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 Megkezdődött az adventi várakozás!
Az első gyertyát sebestyén győző lelkipásztor kApcsolódó gondolAtAi 

után bArtos sándor polgármester gyújtottA meg.
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FÓTI HÍRNÖK

Rangos megyei kitüntetésben Részesült Fót VáRos ÖnkoRmányzata

Megyenap 2014
Pest Megye Közgyűlése és Pest Megye Önkormányzata 2014. december 5-én tartotta hagyományos MEGYENAPI 
ünnepségét. Az ünnepség a díszudvarban található Kossuth Lajos emléktábla megkoszorúzásával kezdődött (Kossuth 
Lajost 1847. október 18-án Pest megye országgyűlési követé választottak). 
Az ünnepség további részében a Megyeháza Dísztermében kitüntetéseket és díjakat vehetnek át azok a személyek 
és szervezetek, akik az év folyamán kiemelkedő teljesítménnyel és példamutató szerepvállalással járultak hozzá Pest 
megye fejlődéséhez, és az itt élő emberek életét, biztonságát és környezetét meghatározó kezdeményezések sikeréhez.

Pest megye közgyűlése ez alkalommal nem adta ki az építészeti nívódíj – középület 1. helyezését, helyette két második díjat adtak át. Az 
egyik 2. díjat érdemelte ki Fót Város Önkormányzata, a Szent-Iványi Géza által tervezett, a Közüzemi Kft által megépített kisalagi ravata-
lozó épületéért, melyet többek közt a Fóti Hírnökben megjelent fényképek alapján díjazott a közgyűlés erre hivatott bizottsága. 
Gratulálunk a tervezőnek!

PEST MEGYE DÍSZPOLGÁRA   Megyeri István, Ceglédbercel
PEST MEGYÉÉRT emlékérem   Reznák Erzsébet, Cegléd
      Kocsi János (posztumusz), Nagykáta
TUDOMÁNYOS DÍJ    Dr. Matolcsy Károly, Szentendre
PEST MEGYE KÖZBIZTONSÁGÁÉRT DÍJ  Törteli Faluvédő Polgári Egyesület,
PEST MEGYE KATASZTRÓFAVÉDELMÉÉRT DÍJ Ifj. Bauer Márton, Dunakeszi
NEMZETISÉGEKÉRT DÍJ    Lauter Antal, Újhartyán
PEST MEGYE KÖRNYEZETVÉDELMÉÉRT DÍJ Kerezsi Andrásné, Dunakeszi
      Bada Zoltán, Érd
      Szigetmonostori Faluszépészeti Egylet,
      OBO Bettermann Hungary Kft., Bugyi
TESTNEVELÉSI ÉS SPORT DÍ J   Major Sándor, Törökbálint
KULTURÁLT TELEPÜLÉSI KÖRNYEZET DÍJ  Monor Város Önkormányzata
      Maglód Város Önkormányzata
      Perbál Község Önkormányzata
      Nagykáta Város Önkormányzata
PEST MEGYE ÉPÍTÉSZETI NÍVÓDÍJA, Lakóépület I. díj
      Szentendre, Dalmát utca 4. számú lakóépület, Borbás Péter
PEST MEGYE ÉPÍTÉSZETI NÍVÓDÍJA, Középület II. díj *
      Pátria Takarékszövetkezet új központi épülete - Gyömrő G. 
PEST MEGYE ÉPÍTÉSZETI NÍVÓDÍJA, Középület II. díj*
      Fóti Ravatalozó
      Fót Város Önkormányzata, Szent-Iványi Géza

A díjnyertes ravatalozó

adVent 
Az adventi időszak az év végén örömünnep, hiszen Jézus megszületését várjuk. Jó ráhangolódni és lelkileg megtisztulni. Talán ebben a külön-
böző adventi rendezvények, találkozások is segítenek. 

Tavaly a Népművészeti Szakközépiskola tanárai, diákjai egy szép életnagyságú Betlehemmel ajándékozták meg a várost. Idén az ünnepi 
helyszín az Óvodakert lett, ide került a Betlehem és az adventi koszorú is. Az Óvodakert egy részét egy vállalkozó kibérelte és Fóton 
először Adventi Vásár fogadja a látogatókat. Forralt bor, kézműves tárgyak, kürtös kalács, különböző portékák között válogathat, aki erre 
jár. A gyerekek megnézhetik a Betlehemet, kóstolhatnak kürtös kalácsot és még pónilovagolhatnak is. 

Advent vasárnapjain a szentmise és az istentisztelet után fél 12-kor egy-egy helyi egyházi vezető osztja meg adventi gondolatait a 
hallgatósággal, majd közös éneklést követően Bartos Sándor polgármester meggyújtja az adventi koszorú soron következő gyertyáját. 
Advent első vasárnapján Sebestyén Győző református lelkipásztor, advent második vasárnapján Filemon Zsolt baptista lelkipásztor beszélt 
az ünnep lényegéről, majd advent harmadik vasárnapján a katolikus egyház nevében Gyüre József szól a jelenlévőkhöz. 
Advent negyedik vasárnapján, délután 4 órakor dr. Cserhátiné Szabó Izabella evangélikus lelkész készít föl minket Jézus születésének 
ünnepére. Ezen a délutánon a református kórus közreműködik.
Szeretettel hívjuk a fótiakat a templomokkal körülvett Óvodakertbe, ahol nézelődhetnek, ismerősökkel találkozhatnak, beszélgethetnek, 
adventi gondolatokat hallgathatnak, hiszen egész évben erre alig jut idő. Az Adventi Vásár mindehhez csak „körítést”nyújt.
Kisalagon a hagyományos Mindenki karácsonya várja a látogatókat december 20-án délután 4 órakor a Közösségi Ház kertjébe. 
Az év legszebb ünnepére Fót főutcái is ünnepi díszbe öltöztek. Az önkormányzat minden évben bővíti a karácsonyi díszkivilágítást. 

Molnár Krisztina

Fótiak a Megyeházán, a Károlyi Istvánt ábrázoló festmény alatt: 
Lévai Sándorné, ifj. Szent-Iványi Géza, Szent-Iványi Géza, 

Bartos Sándor, Németh József
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FÓTI HÍRNÖK

kÖzmeghallgatás
November 12-én tartotta az önkormányzat a közmeghallgatást, más alkalmas helyiség híján a Fáy András Általános Iskola fogadócsarnokában. 
A lakosság érdeklődőbb részével történő találkozás egyben kitűnő alkalom volt az új képviselő-testületi tagok és a nemzetiségi önkormányzat 
tagjainak a bemutatkozására is, melyet meg is tettek. Ezt megelőzően azonban Bartos Sándor polgármester ismertette, hogy a ciklustervben 
milyen beruházásokat, fejlesztéseket terveznek, s ehhez várták a lakosság véleményét, hogy azokat is beilleszthessék a tervek közé.

Az önkormányzat tervei
•	 A történelmi városközpont rendezése új városházával, a volt 

Pirók ház falumúzeummá alakításával, 
•	 utcák aszfaltozása, csapadékvíz elvezetési rendszer kialakítása, 

ütemezve, 
•	 a termelői piac - szabadidős park kiépítése, 
•	 a Somlyó tó és környéke rendbetétele, 
•	 elkerülő utak kiépítésének szorgalmazása minden lehetséges 

eszközzel, hogy ne a városon keresztül haladjon ez a forgalom,
•	 a Szent Benedek téri orvosi rendelő felújítása, 
•	 biztonságot növelő kamerarendszer kiépítése, 
•	 a Németh Kálmán Általános Iskola épületének felújítása, 
•	 az Ifjúsági Ház felújítása, 
•	 járdák és kerékpárút építése.

Lakossági vélemények, észrevételek
A hozzászólások sorát Kancz István nyitotta meg, kiemelve az elke-
rülő út szükségességét, mivel napi 20 ezer gépkocsi halad át Fóton. 
Javasolta, hogy érjék el, hogy a bővítés előtt álló 2/A útra legyen 
Fótról is ráhajtó. 
További hozzászólások
•	 a FótTV-t sokan nem tudják fogni, 
•	 mi az igazság a salaklerakóval kapcsolatban, 
•	 buszjárat kellene a Fáy iskolához, mert messze van, 
•	 hol lesz a szabadidő központ, 
•	 hol legyen a városközpont, 
•	 a kisalagi rész elhanyagolt, 
•	 lesz-e több buszváró is, 
•	 gyalogátjárók szükségesek több helyen, 

•	 sebességkorlátozást a belső utakon, 
•	 útjavítások és közvilágítás kellenének a külterületen, 
•	 a gyermekváros területére telepített külföldről érkezett mene-

kültek zavarják, zaklatják az ott tanulókat, 
•	 sokakat zavarnak egyes éttermek hétvégi éjszakai rendezvényei, 
•	 mi lesz az önkormányzat által megvásárolt volt COOP üzlet 

helyén, a lakosság bevásárlóközpontot szeretne, 
•	 mi lesz a buszforduló feletti nagy üres területen, mikor épül 

végre egy uszoda, 
•	 miért nincs Fóton okmányiroda, 
•	 fejlesztik-e a rendőrőrsöt, 
•	 hévíz van alattunk, miért nem lehet felszínre hozni, fürdőt  építeni, 
•	 nem frissül, elhanyagolt a város honlapja. 
•	 mennyit költöttek a piacra, 
•	 járdák kellenének, 
•	 egy építőközösség által befizetett összeget 1996-tól a Takarék-

szövetkezet kezelt, a maradékot osszák vissza a befizetőknek, 
•	 a Zöld Híd ellen magánszemélyek pert nyertek, később hoz-

zák majd nyilvánosságra az eredményt, de nem értik az önkor-
mányzat hozzáállását ez ügyben

•	 a választások során a pártok által hangoztatott cselekvési tervek 
közt vannak azonosak, amiben mindenki egyetért, ez lehetne 
a Fóti Alapprogram.

A felvetések többségére választ is kaptak ott helyben Bartos Sándor 
polgármestertől, de részt vett a válaszadásban Gellai István, Koncz 
János, Merkwart Krisztián, Chrobák Zoltánné dr. jegyző, Lévai 
Sándorné, és dr. Vargha Nóra Mária is.

képViselő-testületi ülés
noVembeR 19.

Mint már előző lapszámunkban már ismertettük, Szabó Mihály, az 
MLP-Együtt-PM-DK színeiben a képviselőtestület listáról bejutott 
képviselő lemondott tisztségéről, s a helyét dr. Vargha Nóra Mária, 
a listán következő személy foglalta el. Ezen az ülésen vette ki dr. 
Péter Imre, a Helyi Választási Bizottság elnöke képviselő asszony 
esküjét, aki így már teljes joggal vehetett részt a továbbiakban a 
testület munkájában. Képviselő asszony egyáltalán nem volt meg-
illetődve, a napirendi pontokkal kapcsolatban a legtöbb kérdést és 
javaslatot ő fogalmazta meg. 
Gellai István javaslatára azonban a napirendre szánt ügyek közül nem 
tárgyalta a testület az alpolgármesteri tisztség sorsát és a bizottságok 
felállításának témáját. A döntések során elfogadták azonban a képvi-
selő-testület szervezeti és működési szabályzatának módosításait, 
amely meghatározza a testületi munka szabályait a jövőre vonatkozóan. 
Érdekes módon felvetődött az a kérdés is, hogy hány szavazata 
van a polgármesternek, mivel őt a 2. sz. körzetben önkormányzati 

képviselőnek is megválasztották. A jogi vélemény szerint ennek el-
lenére csak egy szavazata lehet neki is, ahogy az Cselőtei Erzsébet 
polgármestersége idején is természetes volt (polgármester asszony is 
egyben az egyik körzet képviselője is volt). A szavazatok száma azért 
is érdekes, mert bizonyos fontos döntések esetén, például rendeletek 
elfogadásánál nem elég a jelenlévő képviselők többségének az IGEN 
szavazata. Ilyen ügyeknél csak az úgynevezett minősített többség ál-
tal leadott IGEN szavazat esetén emelkedhet jogerőre a döntés. A 
minősített többséghez a képviselő-testület létszáma alapján 7 IGEN 
szavazatra van szükség. –ismertette a képviselők előtt jegyző asszony.
Jelen esetben a képviselő-testület a szervezeti és működési szabály-
zat módosítását minősített többséggel, azaz 9 IGEN, 1 NEM és 
1 TARTÓZKODÁS szavazattal fogadta el, azzal a megjegyzéssel, 
hogy a későbbiekben még majd további módosításokkal finomítják 
a működésüket meghatározó jogszabályt. 

RendkíVüli képViselő-testületi ülés
noVembeR 26.

Ez az ülés azért is rendkívülinek mondható, mert nem a szokásos késő délutáni időpontra hívta össze Bartos Sándor polgármester, hanem 
délelőtt 9 órára. A szokatlan időpont ellenére minden képviselő jelen volt. 
Az ülés első napirendi pontjának tárgyalása során dr. Vargha Nóra bejelentette, hogy szerinte az előző, november 19-i ülésen minősített 
többséggel meghozott döntés a testület SzMSz-éről, szabálytalanul történt, ezért azt bírósággal kívánja érvényteleníttetni.

