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FÓTI HÍRNÖK

Teendők a kánikulai melegben
A kánikulai meleg, a tartósan magas hőmérséklet károsan befolyásolja 
az egészségi állapotot. Kedvezőtlenül hat mindenkire, de elsősorban a 
fizikai munkát végzők szervezetére, mind a szabadban, mind a zárt tér-
ben dolgozóknál. Az idősek körében a tartósan magas hőmérséklet szív-, 
érrendszeri panaszokat okozhat. Ezek jelentkezésekor javasoljuk, hogy 
haladéktalanul keressék fel kezelőorvosukat. Szívgyógyszereket szedő 
betegek kérjék ki ezzel kapcsolatban kezelőorvosuk tanácsát. Az idősek 
kánikula idején tartózkodjanak hűvös helyen, kerüljék a szervezetüket 
terhelő fizikai munkát. Zuhanyozzanak naponta többször, langyos vízzel.
A kánikula idején mindenkinek ügyelnie kell a fokozott folyadék-
bevitelre, szükség szerint a szokásos mennyiség többszörösére is 
szükség lehet. Kerüljük a tűző napon való tartózkodást 11 és 15 

óra között, mivel ilyenkor fokozódik a napszúrás veszélye. A káros 
UVB sugárzás ellen védjük bőrünket napvédő krémmel és megfele-
lő, világos színű, természetes alapanyagú ruházattal, széles karimájú 
vagy ellenzős sapkát, kalapot viseljünk a szemünk védelmére.
Ne hagyjunk kisgyermeket, állatot bezárt gépkocsiban!
A szabadban végzett sportolást is korlátozzuk a reggeli vagy kora esti 
órákra! A fizikai munkát végző dolgozóknál ilyen időjárási/hőmérsék-
leti viszonyok mellett szükséges, hogy a munkáltatók a munkavállalóik 
számára igény szerint, de legalább félóránként védőitalként 14-16°C 
hőmérsékletű ivóvizet, vagy azonos hőmérsékletű alkoholmentes italt, 
valamint az előírtaknak megfelelő pihenőidőt biztosítsanak.

Kárpáti Gábor s.k. Közbiztonsági- és hulladékgazdálkodási referens

Főbb üzenetek a lakosság részére

Kerüljük a meleget Fontos megjegyzések
Hűtse lakását Fontos a szobahőmérséklet mérése!!

Napközben tartsa az ablakokat csukva, használjon függönyt vagy egyéb 
sötétítőt. Lehetőleg éjszaka szellőztessen. Kapcsolja ki a nem fontos elek-
tromos készülékeket (még a világítást is). Ha van légkondicionáló beren-
dezése, ennek működtetése idején tartsa csukva az ajtót és az ablakot.

Hőhullámok idején, amikor a külső hőmérséklet 35-39 oC közötti, az 
ideális belső hőmérséklet 28 fok körüli, nem javasolt a túlzott légkondi-
cionálás. A ventillátort csak rövid ideig lehet használni, mivel kiszárítja a 
szervezetet! Fontos a fokozott folyadékpótlás!

Ha a fent említettek nem valósíthatók meg, töltsön el legalább 2-3 órát 
légkondicionált helyen

Biztosítva van-e a hűtött helyek elérhetősége? Csak ennek megléte esetén 
ajánlható!

Kerülje a megterhelő fizikai munkát, a legmelegebb órákban tartózkod-
jék árnyékban

A következő nyárra gondoljon előre, hogyan hűtheti lakását („hideg” 
festék, párologató, zöld növények).

Tartsa testhőmérsékletét alacsonyan, és fogyasszon sok folyadékot, előzze 
meg a kiszáradást

Gyakran zuhanyozzon vagy fürödjön langyos vízben Időseknél növelheti az elesés veszélyét

Használjon vizes borogatást, hűtse lábát langyos vízben

Viseljen világos, természetes alapanyagú, bő ruhát. Ha a napra megy, 
viseljen széles karimájú kalapot és napszemüveget

Rendszeresen fogyasszon folyadékot, ne fogyasszon alkohol és magas 
cukortartalmú italokat

Fontos a sópótlásra való figyelmeztetés! Vízmérgezés veszélye! A koffein 
vízhajtó hatására is figyelni kell.

Ha rendszeresen szed gyógyszert, kérdezze meg kezelőorvosát, hogyan 
befolyásolják a gyógyszerek a folyadékegyensúlyt

A lázas betegekre különösen oda kell figyelni! Fokozattan ügyeljünk a 
lázas gyermekek folyadékpótlására

Ellenőrizze testhőmérsékletét! Fontos tudatosítani, hogy ha a testhőmérséklet 38 fok fölé emelkedik, az már 
káros az egészségre. 39 fok felett hőguta! 40 fok felett életveszélyes állapot!

Tárolja gyógyszereit megfelelő hőmérsékleten Ha a szobahőmérséklet 25 fok fölé emelkedik, célszerű a gyógyszereket 
hűtőben tárolni akkor is, ha ez nincs ráírva a dobozra!

Keresse fel orvosát, ha krónikus betegségekben szenved, vagy többféle gyó-
gyszert szed. Ha bármi szokatlan tünetet észlel, azonnal keresse fel orvosát!

Klimatizált közintézmények, helyiségek Fóton
 Auchan Áruház Fót   Fót, Fehérkő út
 OBI Áruház Fót   Fót, Fehérkő út
 CBA ABC   Fót, Dózsa György út 
 Coop Super ABC    Kisalag, Németh Kálmán út 
 Gyógyszertárak    Ezüstfenyő Patika – Fót, Németh Kálmán út 29. ,
     Pandúlia Gyógyszertár – Fót, Szent Benedek u. 15. 
     Somlyó Gyógyszertár – Fót, Vörösmarty tér 4. 
     Flóra-Medoswiss Patika – Fót, Fehérkő út 1.

megújul a Somlyó Tó éS környéke

Az egykor szebb napokat látott Somlyó-tó létesítményei, a korábban 
táboroztatást is lehetővé tevő épületek, a konyhájáról és szép környeze-
téről híres Tó Vendéglő, a faházban működő büfé, már mind a múlté. 
Lassan átvette a helyét egyes helyeken a természetes növényzet, másutt 
a rongálás miatt a lepusztultság látványa uralkodik. Változatlanul szép 
azonban a tó, és gondozott a horgásztanya. 
A város évente általában csak egyszer szokta ezt a teret igénybe venni a 
Főzőversenyhez, Gyermeknaphoz, Vadásznaphoz, Fóti Futihoz.
Most azonban örvendetes változásnak lehet tanúja, aki erre sétál. Az ön-
kormányzat megbízásából a Fóti Közszolgáltató Kft munkásai serényen 
dolgoznak, hogy első körben a több hektáros terület igényes kerítése, 
a szükséges kis- és nagykapukkal elkészüljön. Nem egyszerű a munka, 
mert az éppen egy évtizede kihúzott drótkerítés több helyen megrongá-
lódott, sok helyen fák nőttek bele, így először bozótirtásra van szükség, 
valamint hatalmas tuskókat kell kibányászni földből, ha azok a kerítés 
nyomvonalában vannak. 
Július 8-án délelőtt szemlét tartott a helyszínen az önkormányzat. Jelen 
volt Bartos Sándor polgármester, Pozderka Gábor alpolgármester, Szán-
tóné János Ildikó osztályvezető, Zachar Ildikó beruházási szakreferens, 
Szent-Iványi Géza, a kivitelezést végző Kft ügyvezetője és munkatársa 
Lisai József. A terület körbejárása több tekintetben is tanulságosnak bi-
zonyult. Feltehetően a környéken lakók több helyen feltöltötték a te-
rületet, úgy hogy a kerítés oszlopoknak csak a fölső része látszik ki, s 
találtak közterületen kutyaólat, törmelékkupacokat, viszont a területen 
lévő kis játszóteret rendeltetés szerűen használják a kisgyermekesek, az 
rongálás mentes. 
Az egyben szakmai tanácskozásnak bizonyult bejárás az első lépés a tel-
jes létesítmény rendbetételéhez és ismételt használatba vételéhez.
Valami elkezdődött!

Ilyen az új kerítés, ahol már elkészült

Tanácskozás a helyszínen

 Növényhulladékkal takart építési törmelék közterületen

A sűrű bozót alatt valahol ott van a régi drótkerítés

iV. FóTi ParadicSom FeSzTiVál 
Programjaink a helyi paradicsomtermelés és feldolgozás ha-
gyományai, valamint az egészséges táplálkozás és életmód 
köré szerveződnek, így ötvözzük a régit az újjal.

Mottónk:
„szívügyünk a paradicsom”.

Programízelítő: termelői, kirakodó vásár, piaci nap, paradi-
csom szépségverseny, paradicsomos ételek versenye, befőzés, 
egészségügyi szűrések, tanácsadás, sportbemutatók, tesztek, 

népi játékok, gyermekeknek kézműves foglalkozások, rajzver-
seny, arcfestés, fotózkodás, kóstoltatás, ugrálóvárak, koncert és 

még sok más meglepetés az egész család számára!

