogyan kezdődött, hogy indult.
Alapítóink: a helyi Evangélikus Egyházközség, Dr.  Cserhátiné Sza-
bó Izabella lelkészasszony, és a helyi Római Katolikus Egyházköz-
ség, Sebők Sándor plébános úr. Tehát az Alapítvány ökumenikus 
keresztény/keresztyén szellemben született. Az Alapítványt öt főből 
álló kuratórium vezeti. A kuratórium elnöke Dr. Tamási László, 
tagjai: Adorján Andrásné, Károlyi Erzsébet, Dr Kővágó Kálmán, 
Szent-Iványi Géza. Céljaink: röviden összefoglalva, betegápolás, 
szociális gondozás. Semmink nem volt. Akkor én a Katolikus Plé-
bánia Hivatalban dolgoztam, így az látszott a legegyszerűbbnek, ha 
a Plébánia Hivatalt  jelentjük be az Alapítvány székhelyének.
2000-ben elkezdtük szervezni a házi szakápolást. Többször megjár-
tuk a különböző hivatalokat, majd 2000. november 1-vel elindul-
hatott Fóton az otthonápolás. Nézem a megsárgul papírokat: 45 
vizittel indultunk, ez azt jelenti, hogy az ápolónő és a gyógytornász 
az adott hónapban 45 ízben mehetett ki egy-egy beteg lakására. 
Ma ez ápolóink, gyógytornászaink lelkiismeretes munkájának kö-
szönhetően havi átlagban 200-220 ápolási esetet jelent. Az ápoltak 
számára mind ez térítésmentes.
Talán nem árt röviden elmondani, kik igényelhetik ezt az ellátási 
formát: mozgásukban korlátozott betegek, az ápolók fekélyes sebek 
kötözését végzik, lábszárfekély, felfekvések okozta sebek kötözését, 
ápolását. A gyógytornászok szintén mozgásukban korlátozott be-
tegeket gondoznak a betegek saját otthonában: csonttörés, illetve 
csontműtétek, protézisműtétek utáni rehabilitáció-, vagy egyéb 
mozgásrendszeri betegségek rehabilitációját végzik. Hogyan lehet 
igényelni az ellátást: házi orvoson keresztül, illetve gyógytorna ese-
tében szükség van szakorvosi ajánlásra.
Nagy álmunk volt, egy bentlakásos idősotthon létrehozása, ehhez 
egy nagylelkű adomány segítette hozzá az Alapítványt. 2001-ben 
az Alapítvány birtokába került egy családi ház, ezt kellett átalakí-
tani idősotthonná. Az ingatlan árával együtt mintegy 40-50 millió 
Ft értékű adomány segítette hozzá az Alapítványt, így indulhatott 
el 2004. novemberében az Oltalom Időskorúak Gondozóháza. Vé-
gigolvasom a korabeli jegyzőkönyveket, az adományozók neveit, 
sokan voltak, Istennek hála, sokan érezték, hogy érdemes támogat-
ni egy jó célt. Minden támogatónkért külön-külön hálát adok a 
Mennyei Atyának.
Az otthonban képzett szakápolók dolgoznak, mentálhigiénés gon-
dozás is folyik, valamint a helyi felekezetek lelkészei, önkéntesei is 
besegítenek lakóink lelki gondozásába. Külön köszönetet mondok 
a Dunakeszi Radnóti Gimnázium növendékeinek, a fóti Egyház-
község fiataljainak, a Gondviselés Óvoda növendékeinek, hogy 
minden évben meglátogatják az itt élő idős embereket, és napjaikat 
széppé teszik 
Az eltelt tíz alatt az otthon életében volt sok nagyon nehéz év, ami-
kor a fennmaradásunkért kellett küzdenünk, volt amikor a nyilvá-
nossághoz fordultam és kértem támogatást.
Megragadom a lehetőséget, hogy a leköszönt önkormányzati képvi-
selőknek köszönetet mondjak, akik átérezték az otthon fontosságát. 
Az Önkormányzat az eltelt négy évben, évente hat millió forinttal 