Az ülésen meghozott fontosabb döntések a következők

Mezőőri feladatok
A mezőőri járulékkal kapcsolatos ügyet, valamint ehhez kapcsoló-
dóan a mezőőrök által korábban használt terepjáró gépkocsi javítta-
tását - vita után - döntés nélkül levették a napirendről, hogy további 
gazdaságossági számítások történhessenek.
Változtatási tilalom a salaklerakás megakadályozása érdekében 
Ennek a tilalomnak az elrendelése azért szükséges, hogy jegyző asz-
szonynak legyen hivatkozási alapja, miért nem engedélyezi az Utilis 
Kft kérelmére a bányagödrök feltöltését a rákospalotai szemétégető 
salakjával, annak ellenére, hogy a beruházó megszerezte a feltöltés-
hez szükséges szakhatósági engedélyeket. Több képviselő javaslatára 
erről a kérdésről név szerin szavaztak, amelynek eredménye az lett, 
hogy mind a 11 szavazat IGEN-t mondott a változtatási tilalom 
elrendelésére. (Részletesebben lásd a Bartos Sándor polgármesterrel 
készített interjúban.)
A termelői piac 
A képviselők korábban már kaptak tájékoztatást, látványtervet, ar-
ról, milyen épületet terveztek a termelői piac és közösségi tér ellá-
tása érdekében odaépíteni. (Az indoklást a Bartos Sándor polgár-
mesterrel készült interjú részletesen tartalmazza). Ennek ellenére 
többen megkérdőjelezték az előterjesztést, a 140 m2-es tervezett 
épület kivitelezésére szánt 43 millió Ft összeget, s ismételten kér-
ték a korábbi testület számára is közreadott költségkimutatást arról, 
hogy eddig mennyit költött az önkormányzat erre az összetett célra, 
s kedvező vagy kedvezőtlen áron vásároltak-e ott ingatlanokat. 
Bíró Zoltán képviselő, aki jártas ilyen beruházásokban javasolta, 
hogy kétfordulós, árlejtő tárgyaláson döntsenek a kivitelező szemé-
lyéről, hogy minél kedvezőbb megállapodást köthessenek. 
A gróf Károlyi Istvánt ábrázoló szobor felújítása
A szobor lézeres megtisztítása, szállítása, biztosítása, 1,6 millió Ft-
ba kerül. Az eddig befolyt támogatási összegek és az önkormányzat 

1 millió Ft-ja ellenére még hiányzott 300.000 Ft. Ezt az összeget 
Bíró Zoltán képviselő önzetlenül felajánlotta, s át is utalta az ön-
kormányzat számlájára. 
Azt viszont többen is hangsúlyozták, hogy mire a szobor megszépülve 
ismét a helyére kerül az Óvodakertbe, addigra a térfigyelő kamerának 
el kell készülnie. Erre Bartos Sándor ígéretet is tett, s a testület meg-
szavazott 100.000 Ft- keretösszeget az óvodakertet figyelő kamera be-
szerzésére, kihelyezésére és bekötésére a Művelődési Ház rendszerébe.
Milyen legyen a Fóti Hírnök?
Az újság kiadójával kötött szerződés az év végén lejár. Az új pályázati 
kiírásban a testület egy takarékosabb változat kiadását szeretné elérni, 
ezért az újság jelenlegi papírminősége mellett egy olcsóbb, vékonyabb, 
ún. újságnyomó papírra készülő változatra is kérnek be árajánlatokat a 
pályázaton részt vevő jelöltektől. Ugyan akkor szintén a takarékosság 
jegyében 1000 példánnyal kevesebb mennyiségre kérik az ajánlatokat, 
ami a jelenlegi főszerkesztő szerint okozhat ellátási gondokat, de a tes-
tület véleménye szerint elegendő 6500 példány Fótnak. 

WK

Merkwart Krisztián, Koncz János, dr. Vargha Nóra, Köhalmi Csaba, 
Németh Richard, Madaras Ádám, Németh József, Lévai Sándorné

Bartos Sándor polgármester megnyitja a rendezvényt

Érdeklődők a közmeghallgatáson

Nagy Krisztián, Takács István, Bíró Zoltán, Gellai István
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FÓTI HÍRNÖK

inteRjú baRtos sándoR polgáRmesteRRel a Fóton zajló eseményekRől

Hogy áll a város legnagyobb beruházása, a Vörösmarty Mihály 
Művelődési Ház felújítása?
A munka rendben halad, a műszaki átadás november 28-tól kez-
dődik, ez egy folyamat, mert nem csak építészeti munka zajlott, 
hanem a színpadhoz szükséges új, korszerű hang- és fénytechnikát 
is szereltek be. Ezen túl akadály mentesíteni is kellett az épületet. 
Ma már előírás, hogy minden olyan intézménynek akadály men-
tesnek kell lennie, amiből egy van a városban. Például iskolából 
több is van Fóton, ezek közül legalább egynek akadálymentesnek 
kell lenni, hogy akik nem tudnak lépcsőn járni, azok is használhas-
sák. Mivel művelődési házunk egy van, így ezt most a felújításkor 
meg kellett oldanunk. Ezért épült a lift, ami felvisz az emeletre.
A használatba vételi engedélyhez jónéhány szakhatóság például a 
tűzoltóság engedélyét kell megszerezni. Ez kezdődik el most.
A beruházás költsége a kezdeti elképzelésekhez képest növekedett, 
ugyanis eredetileg nem szerepelt a költségvetésben a hang- és fény-
technika, valamint a toronyóra sem. Így a végösszeg nagyságren-
dileg 210 millió Ft lesz. Ezt az összeget teljes egészében a város 
költségvetéséből fordítjuk az épület méltó rendbetételére, ehhez 
pályázati összeget nem kaptunk.

Javában dolgoznak a buszforduló melletti Bölcsőde befejezésén is…
A nyári sok eső akadályozta a munkavégzést, ezért a vállalkozó egy 
hónap haladékot kért a befejezésre, s ezt meg is kapta. Ahogy én a 
munkafolyamatot látom, várhatóan lehet még ezen túl is egy-két 
hét csúszás a befejezésig, bár most valóban nagy erőkkel igyekez-
nek behozni a lemaradást. A munka minősége azonban jó. Ehhez 
a beruházáshoz 164 millió forint pályázati összeget nyertünk.

Hol tart a Baross Gábor és a Géza fejedelem utca burkolása?
Az átadás tervezett időpontja december 5. Nagy munka volt, a 
HEDO Kft végzi mindkét utcában a kivitelezést. Az okozott gon-
dot, hogy a Baross Gábor utcának az egyik részén az úttest magas-
ságát magasabbra tervezték a kelleténél. Ha így épült volna meg, 
akkor az úttestre hulló csapadék befolyt volna a házakhoz, holott 
ennek fordítva kell lennie. Még szerencse, hogy időben észrevettük 
és nem kellett visszabontani a teljes utat, elegendő volt a szegély 
visszabontása. Így már majd a csapadékvíz elvezető rendszer be-
töltheti feladatát.

Mi lesz a megcsúfított Károlyi István szoborral?
A szobrot éppen ma szállították el a restaurálás helyszínére. A szobor 
helyreállítása, szállítása, a szükséges biztosítások, stb. összességében 
1,6 millió forintba kerülnek. Hogy a továbbiakban meg tudjuk véd-
jük a szobrot,térfigyelő kamerát helyezünk ki. A térfigyelő kamera a 
megújult művelődési ház biztonsági rendszeréhez kapcsolódik majd.
 
Milyen lesz az advent az idén?
Minden vasárnap fél 12-kor, a mise és az istentisztelet befejeződése után 
meggyújtjuk közösen a gyertyákat a városi koszorún, itt az Óvodakertben. 
November 30-tól december 23-ig pedig minden nap adventi vásár 
is lesz az Óvodakertben. Pavilonokat állít föl egy vállalkozó, azok-
ból történik az árusítás. Ide kerül az idén a Betlehem is. 

Már három ülést is tartott a képviselő- testület, ám még mindig 
nincsenek bizottságok és nincs még alpolgármester sem…
Sajnos így van, de azért a munka halad. A november 26-i ülésünk 
rendben lezajlott, pedig reggel 9 órára hívtam össze a képviselőket, 
s egy sem hiányzott. Bízom benne, hogy sikerül megállapodnunk 
egymással és januárban már működnek majd a bizottságok is. Ez 
nemcsak tőlem függ, bár nekem kell előterjeszteni a javaslatot a 
személyi összetételekre. Kell tehát a beleegyezésem, s én ragaszko-
dom hozzá, hogy olyan bizottságok jöjjenek létre, amelyekben a 
képviselőkön kívül megfelelő külső szakemberek vesznek részt, akik 
ténylegesen, szakmai szempontok alapján tudják segíteni az adott 
bizottság előkészítő munkáját.

Valamikor azt hittük, hogy rég lezárult a vita a lehetséges salak-
lerakó ügye körül. Most az új testület mégis napirendi ügyként 
tárgyalta. Mi van a háttérben?
Van Fót határában két üres gödör, amiből kitermelték a homokot. 
Ezeket a gödröket a tulajdonosnak be kell temetnie, pontosabban el 
kell tüntetnie ezt a tájsebet. Számára jó megoldás lenne, ha a rákos-
palotai szemétégető műben keletkező salakkal tölthetné föl. Ezzel 
eleget tenne a tájseb eltüntetési kötelezettségének, illetve a salak be-
fogadásáért még bevétele is lenne. Persze költséggel is járna a dolog, 
hiszen a gödröket előbb ki kell bélelni, több rétegben, gondoskodni 
kell a folyamatos csurgalék víz ellenőrzésről, folyamatos méréseket 
kell végeztetnie, s ellenőrzéseket tartatni szakhatóságokkal. 
Bonyolítja a helyzetet, hogy 50 méterrel távolabb van a Dunakeszihez 
tartozó jelenleg is működő szemétlerakó, amely ma már egy komoly 
magaslat, a benne található több millió m3 lerakott hulladék miatt. 
Ismereteink szerint ezt most is éppen bővítik, azaz magasítják, még 
20 méter vastagon terítenek rá további szemetet. Mivel ez egy magas-
lat és éppen arról fúj a szél Fót felé, ez valójában sokkal veszélyesebb 
lehet a fóti lakosok egészségére nézve, hiszen a szél errefelé hozhatja a 
szemét porát, ha nem kezelik tökéletesen szabályosan.
Ehhez képest ez, a Fótra tervezett salaklerakó sokkal veszélytele-
nebbnek tűnik. Amikor ez napirenden volt, toxikológus szakértőt 
is felkértünk a helyzet elemzésére és az illető lakossági fórumon is 
ismertette véleményét. E szerint nem jelenten Fót számára veszélyt 
az itteni salaklerakás, hiszen azt egy kellően kibélelt gödörbe hor-
danák. A vízbázisunkat sem veszélyeztetné egyrészt a többrétegű és 
folyamatosan ellenőrzött alsó szigetelés miatt, másrészt Fót ezen te-
rületén 40 méter mélyen található a talajvíz, ellentétben más terüle-
teinkkel, ahol ennél jóval magasabban lehet elérni. 
Most azonban az a gond, hogy a bánya tulajdonosa megszerezte a 
salaklerakáshoz a különféle szakhatósági engedélyeket, egyedül az 
önkormányzat jegyzője nem adott még engedélyt a tevékenység meg-

kezdéséhez. Jegyző asszony azt kérte, hogy a képviselő-testület mond-
jon ki változtatási tilalmat erre a területre, ami alapján elutasíthatja a 
lerakási engedélyezését. A képviselő-testület név szerinti szavazással 
egyhangúlag igent mondott a változtatási tilalom elrendeléséhez. Egy 
ilyen változtatási tilalom három évig tartható fenn. Így bizonyára leg-
alább három évig nem kerül ismét a testület elé ez a téma. 

Ismét napirendre került a tervezett termelői piac és a szabadidős 
közösségi tér kialakítása. Most egy új épület látványtervével is-
merkedtek a képviselők.
Az önkormányzat által megvásárolt területen tervezünk felépíteni 
egy olyan kiszolgáló épületet, ami azonban nem csak a piac ilyen 
igényeit hivatott kielégíteni. Köztudott, hogy rendszeresen jönnek 
– s a jövőben reményeink szerint még sűrűbben érkeznek - látoga-
tók Fótra, elsősorban a Károlyi kastély és a grófi család által építte-
tett, Ybl Miklós által tervezett, Európa hírű templomunk látogatói. 
Egy busznyi turista esetén feltétlenül szükség van például nyilvános 
illemhelyre, ami egyelőre nincs a környéken. Ez is olyan kiszolgáló 
épület lesz, amelyben kialakítunk akadálymentes mellékhelységet, 
női-férfi illemhelyet, a látogatók kényelme érdekében. Természete-
sen jó szolgálatot tehet majd ez az épület a piaci napokon és szaba-
didős közösségi rendezvények esetén is. 
Gondoskodunk majd személyzetről, karbantartásról és kamerás vé-
delemről is, mert sajnos a rongálástól is tartani kell. Fót városköz-
ponti része egy hasznos és szép épülettel gyarapodhat. 

lejegyezte: Windhager

Az épület az udvar felől

Az elkészült aszfaltszőnyeg és a járda a Géza fejedelem úton

November 26-án, a képviselő-testületi ülésről kilépő képviselők elé a következő lelket melengető látvány tárult.
Mégiscsak áldás van a munkájukon? Fotó: Korbel Sándorné

Csapadékvíz elvezető árok az út mentén

Látványterv a leendő épületről

A színházterem

 A fűtés vezérlés központi egysége
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Fót Város Önkormányzatának közéleti, tájékoztató havilapja

FÓTI HÍRNÖK2014.decemberFÓTI HÍRNÖK 8

Ö
N

K
O

R
M

Á
N

Y
Z

A
T

FÓTI HÍRNÖK

a megcsúFolt káRolyi szoboR helyReállítása 
Mint tudjuk, Fót városa a település egykori meghatározó szemé-
lyiségének, gróf Károlyi István-nak hazafias és Fótot felemelő cse-
lekedetei elismeréseként szobrot emeltetett. A teljes alakos szobor 
carrarai márványból készült, Orbán Előd helyi szobrászművész keze 
nyomán, melyet a város leendő díszterén avattunk föl ünnepélyes 
keretek közt, Szent István Napján. 
Sajnálatos módon a következő napon, a besötétedést követően egy 
elvetemült személy vörös, fekete és sárga zománcfestékkel hátulról 
leöntötte a szobrot. Többek próbálkoztak a csúfságot eltüntetni, de 
be kellett látni, hogy azzal csak további kárt okoznak, mert súroló-
kefével csak a festék pórusokba való bejutását segítették elő. 
Az önkormányzat felvette a kapcsolatot különböző restaurátorok-
kal, művészekkel, s végül a Pécsi Tudományegyetem Fizika Tanszé-
kének munkatársai javaslatát fogadta el, mely szerint a festékréteget 
előbb szemcseszórással elvékonyítják, majd a maradékot különleges 
hullámhosszú, fókuszált lézersugárral elpárologtatják. A munka 
meglehetősen bonyolult, és időigényes, valamint állandó hőmér-
sékletet igényel, ezért a szobor zárt térbe történő szállításáról dön-
töttek. A döntésnek megfelelően Kisapáti Ivett kőszobrász-restaurá-
tor végzi majd a tisztítási munkát. 
A döntés helyességét megerősítette Heitler András, a Magyar Kép-
zőművészeti Egyetem Restaurátor Tanszékének megbízott tanszékve-
zetője az e tárgyban kiadott szakvéleménye (lásd a keretes részben).