Idén is várunk mindenkit
2014. július 19-én

a IV. Fóti Paradicsom
Fesztiválon!

Helyszín: Fót, Shell kút mögötti terület a Mogyoródi 
patak partján

Bővebb információ: marketing@fot.hu
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FÓTI HÍRNÖK

TájékozTaTó a cSaládSegíTő SzolgálaT munkájáról
Szolgálatunk önkormányzati fenntartású intézmény, mely az Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézmény (ESZEI) tagintézmé-
nyeként működik a Dózsa György út 12.-14. sz. alatt található Ifjúsági Ház I. emeletén.

Kapcsolatfelvétel a Családsegítő Szolgálattal

Önkéntes igénybevétel
Szolgálatunkat személyesen, telefonon vagy emailben kereshetik 
meg a lakosok. A hozzánk első alkalommal fordulókat az ügyele-
tes munkatárs fogadja, aki tájékoztatást nyújt a szolgáltatásról és 
amennyiben az eset megoldása több találkozást igényel, együtt-
működési megállapodást kötnek, mely tartalmazza többek között 
a szolgáltatást igénybe vevő személy gondját, az elérendő célt, és az 
elérendő cél érdekében megvalósítandó feladatokat.
Jelzés alapján történő segítségnyújtás
Fontos hangsúlyozni, hogy Szolgálatunkkal a kapcsolatfelvétel ön-
kéntes alapon történik, de vannak olyan esetek, amikor a családgon-
dozók keresik meg az ügyfeleket. Jelzést bárki tehet Szolgálatunk 
felé, amennyiben tud olyan személyről, akinek szociális (pl.: anyagi 
nehézségek), mentálhigiénés (pl.: depresszió, szenvedélybetegség) 
problémái vannak vagy krízishelyzetben van.  A jelzés történhet 
telefonon, személyesen vagy írásban. Az ügyfelet ilyenkor család-
látogatás során keressük föl otthonában. A bemutatkozás után 
elmondjuk, hogy jelzés alapján kerestük fel (a jelzést tevő adatait 
titkosan kezeljük) és felajánljuk Szolgálatunk segítségét. Az ügyfél 
elmondja, hogy ő miben látja a problémáját és ha úgy dönt, hogy 
együttműködik velünk, akkor ugyanúgy járunk el, mint azoknál az 
ügyfeleknél, akik önkéntesen vették igénybe a segítségünket.
Egy család/egyén ügyeinek intézéséért mindig csakis egy munkatárs 
(családgondozó) felelős. Egy eset akkor zárul le, ha az együttműkö-
dési megállapodásban megfogalmazott cél megoldódott vagy ha az 
ügyfél nem kíván tovább együttműködni a családgondozóval.

Miben segíthetünk?

•	 szociális, életvezetési és mentálhigiénés nehézségeinek meg-
oldásában egyéni esetkezelés, családi konzultáció, tanácsadás 
formájában.

•	 anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni 
ellátásokhoz, továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzáju-
tás megszervezésével, tájékoztatással, ügyintézés segítésével.

•	 az álláskeresők számára munkavállalási tanácsadó kollégánk 
nyújt segítséget (önéletrajzírás, internetes álláskeresés), Szolgá-
latunk Foglalkoztatási Információs Pontként együttműködik a 
Váci Munkaügyi Kirendeltséggel.

•	 lakhatási problémákkal küzdők, a fogyatékossággal élők, a 
krónikus betegek, a szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegek, 
a kábítószer hatásával küzdők, illetve egyéb szociálisan rászo-
rult személyek és családtagjaik részére tanácsadást nyújtunk.

•	 az adósságterhekkel küzdők számára adósságkezelési tanács-
adást nyújt Szolgálatunk. A szolgáltatásról általános tájékoz-
tatás telefonon is kérhetnek, de teljes körű tájékoztatásra csak 
személyes megbeszélés során van lehetőség.

Az Adósságkezelési szolgáltatásról

A települési önkormányzat adósságkezelési szolgáltatásban részesít-
heti azt a családot vagy személyt akinek az adóssága (az önkormány-
zati rendeletben szabályozott adósság típusok esetében) meghalad-
ja az ötvenezer forintot, és akinek az önkormányzati rendeletben 

meghatározott adósságok valamelyikénél fennálló tartozása lega-
lább hat havi, vagy a közüzemi díjtartozása miatt a szolgáltatást 
kikapcsolták és a rendeletben meghatározott egyéb feltételeknek is 
megfelel (pl.: jövedelmi helyzet, lakásnagyság).

Kezelhető adósság típusok   az összegek felső határa
a) vezetékes gázdíj tartozás   300.000.-Ft
b) áramdíj tartozás   200.000.-Ft
c) víz és csatornadíj tartozás   100.000.-Ft
d) szemétszállítási díj tartozás  100.000.-Ft
e) lakáshasználati díj (lakbér) tartozás  300.000.-Ft
Adósságkezelési szolgáltatás esetén a jogosult adósságkezelési ta-
nácsadásban és adósságcsökkentési támogatásban részesülhet. Tel-
jeskörű tájékoztatás személyesen kérhető!

Rendszeresen működő szolgáltatásaink
•	 Ingyenes pszichológiai tanácsadás: minden hétfőn 13:00-tól 

17:00-ig (előzetes bejelentkezés szükséges a Szolgálatnál!)
•	  Ingyenes jogi tanácsadás: páros héten szerdánként 17:00-tól 

18:30-ig (előzetes bejelentkezés szükséges a Szolgálatnál!)
•	  Ruhaválogatás: minden kedden 8:00-tól 10:00-ig
Az igénybe vehető szolgáltatásaink ingyenesek és önkéntesek!

ÖN IS SEGÍTHET
•	 Jelzéseivel, környezetében élő rászoruló családokról
•	 Használaton kívüli háztartási gépekkel
•	 Feleslegessé vált ruhákkal 

ELÉRHETŐSÉGEINK
Cím/levelezési cím: 2151 Fót, Dózsa György út 12.-14.
Telefon: 06/27/360-625, 06/70/339-6329 
Honlap: www.foteszei.hu/csssz/
E-mail: csaladsegito.fot@invitel.hu

ÜGYFÉLFOGADÁS
HÉTFŐ: 8-17
SZERDA:  8-17
PÉNTEK:  8-12

Dudás Katalin
Családsegítő Szolgálat szakmai vezetője

Főszerkesztőnk kérdéseire Bartos Sándor polgármester válaszolt

milyen beruházáSok zajlanak a nyáron?
Befejeződött a Rév utca és a Rákóczi utca szőnyegezése, a Kisalagi Közösségi Ház és Könyvtár előtti járda és kerítés is megújult. Folya-
matban van a Fóti Boglárka Óvoda és Bölcsőde bővítése, a bölcsőde hamarosan 80 férőhelyessé válik. Megkezdődtek a Vörösmarty utcai 
Ravatalozó épületének tervezési munkái. A napokban megkezdődik a Géza fejedelem és a Baross utca útépítése. Intézményeinkben a nyári 
szünidő alatt folyamatosan zajlanak a karbantartási munkák.

Ezen belül, milyen ütemben halad a Művelődési Ház felújítása?
A felújítás a szerződésben meghatározottak szerint halad. Az épület felújítási munkái várhatóan október elejére elkészülnek. Az építési 
munkálatokat követő hatósági átadások, a használatbavételi engedélyeztetés az épület kivitelezési munkáit követően előreláthatólag 30 
napos határidővel tarthatók. Az alapozási munkák elkészültek, jelenleg a szerkezetépítési, átalakítási munkák kivitelezése zajlik. Bízom 
benne, hogy a fóti polgárok hamarosan újra birtokba vehetik  a Művelődési Házat, hogy újra közösségi térként, épületként szolgálhasson 
minden korosztály számára.

Van-e már gazdája a volt Takarékszövetkezet, később pizzéria épületének?
Jelenleg nincs. Pályázat került kiírásra az egykori Takarékszövetkezet és a volt Tó vendéglő épületeinek bérbeadására. Várjuk a jelentkezőket.

Mi lesz a tó rendbetételével, ezt ma éppen megszemléztük?
A Fóti tó körüli kerítés építése megkezdődött, folyamatos a munka. 

Hol tart a leendő piac területének kiépítése, megszerzése?
A Képviselő-testület határozata alapján az ajánlattételi kiírás és ennek alapján a tervező kiválasztása megtörtént a piacot kiszolgáló épület, 
továbbá a felépítmények, árusító standok, pihenésre szolgáló kerti bútorok, a standok megközelítését szolgáló és azt körülvevő díszburko-
latok, parkoló kialakítás, valamint a létesítéshez szükséges közművek tervezésére. 