támogatta az otthont. Ezt az összeget teljes egészében az otthon mű-
ködési kiadásra fordítottuk, e nélkül már nem lennénk.
Míg a szakápolás önfenntartó, azaz az OEP finanszírozásból tud 
működni, addig ez sajnos nem mondható el az idősotthonnal kap-
csolatban. Az épület méretei miatt csak 11 fő ellátására kaptunk 
engedélyt, s csak akkor biztosíthatjuk a továbbélésünket, ha az 
épületet bővíteni tudjuk. Legalább 18-20 fő gondozotti létszámot 
kellene elérnünk, ahhoz, hogy hosszútávon működni tudjunk. Épí-
tési engedélyünk van, egy kevés pénzünk is, de korántsem annyi, 
amennyire szükség lenne a bővítéshez.
Talán már nem merünk bízni abban a csodában, ami megtörtént 
velünk 2001-2004 között? Az eltelt tíz év bizonyság, hogy szüksége 
van Fótnak egy bentlakásos idősotthonra. Most átmeneti otthon-
ként működünk, szeretnénk végleges otthonná válni, több feltétel-
nek meg kell felelni, de azt is csak úgy tudjuk elérni, ha építkezünk.
2002-2004-ban sok adomány érkezett, így tudtuk az épületet átala-
kítani, akkor az Önkormányzat az építési költségekhez két millió 
Ft-al járult hozzá. A most fölálló képviselő-testület felé fordulunk, 
bízunk abban, hogy számukra is fontos, hogy van Fóton egy bent-
lakásos otthon, és hogy ez meg is tudjon maradni.
Befejezésül szeretnék mindenkinek köszönetet mondani, akik le-
hetővé tették, hogy az otthon megszülessen, és működhessen, ter-
mészetesen nem utolsósorban munkatársainknak, az ápolónőknek 
köszönöm meg a kuratórium nevében áldozatos munkájukat, akik 
csak a törvényben meghatározott munkabért kapják, béren felül 
semmilyen külön juttatásban nem részesülnek, ennek ellenére lelki-
ismeretesen végzik munkájukat, köszönet érte.

Adorján Andrásné  kuratórium tagja
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megtisztul a leÖntÖtt

károlyi istván szobor!
Fót városa Szent István Napján avatta fel gróf Károlyi István már-
ványszobrát, a gróf által épített katolikus templom előtti Óvoda-
kertben. Az avatás napját követő esten, mint köztudott vörös, feke-
te és sárga festékkel ördögi módon bemocskolták a hófehér carrarai 
márványszobrot. Az elkövető ezzel a gaztettével csupán magát, 
esetleges felbujtóit minősíti, a nemes gróf iránti tisztelet ettől nem 
csorbul, a szobor állítói csak szánni tudják azt a szellemi szintet, ami 
városunkban esetenként megnyilatkozik. 

A rombolás helyreállítása, a 
szobor restaurálása azonban 
nagy kihívás, mind szakma-
ilag, mind anyagilag. Több 
restaurátor jelentkezett, de 
erre a brutális szoborrongá-
lásra egyik sem tudott biztos 
tisztítási technikát javasolni. 
Egyedül a Pécsi Tudomány-
egyetem Fizikai Tanszékének 
fizikusa, dr. Márton Zsuzsa 
és Kisapáti Yvett kőrestau-
rátor javasolt egy teljesen új 
technikát, a lézeres tisztítást, 
amelyről referencia anyagot 
is bemutattak. Ezzel a kü-
lönleges lézer berendezéssel 