A szobor helyreállítása 1,6 millió Ft-ba kerül, mely összeghez a Ká-
rolyi Alapítványhoz és az Önkormányzathoz befolyt önkéntes la-
kossági felajánlások jelentős mértékben hozzájárultak.
A szobrot a város Közszolgáltató Kft-je szállította el november 27-
én. A megtisztítás a tél folyamán történik, reményeink szerint a 
szobrot régi szépségében márciustól ismét a helyén láthatjuk.

Windhager

Konzultáltam a szobor megtisztítására javaslatot tevő Kisapáti Ivett 
kőszobrász-restaurátor művésszel, így megismerhettem az általa ja-
vasolt restaurálási tervet. A restaurátor mechanikus tisztítás (mikros-
zemcse-szórás) és lézeres eljárás kombinációjára tett javaslatot.
A szoborról készített fényképfelvételek és a tisztítási kísér-
letek tanulmányozása alapján számomra egyértelmű, hogy 
a tervezett műveletsor a lehető legjobban szolgálja a műtárgy 
megfelelő restaurálását. A rongálás után, jó szándékkal, laiku-
sok által végzett tisztítási kísérletek jól mutatják, hogy egy old-
ószeres eltávolítás milyen veszélyeket rejt. Bármennyire kompakt 
szerkezetű is a szobor kőanyaga, az eltávolításhoz használt old-
ószer hatására a feloldott, felhígított festék egy része az eredetileg 
viszkózus anyagnál jóval mélyebbre hatol a mikrorepedésekbe, 
s így egy még nehezebben eltávolítható színes fátylat hoz létre.
A felkért restaurátor által javasolt eljárás úgy eredményez tiszta 
felületet, hogy a kezelés során a kőanyagot sem nagy nyomás, 
sem veszélyes mértékű koptató hatás nem éri.
A munkafolyamatot egyszerűsíti és mind a ráfordított időt mind 
a költségeket csökkenti az a kompromisszumos javaslat, mely 
szerint a posztamens elszíneződött felületét csiszolással újítsák 
fel. Ez a felvetés a lábazaton teljesen elfogadható, ugyanakkor 
a szobor értékes márványfelületén hasonló eljárást természetesen 
nem lehet alkalmazni, ott egyértelműen a felvázolt több lépcsős 
tisztítási módszer a célravezető.
Az érzékeny technológia alkalmazását megkönnyítheti, ha a szo-
brot a helyreállítás idejére leemelik talapzatáról és műterembe 
szállítják, ahol a restaurátori munkát megfelelő körülmények 
között lehet elvégezni.
Összességében megállapíthatjuk, hogy a szobrot ért durva rongá-
lás nyomainak eltüntetése mindenképpen restaurátor szakem-
bert igénylő munka, és a Kisapáti Ivett által alkalmazni kívánt 
eljárás maximálisan megfelel az elvárható kritériumoknak. 
Egy nagy költséggel, gondos szobrászi munkával megalkotott 
műtárgy megérdemli, sőt megköveteli a lehető legmagasabb 
szintű, korszerű restaurátori beavatkozást.
Budapest, 2014. november 10.

 Az alkotó Orbán Előd maga helyezi a megfelelő helyre a hevedereket, 
nehogy a közel 800 kilós szoborról valami letörjön

A daruskocsi óvatosan emeli a platóra súlyos terhét

Veszélyes és elektronikai hulladékgyűjtés

Tisztelt Fóti Lakosok!
Fót Város Önkormányzata és az Önkormányzati Hivatal 

2014. október 11. napján is megrendezte az ingyenes lakossági 
veszélyes és elektronikai hulladékgyűjtési akcióját, amelyen az alábbi 

mennyiségű hulladékot adták le a lakosok.

• Fáradt olaj, használt étolaj, olajos szilárd hulladék    370 kg

• Festékes hulladék, oldószer, hígító   2.283 kg

• Toner              5 kg

• Azbeszt származék       320 kg

• Szárazelem          10 kg

• Növényvédő-, rovarirtó szer         60 kg

• Gyógyszer          13 kg

• Fénycső             5 kg

• Elektronikai hulladék       45 m3

Köszönjük minden résztvevőnek, hogy óvja, védi környezetünket!

Kérjük, hogy a kidobandó elektronikai eszközöket (pl. hűtőszekrény, tele-
vízió, mosógép, számítógép, monitor, stb.), valamint akkumulátorokat az 
utcákat tehergépjárművekkel járó – hulladék begyűjtési engedéllyel nem 
rendelkező – „Hulladék felvásárlók”-nak ne adják oda, mert a hasznosításra 
nem alkalmas anyagok jelentős részét az erdőn, a mezőn vagy az útszélén 

látjuk viszont!

A legközelebbi akciónkat 2015. április 18. napján 
(szombat) 9-13 óra között tartjuk.

Kárpáti Gábor s.k.

Közbiztonsági- és hulladékgazdálkodási referens

Fóti Közös Önkormányzati Hivatal

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 tanulmá-

nyi akadályokat;
• dolgozzon együtt csapatban más idősebb felnőttekkel és

• kapjon havi ösztöndíjat!
A pedagógiai tapasztalat nem előfeltétel.

További információ:
www.civilvallalkozasok.hu, info@civilvallalkozasok.hu

Földhivatali tájékoztatás

Ezúton tájékoztatom, hogy „a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti 
szabályokról” szóló 2013. évi CCXII. törvény 108. § (1) bekezdése értelmében a 2014. április 30-án fennálló, határozatlan időre, vagy 2014. április 
30-a után lejáró, határozott időtartamra nem közeli hozzátartozók között szerződéssel alapított haszonélvezeti jog, továbbá használat joga 2014. 
május 1-jén a törvény erejénél fogva megszűnik.
Leírtakra tekintettel, „az ingatlan-nyilvántartásról” szóló 1997. évi CXLI. törvény 94. §-ában, valamint „az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi 
CXLI. törvény végrehajtásáról” szóló 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet 126/D. §-ában foglaltaknak megfelelően a Földhivatalnak legkésőbb 2015. 
július 31-ig törölnie kell az ingatlan-nyilvántartásból valamennyi, a fenti előírás hatálya alá tartozó haszonélvezeti és használati jogot. 
A törlési kötelezettség nem terjed ki a közeli hozzátartozók között alapított haszonélvezeti és használati jogra, ezért a törvény alapján a bejegyzett 
haszonélvezeti, használati jogosultnak nyilatkozatot kell tennie arról, hogy a közte és a haszonélvezetet, használatot engedő személy között a szerző-
déskötés időpontjában a közeli hozzátartozói jogviszony fennállt-e, vagy sem.
A Pest Megyei Kormányhivatal Földhivatala 2014. október hónapban a haszonélvezet és használat jogosultjai részére értesítést küldött a nyi-
latkozattételi kötelezettségről, illetve az irányadó eljárásrendről. 
A nyilatkozatot a felhívás kézhezvételétől számított 15 napon belül, de legkésőbb 2014. december 31-ig tehetik meg az érintettek. Ezt követően a 
nyilatkozattételt elmulasztók haszonélvezeti, használati joga az ingatlan-nyilvántartásból törlésre fog kerülni. 
A nyilatkozattétel során egy általunk kiküldött, rendszeresített formanyomtatványt kell a jogosultnak kitöltenie, illetve személyesen, vagy 
postai úton visszajuttatnia a felhívást kibocsátó járási földhivatalhoz. 
A felhívásban jeleztük, hogy az ügyintézést nagyban megkönnyítené, és a Polgármesteri Hivatalt is tehermentesítené, ha a közeli hozzátartozói vi-
szonyt igazoló anyakönyvi kivonat /egyenesági rokonok és testvérek esetén születési anyakönyvi kivonatok, házastársak esetén házassági anyakönyvi 
kivonat, más közeli hozzátartozói viszony – nevelőszülő, örökbefogadás - esetén gyámhivatali határozat/ eredeti vagy hiteles másolati példányát is 
mellékelnék az ügyfeleink a kitöltött formanyomtatványhoz. 
Az eredeti anyakönyvi kivonat és a gyámhivatali határozat személyes benyújtás esetén azonnal, postai előterjesztés esetén az eljárás lezárultát követően 
minden esetben visszajuttatásra kerül a nyilatkozatot tevő részére.
Igazolást nélkülöző nyilatkozattétel esetén a formanyomtatvány-nyilatkozat másolati példányával a Földhivatal köteles megkeresni az illetékes 
anyakönyvi hivatalt az ügyféli nyilatkozat valóságtartalmának alátámasztása végett. A Földhivatal előtti eljárás jelen ügykörben díjmentes.

Tisztelt Ügyfeleink!
Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2014. 

december 1-jétől módosul a Pest Megyei Kormányhivatal 
kormányablakainak és a járási székhelyek okmányirodáinak 

ügyfélfogadási rendje, mely a következők szerint alakul:
Hétfő:            7.00 – 17.00
Kedd:             8.00 – 18.00
Szerda:          8.00 – 20.00
Csütörtök:    8.00 – 18.00
Péntek:         8.00 – 16.00

Okmányirodáink és kormányablakaink nyitva tartásáról honlapunkon, 
valamint a http://www.nyilvantarto.hu/ oldalon tájékozódhatnak.

Kérjük, az új ügyfélfogadási időben is forduljanak bizalommal 
ügyfélszolgálatunkhoz, ahol magas felkészültségű ügyfélszolgála-

ti munkatársak segítségével intézhetik hivatali ügyeiket.
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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

„A szárazgyepek megőrzése Közép-Magyarországon” című LIFE+ Nature pályázat keretében megkezdődtek az élőhely rekonstrukciós 
beavatkozások a Duna-Ipoly Nemzeti Park területén, amelyek célja a veszélyeztetett szárazgyepek megőrzése, állapotának javítása.

Védjük meg a Fóti somlyó egyedülálló nÖVény és állatVilágát

„A szárazgyepek megőrzése Közép-Magyarországon” című LIFE+ Nature európai uniós projekt nyitó sajtótájékozta-
tóját tartották meg a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság munkatársai november 14-én, a Fáy Présházban, majd 
utána egy helyszíni bejárásra is sor került. A pályázat célja 650 ha nagy természetvédelmi értékű szárazgyep megőrzése 
és helyreállítása kilenc védett pályázati területen a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság működési területén.
Az öt éven keresztül tartó pályázati tevékenység során kilenc helyszínen történik beavatkozás: Epöli szarmata vonu-
lat, Debegió-hegy, Érd-tétényi plató, Felső-Tápió, Alsó-Tápió és patakvölgyek, Gödöllői-dombság (Domonyvölgy és 
Küdői-hegy), Gödöllői-dombság peremterületei (Ez utóbbi a megnevezés gyakorlatilag a Somlyót takarja! – a szerk.)
A pályázat 75 %-os uniós támogatással valósul meg, amelyhez az EU közel 1,5 millió Euróval járul hozzá. A maradék 25 %-ot, 456 ezer 
Eurót a Földművelésügyi Minisztérium tesz hozzá. A munka során három típusú, az Európai Unióban kiemelt jelentőségű, veszélyeztetett 
élőhelyet állítanak helyre (Pannon lejtősztyeppek és sziklafüves lejtők, síksági Pannon löszgyepek, Pannon homoki gyepek).

A legfőbb okok a beavatkozásra
•	Az őshonos cserjefajok terjedése által a száraz gyepek spontán beerdősülésének a 
folyamata (természetesnek tekinthető), amely az utóbbi évtizedekben a földhaszná-
latban történt drasztikus változások miatt (megfogyatkozott legelő állatállomány, 
csökkent a kaszált területek nagysága) lett veszélyeztető tényező. Sürgős beavat-
kozásokkal, első lépésként a további cserjésedés megakadályozásával, megállítható 
ezeknek az igen értékes élőhelyeknek a zsugorodása, eltűnése. E célból közel 120 
hektáron történik gépi és kézi cserjeirtás a pályázati területeken. Négy pályázati 
területen gyeprekonstrukciós beavatkozásokat terveznek végrehajtani a megsem-
misült vagy igencsak lerontott gyepterületeken, a korábbi állapotok visszaállítására. 
Folyamatos botanikai és zoológiai monitorin tevékenység által figyelemmel kísérik 
a beavatkozás sikerességét, hatását az élővilágra.
•	A gyepek állapotát, fajkészletét, fennmaradását veszélyeztető jelentős gond az 
invazív növényfajok terjedése. Ilyen a feketefenyő, vagy például a selyemkóró, a 

Somlyó esetében megfigyelhető a bálványfa (köznapi nevén: ecetfa megjelenése is). A lágy- és fás szárú invazív növényfajoktól a tervek 
szerint kb. 80 hektáron tisztítjuk meg a száraz gyepeket.