Sikerült-e megvásárolni a COOP épületet és mi lesz az épület sorsa?
Igen. A fótiak által „100-as ABC” –ként ismert épületet megvásárolta az Önkormányzat.  Vannak tervek az épület felújítására, Városházává 
való alakítására, melyeket újra elővettünk. 

hol TarT a műVelődéSi ház áTéPíTéSe?
Zachar Ildikó beruházási szakreferenst kértük fel a tájékoztatásra

A városi pletykák és félreértések elkerülése érdekében szeretném tájékoztatni az olvasókat, hogy a tetőépítési, illetve alapozási munkák 
egyfajta technológiai sorrendnek megfelelően készülnek. Az épületnek az alapozási technológiája jet grouting-gal elkészült, biztosan látták 
többen, hogy egy cölöpöző gép dolgozott, mind a külső, mind a belső udvari részen, sőt az épületen belül is a teherhordó falak alatt a 
cölöp megerősítésekkel elkészültek.

Az eredeti terv szerint sajtolt 54 db cölöp alap készült volna, de az alapozási technológiában szaktekintélynek számító Bom Kft., (ők ké-
szítették a Váci utcai Mogürt Székház, a MOM Park, és más hasonló épületeknél is az alapozást) átszámolta a Művelődési Ház statikáját, 
és a jet groutingos talajszilárdítási módszert választották. Így nem sajtolt cölöpök készültek, hanem egy zártsorú cölöpsor van az épület 
alatt. 112 furat készült. Ez több, mint a tervezett, de a magasabb talajvíz, illetve a feltárt talajviszonyok miatt ezt tartotta jobbnak. Az 
önkormányzat ezt a módosítást elfogadta, az alapozás most olyan, amilyennek lennie kell.

A tetőépítési munkákat is megkezdte a kivitelező, de ahhoz hogy cserepezni, vagy a bádogozási munkákat meg lehessen kezdeni, be kell 
tartani az ésszerű technológiai sorrendet. A sorrend: a földszinti lábazati munkák az elsők, majd megépítik azt a szerkezetet, amin még 
dolgoznak, ugyanis az épület bővül egy felvonógép házzal és a belső udvar felől egy vizesblokki résszel. Amikor ezek elkészülnek, ahhoz 
hogy a tetősíkokat megfelelően lehessen kialakítani még van a tetőn is javítási munka. Utána be lesz állványozva az épület körbe. Az állvá-
nyozás után célszerű a nyílászárókat elhelyezni, a homlokzati dryvitot feltenni, és amikor ezek a síkok kialakulnak, és az épületen a dryvit 
tökéletesen síkban van, akkor célszerű a bádogot felrakni, ugyanis a bádog vápák a cserép alá terülnek. Ezt követően elhelyezik az esővíz 
csatornákat, s ezt követheti végezetül a cserép felhelyezése.

Mivel a fóliát a vállalkozó már rátette a lécezésre, így beázási veszély nincs. Véleményem szerint a munka a megfelelő ütemben és a tech-
nológiai sorrend betartása mellett halad.

Az Ifjúsági Ház épülete ad otthont a Családsegítő Szolgálatnak is
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Fót város és Csomád község Helyi Választási Iroda vezetőjének
4/2014. (VI. 25.) sz. határozata

Fót város és Csornád község Helyi Választási Iroda vezetőjeként a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (Ve.) 77. § (1) 
bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva Fót városban a nemzetiségi szavazókör sorszámát és címét a következőben állapítom meg:

17. sz. szavazókör: Fóti Németh Kálmán Általános Iskola 2151 Fót, Március 15. utca 40.

A szavazókör határa a település egészére és valamennyi nemzetiségre kiterjed. Elrendelem a határozat Fót város hivatalos honlapján és a Fóti 
Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján tizenöt napra történő közzétételét, valamint a Fóti Hírnök újságban való megjelentetését.

Ezen határozat ellen a Ve. 234. § alapján a határozat közzétételének időtartama alatt nyújtható be fellebbezés Fót város és Csornád község 
Helyi Választási Iroda vezetőjéhez (2151 Fót, Vörösmarty tér 1.).
A fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem jogalapját, a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől 
(székhelyétől) eltér - postai értesítési címét, a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi 
lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és 
számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. A fellebbezés tartalmazhatja 
benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus 
levélcímét.
A fellebbezést a Pest Megyei Területi Választási Iroda vezetője bírálja el a benyújtást követő három napon belül. A területi választási iroda 
vezetőjének határozata ellen további jogorvoslatnak helye nincs.

I n d o k o l á s
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 242. § (2) bekezdése szerint a települési nemzetiségi önkormányzati képviselők 
választását akkor kell kitűzni, ha a településen az adott nemzetiséghez tartozó személyek száma - a legutolsó népszámlálásnak az adott 
nemzetiséghez tartozásra vonatkozó kérdéseire nyújtott adatszolgáltatás nemzetiségenként összesített adatai szerint - a huszonöt főt eléri.

Fót városban az utolsó népszámlálás adatai szerint az egyes nemzetiségekhez tartozó személyek száma a következő volt:
német 61 fő
roma 238 fő
román 66 fő

Fentiek alapján Fót városban várhatóan kitűzésre kerül a nemzetiségi önkormányzati választás, melyre tekintettel ki kell alakítani a 
nemzetiségi szavazókört az alábbi szabályok alapján.

Ve. 77. § (1) A szavazókörök számát, sorszámát és területi beosztását, valamint a szavazóhelyiségek címét a helyi választási iroda vezetője 
határozattal állapítja meg úgy, hogy egy szavazókörre mintegy hatszáz, legfeljebb ezerötszáz, a központi névjegyzékben szereplő 
választópolgár jusson, de minden településen legyen legalább egy szavazókör.
(2) A szavazókör területe nem lépheti át sem a település, sem az országgyűlési, sem a helyi önkormányzati választások választókerületi 
határait.
79. § (1) A szavazókörök kialakítását érintő változásokat a helyi választási iroda vezetője folyamatosan figyelemmel kíséri, és szükség 
esetén módosítja a szavazóköri beosztást.
80. § A helyi választási iroda vezetője a szavazókörök kialakításáról és felülvizsgálatáról szóló határozatát a helyben szokásos módon 
tizenöt napra közzéteszi, megjelölve a központi névjegyzékben szereplő választópolgárok szavazókörönkénti számát, továbbá a 78. § alapján 
kijelölt szavazókört is.
323. § (1) Ha a településen tartanak települési nemzetiségi önkormányzati választást, a különböző nemzetiségek számára - a területi és az 
országos nemzetiségi önkormányzati választásra is - közös nemzetiségi szavazóhelyiség szolgál.
(2) A nemzetiségi szavazóhelyiséget úgy kell kialakítani, hogy a fogyatékossággal élő
választópolgárok számára akadálymentes legyen.
(3) Ha a településen egyetlen nemzetiség települési önkormányzatának választására sem
kerül sor, a területi, illetve országos nemzetiségi önkormányzati választáson a
szavazatszámláló bizottság feladatait a helyi választási bizottság látja el.

Fót, 2014. június 25.

 

Lapzárta utáni hír: Budapest, 2014. július 8. - Kinevezte Orbán Viktor miniszterelnök a kormánymegbízottakat. Tarnai Richárd 
Pest megyében folytatja a munkát.

kineVezTe a miniSzTerelnök a kormánymegbízoTTakaT

A Magyar Közlöny július 8-i számában megjelent miniszterelnöki határozat értelmében a kormány-
fő - Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter javaslatára - Bács-Kiskun megyében Kovács 
Ernőt, Baranya megyében Horváth Zoltánt, Békés megyében Gajda Róbertet, Borsod-Aba-
új-Zemplénben Demeter Ervint, Budapesten György Istvánt, Csongrád megyében Juhász 
Tündét, Fejér megyében Simon Lászlót, Győr-Moson-Sopron megyében Széles Sándort, Haj-
dú-Bihar megyében Rácz Róbertet, Heves megyében Pajtók Gábort, Jász-Nagykun-Szolnok 
megyében Kállai Máriát, Komárom-Esztergom megyében Kancz Csabát, Nógrád megyében 
Szabó Sándort, Pest megyében Tarnai Richárdot, Somogy megyében Neszményi Zsoltot, Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg megyében Kozma Pétert, Tolna megyében Horváth Kálmánt, Vas megyé-
ben Harangozó Bertalant, Veszprém megyében Takács Szabolcsot, Zala megyében pedig Rigó 
Csaba Balázst nevezte ki kormánymegbízottá július 1-jei hatállyal.
A törvény szerint a kormánymegbízottak vezetik a fővárosi és megyei kormányhivatalokat. A mos-
tani kinevezésekre azért volt szükség, mert a miniszterelnök négyéves mandátumának lejártával a 
korábbi vezetők megbízatása is megszűnt. 