az országban egyedül a Pécsi Egyetem rendelkezik. Sajnálatos mó-
don a berendezés elromlott és elhúzódott a javítása, így a próba-
tisztítás eredménye is csak néhány napja ismeretes. Több szakmai 
egyeztetés során, amelyben a Képzőművészeti Egyetem restaurátor 
és szobrász tanárait, továbbá a Helyi Értéktár Bizottság tagjait is 
bevontuk, olyan döntés született, hogy a szobor megtisztítása nem 
helyben fog történni, hanem a szobrot elszállítják Pécsre. Ez több 
szempontból is költségkímélőbb, mert helyben tisztítás esetén a 
30 millió Ft értékű lézerberendezés szállítása, biztosítása, a durván 
egy hónapig tartó munka feltételeinek megteremtése (hőmérséklet, 
páratartalom, sátor , állvány, őrzés, stb.), továbbá a restaurátorok 
ellátása tetemesen növelné a költségeket. Ezért döntöttek úgy, hogy 
a szobrot zárt helyen, biztonságos körülmények között fogják hely-
reállítani. Természetesen a szobor leemelése, szállítása sem egyszerű 
feladat, de erre is vannak szakemberek. 
A szobor megtisztítására tett önkéntes közadakozásból eddig 
90.500 Ft érkezett be a Károlyi Alapítványhoz. A legmagasabb ösz-
szeg 50.000 Ft, a legalacsonyabb 1500 Ft volt. A további közadako-
záshoz közöljük az alapítvány számlaszámát: 
Bízunk benne, hogy tavaszra újra csodálhatjuk Orbán Előd kitűnő 
alkotását, gróf Károlyi István szobrát és reméljük, hogy a jelenleg 
még ismeretlen szoborrongáló előbb-utóbb elnyeri méltó bünteté-
sét és a restaurálás költsége is behajtható lesz rajta, illetve az estleges 
megbízóin. A rendőrség még nem adott ki nyilatkozatot, de ismere-
teink szerint nyomon vannak.

Molnár Krisztina

a legszebb konyhakertek

verseny győztesei

Sokan emlékeznek nagyszüleink konyhakertjére, amikor még szinte 
bármilyen zöldség megtermett a ház körül. A kertes házakban elöl 
virágoskert, hátul konyhakert kapott helyet. Az évek során azonban 
a vidék ezen arculata megváltozott. Az elmúlt évtizedekben azt su-
gallták a különféle médiumok, hogy nem éri meg a konyhakerttel 
foglalkozni, mert drága a vetőmag, a vegyszer, a műtrágya, és egyéb-
ként is sokkal olcsóbban meg lehet kapni a terményeket a nagy 
üzletekben, nem kell vele bajlódni és sokkal szebb is (Bár tudtuk, 
hogy külföldről hozzák be! – a szerk.).
Ezen a helyzeten kíván változtatni a 2012-ben Karcagról indult 
„A legszebb konyhakertek” - Magyarország legszebb konyhakertje 
elnevezésű országos mozgalom - melyhez idén a Fóti Városszépítő 
Egyesület, mint szervező is csatlakozott. újra kell tanulnunk, de bárki 
képes lehet az önellátásra, egy kis munkával, odafigyeléssel egészséges 
zöldségeket tud letenni családja asztalára. Az otthoni kertgazdálko-
dást népszerűsítő kezdeményezés  a legszebb kertek művelőit díjazás-
ban is részesítette, a díjátadóra a Fóti Ősz rendezvényen került sor.
Különdíjazottak:
•	 Családi minigazdaság különdíj – Bréska Julianna, Horváth Mónika, 

Horváth János, Horváth Levente, Horváth Regina, Horváth Simon.
•	 Madárbarát kert különdíj – Fazakas Árpád, Sándor Botond, Sán-

dor Boróka, Sándor Boglárka, Sándor Bíborka, Sándor Bozsóka.
•	 Biodiverzitás különdíj – Gellai István és Egri Katalin.
•	 Legbujább kert különdíj – Gyarmati Károly.
•	 Fiatal kertészek különdíj – Aleksza Tímea, Kalla Dániel.
Normál méretű kert díjazottjai:
•	 1. helyezett – Csapó Sára.
•	 2. helyezett – Sipos Ibolya, Barócsi István.
•	 3. helyezett – Winczheim Tibor.
Mini méretű kert díjazottjai:
•	 1. helyezett – Tenke László.
•	 2. helyezett – Takács Edit, Váczi Tamás, Váczi Ádám, Váczi 