•	 Számos gyepterület esetében a kedvezőtlen emberi hatások járulnak hozzá az eredeti növény és állatvilág visszaszorulásához. Ilyenek az illegális sze-
métlerakók, az engedély nélküli homokbányák, a kvadosok, motorosok által okozott taposási kár. Továbbá az utakkal részekre bontott felületek, stb.

•	 A természetvédelmi kezelést, megőrzést tovább nehezítik a földterületek kedvezőtlen, elaprózott tulajdoni viszonyai. Megoldást jelent 
a védendő területek megvásárlása a természetvédelem számára, ám a zavaros tulajdoni viszonyok lassítják a folyamatot. A természet-
védelem számára megvásárolt területeken kiküszöbölhető lenne a további nagyarányú beépítések káros hatása is és a vonalas létesít-
mények által okozott élőhely feldarabolódás. 

Fontos a szemléletformálás, az ismeretterjesztés. Lakossági fórumok szervezésével az érintett területen élőket, gazdálkodókat igyekeznek 
majd tájékoztatni a természetvédelmi beavatkozások céljairól, módszereiről, hasznáról, mind a jövőben a kialakult kedvező állapotok 
fenntartása érdekében a pályázati területek kezelési lehetőségeiről, amelyekbe szeretnének bevonni helyi érdeklődőket, gazdálkodókat. 

A Somlyó méltán megérdemli a fokozott védelmet, hiszen számos értékes fajnak ad otthont. A felmérések ezerötszáz lepkefajt mutattak 
ki itt. Ezek közül az egyik különlegesség a zefír-boglárka, (sokan fóti boglárkának ismerik, de a szakirodalom használják a zefír plebejus-
boglárka elnevezést is) melynek a hernyója a szintén ritka szártalan csűdfűvet fogyasztja. Fóton, 1944-ben találták meg ezt a lepkefajt, és 
egészen a ‚80-as évek végéig csak innen voltak adataink. 
A Somlyó egyéb ismertebb védett fajai közé tartozik a farkasalmalepke, a sárgásfehér, feketecsíkos szárnyú kardos lepke és a nappali pávaszem, de él itt 
többek között feketelábú szitakötő és imádkozó sáska is Az árvalányhaj kedvelőjének számít számtalan mezei madár, mint a mezei pacsirta, amely itt 
költi ki fiókáit, illetőleg a pannon-gyík egyik társadalma is előszeretettel sütkérezik szálai között. Költ nálunk szép madarunk a gyurgyalag is.

Röviden a szárazgyepekről
A száraz gyepek egy összefoglaló megnevezése a sok szempontból különböző, sokféle vegetációtípusnak. A 
természetes és természetközeli szárazgyep területek természetvédelmi, gazdálkodási szempontból nagyon 
fontos élőhelyek, amelyek az évezredes tájhasználat során alakultak ki. Nagy kiterjedésüket kezdetben az 
erdőirtásnak, majd az ezt követő legeltetéses állattartás hatásának köszönhetjük. Területi arányuk napja-
inkban visszaszorulóban van, ez a folyamat főként a művelési módokban történt változások, a túllegelte-
tés és a melioráció hatásának tudható be.
Természetvédelmi szempontból igen nagy értéket képviselnek. Számos botanikai, zoológiai, vegetáció 
térképezési, stb. kutatás eredményei támasztják alá a biológiai sokféleség megőrzésében betöltött kiemel-
kedő szerepüket. Mivel a szárazgyepek ma már nincsenek egymással kapcsolatban, elszigetelődtek, ezért 
egy-egy védet fajnak szinte a kizárólagos menedékhelyéül szolgálnak. Ha az a terület, azaz az  élettere 
tovább zsugorodik, az a növény vagy állatfaj kipusztulhat, örökre eltűnhet. Ezt szeretnék megállítani, és 
ha lehet, a folyamatot visszafordítani. 
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Népművészeti Középiskola fellépése Budapesten, a Bethlen Téri Színházban, a Sissi Őszi Tánchéten

iii. sissi őszi tánchét

Harmadik alkalommal rendezte meg a Közép-Európa Táncszínház a kerület névadója, Erzsébet királyné – nép-
szerű nevén Sissi – névnapja köré a hétnapos, hét előadásból álló táncfesztivált a hetedik kerületben, a Beth-
len Téri Színházban. A 2014-es fesztiválon néhány vidéki tánctársulatok kapott bemutatkozási lehetőséget. A 
Népművészeti Középiskola táncosai november 16-án, este léptek színpadra Tánc-forgatag című műsorukkal, 
mellyel ismét sikerült elvarázsolni teltházas közönségüket.

szalagaVató

Az iskola egyik legnagyobb ünnepe minden évben a szalagavató. Az idén ezt november 28-án tartották meg Vácott, Bartos Sándor polgármester 
részvételével. A hangulatos, néhol megható, de a vidámságot sem nélkülöző eseményről három fényképpel számolunk be kedves olvasóinknak.

Rendhagyó kaRácsonyi készülődés, 
aVagy a gaRays kÖzÖsség ismét ÖsszeFogott

Szülők és pedagógusok összefogásával készülünk a karácsonyra mi ga-
raysok. A vállalkozó szellemű szülők és pedagógusok közös kézműves 
foglalkozásain születnek azok az ajándéktárgyak, melyeket a szülők 
által szerveződő ADVENTI VÁSÁRON december 12-én, pénteken, 
12-17 óráig, az iskola aulájában fognak értékesíteni. Ezen kívül a vá-
sár délutánján 14.00-től 17.00 óráig (500 Forint belépő ellenében) 
KÉZMŰVES FOGLALKOZÁST tartanak, ahol a SZÜLŐK SE-
GÍTSÉGÉVEL mindenki elkészítheti a nagyszülőknek, rokonoknak, 
barátoknak szánt karácsonyi megle-petést! Az itt befolyó összeg a Ga-
rays Diákokért Alapítvány javára kerül befizetésre, és a szülők vala-
mint a Garays Diákokért Alapítvány kuratóriuma (a DÖK javaslatát 
is figyelembe véve) együtt fog dönteni arról, hogy a tanulók érdeké-
ben mire költik el a befolyt összeget. E páratlan és sikeres kezdemé-
nyezések eddigi történetével szeretnénk megismertetni az olvasókat.
Gálné Varga Gabriella felhívásában arról írt, hogy a szülői munkakö-
zösség által nagy lendülettel elkezdett 2014-2015-ös tanévben egyre 
inkább összekovácsolódó közösségként szeretnék segíteni az iskola 
pedagógusainak nevelő-oktató munkáját. Erre jó alkalmat kínál az 
„adventi vásárfia” közös elkészítése. Az ehhez szükséges anyagok és 
eszközök összegyűjtését egy itt közzétett „kívánságlista” segítette.
Az összefogásról, s annak első eredményeiről Asztalosné Tóth-Fe-
kete Beatrix intézményvezető ezt írta: „Eddig is kaptunk segítséget a 
szülőktől, nem is keveset! …Kellenek vállalkozó szellemű, kreatív és lel-
kes szülők, akik felvállalják azt a sok munkát, ami szükséges ahhoz, hogy 
közös erővel helyt álljunk a kitűzött célok érdekében. A közös gondolko-
dás és feladatvállalás elkezdődött. A tervek egész tanévre megszülettek és 
folyamatosan formálódnak. Gálné Varga Gabriella szülő szervezésében 
adományt gyűjtöttek a FÓTI ŐSZ városi rendezvényén a Garays Diáko-
kért Alapítvány számára, őszi hangulatba öltöztették az iskola főbejáratát. 

Majd 2014. október 16-án délután 16-20 óráig együtt kézművesedett kb. 
30 fő lelkes szülő és tanár. Lesz adventi karácsonyi vásár, amelyen iskolánk 
tanulói és minden érdeklődő szülő ünnepi díszbe öltöztetheti lelkét és meg-
nézheti, de vásárolhat is a közösen készített karácsonyi ihletésű tárgyakból!”
Vácziné Takács Edit szülő nem tudott ott lenni az ezt követő novem-
ber 6-i közös munkán, de leírta számunkra értékes gondolatait. 
„Vidám és valóban hasznos délután volt! A résztvevők szorgos kezei közül 
gyönyörű művek kerültek ki, szalvétatechnikával készített alkotások, egyedi 
ajándéktasakok, ízléses mécses tartók. Úgy érzem, kimaradtam valami na-
gyon jóból, csak azért, mert aznap nem tudtam megoldani, hogy ott lehessek. 
De miért nem? Pedig terveztem, akartam, vágytam rá. Más dolgom volt. 
De vajon fontosabb? Egész biztosan fontosabb? Nem szeretném passzívan, 
távolról figyelni, ahogy a Garayba járó 436 tanuló szüleiből egy re-
mek, szuper célok eléréséért tevékenykedő csapat válik. Én is szeretnék 
azok között lenni, akik az én gyermekeimért is dolgoznak. Úgyhogy 
én most beírtam a naptáramba a következő két időpontot, mint két 
lehetőség időpontját. Egyiken biztosan ott leszek. Nem engedem, hogy 
eltérítsen más program! Mert rajtam is múlik, hogy kikből lesz IGAZI 
GARAYS KÖZÖSSÉG! Arról nem beszélve, hogy végre lesz lehetőségem 
kézműveskedni, beszélgetni, ismerkedni! Ennyi jó dologért nem áldozat 
elmenni, inkább köszönet jár azért, hogy hívnak, hogy ott lehetek!”
Köszönjük az eddigi segítséget, és reméljük, hogy a munkaközösség a 
Karácsony elmúltával is tovább segíti, színesíti és gazdagítja iskolánk 
hétköznapjait és ünnepeit.

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
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a mi sulink, ahoVa szíVesen jáRunk!
Iskolánkban az elmúlt hónapban is rengeteg program, verseny várta 
a diákokat. Október 22-én hagyományosan a tornateremben bo-
nyolították le az 1956-os forradalom emlékére megrendezett ün-
nepséget. Idén is a 8. osztályosok készítették el a versekkel, zenével, 
mozgással átszőtt színvonalas ünnepi műsort, melyet előbb az alsó-
sok, utána pedig a felsősök nézhettek meg.

 Iskolánk támogatást nyert a Fóti Önkormányzat Civil Pályázatán. 
A projekt keretében névadónk, Németh Kálmán munkásságát is-
merhették meg tanulóink. Osztályonként ellátogattak az Emlék-
házba, ahol Kiss Eszter szakavatott vezetésével ismerkedhettek a 
művész életével és alkotásaival. A projekt részeként maguk is meg-
fogalmazhatták gondolataikat Kálmán bácsiról. Fotókat készítettek 
alkotásairól, vagy egy-egy szövegét fogalmazták újra képekben. Az 
elkészült munkákból kiállítás látható az iskolában. 

Az 5. osztályosok kezdeményezésére olvasókör alakult, mely kedd 
délutánonként várja az érdeklődő diákokat a könyvtárba. Remél-
jük, sokan csatlakoznak, hiszen OLVASNI JÓ!
Az őszi iskolatakarítás, mellyel a szavalóverseny méltó környezetét 
igyekeztünk biztosítani, az idén is eredményes volt. Jó volt látni 
a gereblyékkel, seprűkkel érkező gyerekeket, és azt a lelkesedést, 
ahogy összeszedték a leveleket, száraz gallyakat, szemetet. 

Elkezdődtek a Kisalagi Kiscsillag tehetségkutató versenynek a vá-
logatói, először vers- és prózamondás kategóriában. A továbbjutó 
tanulók indulási jogot szereztek az iskolánk által 46. alkalommal 
megrendezett Fóti Ősz szavalóversenyre. A szép számmal jelentkező 
diákok még tánc, hangszeres zene, éneklés (népdal, karaoke), illetve 
„egyéb” kategóriában (színjáték, humor, bűvész) léphetnek színpad-
ra, a válogatók folyamatosan zajlanak november és december folya-
mán, hogy majd a legtehetségesebbek a jövő évben megrendezésre 
kerülő gálán mutathassák be produkcióikat. 

A matematikáért lelkesedő diákok részére logikai feladatokból állí-
tottak össze versenyt az alsós nevelők, a felsősöket a Kenguru mate-
matikaverseny feladatai várták.
Színjátszó csoportjaink Kiss Tibor és Kovács Éva pedagógusok ve-
zetésével Pilisborosjenőn táboroztak, hogy elkészítsék idei darabja-
ikat. A vidám hangulatú, kirándulással is tarkított táborból élmé-
nyekkel feltöltődve jöttek haza a gyerekek, ahogy erről az ott készült 
fényképek is tanúskodnak. 

Egy borongós délután a 2.b és 3.b osztályosok a Vasúttörténeti 
Parkba látogattak , az 1.a és 1.b osztályok a Bábszínházban a Tigris 
Péter című előadást nézhették meg. A 4.a osztály számháborúzott 
az őszi szünetben, a 2. évfolyamot a Mesemúzeumba vitték el peda-
gógusaik, ahol nem mindennapi interaktív mese részesei lehettek. 
A művészeti iskolások a Szépművészeti Múzeumban az Egyiptomi 
Gyűjteményt tekintették meg.
November 22-én rendezték meg Inárcson a Radnóti Miklós megyei 
szavalóversenyt, ahol két másodikos és két negyedikes tanuló képvi-
selte iskolánkat. Mindnyájan szépen szerepeltek, egyikük harmadik 
helyezést ért el. Az őket kísérő szülőknek köszönjük a segítséget!