A kormánymegbízott további munkavégzésre irányuló jogviszonyt nem létesíthet, a megszigorított 
szabályok szerint nem lehet országgyűlési képviselő sem, továbbá helyi önkormányzati képviselő, 
fővárosi, megyei közgyűlés tagja, polgármester, megyei közgyűlés elnöke, főpolgármester, alpolgár-
mester, megyei közgyűlés alelnöke, főpolgármester-helyettes, nemzetiségi önkormányzat elnöke és 

nemzetiségi önkormányzati képviselő sem. Tudományos, oktatói, művészeti, lektori, szerkesztői, valamint jogi oltalom alá eső szellemi 
tevékenységet ugyanakkor végezhet. Az összeférhetetlenség érinti a most budapesti kormánymegbízottá kinevezett - a tisztségben Pesti 
Imrét váltó - György István városüzemeltetésért felelős főpolgármester-helyettest, akinek így erről a posztjáról távoznia kell.
A most kinevezett húsz kormánymegbízottból nyolcan - Demeter Ervin, Széles Sándor, Rácz Róbert, Kállai Mária, Szabó Sándor, Tarnai 
Richárd, Harangozó Bertalan és Rigó Csaba Balázs - az előző kormányzati ciklusban is betöltötték a kormányhivatal-vezetői posztot.

Hirdetés

Tarnai Richárd
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SzelekTíV hulladékgyűjTéS
A hulladékok válogatása a szelektív hulladékgyűjtés alapfeltétele. Története szinte egyidős az emberiséggel, annak növekvő energiaigényével, 
és pazarlásával. Az ókori vizeletgyűjtés a bőrcserzéshez, a középkori koldusok rongygyűjtése, az újkori guberálók a szervezetlen, spontán sze-
lektálást testesítették meg. Napjainkra az emberiség eljutott arra a szintre, hogy már nem tud mit kezdeni a saját hulladékával, lásd Nápoly. A 
legjobb hulladék a „nem keletkező hulladék”!. 
A szeméthegyek csökkentése mindannyiunk feladata és felelőssége, amit csak közös erőfeszítéssel tudunk elérni. A hulladékkezelési közszolgál-
tatás megszervezése, működtetése az önkormányzatok kötelessége, a lakosságnak pedig kötelessége, hogy ezen szolgáltatásokat igénybe vegye, 
amelyért hulladékkezelési díjat fizet. A hulladékhegyek csökkentésének egyik lehetősége a szelektív hulladékgyűjtés, amely többek között a 
számunkra már feleslegessé, használhatatlanná vált hulladékoktól segít bennünket környezetbarát módon megválni, s a hulladék jelentős ré-
szét újra hasznosítani. Ma még hazánkban nagy mennyiségű hasznosítható anyag kerül a kukákba, amelyek jobb helyen lennének a szelektív 
hulladékgyűjtő szigeteken, zsákokban, mert így biztosítható a hasznosításuk. A szelektív hulladékgyűjtéssel csökkenteni lehet a kommunális 
hulladék mennyiségét, így a fogyasztók kevesebbet fizethetnek a szolgáltatónak. Az újrahasznosítás révén csökken a károsanyag kibocsátás, 
kevesebb anyag- és energiaköltséggel lehet előállítani számos olyan terméket, amelyek így ismét hasznosak a társadalom számára. 
Meggyőződésünk, hogy sokan azért nem gyűjtik külön a veszélyes hulladékot vagy a válogatva gyűjthető háztartási hulladékot, mert nem tudják, 
hogy már van lehetőség ezek elhelyezésére, leadására. Az alábbiakban felsoroljuk, hol és mikor történik a szelektíven gyűjtött hulladékok elszállítása.

Házhoz menő szelektív és zöldhulladékok gyűjtése
A Zöld Híd Régió Kft. egész évben kéthetente, minden páratlan héten, 
kedden szállítja el az Önök ingatlana elől a szelektíven gyűjtött hulladé-
kot, amelyet a cég által díjmentesen biztosított, vagy az Önök háztartá-
sában feleslegessé vált tiszta, átlátszó műanyag zsákban lehet kihelyezni.
A zöldhulladékot egy 110 liter űrtartalmú, kukoricakeményítő 
alapanyagú, biológiailag lebomló zsákba kell gyűjteni és a szállítási 
napokon az ingatlanok elé kihelyezni. A bruttó 51,- Ft/db áron 
megvásárolható zsákot az alábbi helyeken tudják beszerezni.
Goldfa Bt. (Vas-műszaki üzlet) – Kossuth L. utca 3.
Schön Gazda Kft. (Gazdabolt) – Dózsa Gy. utca 31.
Állateledel üzlet – Németh K. u. (Super Coop parkoló)
Fótliget lakópark – Porta
Zöld ABC – Németh K. u. 62.

Szelektív hulladékgyűjtés  Zöldhulladékok gyűjtése
Július 1., 15., 29.,   Július 8., 22.
Augusztus 12., 26.   Augusztus 5., 19.
Szeptember 9., 23.  Szeptember 2., 16., 30.
Október 7., 21.   Október 14., 28.
November 4., 18.   November 11., 25.
December 2., 16., 30.  -

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

Egyúttal felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a gyűjtőszigeteken 
az üveghulladékon kívül lerakott minden egyéb hulladék – be-
leértve a papír- és a műanyag hulladékot is – TILOS! A szabály 
megszegése 50.000,- Ft hulladékgazdálkodási bírság kiszabását 
vonja maga után!

6-7 éves gyerekek így látják a szelektív hulladékgyűjtés lényegét

Sajnos, mégis vannak olyanok, akik nem értik vagy nem akarják a 
megfelelő módon használni a szelektív hulladékgyűjtés lehetőségeit. 
Egy ilyen rossz példát mutat az alábbi kép, amely miatt már az Alap-
vető Jogok Biztosának Hivatala is megkereste Önkormányzatunkat!
Biztos, hogy így kell csinálni?!

Kárpáti Gábor s.k.
Közbiztonsági- és hulladékgazdálkodási referens
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közéPiSkoláS kuTaTók
A 2013/2014-es tanévben ismét sikeresen pályázott a Fóti Népművé-
szeti Szakközép-, Szakiskola és Gimnázium az Emberi Erőforrás Mi-
nisztérium támogatáskezelője által meghirdetett Út a tudományban c. 
pályázaton. 
Az iskola kis kutatócsoportja a Szent István Egyetem Mezőgazdasági és 
Környezettudományi Kar, Környezettudományi Intézete segítségével és 
irányítása mellett végzett növénykísérletet. Sándor Gabriella tanárnő 
vezetésével. Fügedi Dóra, Kovács Dániel, Megyesi Norbert, és Pusztay 
Szabina,11-es tanulók vettek részt a kutatásban. A projekt során arra 
kerestek választ, hogy a hulladékhasznosítás egyik technológiai eljárása, 
a pirolízis során keletkezett bioszén, milyen hatást gyakorol a növények-
re. A kutatómunka során hasznos ismereteket szereztek, a gyakorlatban 
láthatták a tudás hasznosulását, betekinthettek egy egyetem életébe, mi-
közben vidám csapattá alakultak. 

iSkoláS gyerekek a TaVon

A Fáy András Általános Iskola egyik osztálya vette birtokba egy napra a Somlyó tavat, július 8-án. A vidám gyermeksereg két tanárnő 
felügyelete mellett élvezte a szép nyári időt,  a tópart lehetőségeit. Meglepetésünkre a Polgárőrség is a gyermekek szolgálatában állt, két 
kenuval hajóztatták a gyerekeket. Természetesen az ilyen vízi eseményeknél szükséges mentőmellény viseletében ülhettek be a kenukba a 
fiatalok, s így ismerkedhettek a vízi lapátolással, vizsgázott, gyakorlott kormányosok vezetésével.

ÜVEGEZÉS – KÉPKERETEZÉS DÍSZÜVEGEZÉS
Fóti Üveges Manufaktúra (Károlyi út 15.)

tel/fax: (27) 817-673   mobil: (70)284-6006
www.fotiuveges.hu   info@fotiuveges.hu

Hirdetés

Hirdetés
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Forrás Üzletház Mogyoród

recepció: 06 70 776 4666 
KozMetiKa: 06 30 640 3138

relax Masszázs 06 30 343 5482 
nyiTVa TarTáS:

h-P: 8.30-19.00-ig, 
Szo: 8.30-13.00-ig

A Városi Könyvtár nyári hírei:

KEDVES OLVASÓINK!

A KÖNYVTÁR  2014. 07. 15 – 08. 02-IG ZÁRVA 
TART. NYITÁS AUGUSZTUS 5-ÉN.  EZ IDŐ 
ALATT AZ IDE BEIRATKOZOTT OLVASÓK  A  
KISALAGI FIÓKKÖNYVTÁRBAN KÜLÖNDÍJ 
FIZETÉSE NÉLKÜL KÖLCSÖNÖZHETNEK. 

A FIÓKKÖNYVTÁR 2014. 08. 05 - 08. 20-IG 
ZÁRVA TART. NYITÁS AUGUSZTUS 21-ÉN.
EZ IDŐ ALATT AZ IDE BEIRATKOZOTT 
OLVASÓK A KÖZPONTI KÖNYVTÁRBAN KÜL-
ÖNDÍJ FIZETÉSE NÉLKÜL KÖLCSÖNÖZHET-
NEK. 