Barnabás, Váczi Kristóf.
•	 3. helyezett – Kopp Zsolt.
A verseny támogatóinak ezúton is köszönjük felajánlásaikat: Balogh 
János, Digitaliskertterv.blogspot.hu, Értsünk szót Kft., Farmart 
Kft., Fáy Présház, Károlyi Lajos, Kipp-Kopp Játszóház, ÖKO-Pack 
Nonprofit Kft., PeZso MEDICAL Egészségügyi Szolgáltató Bt., 
Telek György, Viva Natura World Kft., Winczheim Tibor.
„Reméljük, jövőre még többen jelentkeznek a versenyre!” – a fóti 
Legszebb konyhakertek verseny zsűrije: Kump Edina, Ersók Nóra, 
Fehér Edit, Károlyiné Ispán Lilla, Leták Lajos.

Molnár Krisztina mutatja a szobrot 
a Pécsről érkezett szakértőknek

Elek Mihályné Csapó Sára 
veszi át díját Krump Edinától 

KöszönjüK mindazoKnaK, aKiK dudás istvánt oKtóber 1-én 
utolsó útján elKísértéK, sírjára virágot hoztaK, 

fájdalmunKban osztoztaK. 

tisztelettel: dudás istvánné és családja

tiltakozás a zÖld híd régió kFt eljárása miatt
A magam és jó néhány sorstársam nevében tiltakozom, akik hozzám hasonlóan engedményben részültek, 2010-ben.
Miről is van szó? A Zöld Híd Kft 2010. június 7-én kezdte el Fóton a működését, Az Észak-kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hul-
ladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 100%-os önkormányzati tulajdonnal hozta létre a Zöld Híd Régió Kft-t.
A működés megindulásakor tudott dolog volt, hogy a szelektív gyűjtéssel, egy hatékony hulladékgyűjtés indul el Fóton. Azt is tudni lehe-
tett, hogy ez lényegesen drágább lesz, mint az előző szolgáltatás volt. Ezért megszületett egy döntés az Önkormányzat részéről, hogy a Pol-
gármesteri Hivatal által igazoltan egyedül élő nyugdíjasok a szolgáltatásért kevesebbet fizessenek. Kitöltöttünk egy nyomtatványt, ebben 
szerepelt, hogy jelenleg 110 literes gyűjtőedényt használunk, de készek vagyunk, ezt lecserélni 80 literesre. Vártam, hogy mikor szállítják 
a megigényelt 80 l-es edényt, ez a mai napig nem történt meg. Minden évben kaptunk egy matricát, ami 80 lt-es edényt igazolt, ezt fölra-
gasztottam a gyűjtő edényre. Ezen a héten hidegzuhanyként ért a Zöld Híd levele. Először is egy adatfelvételi lap, vastagon szedve, idézem:
Tájékoztatom, hogy az alábbi ingatlan NEM/pontatlan adatokkal szerepel nyilvántartásunkban, ezért jogosulatlanul veszik igény-
be a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást. 
A Zöld Híd ellenőrzést végeztetett. Hétfő és kedd reggel láttam az ellenőrzést végző 
Urat, én a lehullott falevelekkel birkóztam a járdán, miközben Ő felvétel készített 
talán rólam, de mint a levélből megtudtam a hulladékgyűjtő edényemről. Tud-
tomra adták, hogy az ellenőrzés során kiderült, hogy 80 lt-es edény után fizetek, 
ugyanakkor 110 lt-es edényben gyűjtöm a háztartási hulladékomat.
Sajnálom, hogy nem szállt ki a gépkocsiból az ellenőrzést végző Úr, akkor ugyanis 
az ellenőrzést nem csak a külsőségek alapján végezte volna el, hanem meggyőződ-
hetett volna a lényegről, a 110 lt-es edényben cca ½ kg-os zacskóban volt a kétheti 
hulladékom, nem teszem ki minden héten az edényt, mert nem tudok annyi hulla-
dékot összegyűjteni, hogy érdemes lenne. Ismét vastagon szedve, idézem:
A feltárt problémákról, szabálytalanságokról fényképfelvételt készítettünk.
Adatait a hatályos adatvédelmi jogszabályokat betartva kezeljük. 
Az mindenesetre megnyugtató, hogy nem kerülök föl egyből a világhálóra elretten-
tő példaként, hogy így néz ki egy 70 éves mozgáskorlátozott csaló. 
Azért írtam meg, mert ezekben a napokban sok sorstársam részesült ebben a megalá-
zásban. Ezt emberségesebben is el lehetett volna intézni. Természetesen immár má-
sodszor is kitöltöttem a nyomtatványt, amiben bevallottam, hogy 110 lt-es edényben 
gyűjtöm a hulladékomat, de készen állok rá, hogy megvásároljam a 80 lt-est.
Fót, 2014-10-17