Legjobb rajzosaink a Pest Megyei Kormányhivatal és a Dunakeszi 
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola képzőművészeti pályázatán 
szerepeltek. Eredményeinkről később beszámolunk.
Elindult az illemtannal foglalkozó akció is. A Jótékonysági est be-
vételéből vásárolt két monitoron futó szöveg és plakátok hívják fel 
a gyerekek figyelmét egy-egy fontos illemszabályra. Az első téma a 
köszönés. Reméljük, rövidesen a külső szemlélők számára is érzékel-
hetőek lesznek első eredményeink.   

SzMK

Szélben szállók a Kerekasztal Színházzal
 
2014 tavaszán iskolánkat azzal a kéréssel kereste meg a Kerekasztal 
Színház, hogy írjon alá egy szándéknyilatkozatot, amelyet a Nemzeti 
Kulturális Alaphoz beadott pályázatuk mellé csatolnak. A pályázatuk 
pozitív elbírálásban részesült, így lehetőségük nyílt rá, hogy 2014. 
november 6-án, délelőtt az iskolánk két 5. osztályát térítésmentesen 
vendégül lássák Szélben szállók című színházi nevelési előadásukon, 
Budapesten, a Marczibányi Téri Művelődési Központban.
Amit a színházi nevelésről általánosságban tudni lehet
A színházi nevelési program magas művészi színvonalon kidolgo-
zott színházi előadásból és a nézők - általános iskolai vagy gimná-
ziumi diákcsoport - aktív részvételére épülő feldolgozó részből áll.
A foglalkozásokban színészként és drámapedagógusként egyaránt 
képzett színész-drámatanárok mindig egy osztálynyi csoporttal dol-
goznak, hogy minden egyes vélemény, ötlet, személyes megjegyzés 
meghallgatásra találjon. 
A színházi nevelési foglalkozások mindig fontos társadalmi, erkölcsi, 
emberi problémák köré épülnek. Az előadást megelőző, megszakí-
tó, vagy azt követő feldolgozó részekben a fiatalok színházi eszközö-

ket, munkaformákat használva, gyakran szerepbe bújva, megélt tudást 
szereznek az adott problémakörről. A diákok általuk vagy mások által 
játszott szerepekre reflektálva tanulnak magukról és az őket körülvevő 
világról. Nemcsak egymásról, hanem egymástól is tanulnak, hiszen a 
műfaj alaptézise, hogy a gyerekek önálló tapasztalatokkal és véleménnyel 
rendelkező autonóm személyiségek, akiknek lehetőséget kell teremteni, 
hogy biztonságos környezetben tegyék próbára és alakítsák értékrend-
jüket, hogy egészséges, szociálisan gondolkodó tagjai lehessenek társa-
dalmunknak. A színházi nevelési programok alapja az erőteljes szín-
házi élmény, hiszen ez jelenti a további közös gondolkodásnak alapját. 
Gyakran a foglalkozások során a résztvevők is elkezdik használni ezeket 
a színházi formákat, de a színházi nevelési programok célja elsősorban 
nem a színházi eszköztár, formanyelv vizsgálata. A Szélben szállók című 
darab a ki vagyok, honnan jöttem? kérdésekre keres választ története 
kapcsán felcsigázva a gyerekekben a kíváncsiságot, hogy érdekeljék őket 
ugyanezen kérdések. Persze a válaszok néha nagy terhet raknak a kíván-
csiskodóra, de a szálak felfejtése után a tisztánlátás csak erősebbé teszi. 
Az előadás profi színészekkel, a gyerekeket bevonva oldotta meg ezt a 
nehéz feladatot. Természetesen utána még sokat beszélgettünk, és írtuk 
ki magunkból a látottakat.
Vélemények, gondolatok a gyerekektől:
- ,,Apa: ő az úgy mondott karakter, akiről többet tudunk bárkinél, 
mégse látjuk.”
- ,,Az elején rossz hangulatunk volt, utána meg jó, mert megtalálták 
az apukájukat.”
- ,,A játék nagyon jó volt, mert sokat nevettünk, és úgy éreztem, hogy 
mi is a darab részei vagyunk.”
- ,,Az tetszett a legjobban, hogy Mirka megtalálta az apukáját.”
- ,,Az előadás hangulata vicces és szomorú is volt egyszerre.”
Jó lenne, ha többször nyílna lehetőségünk ilyen kreatív előadásokon 
részt venni.

Balázsné Keő Anna

Fóti Ősz Szavalóverseny

November 15-én újra a Németh Kálmán Általános Iskolában gyűltek 
össze a környező települések legtehetségesebb vers- és prózamondói, 
hogy immár 46. alkalommal döntsék el, ki képes a lehető leghiteleseb-
ben tolmácsolni egy-egy költőnk, írónk gondolatait. Az újra megélén-
külő érdeklődést jól jelzi, hogy az idén 25 %-kal többen neveztek, mint 
a korábbi években, tizenhárom iskolából érkezetek vendégeink.
A színvonalas versenyen 6 kategóriában 105 versenyző mutatta be tudá-
sát. Amíg a zsűri a helyezések megállapításán dolgozott, játszóház, táncház 
és kézműves foglalkozás várta  az immár felszabadult versenyzőket.
Az egyes kategóriák győztesei:
Alsós próza: Draxler Dóra
Felsős próza: Cornet Vencel
1-2. osztályos vers: Bődi Zsófia Mária
3-4. osztályos vers: Tar Petra és Ács Szabolcs Zétény
5-6. osztályos vers: Tuba Zsófia
7-8. osztályos vers: Pataki Eszter
Nemcsak nekik gratulálunk, hanem a verseny összes résztvevőjének, 
hiszen mindannyiuknak sikerült a Kosztolányi Dezső által emlege-
tett csoda: papírsírjukból életre keltettek egy-egy holt verset!

Biben Karina, aki nyolcadszor vett részt a szavalóversenyen

Mesemúzeum

A kiscsillag reklámja előtt

A mindennapi ingázás vonattal 
az otthon és a munkahely között 
értékes idő lehet, ha olvasással, 
beszélgetéssel, munkával töltjük. 
A vonatról leszállva azonban szeret-
nénk gyorsan célba érni, és a lehető 
legrövidebb idő alatt elintézni 
a hivatalos dolgainkat.

A havi Budapest-bérlet, vagy a napijegy 
megváltása kényelmes és gyors is lehet. 
Fótról a Nyugati pályaud varig utazó ügy- 
feleink időt spórolnak, ha az új, éjjel- 
nappal működő BKK-automatákból vált- 
ják meg ezeket, mert így elkerülhető 
a sorbaállás. A készülékekből a BKK leg- 
több jegy- és bérlettípusa megvásárolható. 

A készülékek érmét és bankjegyet is 
elfogadnak és visszaadnak, de bankkár-
tyával is fizethetünk, akár érintés nélkül. 
Amennyiben számlát szeretnénk a jegy- 
és bérletvásárlásról, a BKK-automata 

kiállítja. Ehhez azonban előzetesen 
a bkk.hu/automata oldalon szükséges 
regisztrálni, ezután e-mailben egy ki- 
nyomtatható azonosító kártyát kapunk, 
melynek segítségével gyorsan és gördü- 
lékenyen megkaphatjuk számlánkat. 

Az új BKK-automatából nyomtatott 
bérletekhez szükséges megadni egy 
arcképes igazolvány számát. Hogy 
ezt a folyamatot meggyorsítsuk, 
a használni kívánt igazolvány számát 
BKK ügyfélkártyán is feltüntethetjük. 
A BKK ügyfélkártyával ráadásul 
nemcsak a saját, hanem akár az egész 
család bérletét is megvásárolhatjuk, 
ugyanis akár négy igazolványszámot 
is ráírhatunk. BKK ügyfélkártyát a BKK 
Ügyfélközpontokban, illetve jegypénz-
tárakban kaphatunk, vagy letölthetjük 
a bkk.hu/automata honlapról. Ugyanitt 
tájékozódhatunk a BKK-automaták 
elhelyezkedéséről és működéséről is.

Gyors és kényelmes jeGy- és bérletvásárlás 
bkk-automatákból és a bkk ÜGyfélközpontban

pr_cikk_nyugati_186x130_2.indd   1 2014.11.10.   10:32:06
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Hirdetés

Liszt zongorahangverseny a Zeneiskolában 

második helyezés és külÖndíj los angeles-ben

November 7-én megtelt a Zeneiskola hangversenyterme érdeklődő 
fóti zenekedvelőkkel. Dányi Árpád koncertezett, ami egyben főpró-
bának volt tekinthető a Los Angelesben megrendezett Liszt Ferenc 
Hangversenyre. Tanár úr a maga által összeállított és sorrendbe állított 
Liszt Ferenc által komponált zongoradarabokat adott elő, Liszt külön-
böző zenei korszakaiból, különböző stílusú műveit szólaltatta meg. Az 
előadóművészt Gedai György mutatta be, ő ismertette az elhangzott 
zeneműveket is a közönség számára. A remekül sikerült előadás igazi 
zenei csemegének bizonyult, a másfél órás műsort szinte megszakí-
tás nélkül játszotta végig Dányi Árpád, igen lendületesen. Befejezésül 
hosszan tartó vastapssal köszönte meg a népes közönség a különleges 
zenei élményt. A gratulációk után sikerült a kellően kimelegedett mű-
vészt mikrofonunk elé vonni:
Milyen fellépésre készülve tartották ezt a zongoraversenyt?
Amerikában, Los Angelesben rendezik meg háromévente ezt a nemzetközi 
Liszt Zongoraversenyt. Erre neveztem be én is. Úgy tudom, Magyarországot 
rajtam kívül még egy budapesti zongoraművész képviseli, összesen azonban 
közel 50 fő nevezett be a versenyre, szerte a világból. Az előadni szánt mű-
veket magam válogattam össze, úgy, hogy lehetőleg Liszt teljes életművét be 
tudjam mutatni, arra alkalmas darabokkal. A benevezés önkéntes, de a ne-
vezési díjat be kell fizetni. A rendezők csak a versenylehetőséget biztosítják, 
minden költséget, utazást, szállást, étkezést, stb. a jelentkezők fizetik. 

Nem lehet könnyű ennyi művet, köztük ilyen lendületes darabokat egyhuzamban előadni, ráadásul mindet kotta nélkül…
Ez valóban nem könnyű, de nem is az volt a cél. A sikeres szerepléshez a legigényesebb, legjellemzőbb műveket kell választani, s azt profi 
módon előadni. Itthon szándékosan játszom végig folyamatosan a teljes repertoárt. Bírni kell, olyan ez mint egy edzés. A versenyen ebből 
a szempontból könnyebb helyzet lesz, mert ott több részletben adjuk majd elő. Lesz azonban nehezítő körülmény, az idegen környezet, az 
idegen hangszer, a verseny izgalma és tétje, hiszen Liszt versenyen egy magyar  nem lehet középszerű. Most, a kiutazásom előtt még kétszer 
fogom így eljátszani közönség előtt ugyan ezt a műsort, előbb Dunakeszin, majd Budapesten. Aztán irány Los Angeles.

Windhager

Rendeljen
 BRIKETTET

alkalmazásunkon 
keresztül

10% 
kedvezménnyel

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

Dányi Árpád igen előkelő helyezést ért el Los Angelesben. A kí-
nai szponzorok által finanszírozott Liszt Ferenc Zongoraverseny-
en, egyedül egy kínai művész tudta megelőzni. A fóti versenyző a 

2. helyezést érte el, s kiérdemelt egy különdíjat is. 
Kiemelkedő eredményéhez ezúton is gratulálunk.

Olasz Fagyizó és Cukrászda

hoVá üljünk be egy beszélgetésRe, káVéRa?
Sokszor hangzik el Fóton a címben feltett kérdés. Nem mindig célszerű otthonra, vagy a munkahelyre hívni egy ismerőst, ha meg akarunk 
vele beszélni valamit. Kell a semleges helyszín egy első találkozáshoz, egy kezdeti üzleti kapcsolat esetében. Ugyanakkor elvárás, hogy 
legyen csendes és nyugodt a környezet, ahol lehet inni egy kávét, teát, egy sört, esetleg egy süteményt is el lehet fogyasztani. Az is jó, ha 
útközben vagy egy átmeneti üres órában betérhetünk egy laptoppal a hónunk alatt, s WiFi segítségével dolgozhatunk vagy tájékozód-
hatunk egy pohár ital mellett a világhálón, kényelmesen. Ilyen hely nem sok akad a városban, ezért is üdítő helyszín az Olasz Fagyizó és 
Cukrászda azoknak, akik már rátaláltak. 
A jelenlegi üzemeltető, kimondottan ilyen beszélgetős, helyszínt kívánt kialakítani, itt a város történelmi központjában, a Vörösmarty 
téren. Mi is itt ültünk le beszélgetni a tulajdonossal. 