 
MINDEN KEDVES OLVASÓNKNAK KELLEM-
ES NYARAT KÍVÁNUNK!

 Könyvtárosok  
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mi iS Törődünk a gyermekközPonTban élő menekülT FiaTalokkal

A Gyermekváros területének hatalmas fái közt kötelek feszülnek fél méter magasságban, amelyen huszonéves fiatalok egyensúlyoznak, vak-
merő, akrobatikus ugrásokat tesznek, ki-ki ügyessége szerint. Kik ők és mit csinálnak itt, miközben a más országokból menekült fiatalok 
az egyik épületben különlegesen fűszerezett ételeket készítenek. A két csoport persze folyamatos keveredésben van, a nyelvi és kulturális 

különbségek szemmel láthatóan nem okoznak komolyabb akadályt.

Kik ők, és mi történik éppen? - kérdeztük az elsőként megszólí-
tott Hosszú Erzsébetet és Roszik Zsófiát, majd bekapcsolódott a 
beszélgetésbe Dendel Nikolett.
Az Open Doors szervezet aktivistái vagyunk. Ez a szervezet 5 or-
szágban Cipruson, Spanyolországban, Olaszországban, Görög-
országban és Magyarországon indult el másfél évvel ezelőtt. Ezt a 
projektet az a Európai Bizottság indítványozta, célja egy szocioló-
giai kutatás, így kívánják felmérni, hogy az Unióba érkező mene-
külteknek milyen integrációs lehetőségeik vannak. A magyarországi 
helyszín itt van a fóti Gyermekvárosban, mert itt vannak a kísérő 
nélkül érkezett fiatalkorú menekültek, többnyire afgánok. Ők beke-
rülnek a hazai gyermekvédelmi rendszerbe és ugyan olyan védelmet 
kapnak, mint egy magyar állami gondozott. Vannak köztük nagy-
korúak, azaz utógondozottak is, akik 24 évesig maradhatnak, ha 
van tanulói jogviszonyuk és/vagy dolgoznak. 
Azért vagyunk most itt, mert ma van a Menekültek Világnapja. Va-
csorát csinálunk és közös programot a menekültekkel.
Az eseményeinkre mindig jönnek külföldiek is, most 9 vendég önkén-
tes van velünk, Olaszországból, Franciaországból, Finnországból, Szer-
biából, Horvátországból, és Szlovéniából. A közös nyelv általában az 
angol, de a menekültek közt vannak, akik már jól beszélnek  magyarul.

Egy magyarul már szinte tökéletesen beszélő afgán fiatalembert 
is bemutattak a lányok, aki szívesen vállalta az interjút:
Négy éve élek Magyarországon. Jól érzem magam itt, kint lakom 
nyolc társammal a Lehel utcai épületben. Ott teljesen önálló éle-
tünk van. Mint tanuló, havonta 36.000 Ft-ot kapok. Közben 
dolgozom is. Szakácsnak tanulok. Afganisztánból jöttem, és nem 
szeretnék visszamenni, mert ott nincs béke. A családom Afganisz-
tánban maradt, néha tudok velük beszélni, 4 testvérem van.
5 évre szól a személy igazolványom, jövőre jár le. Utána még nem 
tudom, hogy mi lesz. Szeretnék itt maradni. 
A mai nap nagyon jó, nagyon helyesek a magyar lányok.

Egy másik, szintén magyarul beszélő csoportot is megszólítottunk
Mi nem Open Doors-osok vagyunk, de ők hívtak meg minket. Mi 
a Műszaki Egyetemen tanulunk B terves művészeti körben. Azért 
hívtak el minket, mert jók vagyunk a „land art” stílusban. Ez abból 
áll, hogy kimegyünk a természetbe, jelen esetben ide a parkba, és 

csak a helyi anyagokat felhasználva valamit átrendezünk a természet-
ben. Olyan alkotásokat hozunk létre, amikből látszik, hogy itt valaki 
járt, itt hagyta a keze nyomát. Pl. az észak-budai rakparton kőrakások 
vannak, az emberek egymásra tesznek köveket, ilyen kis tornyocskák 
képződnek, amelyek látványa alapján az arra sétáló észreveszi, hogy 
azt emberek tették. Három napra jöttünk, itt is alszunk.
Köztük találtuk a Gibbon’s Slackline Company névre hallgató 
csoportot is, ők azok, akik a köteleket kifeszítették és azokon külön-
böző testhelyzetekben, bámulatos ügyességgel ugrálnak, úgy, hogy 
közben nem estek le a földre.

Az Útilapu hálózatot Jekli Ágnes és Meggyesfalvi Boglárka mutatta be
Ez egy nemzetközi szervezet (Service Civil International, azaz SCI) ma-
gyar tagszervezete. Az SCI a világ 40 országában tart fönn tagszervezetet, 
ez egy 93 éves nemzetközi mozgalom. Célja az önkéntesség kultúrájá-
nak a terjesztése, a társadalmi felelősség vállalása. Az Útilapun belül van 
több munkacsoport, ezek egyike, az Open Doors foglalkozik a mene-
kültekkel. Rendszeresen szervezünk nemzetközi önkéntes táborokat, az 
idén ez a második ilyen. Egész évben foglalkozunk a menekült fiúkkal, a 
kiskorúakkal és az utógondozottakkal is. A múlt héten a volt strand-me-
dencében csináltunk egy programot a számukra. Együttműködtünk 
a Gyermekközponttal. 
Ilyenkor itt is lakunk a „9-
es iskola” épületében. A 
szervezet önkéntes alapon 
működik. Nyaranta van-
nak nemzetközi önkéntes 
táborok minden munka-
csoportnak. Ilyenkor az 
útiköltségeket mindenki 
saját maga fizeti, de a 
meghívó szervezet bizto-
sítja a táborvezetőket, a 
szállást, az ellátást. Jelen 
esetben a szállást a Gyer-
mekvárostól kaptuk, az 
ellátáshoz az alapanyago-
kat a TESCO biztosította. 
Állami pénz nincs benne, 
ezért elég sok energiát el-
vesz a szponzorok keresése. 

Hirdetés

Így kell tudni ülni egy kötélen
Az Open Doors csapat még csak ismerkedik ezzel a sporttal

Rendeljen
 BRIKETTET

alkalmazásunkon 
keresztül

10% 
kedvezménnyel

...a hatékony és tiszta tüzelőanyag! +36 30 549 3232
Bővebb információ az alábbi telefonszámon:
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a liSai elek jánoS alaPíTVány hírei
Gyászhírünk: 2014. július 7-én, életének 92. évében el-
hunyt Lisai Elek Jánosné sz. Sziráki Erzsébet. Búcsúzta-
tása a fóti ravatalozóban 2014. 07. 14-én 14 órakor történt.
Méltatás: Hűséges társa volt édesapámnak, aki évtizede-
ken át önkéntes munkát végzett Fót kulturális fejlődése, 
de főként a paraszti hagyományok újraélesztése terén. 
1967-ben megalakította a Menyecske kórust, melynek 
anyám és jómagam is tagja voltam. A „Fóti Ősz” első 
rendezvényeire még unokáinak is megvarrta a népvise-
leti ruhákat és szívvel lélekkel őrizte a fóti hagyományo-
kat. Édesapám rendezvényein időnként több százan vet-
tek részt, édesanyám éjjel-nappal sütötte a pogácsát, melyet Bözsike pogácsájának neveztek a vendégek.
Nehéz, zivataros élet után, utolsó éveit szűkebb családi körben, unokái, dédunokái, lánya, veje Le 
Thuong körében élte, szeretetben, békességben. Fájó szívvel búcsúzunk Tőle mindannyian.
Az Alapítvány a 2014-es programjait továbbra is a megadott időpontokban rendezi az Alapítvány, 
székházában. Táborunkat július 12-én ünnepséggel nyitottuk meg. A táborzárót július 26-án, 14 órai 
kezdéssel, kiállítással egybekötve tartjuk.