Adorján Andrásné, egy önérzetében megsértett fóti lakos

Fáklyás Felvonulás az októberi Forradalom emlékére

Ez évben is megtartotta szokásos fáklyás 
menetét, majd azt követően a magyar hő-
söknek állított kopjafa megkoszorúzását a 
Németh Kálmán Magyar Út Kör, dr. Ciráki 
György elnök vezetésével. A menetet Káro-
lyi László gróf úr indította útnak emlékező 
beszédét követően. Az önkormányzat nevé-
ben Bartos Sándor polgármester Lévai Sán-
dorné társaságában megkoszorúzta Károlyi 
István szobrát is, mint akiben a XX. századi 
forradalmunk egyik előfutárát tisztelhet-
jük. A kopjafa után a társaság átsétált a 
fém 56-os emlékműhöz is, ott is elhelyez-
tek néhány koszorút. Végül beszélgetésre 
bevonultak a Katolikus Közösségi Házba, 
ahol meghallgatták dr. Drábik János előa-
dását. Előadónk sokaknak merőben új 
megvilágításban, de rendkívül következe-
tesen, ok okozati feldolgozásban mutatta 
be az utóbbi 60 év történelmi mozgató 
rugóinak elemzését, eszmefuttatásában az 
1956-os magyar forradalom kirobbanásá-
nak körülményeit is megmagyarázta.

Tisztelt Windhager Károly főszerkesztő Úr!
Hivatkozva telefonon lefolytatott rövid 

tájékoztatásomra csatoltan megküldöm a 
tiltakozó levelemet.

Én azóta már tisztázódtam, a Zöld Híd ügy-
intézője megtalálta a náluk őrzött anyagom-
ban a 2011. évi kitöltött nyilatkozatomat, 
miszerint, természetesen megvásárolnám a 
kisebb hulladéktároló edényt. Hogy miért 

nem történt az eltel időszakban semmi, majd 
pedig egy ilyen hangú levél, arra nincs válasz. 
Amennyiben ez az írás leközölhető, azon idős 
emberek nevében jó lenne, akik nem tudnak, 
mert nincs lehetőségük leülni a számítógép elé, 

nem tudnak ilyenformán intézkedni.
Bevallom nekem is szerzett ez a nehezen 

minősíthető levél álmatlan éjszakát.
Tisztelettel: Adorján Andrásné 



A városi ünnepségnek ez 
alkalommal is a Fáy András 

Általános Iskola adott helyett.
A méltó ünnepségen Bartos 

Sándor polgármester 
mellett beszédet mondott dr. 
Tuzson Bence országgyűlési 

képviselőnk (részlet olvasható 
belőle lapunk 4. oldalán).

A rendezvényen közreműködött 
Horváth Tamás műsorvezető, 

Kancz Kristóf versmondó.
A műsorban remekbe szabott 

előadást tartott a Szabad 
Ötletek Színháza a Rákosi-

korszakban uralkodó politikai 
állapotokról, amelyek 

elvezettek a nemzetet újra 
egységbe forrasztó forradalom 

kitöréséhez és dicsőséges 
megvívásához.

58 évvel ezelőtt robbant ki és győzött
a magyar forradalom, október 23-án

A képviselők egy része az első 
sorban foglalt helyet

Bartos Sándor polgármester

Vendégek és érdeklődők Pillanatkép a jelenetből

Kancz Kristóf