Fóton lakunk. Azért gondoltam egy ilyen üzlethelyiségre, mert itt 
a városban nem nagyon találtam olyan hangulatos helyet, ahová 
nyugodtan be lehet ülni. Amikor erre a helyre ráakadtam, azonnal 
megláttam benne a lehetőséget. Úgy kezdődött az ismerkedés, hogy 
többször ide jöttem fagyizni, sütizni. Amikor megüresedett, megvá-
sároltuk a férjemmel és azóta fejlesztjük, hogy még kellemesebb le-
gyen a közérzete annak, aki ide betér. Itt nem nézzük ki akkor sem a 
vendéget, ha egy órán keresztül elüldögél, beszélget egy kávé mellett. 
Ennek a helynek az a varázsa, hogy olyan, mint egy kávéház. Szól a 
zene a háttérben, megy a TV a gyerekeknek. A lényeg, hogy beülős, 
beszélgetős hely legyen, ahová nem azért jönnek be az emberek, hogy 
csak italozzanak. Arra ott vannak az éttermek, pubok, kocsmák. 
A fagyival kezdtük. A kiváló alapanyag az korábban is meg volt, azt 
mi is tartjuk, csak valódi olasz alapanyagokat használunk. Az előrelépés 
a választék bővítésével történt. Nyáron rendkívül sok, 60 féle fagylal-
tunk volt. Persze ennyi nem fér be egyszerre a pultba, de naponta min-
dig lehetett találni 3-4 újdonságot a hagyományos választék mellett. 
Kerestük, hogy mi a trendi, melyek az újdonságok, a különlegességek. 
Ezeket hoztam ide. Fagylaltválasztékban és a minőségben is az élen ál-
lunk. Itt, helyben készítjük a fagyit, nekünk ez az egyik erősségünk. 
Elkezdtük a fagyi díszítését is, nemcsak gyümölcs darabokkal, gumi-
cukorkákkal, hanem fagylalt szobrokat is készítünk. Annyira tetszett a 
fagyiszobor a gyerekeknek és a felnőtteknek is, hogy amikor kiraktuk, 
nem mertek kérni belőle, nehogy elrontsuk az alkotást. Kedves maci 
formát, halacskát és hasonlókat formáztunk a fagylaltból. 
A süteményeknél is igyekszünk egyedi darabokat árusítani. Kéz-
műves süteményeink, például magunk készítette kézműves mézes-
kalács figuráink is vannak. Vannak olyan bejáratott sütik, amiket 
az eredeti recept szerint készítünk, ilyen például az eredeti olasz 
tiramisu. Emellett vannak olyanok is, amiket mi kísérletezünk ki. 
Árusítunk könnyű olasz tányérdesszerteket is.
Karácsonyra beiglivel készülünk, meg koktélokkal, ami újdonság. 
Alkoholos és alkoholmentes koktélokat is lehet kérni, s a választékot 
meleg italok is bővítik, forró csokik különböző ízesítéssel és forralt bor. 

Ha kialakulna itt egy igazi „Fő Tér”, annak nagyon örülnénk. Kellemes, 
szép sétálóutcákat szeretnénk, ahová nagyon illik egy cukrászda, egy 
kávézó, ahogy az a városok túlnyomó többségében lenni szokott. Mi 
már itt vagyunk, várjuk a városközpont megszépülését. Természetesen 
nagyon örülünk a Vörösmarty Mihály Művelődési Ház felújításának.

Az elképzeléseink lassan beérnek. Egyre több üzleti tárgyalás zajlik 
itt nálunk, a magánbeszélgetések mellett. Nyugodtan lehet egy tea 
mellett ücsörögni. Wi-Fi-nk is van, jöhetnek a vendégek laptoppal. 
Nyáron népszerű a kerthelyiségünk, a kiülős teraszunk is. 
Kerekes székkel is be tudnak jönni a vendégeink. Tartunk diabeti-
kus és glutén mentes süteményeket, sőt fagylaltból is lehet kapni 
nálunk diabetikus és paleo fagyit. 

Olasz Fagyizó és Cukrászda 
Fóton, a nagytemplom mellett

Megújult kínálattal várja vendégeit a beülős olasz 
cukrászda és kávézó!

Óriáspalacsinta
Egyedi beiglik és karácsonyi sütemények
Marcipán különlegességek
Téli meleg italok, koktélok

10 % kedvezményt adunk a karácsonyi beigli 
vásárlása esetén, ha behozza hozzánk ezt a hirdetést!

diós, mákos, marcipános
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idén ünnepli Fennállásának 25. 
éVFoRdulóját a Fóti szent eRzsébet 

kaRitász csopoRt

Városunkban 1989-ben, Adorján 
Andrásné vezetésével alakult meg 
a Szent Erzsébet Karitász Csoport. 
A csoport kezdeti tevékenysége az 
évek során fokozatosan átalakult 
és mára a hangsúly a rászorulók 
támogatására és az adományszer-
vezésre helyeződött. Szécsi Csilla 
vezetésével jelenleg 17 önkéntes 
tag és számos alkalmi segítő erő-
síti a Karitász Csoportot. 
Célunk a „Fótiak a fótiakért” 

jelszó égisze alatt a városunkban élő rászoruló családok és egyedül-
álló idős emberek rendszeres támogatása. 2014-ben több mint 
100 családdal tartunk fenn állandó kapcsolatot. Mára megtanulták 
a nehéz sorban élő emberek, hogy a helyi Karitászhoz bármikor 
fordulhatnak, legyen szó akár élelmezésbeli, ruházkodási vagy csa-
ládszervezési, lelki problémákról.
Az idei évben 13 alkalommal rendeztünk ruhaosztást, ahol az egy-
házközség hívei által felajánlott jó állapotban lévő ruhaneműket és 
használati tárgyakat juttattuk el a rászorulóknak. Nyolc alkalommal 
volt lehetőségünk élelmiszer csomagot osztani, Húsvétkor (70 rá-
szoruló) és Karácsonykor (több mint 100 család illetve egyedülálló) 
igyekszünk minden rászoruló számára az ünnephez méltó csomagot 
biztosítani, amihez ez úton is köszönjük a felajánlásokat, mind a 
helyi vállalkozóknak, mind pedig a magánembereknek. Egyre töb-
ben ismerik fel, hogy mekkora öröm akár a keveset is megosztani a 
nélkülözőkkel. E mellett célzott adományszervezést is folytatunk, 
azaz a rászorulóknál hiányzó használati cikknek (babakocsi, bútor, 
tankönyv stb.) keressünk meg az adományozóját, vagyis azt a csalá-
dot, ahol ezt fel tudják ajánlani, nélkülözni tudják.
A fent leírt eredményeken felül nagy öröm számunkra, hogy az idei 
esztendőben két területen is újabb eredményt ért el a csoportunk. 
Hamarosan megnyitjuk a fóti Adományboltot, mely a mindenki 
számára könnyen megközelíthető, Dózsa György út és Kossuth La-
jos út kereszteződésében található (volt Dr. Gáz) épületben kapott 
helyet, és ahol olcsón lehet majd jó állapotban lévő használt ruhá-
kat és háztartási eszközöket, egyéb használati tárgyakat vásárolni.  E 
mellett pedig december 6-án az Impulzus Sport, Szabadidő és Kul-
turális Egyesülettel közös szervezésben hagyományteremtő céllal 
elindítjuk a Szent Miklós-napi Futást. Ezen a szombaton várunk 
minden fóti gyermeket és szüleit, egyedülállókat és családosokat, 
hogy ezúttal nem verseny, hanem egy közös, jó hangulatú futás al-
kalmával felelevenítsük Szent Miklós püspök emlékét. 
Hálát adunk az Úrnak, hogy évről-évre egyre többen csatlakoznak 
hozzánk, és segítenek bennünket karitatív tevékenységünkben, 
aminek eredményeképpen mi egyre több rászorulónak tudunk tá-
mogatást biztosítani. 
Továbbra is várjuk és hálás szívvel fogadjuk a felajánlásokat, folya-
matosan az év során, az alábbi elérhetőségeken.
Cím: 2151 Fót, Vörösmarty utca 2. Katolikus Közösség Ház (Plé-
bánia mögött) udvara
Tel: +36/30-819-96-33, +36/30-839-55-88 E-mail: fotikaritasz@
gmail.com

A Fóti Szent Erzsébet Karitász Csoport

oltalom időskoRúak átmeneti 
gondozóháza

Tisztelt Olvasóim!
Olyan betegség ért, hogy kórházba vitt a mentő és onnét - hála a Jóis-
tennek - hat nap után egy olyan helyre kerültem be Fóton, ahol tényle-
gesen ezeket az elesett betegeket gondozzák életük végéig. Ez a Károlyi 
Clarissa Oltalom Alapítvány Időskorúak Átmeneti Gondozó Háza.
Itt a dolgozók a házi szakápolást és a gondoskodást végtelen nagy 
türelemmel és szeretettel végzik éjjel-nappal. Tolókocsiban tologat-
ni, etetni, pelenkázni, mosdatni, - ezt megértő szeretet nélkül nem 
is lehetne végezni.
Egy-két évvel ez előtt egy-egy alkalommal én is jártam ott látogató-
ban, de akkor még meg sem fordult a gondolatomban, hogy egyszer 
én is ide fogok kerülni.
Hetente kétszer tartanak egy kis lelki feltöltődést nyújtó Biblia órát 
is, hol az egyik lelkész, hol a másik. Köszönjük nekik is a lelki táp-
lálékot, Isten áldását kérve mindegyikőjükre.
Milyen jó lenne, ha több fóti ember meglátogatná ezt az „otthont”, 
hogy egy pár jó szót váltson ezekkel az idős, kedves betegekkel, aki-
ket itt gondoznak.
Hisz jön a Karácsony, a szeretet ünnepe, hadd érezzék ők is, hogy 
a fótiak törődnek velük, elesettekkel is. Ők minden figyelemért, 
törődésért nagyon hálásak.

B. I.
Hirdetés

FELHÍVÁS!!!
Csatlakozzon ön is A Fóti FLABéLOS Stúdió és a Fóti Nagycsaládosok Egyesülete

kezdeményezéséhez!

Nagyon szeretnénk, ha mindenkihez bekopogtatna a karácsony szeretete. 
Könnyebbé és boldogabbá szeretnénk tenni az idei Karácsonyt.

Ajándékozzon újszerű, vagy megunt játékokat, könyveket, ruhákat a rászoruló fóti gyerekek 
illetve családjaik számára.

Ha pedig napi bevásárlását intézi, tegyen eggyel több élelmiszert a kosarába, hogy azt is 
eljuttathassuk a családok, és a fóti idősek részére.

Kérjük, hogy az ajándékokat ne csomagolják be, mivel igyekszünk azokat úgy szétosztani,
hogy a családok hasonló értékű és összetételű ajándékcsomagot kapjanak, valamint kérjük, 

hogy a tartós élelmiszerek esetében ügyeljenek a lejárati időre.

Az adománygyűjtés helye és ideje:
Fóti FLABéLOS Stúdió
Fót, Németh Kálmán út 57. (a Kisalagi Lottózó mellett)
2014.november 18-tól december 20-ig
H-P: 6:30-18:00
SZ: 7:00-12:00

AZ ÖN SEGÍTSÉGÉRE IS SZÁMÍTUNK!!!

anyakÖnyVi híRek

Fót városban kötöttek házasságot:
Orbánhegyi Zsolt és Mester Éva

Szőke Krisztián és Bognár Eszter
Máté Péter és Szabó Kitti Katalin

Balogh Jenő Imre és Bognár Anna
Komlósi Attila és Kozma Yvett

Schütz Marc Michio és Breitenbach Klaudia
Szabó Viktor és Molnár Tímea
Popovics Attila és Lendvai Ivett

Farkas Tamás Gyula és Németh Brigitta
Tancsik Attila és Kiss Brigitta

Csiszár Gábor Győző és Gurnyik Viktória
Oláh Attila és Samu Alexandra
Belák Tibor és Szijártó Anita

Kovács István és Lerch Kornélia Sára
Teubel György és Petró Viktória

Varga Norbert és Fazekas Piroska
Makfalvi Márton András és Szücs Melinda

Nógrádi Márk és Gombos Flóra Eszter
Kis Ferenc és Kovács Erzsébet

Kaszás Bence Attila és Bauman Laura
Hrebenku Gábor és Bognár Beáta Zsanett

Jankó István és Hámori Eszter
Pálinkás Ákos és Kutasi Kelli Judit

Tóth Zoltán László és Velicsek Orsolya
Csillag István és Igyártó Melinda

Menyhárt Balázs és Gulyás Babett
Fekete András és Marunák Mónika

Sziráki János és Oszvald Gabriella Ilona
Barabás Géza és Schaffer Renáta

Miles Brent és Gönci Beáta
Bederna Tibor és Balogh Andrea Mária

Balázsi Kálmán és Rác Zsuzsanna Ibolya
Ujvári Gábor és Klement Edit

Nyuka Gábor és Szerényi Eszter
Varga Zoltán és Mlinszky Krisztina Mária

Gratulálunk, sikerekben gazdag, boldog házasságot 
kívánunk!

Fót városban hunytak el:
Kiss Andrásné sz. Keszei Anna /1928.

Major Mihályné sz. Károly Irén Terézia/1945./ Bp. XV.ker.
Minárcsik László/1946.

Lipták Mihályné sz. Zömbik Teréz/1922.
Cselőtei József/1933.
Fabók György/1949.

Kolompár Gáborné sz. Babai Beatrix/1977.
Bubán Ferenc/1948.

Bebők Jánosné sz. Kollár Eszter/1923.
Horváth Béláné sz. Bakos Katalin/1937./Bp. XII.ker.

Dudás István János/1937.
Riszula István Sándorné sz. Ágócs Mária/1944./Bp. XIV.ker.

Nagy Lajosné sz. Pál Zsuzsanna/1944.
Fischer Ferencné sz. Gábor Terézia/1927.

Csarni Ervin Zoltán/1962.
Cziráki Józsefné sz. Tóth Ágnes Juliánna/1949.

Pákozdi Zsolt /1967.

A hozzátartozóknak őszinte együttérzésünket fejezzük ki!