Elek Erzsébet

helyTörTéneTi múzeum kellene FóTnak

Az utolsó pillanatban vagyunk! - 
állapította meg Lévai Sándorné 
önkormányzati képviselő asz-
szony, amikor Molnár Krisztina, 
Kiss Eszter és Czégány Sándor 
társaságában Hódi Sándorné 
Bodor Ilona vendégszeretetét 
élvezték fóti otthonában. A kerti 
pavilonban beszélgetve kerültek 
elő a régi iratok, kiadványok, 
levelek, képeslapok, fényképek, 
megsárgult papírú újságok, ame-
lyek mind-mind Fót fokozatosan 
eltűnőben lévő múltját idézték 
föl. Az 1948. után kimúlásra 
ítélt paraszti kultúrával fokoza-
tosan értékét veszítette a kézzel 
szőtt, hímzett ruha, a pesti gyá-
rakba, üzemekbe induló lányok, 
asszonyok szinte néhány hónap 
alatt kivetkőztek a hagyományos 
viseletből, s csak egy-egy jelesebb 
ünnepnapra öltötték azokat ma-
gukra. Azóta úgy nőtt föl leg-
alább két nemzedék, hogy sok 
ruhadarabnak a fiatalok már a 
nevét sem tudják. Helytörténeti 

vetélkedőben lehetne fogós kérdés, hogy mi volt az 1950. előtt, de 
még kevéssel utána is általánosan viselt trigó, vagy a kacamajka, hogy 
a gyöngyös koszorúról már ne is beszéljünk. Persze, nem csak a ha-
gyományos ruhaneműk tűntek el, hanem az akkori élet számos más 
eleme, a dalok, a viccek, a rigmusok, használati tárgyak, a bútorok, 
a földművelés és az állattartás eszközei, sőt maga az ehhez szükséges, 
sok száz éves tapasztalton nyugvó tudás is. 
Az utolsó pillanatban vagyunk, hogy a még fellelhető darabokat 
megvédjük az enyészettől, hogy az a néhány, talán padláson még 
őrzött szuszék értékeit megmenthessük. Nagy szerencsére akadnak 

még olyan emberek, családok, akik nem szégyellik őrizni nagyanyá-
ink beliner kendőjét, mert ilyet ma már sehol nem gyártanak, pedig 
egykor, a hűvösebb idők beköszöntétől a templomba anélkül a fe-
hérnép el sem indult. Az egyik ilyen hagyományőrző asszony Ilonka 
néni, aki nem csak a saját családjuk tárgyait, emlékeit őrzi, de igen 
komoly gyűjtemény tulajdonosa is.
Bizonyára össze lehetne még szedni sok más emléket a régi korok-
ból Fóton is, ahogy azt távoli és közeli településeken is megtették. 
Ha azt lehetne mondani az embereknek, adjátok ide, ne menjen 
veszendőbe, hagyjátok a Fóti Népi Múzeumra, mert a város nem-
csak megőrzi és kiállítja, de felirat alapján azt is tudni lehet majd, 
hogy kié volt az egykor, s ki adományozta azt a múzeumnak. Hadd 
maradjanak fenn a nevek is a jövő számára, 
Igen ám, de ha meghirdetnék és hoznák az emberek a régi családi em-
lékeiket, hova tehetnénk!? Hol lehetne elhelyezni a gyűjteményt? Így 
fogalmazódott meg az igény a helyiségére a jelenlévőkben. El is határoz-
ták, hogy haladéktalanul a képviselő-testület elé viszik az ötletet. Adjon 
az önkormányzat helyiséget ehhez az értékőrzéshez. Reméljük, hogy a 
képviselők fogékonyak lesznek és egyetértenek ezzel az elképzeléssel.
Addig is azt kérjük mindenkitől, hogy még az elkopott, esetleg meg-
rongálódott régi tárgyakat se dobják ki, őrizzék még egy kicsit, vár-
janak, amíg lesz hová tenni, gondosan, értékén kezelve elhelyezni 
múltunk emlékeit.
Aki őriz ilyen tárgyakat, eszközöket, iratokat, fényképeket, emléke-
ket, addig is bejelentheti Molnár Krisztinának, hogy mit őriznek, 
s alkalom adtán, mit tudnának a városnak átadni. Első lépésként 
legyen legalább egy jegyzékünk a város fellelhető kincseiről.

Windhager Károly 

Lisai Elek Jánosné sz. Sziráki 
Erzsébet 1938-ban

Ilonka néni hímzett nagykendőben

A Menyecske kórus 1967-ben

auguSzTuS 20-án FelaVaTjuk gróF károlyi iSTVán SzobráT
Fót meghatározó személyéről méltó szobor készül, amelyet helyi szobrászművész, Orbán Előd farag 
carrarai márványból. A szobor elkészítéséhez az Önkormányzat 3,5 millió Ft összeget nyert a Nemzeti 
Kulturális Alap köztéri szoborpályázatán.

Ki volt gróf Károlyi István?
A nagykárolyi gróf Károlyi család 
nemzetünk egyik legrégebbi ne-
mesi családja, a honfoglaló Kond 
vezérig vezethető vissza családfá-
juk. Károlyi István a Nagykároly 
melletti ősi birtokon, Kaplony-
ban született, 1797-ben.
Fiatalon került Fótra, 1808-ban, 
amikor édesanyja özvegyen maradt 
három fiával. Alsó- és középfokú 
iskoláit piarista atyák irányítása 

mellett, Pesten végezte. A jogi diploma megszerzése és rövid katonás-
kodás után a fiatal gróf Párizsba került katonai attaséként. 
Első feleségét Dillon Georgina grófnőt is itt ismerte meg, akitől első fia 
született. Felesége korai halála után Esterházy Franciska grófnőt vette 
feleségül, akitől Sándor fia született. Ezt a grófnőt is korán elvesztette. 
Gyakori külföldi tartózkodása után Károlyi István végleg hazatért 
Fótra, és kézbe vette a birtok irányítását. Fellendítette a gazdálko-
dást, felújított kastélya pedig szellemi találkozóhellyé vált. Széche-
nyi, Wesselényi, Eötvös és számos kiváló nemzeti gondolkodású 
művész, író, politikus cserélt eszmét a „hallgatag mágnásnál”. 
1848-ban gróf Károlyi István volt az első földbirtokos, aki felszaba-
dította jobbágyait és segítette boldogulásukat. A szabadságharc alatt 
saját költségén létrehozta a 17. Károlyi Huszárezredet, amelyben 
fiai és számos fóti fiatal is harcolt, többek között Sipos Pál, aki ké-
sőbb több évtizeden keresztül  református lelkészként szolgált Fó-
ton. A szabadságharc leverése után majdnem az aradi vértanúk sor-
sára jutott, három év várfogságra és hatalmas pénzbírságra ítélték. 
Még	 1845-ben,	 elhunyt	 felesége	 emlékére	 kezdte	 építtetni	 Ybl	
Miklós tervei nyomán a kegyúri templomot, amelynek építése a 
forradalom és szabadságharc, illetve a bebörtönzés ideje alatt szüne-

telt. Csak 1855-ben fejeződött be a négytornyos, háromhajós mo-
numentális épület, a magyar romantika legjelentősebb alkotása. A 
templom	Ybl	Miklós,	a	Károlyi	család	építészének	első	kiemelkedő	
munkája. A fóti római katolikus templom hamar európai hírűvé 
vált. IX. Pius pápa személyesen is ismerte a hitért és a művészetekért 
nagy áldozatokat hozó grófot és a templomnak ajándékozta Szent 
Lucentius vértanú ereklyéjét. Az altemplom - az egyedülálló intar-
ziás oltárával -a család temetkezési helye lett.  

Károlyi István ideje alatt épült át a magyar klasszicista kastélyok 
legimpozánsabb épülete, a fóti Károlyi kastély, amelynek tervezése 
szintén	Ybl	Miklós	nevéhez	fűződik.	Berendezése,	könyvtára,	fest-
ményei (Munkácsy, Ligeti, Lotz, Barabás, stb.) Károlyi István igé-
nyességét dicséri. A kastélyt 3oo holdas angolpark övezte, amelynek 
tervezője Ermélyi Ignác műkertész volt. Az 1870-es években Erzsé-
bet királyné többször átlovagolt Gödöllőről a Fóton rendszeresen 
rendezett falkavadászatokra. 

Károlyi István Újpest alapítója lett, káposztásmegyeri birtoka egy 
részének kedvezményes összegű parcellázása révén. Alapítóként tá-
mogatta, illetve elnökségi tagja volt a Magyar Tudományos Aka-
démiának, a Magyar Írói Segélyegyletnek, a Szent István és Szent 
László Társulatnak. Mint a Pest Megyei Gazdasági Egyesület elnö-
ke, majoros gazdákat képző iskolát létesített Rákospalotán. Még 
kétszer, 1860-61-ben és 1867-ben ismét Pest megye főispánjává 
választották. Köztisztelettel övezve halt meg 84 éves korában, a fóti 
templom kriptájában nyugszik.

Gróf Károlyi István élete, haladó gondolkodása, szellemisége pél-
daértékű mindenki számára. A szoborállítással tisztelettel adózunk 
életművének. 

gróF károlyi láSzló 83 éVeS

Gróf úr június 29-én ünnepelte 83. születésnapját. Az erre az alkalomra 
szervezett ünnepségen, 50 fóti barát és ismerős köszöntötte - köztük 
Fót polgármestere és két alpolgármestere - tárogató zene kíséretében, 
s kívántak neki további tartalmas évtizedeket és hozzá jó egészséget.
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Bemutatjuk az Ifjúsági Szabadidős Sport Egyesületet

 TeniSz éleT az árnyaS Fák TöVében

Az Fóti Sport Egyesület telepének tövében található öt remekül karbantartott teniszpálya, s egy hozzá tartozó, virágokkal díszített klubház. 
Mögöttük hatalmas kőris és nyárfák tömege zárja le a látóhatárt. Ebben az ideális környezetben ad kellemes sportolási lehetőséget az 
Ifjúsági Szabadidős Sport Egyesület. Viszonylag keveset tudnak róluk még a közelben lakók is, pedig immár 12 éve bérlik a létesítményt. 

Ezért kértünk bemutatkozást az egyesület elnökétől, Kocsis Andrástól, aki a klubház nyitott teraszán szívesen adott tájékoztatást.

Amatőr sportolók vagyunk, de kezdettől fogva részt veszünk az országos bajnokságban, a harmadosz-
tályban játsszunk. Nem is eredménytelenül, eddig kétszer nyertünk bajnokságot, jelenleg pedig a 2. 
helyen állunk. Feljutni az országos bajnokság másodosztályába azonban egy adminisztratív ok miatt nem 
tudunk. Ugyanis bár a teniszpályák akkorák és olyanok, amilyennek lenniük kell, de további előírás a pá-
lyák körüli ún. 5 méteres kifutó sáv is, nálunk pedig ez csak 420 cm. A másodosztályban azonban ennek 
a szabványnak már maradéktalanul meg kell felelni a létesítményeknek. Így nem játszhatunk ezeken a 
pályákon másodosztályú mérkőzéseket. Nem bánjuk, így is sokat kell utazni, például járunk Nyergesúj-
faluba és Jászapátiba is mérkőzésekre, hát még, ha magasabb osztályba kerülnénk. 

Hogyan tartják fönn magukat?

Önállóan működünk, a tagdíjakból gazdálkodunk. Bérlők vagyunk a területen, 
amelynek az egynegyede a városé, a háromnegyed pedig a Gyermekközponté. Az 
önkormányzatnak köszönjük, hogy nem kérik el a bérleti díjat, hanem azt a pá-
lyára költhetjük, a jó gazda gondosságával elvárható módon. Sajnos pályázatokon 
nem tudunk pénzt szerezni, mert bérlet esetén kizáró ok, ha a bérleti szerződés 
időtartama nem éri el a 15 évet. Emiatt kizáródunk az ilyen lehetőségekből.
Marad számunkra az önerő. Szerencsére minden pályakarbantartási munkát a tag-
ságunk önként és szívesen elvégez. A 33 tagunk túlnyomó többsége fóti. Jó a tár-
saság. Nem csak a játék és a munka, hanem az évzárók, bankettek, egyéb ünneplési 
lehetőségek során is szívesen vagyunk együtt, közösen szoktunk bográcsolni. Ösz-
szetart minket a tenisz szeretete. 

Jelentős összegre van szükségünk, ugyanis a bajnokságban való részvételnek is ko-
moly anyagi vonzata van. Fizetni kell a tagsági díjat az országos szövetségbe, vannak 
nevezési díjak, ki kell váltani a játékengedélyt, fizetni kell a bírót, elhasználódnak 
a labdák, stb. Az utazási költség is jelentős, évente 14 bajnoki fordulón veszünk 
részt, hétszer idehaza, hétszer idegenben. Minden évben hozatunk 14 tonna megfe-
lelő szemcsenagyságú salakot Salgótarjánból, ennek is jelentős ára van és a szállítási 
költség sem kevés. A vele járó munkát azonban a tagsággal végezzük: előtte föl kell 
boronálni a pályákat, majd elterítjük a salakot, hengerezzük, tömörítjük, stb. 
Igyekszünk szépíteni, virágosítani a környezetünket, karban tartjuk az épüle-
tünket, amely szerény, de azért kulturáltan felszerelt, van öltöző, zuhanyozó, 
illemhely. Sajnos bosszantó dolgok is történnek, minden évben betörnek, ron-
gálnak, lopnak… 
Bárki jöhet teniszezni, de aki nem tag, attól óradíjat kell kérnünk. 

JANKOVICSNÉ
DR. KOZMA JULIANNA

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

E-mail: jankovicsne@upcmail.hu

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

§Árnyas Óvoda pályázatot hirdet
óvodapedagógus munkakör betöltésére

Pályázati feltételek: Főiskolai óvodapedagógusi végzettség, diplomával
A munkavégzés helye: 2112 Veresegyház, Árnyas utca 1.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: Óvodapedagógus munkakörben eltöltött lega-
lább 3-5 év szakmai tapasztalat, hangszertudás, számítógépes ismeret. Fontos tulajdon-
ságok: gyermekszeretet, innovatív beállítottság, vidámság, önálló munkavégzés.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt a 06-20-222-0287 - es 
telefonszámon kérhető.

A pályázatok benyújtásának módja: e-mail: info@arnyasnet.hu, Cím: Árnyas Óvoda 
2112 Veresegyház, Árnyas u.1.

Hirdetés

Öt pálya egymás mellett

Kocsis András 

Az öltözőt rejtő épület

A felügyelet nélkül maradt gyerekek a nyár legveszélyeztetettebb csoportja, akik különböző helyeken, különböző veszélyeknek vannak kitéve!

a nyár VeSzélyei

A nyárról mindenkinek a pihenés, fürdőzés, szórakozás jut eszébe, hiszen a nyári időszak arra hivatott, hogy egy kicsit felfrissüljünk, kipi-
henjük magunkat. Ne felejtsük el azonban, hogy az iskolapadból végre kikerülő gyermekeinkre milyen veszélyek várhatnak.
Sok családnak jelent gondot, hogy a nem rövid iskolai szünet alatt, munkaidőben hova helyezze el, kinek a felügyeletére bízza gyermekeit. 

A szerencsésebbek vidéki rokonokhoz, táborokba küldik őket, ahol állandó felügyelet alatt állnak, de vannak akik ezt nem tudják megtenni, s 
a gyermeküket egyedül hagyják. A felügyelet nélkül maradt gyerekek a nyár legveszélyeztetettebb csoportja, akik különböző helyeken, különböző 
veszélyeknek vannak kitéve.

Az igazán meleg napokon a gyerekek úti célja a strand, a vízpart, 
ahol fürdőzni, napozni lehet. Az élménydús környezetben hamar 
elfelejtik, hogy a felhőtlen kikapcsolódás akár rosszul is végződhet, 
ha az alapvető szabályokat nem tartják be. Kérjük meg gyerme-
keinket, és hívjuk fel a figyelmüket, hogy értékeikre vigyázzanak. 
Amennyiben lehetséges, a fürdőben, strandon helyezzék el azokat 
értékmegőrzőben. Soha ne hagyják felügyelet nélkül a ruháikat, 
táskáikat. Nem elég védelem, hogy azokat a náluk lévő pokróccal, 
törülközővel letakarják. Megoldást jelenthet egy aránylag olcsón 
beszerezhető, lopásjelző szerkezet, mely a táskába rejtve annak il-
letéktelen személy által történő megmozdítása esetén éles hanggal 
hívja fel a figyelmünket az esetleges lopási kísérletre.

A vizes kikapcsolódás nem csak a tárgyi értékeinkre, hanem tes-
ti épségünkre is veszélyes lehet. A víz „veszélyes üzem”, sajnos 
sokszor történnek balesetek. A legfontosabb, hogy figyeljünk egy-
másra, ismeretlen vizekbe, bányatavakba, illetve ahol tábla is ki-
mondottan tiltja, ne fürödjünk. Felhevült, meleg testtel valamint 
alkohol fogyasztását követően ne menjünk a vízbe. Amennyiben 
nem rendelkezünk megfelelő úszótudással, csak olyan mélyre me-
részkedjünk, ahonnan bármilyen rendkívüli helyzet esetén el tud-
juk hagyni a medencét, vízterületet. Ha fuldoklót látunk, azonnal 
jelezzük a strandon lévő mentőknek, ők szakszerűen segítenek a 
bajbajutottakon.

A lakásban esetleg egyedül tartózkodó gyermekek figyelmét min-
den esetben fel kell hívni, hogy idegeneket – még hivatalos ügyre 
való hivatkozással esetén - se engedjen be, illetve ha megoldható az 
ajtót se nyissa ki. Mindenképp tanítsuk meg azokat a telefonszámo-
kat – a sajátunkat is-, amin baj esetén el tudnak érni felnőttet. Ne 
sajnáljuk a most már pár tízezer forintért beszerezhető, feltöltőkár-
tyás telefonra a pénzt, hasznos lehet a nyár során.
A gyerekek által leglátogatottabb helyek manapság a plázák, üz-

letközpontok. Itt az idegeneknek csábításának vannak leginkább 
kitéve. Soha senkitől semmit ne fogadjanak el, illetve ha baráttal, 
barátnővel vannak, egymást soha ne veszítsék szem elől, soha ne 
menjenek el idegennel pár lépést se. 

A szórakozás az estébe is nyúlhat, ami ugyancsak sok veszélyfor-
rást rejt. Hívjuk fel a figyelmet, hogy a gyermek ne fogadjon el 
ismeretlentől ételt, italt, sem 
zárt, sem nyitott állapotban. 
A kábítószer, a drog sajnos, 
minden szórakozóhelyen 
felbukkanhat, és az iskolai 
béklyóból kiszabadult gyer-
mekek a barátok unszolá-
sára, kínálására nagyobb 
fogékonysággal próbálják is 
azt ki. Az alkohol is okozhat 
bajt, mivel ehhez egyszerűbb hozzájutni. Amennyiben drogfo-
gyasztásra, kínálásra vagy kiskorúak kiszolgálására utaló magatar-
tást észlelnek, haladéktalanul értesítsék a legközelebbi rendőrt, akik 
hatékony segítséget nyújthatnak.