Valamennyi ügyfelemnek áldott, békés, boldog 
Karácsonyt 

és sikerekben gazdag Új Esztendőt kívánok!
Bese Lászlóné anyakönyvvezető
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Szeleczky Kornélia és a Manekineko

A cég vezetői a vendégekkel. Bal szélen 
Szeleczky Győző, középen Bartos Sándor 

polgármester

A Városi Könyvtár programjai:

December 9 - 23: „Megbocsátás hetek”: Minden részleg
A késedelmesen visszahozott könyvekre elengedjük a késedelmi díjat!

December 9 - 23: A Népművészeti Szakközépiskola diákjai által Felnőtt részleg
készített kerámiák kiállítása és vására

December 12. 18.00-tól: Kisalag Cafe Fiókkönyvtár- Kisalag
Fóti alkotók karácsonyi irodalmi estje

December 13. 13.30 -16.30-ig: Családi szombatok: kézműves foglalkozás Gyemek részleg
/ karácsonyi készülődés /

December 13. 09.30 -12.30-ig: Családi szombatok: kézműves foglalkozás Fiókkönyvtár- Kisalag
/ karácsonyi készülődés /

Programjaink ingyenesek, mindenkit szeretettel várunk!
December 24- január 6-ig mindkét könyvtárunk zárva tart!

Nyitás: január 06-án.
Minden kedves olvasónknak Békés Karácsonyt és Boldog Új Esztendőt kívánunk!

Könyvtárosok 

Vezényelt tÖRténelem
A Károlyi Sándor Körben, november 24-én mutatta be 
Kollár Albin dunakeszi korábbi iskolaigazgató jó isme-
rősét, Gazda József írót és annak legújabb könyvét, a 
Vezényelt történelem című vaskos kötetet. 
Gazda József erdélyi író, tanár, néprajzkutató, hosszú és 
rendkívül tartalmas életútját ismertetve láthattunk némi-
leg bele az Erdélyben élő értelmiség életébe, szűnni nem 
akaró keserű küzdelmeibe. Ez a most bemutatott kötet 
regényszerű cselekménybe szőve, de a szerző által bejárt 
magyarok lakta területek XX. századi történelmét mu-
tatja be, személyes sorsok megismerése alapján. Gazda 
József bejárta az összes országot, ahol magyarok élnek, 
s szemtanúkat szólaltatott meg, ki hogyan élte meg, mit 

őriz a családi közös emlékezet a trianoni országcsonkításról, a haza szétdarabolásá-
ról, a magyarság idegen uralom alatti szenvedéseiről, amelyek miatt sokan el is hagyták szülőföldjüket, hazájukat, s Amerikában, Ausztráliá-
ban kerestek menedéket és megélhetést. A jól feltett kérdések és a szerző élvezetes stílusban tartott beszámolói igen érdekesnek bizonyultak, 
csak a jókedv hiányzott, ami nem meglepő, hiszen egy finoman szólva is zivataros évszázadról volt szó, amelyben egyik rettenetes csapás után 
kaptuk a másikat. Szinte csoda, hogy ez a nemzet még ma is talpon van és sikeres tud lenni, s a remény sem veszett el, habár egyelőre nem 
látszik a lehetőség a Kárpát-medence egységének megteremtésére. Gazda József az előadást követően árusította és dedikálta köteteit.

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/

ÜVEGEZÉS – KÉPKERETEZÉS
DÍSZÜVEGEZÉS

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

www.fotiuveges.hu   info@fotiuveges.hu

Kollár Albin, Gazda József és Sebők Sándor atya

szeleczky FoRd és suzuki
A Szeleczky Autópark Kft. Ford és márkafüggetlen teljeskörű szervíz és gépjármű értékesítéssel foglalkozik immár 25 éve. 2014. november 
végétől azonban felvette palettájára a Suzuki márkát is. Ez ellen a Ford nem emelt kifogást, de a szalonban kiállított két gépkocsi fajtát el 
kellett választani egymástól és külön bejáratot is kellett készíteni hozzá. 

Az ünnepélyes avatáson részt vett  a Suzuki cég egyik magyarországi japán képviselője, aki 
reményét fejezet ki, hogy az amúgy is lendületben lévő magyarországi Suzuki eladás ezzel a 
nagyhírű kereskedéssel tovább erősödik. 
Vendégünk ismertette, hogy az idén az első 10 hónap adatai szerint 120 %-ra nőt az eladott 
Suzuki gépkocsik mennyisége hazánkban. Jövőre pedig a cél 5000 Suzuki gépkocsi értéke-
sítése a magyar piacon.
Tavaly dobtak piacra egy teljesen új modellt, amellyel több különböző ügyféltípus csoportot 
tudtak megtalálni. A Grand Vitara egy praktikus családi autó, kiváló üzemanyag fogyasz-
tással, meglehetősen tágas csomagtérrel. A továbbiakban is tervezik, hogy évente egy-egy új 
modellel jelennek meg a magyar piacon. 2015-ben hozzák ki új terepjáró modelljüket. A 
Suzuki célkitűzése, hogy Magyarországon teljesen lefedjék a fogyasztói igényeket az A, a B, 
a C, és a terepjáró kategóriában. Magyarországon 76 gépkocsi kereskedésben forgalmazzák a 
Suzuki márkát, s mostantól ezt a láncolatot erősíti a Szeleczky Szalon is.
A siker biztosítása céljából át is adott egy MANEKINEKO babát, amely egy szerencsét 
hozó, macskára emlékezető a figura. A manekineko nem egyszerűen szerencsét hoz, be tudja 
csábítani a vevőket az üzletbe magához, és meggyőződésük szerint ide csalogatja a profitot, 
a gazdagságot is. A szerencsehozó babát Szeleczky Kornélia üzletvezető asszony vette át és 
köszönte meg. Jelen volt a rendezvényen Bartos Sándor polgármester is, aki köszöntő beszé-
dében sok sikert és további hosszú, eredményes működést kívánt ennek a fóti vállalkozásnak.

A Szeleczky Kft egy családi vállalkozás, amelyet még 1967-ben alapított Szeleczy Győző 
Mátyásföldön, egyszemélyes autójavító műhelyként. A cég azóta fejlődik, erősödik, s 25 

évvel ezelőtt nyitotta meg a Szeleczky Ford márkakereskedést és szervizt. A 47 éve folyama-
tosan működő cég első munkadarabjai a ma már alig ismert Warsawa Pobeda, a Moszkvics 
és a Wartburg volt. Akkor még Trabant és Zsiguli sem futott az útjainkon, a nyugati gép-
kocsikat pedig jószerivel csak hírből ismertük. Meglehetősen hosszú utat járt be a Szeleczky 

család, amíg mára a Suzuki is bekopogtatott az ajtaján.

Dr. Ketter László Hagyományőrző 
Gasztronómiai Verseny

A december 10-ére kitűzött versenyre rangos mezőny gyűlt 
össze, örömmel tudatjuk, hogy köztük két fóti csapat is 
megméretteti szakács tudását.

Acsai Gazdasszonyok – Acsa IKSZT
Acsa Község Önkormányzata - Acsa
Cookták – (Alföld) - Budapest KVIK
Dédi Vendégháza – Veresegyház
Dózsa György Művelődési Otthon - Isaszeg 
Dübbencs – (Hajdúság) - Budapest KVIK
Fóti Vadászklub – Fót
Jó Palócok – (Palóc menü)- Budapest KVIK
Konyha Brigantik (Székelyföld) – Budapest KVIK
Kunsági Kukták – (Kiskunság) – Budapest KVIK
Magyar Népi Ízek Lovagrend Egyesület – Nyírbátor
Michelin Stars (Balaton felvidék) - Budapest KVIK
Nyugállományú Honvédők Nagytarcsai Egyesülete - Nagytarcsa 
Oxigén Étterem és Szabadidő Klub - Fót 
Süvöltők – (Őrség) – Budapest KVIK
Szegedi Gasztronauták – Szeged és környéke
Szélkakas Étterem - Gödöllő 
Szolnoki Főiskola Ínyenc Klubja – Szolnok
Thököly Étterem - Budapest

HELP NEMZETKÖZI ORVOSI ALAPÍTVÁNY
 2013 ÉV KÖZHASZNUSÁGI JELENTÉSE

1.Számviteli beszámoló    
a. Mérleg   Előző év   2012  2013
  Eszközök összesen     531     531
  Saját töke    -966  -2469
  Tőkeváltozás      804     -976
   Források összesen     534      531
 b. Eredmény kimutatás 
   Összes közhasznú bevétele       83              76
   Államháztartásból          83        76
   Pályázati úton        0          0
   Tagdíjból            0           0
   Egyéb támogatás         0          0
   Összes költség    1863    579
2. Költségvetési támogatás felhasználása: /1% adó/
          Eü. szolg. és humanitárius támogatások
3. Kimutatás vagyon felhasználásról
Induló tőke        10       10
Tőke változás       804      -976
Tárgyévi eredmény                  -1780   -1503
4. Kimutatás a kapott támogatásokról  
Költségvetési támogatás/1% adó/      83        76
Magán személyektől          0           0
Jogi személy            0          0
Önkormányzati          0          0
5. Cél szerinti támogatások /pénz és természetbeni/lakosság, intéz-
mények, programok részére összesen:        9        12
Dr. Orbán Győző

Hirdetés

RÉGISÉG
Pappné Szilvia Műtárgy 

Szakbecsücs 

DÍJTALAN 
KISZÁLLÁS, 

BECSLÉS

KÉSZPÉNZÉRT
Vásárol Antik Bútorokat, 

Festményeket, Órákat, 
Ezüstöt, Szobrokat, 

Porcelánt, Régi Pénzeket, 
Kitüntetéseket, Csillárt, 

Szőnyeget, Bizsukat, 
Ékszereket és Mindenféle 

Régiséget stb. és 
Hagyatékot. 

Tel.: 06/1-293-1759, 
06/70-942-0806, 06/20-

465-1961
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RendőRségi híRek
Három helyre akartak betörni 50 perc alatt
Két férfit fogtak el a FÓTI és a gödöllői rendőrök. 
Lopás bűntett kísérlet elkövetésének megalapozott gyanúja miatt 
folytat büntetőeljárást a Dunakeszi Rendőrkapitányság Bűnügyi 
Osztálya B. Ferenc 54 éves gödöllői lakos és D. András 54 éves 
mogyoródi lakos ellen.
A jelenleg rendelkezésre álló adatok szerint a két férfi 2014. novem-
ber 11-én 16 óra 30 perc körüli időben feltörte egy fóti parókia 
bejárati ajtaját, majd 40 perccel később átmásztak egy fóti családi 
ház kerítésén és bementek a konyhába. Az ott lakó személyek meg-
zavarták a két gyanúsítottat, akik elfutottak a helyszínről.
Tíz perc múlva már egy másik családi háznál próbálkoztak a be-
töréssel. Kifeszítették a kertkaput és megpróbáltak bejutni a fóti 
házba, de az állampolgárok ebben az esetben is megzavarták őket.
B. Ferenc és társa ekkor az általuk használt autóval elhajtott a hely-
színről. A FÓTI rendőrök ekkor már a helyszín felé tartottak és a 
Dózsa György úton észleleték a menekülő autót, melyet – megkü-
lönböztető fény- és hangjelzés együttes használatával - megkísérel-
ték ellenérzés alá vonni, de a vezető a jelzés ellenére nagy sebességgel 
Mogyoród irányába hajtott. A járőrök követték az autót és közben a 
Tevékenység-irányítási Központon keresztül értesítették a Gödöllői 
Rendőrkapitányság járőreit, akik állampolgári segítséggel Mogyo-
ród lakott területén kívül megállították a menekülő személyautót 
és elfogták az abban ülő két férfit.
B. Ferencet és társát a dunakeszi nyomozók gyanúsítottként hall-
gatták ki és bűnügyi őrizetbe vették. A nyomozóhatóság kezdemé-
nyezte a gyanúsítottak előzetes letartóztatásának elrendelését.
Ellenük a további eljárást a Dunakeszi Rendőrkapitányság Vizsgá-
lati Osztálya folytatja le.
 
Faárusok
Megkezdődött a fűtési szezon és ezzel egy időben megjelenhetnek a 
tűzifával házaló, portékájukat személyesen, szórólapon vagy inter-
neten keresztül hirdető árusok is, akik minden évben több tucatnyi 
embert csapnak be.  
Az alkalmi fakereskedők találékonysága kimeríthetetlen. Olcsó 
árujukon különböző módszerekkel szeretnének túladni, minél na-
gyobb haszonnal. A leggyakoribb trükk a tűzifa beáztatása és a mér-
legek elállítása. Gyakori módszer továbbá, hogy a tároló alját nehe-
zékkel rakják meg és arra pakolják rá az eladásra kínált fát, amely 
így jóval nehezebbnek tűnik, mint amennyi valójában. A gyanútlan 
vásárló csak a tűzifa kipakolását követően eszmél rá, hogy átverték. 
További veszélyforrás, hogy az árusok az értékesítés alkalmával - 
különböző ürüggyel – bejutnak a vevő lakásába, elterelik a sértett 
figyelmét és eközben értékeket tulajdonítanak el. 
Felhívjuk az állampolgárok figyelmét, hogy lehetőleg ne vásárolja-
nak olyan faárustól, aki jóval a kereskedelmi ár alatt kínálja a porté-
káját.  Fontolják meg a jónak tűnő ajánlatot! Mindenki csak olyan 
tüzelőanyagot vásároljon, melynek ellenőrizhető a származása, a 
minősége és a szállító rendelkezik a megfelelő okmányokkal.

Házalók
Szinte egész évben találkozhatnak az utcán kisebb-nagyobb csoma-
gokkal házaló „kereskedőkkel”, akik szezonális árucikkeiket pró-
bálják kedvező, vevőcsalogató áron eladni. Az ilyen emberek meg-
jelenése az ünnepek közeledtével még gyakoribb. Leggyakrabban 
ágyneműt, ruházati termékeket, kéziszerszámokat, evőeszközöket, 
optikai- és egyéb orvosi eszközöket, illatszereket kínálnak, melyeket 
a mindennapokban használunk.

Jellemzőjük, hogy többnyire az utcán szólítják meg a potenciális 
vevőket, de becsengetnek házakba, lakásokba is. Nagy a kísértés, 
hiszen rendkívül kedvező árakon kínálják a termékeket, melyek mi-
nősége azonban sok esetben silány. A vásárlást követően szinte sem-
mi esélye nincs annak, hogy újra felbukkannak a környezetünkben 
az árusok, így cserére vagy panaszra nincs lehetőség. 
Különösen veszélyes, hogy az idegen személyek különböző indo-
kokra hivatkozva bekéredzkednek a lakásba, majd a kiszemelt ér-
téktárgyakkal vagy készpénzzel távoznak. Éppen ezért felhívjuk a 
lakosság figyelmét, hogy az általuk nem ismert személyeket, áruso-
kat a bezárt ajtón kívül várakoztassák. Ha van rá lehetőség, akkor 
tájékozódjanak a „látogató” kiléte felől vagy gyanús viselkedés ese-
tén hívják a rendőrséget. 

Szolgáltatók
Többször előfordult már olyan eset, amikor álrendőrök „intézked-
tek” vagy az ismeretlenek hivatalos jelleget színlelve beférkőztek a 
sértett bizalmába. Bejutottak az otthonukba és különféle értékeket 
tulajdonítottak el. Azonban ez nem csak a rendőrség tevékenysé-
gével visszaélve fordulhat elő, ezért fontos valamennyi szolgáltató 
alapos ismerete, hogy tudjuk kivel állunk szemben. 
A rendőrség munkája összetett. Munkatársaink civil ruhában vagy 
egyenruhában végzik munkájukat. Fontos tudni, hogy a jelvényen 
minden esetben egy ötjegyű számnak kell szerepelni és ez a szám 
mindig egy rendőrhöz tartozik. A civil ruhában dolgozó kollégák is 
minden esetben kötelesek felmutatni az arcképes igazolványukat és 
a jelvényszámukat. Amennyiben gyanú körülményt észlelnek, ab-
ban az esetben azonnal hívják a rendőrséget. 
A szolgáltatók szakembereiket szintén ellátják a megfelelő igazolvá-
nyokkal, amelyen fel kell tüntetni a munkát végző személy nevét, a 
cég megnevezését, elérhetőségét és általában jogosultságát is. Min-
den esetben kérjék el ezt az igazolványt! Érdemes telefonon tájé-
koztatást kérni az adott cég központjától arról, hogy az adott címen 
valóban végeznek-e olyan típusú munkálatokat, mint amilyenre a 
szakember hivatkozik. 
Amennyiben mégis bűncselekmény áldozatává váltak, akkor igye-
kezzenek minél jobban megfigyelni a tettest és az általa használt 
jármű típusát, színét, jellemzőjét, esetleg a forgalmi rendszámát. 
Ezeket a jellemzőket jegyezzék fel és értesítsék a rendőrséget a 107 
vagy 112 központi segélyhívó telefonszámok valamelyikén. A ren-
dőrök kiérkezéséig lehetőség szerint ne változtassák meg a helyszint!

FelVételi tájékoztató a 2015. éVben 
induló RendőR szakképzésRől

A Rendőrség rendészeti szakközépiskolai, érettségire épülő, nap-
pali tagozatos szakképzést indít az országos képzési jegyzékben 
szereplő rendőr szakképesítés megszerzésére. Az iskolai végzettség 
a rendőrségnél tiszthelyettesi, zászlósi beosztás betöltésére jogosít.
Jelentkezni a következő szakközépiskolákba lehet:

Adyligeti Rendészeti Szakközépiskola
Telefon: 06-1-391-3545
Honlap: www.arszki.hu 
2094 Nagykovácsi, Nagykovácsi út 3
Körmendi Rendészeti Szakközépiskola
Telefon: 06-94/592-650, 94/592-657
Honlap: www.rendeszkepzo-kormend.hu 
9900 Körmend, Alkotmány út 5.
Miskolci Rendészeti Szakközépiskola
Telefon: 06-46/412-060/50-12 mellék
Honlap: www.mrszki.hu
3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 78.
Szegedi Rendészeti Szakközépiskola
Telefon: 06-62/559-577
Honlap: www.szrszki.hu
6728 Szeged, Bajai út 14.

A 2015. szeptember 1-jén induló képzés jelentkezési határideje: 
2015. február 13.
A jelentkezés feltételei között szerepel többek között a jelentkezés 
évében betöltött 18. életév, a magyar állampolgárság, az állandó 
belföldi lakóhely, a büntetlen előélet és a hivatásos szolgálat vál-
lalása. A felvételi döntésre az iskolai szakmai műveltségi teszt és a 
pályaalkalmassági vizsgálatok eredménye alapján kerül sor.
A részletes felvételi tájékoztatót és a jelentkezési lapot (jelentke-
zési egységcsomagot) az Országos Rendőr- főkapitányság (www.
police.hu), a rendészeti szakközépiskolák, valamint a megyei (fővá-
rosi) rendőr-főkapitányságok honlapjáról lehet letölteni. A felvételi 
eljárásról és a követelményekről a rendészeti szakközépiskolák ta-
nulmányi osztályai adnak felvilágosítást. 

Szemtanúkat keresünk!
A Dunakeszi Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya 
nyomozást folytat segítségnyújtás elmulasztás vétség elkövetésének 
gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen. 
Egy gödi lakos 2014. október 29-én 17 óra 20 perckor az általa 
hajtott kerékpárral közlekedett Dunakeszi lakott területén belül a 
Klapka utcában a Zápolya utca irányából a Béke út irányába. Hala-
dása során a Béke út kereszteződéséhez érve behajtott az utcába és 
az „Állj! elsőbbségadás kötelező” jelzőtábla ellenére nem biztosított 
továbbhaladási elsőbbséget a Béke úton a Fő út irányából a Tábor 
utca irányába közlekedő ismeretlen forgalmi rendszámú kék színű 
Suzuki Ignis típusú személygépkocsinak és neki ütközött az autó 
hátuljának. Az ismeretlen forgalmi rendszámú kék színű Suzuki Ig-
nis típusú személygépkocsi vezetője a helyszínt a gépkocsival meg-
állás, és adatai hátrahagyása nélkül elhagyta. 
A balesetben a kerékpáros személy 8 napon belül gyógyuló könnyű 
sérüléseket szenvedett, a járművekben anyagi kár keletkezett.
Kérjük, aki az esettel kapcsolatban információval rendelkezik, látta 
az eseményt, jelentkezzen személyesen a Dunakeszi Rendőrkapi-
tányságon, vagy tegye meg bejelentését hétköznap munkaidőben a 
06-27/341-055-ös városi telefonszámon vagy a 107-es, illetve 112-
es segélyhívó számok valamelyikén. A bejelentő személyét bizalma-
san kezeljük. Segítségüket előre is köszönjük!

ÚJ DROGPREVENCIÓS PROGRAM

A rendőrség a fiatalok kábítószer-fogyasztásának megelőzése érdekében a 

2014/15-ös tanévtől új szolgáltatással áll a szülők, családok rendelkezésére.

A program minden általános- és középiskolában tanuló gyermek családja számára elérhető.
Szakemberünk szülői értekezleten, fogadóórán, telefonon vagy elektronikus levélben nyújt 
tájékoztatást a kábítószerrel kapcsolatos büntető igazságszolgáltatást érintő kérdésekben.

Az Önök drogprevenciós tanácsadója:

Név: Sándor Attila r. zászlós
Szolgálati hely: Dunakeszi RK
Telefonszám: 06-27-341055
E-mail cím: SandorA@pest.police.hu
Fogadóóra ideje, helye: Dunakeszi Rendőrkapitányság
Telefonos ügyelet ideje: minden héten kedden 10.00-11.00

Kérdéseivel kérjük, forduljon bizalommal munkatársunkhoz! 

dunakeszi RendőRkapitányság
2120 Dunakeszi, Tábor utca 2.

Telefonszám : 06-27-341-055,  06-27-341-402

Rendőrkapitány 
Tóth Csaba r. alezredes, rendőrségi tanácsos
Telefonszám : 06-27-341-797
Félfogadás előzetes bejelentkezés alapján.
Bűnügyi Osztályvezető
dr. Szellák Norbert r. őrnagy, kapitányságvezető helyettes
Félfogadás telefonon történő előzetes bejelentkezés alapján.
Telefonszám : 06-27-341-544
Nyomozó Alosztályvezető, Bűnügyi Osztályvezető-helyettes
Berki Csilla r. alezredes
Félfogadás telefonon történt előzetes bejelentkezés alapján.
Telefonszám 06-27-341-055/20-675, 06-27-341-402/ 20-675
Vizsgálati Osztályvezető
Durjánné Kelemen Margit r. alezredes
Félfogadás telefonon történő előzetes bejelentkezés alapján.
Telefonszám: 06-27-341-055/20-719, 06-27-341-402 /20-719
Igazgatásrendészeti Osztályvezető
Ihászné Bartos Ildikó r. alezredes
Félfogadás telefonon történő előzetes bejelentkezés alapján.
Telefonszám : 06-27-341-611
Közlekedési Osztályvezető
Serfőzőné Kozma Ilona r. százados
Félfogadás telefonon történő előzetes bejelentkezés alapján.
Telefonszám: 06-27-341-055/20-690, 06-27-341-402/20-690
Közrendvédelmi Osztályvezető
Ádám Balázs r. őrnagy 
Félfogadás telefonon történő előzetes bejelentkezés alapján.
Telefonszám: 06-27-341-055/20-628, 06-27-341-402/20-628
Dunakeszi Körzeti megbízottak és elérhetőségeik :
Szűcs Iván r. törzszászlós – 06-30-354-47-95
Szoták Gábor r. főtörzsőrmester - 06-30-845-31-24
Juhász Ádám  r. törzsőrmester – 06-30-345-56-88, 
Klopp Balázs r. zászló – 06-30-346-72-51
Fóti Rendőrőrs 
Novák Gábor Zsolt r. alezredes  őrsparancsnok 
06-20-661-32-00
cím: 2151 Fót, Vörösmarty tér 2. telefonszám: 06-27-358-007
Fót Körzeti megbízottak : 
Lovas László r.  ftzls
Kézsmári Róbert r. tzls., telefonszám :  06-27-358-007
Az állampolgárok által közvetlen hívható járőr mobiltelefonszámok:
Dunakeszi – 06-70-291-31-70
Göd – 06-20-943-76-76
Fót – 06-70-321-31-07

Tájékoztató
A Dunakeszi Rendőrkapitányság tájékoztatja tisztelt ügy-

feleit, hogy 2014. év ünnepi ügyfélfogadása engedélyügyi 
területen (fegyver, pirotechnika, személy- és vagyonvédelem, 

figyelmeztető jelzés) az alábbiak szerint alakul:
2014. december 18. (csütörtök): 8.00 – 12.00 és 13.00 – 15.00;

2014. december 23. (kedd): 8.00 – 12.00 és 13.00 – 15.00;
2014. december 30. (kedd):szünetel.

2015. január 06. (kedd) napjától a megszokott ügyfélfogadási 
rend alapján várjuk ügyfeleinket.



Bartos Sándor 
polgármeSter

"Elindul újra a mese! 
Fényt porzik gyémánt szekere! 
Minden csillag egy kereke! 
Ezeregy angyal száll vele! 

Jön, emberek, jön, jön az égből 
Isten szekerén a mese! 

Karácsony készűl, emberek! 
Szépek és tiszták legyetek! 

Súroljátok föl lelketek, 
csillogtassátok kedvetek, 
legyetek ujra gyermekek 
hogy emberek lehessetek!” 

Wass Albert 

Karácsonyi mese

Chrobák Zoltánné dr.
jegyZő

Áldott Boldog Békés 
Ünnepeket Kívánunk!"Elindul újra a mese! 

Fényt porzik gyémánt szekere! 
Minden csillag egy kereke! 
Ezeregy angyal száll vele! 

Jön, emberek, jön, jön az égből 
Isten szekerén a mese! 

Karácsony készűl, emberek! 
Szépek és tiszták legyetek! 

Súroljátok föl lelketek, 
csillogtassátok kedvetek, 
legyetek ujra gyermekek 
hogy emberek lehessetek!” 

Mindenki Karácsonya

Program:

1600 Garay János Általános Iskola
1620 Katolikus Egyházközség gyermekei – Betlehemes játék-
1640 Fóti Ökumenikus Általános Iskola és Gimnázium

Sütemény sütő verseny eredményhirdetése
17 00 Németh Kálmán Általános Iskola és AMI műsora
17 20 Fáy  András  Általános Iskola  műsora
1740 Szabad Waldorf Általános Iskola és Gimnázium

1800 órakor  hangverseny a Református Templomban.

Kérjük a város lakóit, polgárait, hogy látogassanak el a rendezvényre, hiszen 
Önöknek szeretnének örömet szerezni a város iskolásai, tanárai és sok-sok 
támogató magánszemély, szervezet és a város vezetői. Készüljünk fel együtt az 
ünnepre, örüljünk egymásnak a már hagyományos módon szervezett városi 
rendezvényen! Szervezők hagyományosan a Fóti Népművészeti 
Szakközépiskola és Gimnázium tanárai és tanulói. 
       Kaudersné Madarász Zsuzsanna 
        intézményvezető

2014. december 20. szombat 
16-18 óra között

Kisalag Közösségi ház udvara 
a park mellett