Nem utolsó sorban kell 
említést tennünk a közle-
kedés veszélyeiről. Nyáron 
előkerülnek a kerékpárok, 
rollerek, görkorcsolyák. Fi-
gyeljenek oda az autókra! Ne 
az úttesten, hanem a kijelölt 
kerékpárúton haladjanak, 
vagy ha az nincs, akkor köz-
lekedjenek – a gyalogosokra 
oda figyelve – a járdát, vala-

mint használjanak védőfelszerelést. Közútra csak akkor menjenek, 
ha megfelelő jártasságot szereztek a sporteszköz használatában. 

Beszéljük meg gyermekünkkel, hogy milyen időközönként, milyen 
formában jelentkezzen, és magyarázzuk el, hogy ez nem arról szól, 
hogy nem bízunk benne. Mondjunk el eseteket, amiről tévében, 
híradásokban hallottunk és, értessük meg vele, hogy nem szeret-
nénk, ha vele is baj történne. Egyezzünk meg egy „jelszóban”, amit 
csak azok ismerhetnek, akik valóban kapcsolatban állnak a szülők-
kel, családdal. Ha erre való hivatkozás történik, a jelszó ellenőrzésé-
vel megbizonyosodhatunk a kérés valóságáról. 

Ne felejtsük el, hogy a sok veszély ellenére a nyári pihenés arról 
szól, hogy gyermekeink jól érezzék, kipihenjék magukat, és az isko-
la kezdéskor igazi nyári emlékekről számolhassanak be. Vigyázzunk 
rájuk, vigyázzunk egymásra!

Kellemes nyarat kíván a Dunakeszi Rendőrkapitányság 
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hamaroSan VillamoSokaT gyárTanak dunakeSzin

Dunakeszin a Nemzeti Külgazdasági Hivatal (HITA) és a spanyol CAF között aláírt megállapodásnak köszönhetőn újabb lendületet 
vehet az ipari termelés. A jelenleg Bombardier névre hallgató egykori Vagongyár kapott hosszútávra szóló megrendelést. Itt fogják ösz-
szeszerelni a Budapestre szánt 37 új villamost. Még tavaly nyáron írt ki erre a beszerzésre pályázatot a Budapesti Közlekedési Központ 

(BKK). A nyertes CAF, a pályázati anyagához egy szándéknyilatkozatot is csatolt, amely szerint vállalta, hogy a Budapestre szánt villamosok egy 
részét magyarországi üzemben szerelnék össze, a villamosok tesztelését pedig szintén Dunakeszin végeznék.

A magyar kormány és a spanyol CAF között létrejött megállapodás alap-
ján a CAF gyártásra, illetve tesztelésre veszi igénybe a Bombardier és a 
MÁV közös telephelyét Dunakeszin. A spanyol cég vállalta a szakembe-
rek továbbképzését, míg a HITA a beszállítói háttér fejlesztését felügyeli.

Az együttműködési megállapodás elsődleges célja, hogy a CAF Du-
nakeszi város területi illetőségén kötöttpályás nagyvasúti és városi 
közlekedési eszközök (különösen a villamosok, metrók, elővárosi 
vasúti járművek) gyártását, tesztelését, felújítását és karbantartását 

illetően a HITA-val együttműködjön. A CAF a közbeszerzési pá-
lyázatban szerződéses alapmennyiségként megjelölt 37 darab jármű 
végső tesztelését részben vagy egészben Dunakeszi területén végezi. 
Emellett a spanyol járműgyártó vállalja, hogy magyarországi hely-
színen, magyar emberi- és anyagi erőforrások igénybevételével vé-
gez, illetve végeztet gyártási és felújítási munkálatokat, továbbá vá-
sárol alkatrészeket. Valamint törekszik a magyar beszállítói hányad 
növelésére, amelyhez a HITA minden segítséget megad;
„A projekt jelentőségét bizonyítja, hogy az új villamosok gyártásába és tesz-
telésébe való bekapcsolódással több száz munkahelyet tudunk megőrizni. A 
már csak mintegy 400 főt foglalkoztató Bombardier MÁV Kft. az utóbbi 
években kevés megrendeléshez jutott, ezért is kiemelten fontos ez a megálla-
podás. Reményeink szerint számolhatunk a projekt beszállítóival is, amely 
számos magyar vállalkozásnak jelenthet megbízásokat.”
Tuzson Bence, a körzetünk országgyűlési képviselője hangsúlyoz-
ta: Magyarország gazdasága a nemzeti termelő ipar fejlesztésével 
erősíthető. Az újraiparosítás által őrizhetőek meg, és jöhetnek létre 
új munkahelyek. A termelés biztosíthatja a megélhetést és a kiszá-
mítható jövőt a magyar családok számára. „Minden ilyen, és ehhez 
hasonló jellegű megállapodás a magyar gazdaságot, Magyarországot 
erősíti”- mondta országgyűlési képviselőnk.  
A Dunakeszin végzett gyártási és tesztelési tervet úgy valósítaná meg 
a kormány, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő (MNV) megvá-
sárolná a Bombardier MÁV Kft. dunakeszi telephelyét. Az erről szó-
ló kormányhatározat előkészítése jelenleg zajlik. A 75 százalékban a 
Bombardier Transportation csoport és 25 százalékban a MÁV Zrt. 
tulajdonában lévő társaság vasúti járművek, villamosok, metrók és 
részegységeik gyártásával, felújításával, javításával foglalkozik.

A XIX. század legvégére a hazai vasútvonalak hossza gyorsan bővült, 
így szükség volt egy főváros közeli javítócentrum kialakítására. 
A MÁV 1907-ben megvásárolta a Dunakeszi határában fekvő 
területet a váci vasútvonal és az országút között elterülő közlegelőből. 
Itt egy vasúti megállót is létesítettek, akkor még egyszerűen 
„Dunakeszi megálló” néven, amely jelenleg a Dunakeszi-Gyártelep 
nevet viseli. Az 1926-ban megnyitott gyár – akkor még MÁV 
Járműjavító – közel 400 dunakeszi családnak adott munkahelyet. A 
MÁV szolgálati lakásokat, kultúrházat és elemi iskolát is biztosított 
dolgozóiknak és gyermekeiknek. A telephely és környéke azóta már 
mindenki számára „Gyártelepként” ismert.

Tuzson Bence

Fót Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és Kedves Családját
államalapító Szent István királyunk tiszteletére és
Fót várossá válásának 10. évfordulója alkalmából 

szervezett rendezvényeire

augusztus 19-én (kedden) 18 órakor
koszorúzás a Millenniumi Emlékparkban

közreműködik: a Fóti Cselényi József Népdalkör

augusztus 20-án
15 órakor az Óvodakertben (Katolikus templom előtt)

gróf Károlyi István szobrának felavatása
  köszöntőt mond:   Bartos Sándor polgármester
  ünnepi beszédet mond: nagykárolyi Károlyi László
  közreműködik:   a Fóti Asszonykórus 
       Rónai Lajos tárogató művész

Gróf Károlyi István szobrát készítette:
Orbán Előd szobrászművész

17 órakor a Római Katolikus Templomban

ünnepi hangverseny
Közreműködők: 

Árvácska Gyerekkar Csíksomlyóról
Fóti Ökumenikus Kórus

Art’s Philharmony Zenekar
karmester: Bartal László (Operaház)

10 órától a Fóti Termelői Piac területén (a Shell benzinkút mögött)

Búcsú
Gyerekprogramok: éremverés, kenyérsütés, körhinta

19:30-kor élő koncert: Szkítia zenekar
21 órakor: tűzijáték

23 óráig utcabál élő zenével, játszik a: The Shades zenekar
Fót Város Önkormányzata kiemelt városi rendezvénye
Szervezés, tájékoztatás: Molnár Krisztina kulturális referens 06/70 4594258
Bicskei Éva FKKK igazgató 06/70 9676733



VIRÁGOSÍTÁS
A Fóti Közszolgáltató Kft nyári munkáinak egyik fő területe a város virágosítása, ezen belül is a muskátlik kitelepítése a villa-
nyoszlopokra és a saját gyártmányú farönkökre. A 800 tő muskátli az igazi nyári időjárás idejére elfoglalta a helyét, s a Kft. gon-
doskodik azok ápolásáról, mely elsősorban a rendszeres locsolásból áll. Alábbi képeinkkel a muskátlik szemet gyönyörködtető 
jelenlegi állapotát mutatjuk be, de a nyár folyamán, ha tovább erősödnek, lesznek még dúsabbak, még virágosabbak is. 
Az alsó képen pedig egy szép begóniával beültetett virágágyást láthatunk a Vörösmarty téren.


