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30 óra kellett mindössze ahhoz, hogy a frissen felavatott Károlyi szobrot elcsúfítsák gyalázatos emberek, a közvélemény szerint politikai szándékból!

„Politikai orvgyilkosok” Fóton?

Vajon kinek lehetett ellenérzése gróf Károlyi István carrarai márványból készült, remekbeszabott, 
életnagyságú szobrával szemben, amely egy fóti, fiatal művész alkotása? 
Kit zavart, hogy az önkormányzat szobrot állított a Fótot naggyá tevő, Újpestet megalakító, hazá-
jáért vagyona jelentős részét feláldozó, a szabadságharcban huszárezredet felállító, s a bitófát épp, 
hogy elkerülő, magyarságáért várbörtönre ítélt embernek, aki elsőként szabadította föl jobbágyait az 
országban, s akit nemzetben gondolkodó, hazájáért bölcsen cselekvő tetteiért háromszor választottak 
meg a megye főispánjának?
Kit zavarhatott, hogy Szent István királyunk-, és Fót várossá nyilvánításának 10. évfordulója ünnepén 
egy rendkívül színvonalas, az eseményhez méltó ünnepség zajlott, amelynek keretében a szoborava-
táson túl, bemutatták a Fót történelmét a kezdetektől 1711-ig tartalmazó, levéltári és egyéb adatok 
alapján összeállított elegáns kiadványt, ahol az Operaház karnagya által vezényelt, magyar vonatkozású 
művekből összeállított hangverseny zajlott, ahol jeles vendégek mellett csíkrákosi táncosok és csíksom-
lyói gyermekkórus is fellépett, ahol a búcsú kapcsán a piactéren a kisgyermekektől a felnőttekig min-
denki jól szórakozhatott, kitűnő zenekarok előadásán táncolhatott és tűzijátékban gyönyörködhetett. 

Nem hihető, hogy akad fóti ember, aki nem kezdett el reménykedni, hiszen végre a mi városunk – ha 
jelentős késéssel is – de végre elindult a fejlődés útján, látjuk ezt épületekben, utakban, és kulturális 
vonatkozásban is. 
Egy lehetséges magyarázatot mondtak a megcsúfolt szobor előtt méltatlankodó emberek erre az ocs-
mány cselekedetre. Nézzük meg, kiknek az érdeke egy új, látványos, történelmi emlékmű, Magyaror-
szág egyik legszebb köztéri szobrának az elrondítása? Sajnos akadnak, akik minden előrelépést ócsá-
rolnak, akiknek semmi sem számít, sem nemzet, sem vallás, sem becsület, sem igazság, akiket csak a 
hatalom és az önös érdek mozgat, s ezért bármit megtennének, a szépet, a jót, a nemest bemocskolnák, 
talán még Fót büszkeségét, az új szobrot is képesek vörös festékkel tönkre tenni, tönkre tetetni.

Nem állítjuk, hogy ők, vagy általuk felbérelt (talán két üveg sörért akadt, aki megtette?) személy 
követte el ezt a szégyenletes cselekedetet, de kinek lenne érdeke ilyet tenni, éppen most a választások 
előtt, amikor már látszanak a fejlődés lépései: óvodák, bölcsőde, utak, járdák, művelődési ház, piac-
tér, látványos, jó hangulatú rendezvények, Károlyi szobor, stb.? Nyilván azoknak, aki azt szeretnék 
elhitetni, hogy Fóton a jelenlegi képviselő-testület tehetetlen. Ehhez a lekicsinylésben, a gyűlöletkel-
tésben találták meg a fegyverüket, de lehet, hogy eleve ilyen a stílusuk, lásd a fótipletykak álnév alatt 
megjelenő irodalminak közel sem nevezhető förtelmes szándékú sorok. 
Tudjuk „A stílus, maga az ember.”

200.000 Ft a nyomravezetőnek
Bartos Sándor polgármester és Pozderka Gábor alpolgármester azonnal 100.000 Ft-ot ajánlottak 
föl annak a személynek, aki értékes adattal szolgál a rendőrségnek a tettes kézre kerítéséhez. Még 
aznap este, a szobor előtti tömegfelháborodáson Földi Pál alpolgármester bejelentette, hogy egy - 

a neve elhallgatását kérő - magánszemély szintén felajánlott 100.000 Ft-ot erre a célra.
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FÓTI HÍRNÖK

sajtótámogatás a Polgármester-jelöltek

 és

a kéPviselő-jelöltek számára

Szerkesztőségünk az őszi választásokhoz is felajánlja a polgármester- és a képviselő-jelöltek számára a sajtónyilvánosság ingyenes lehető-
ségét. A korábbi választási kampányokhoz hasonlóan ismét biztosítunk a polgármester- jelölteknek fél-fél oldalt, a képviselő-jelölteknek 
pedig 1/4 - 1/4 oldalt, ingyenesen.

Természetesen ez alkalommal is kérhetnek a jelöltek a felaján-
lottnál nagyobb felületet, de a többlet felületért fizetett politikai 
hirdetés címén leszámlázzuk a kiadó jegyzéke szerinti összeget az 
igénylő számára. 
Ettől el nem térhetünk, mivel a törvényi szabályozás szerint a vá-
lasztás időpontjának a köztársasági elnök általi kihirdetését követő 
5 napon belül az Állami Számvevőszéknek be kellett jelentenie min-
den sajtótermék kiadójának, ha a kampányban részt kíván venni. 
A bejelentéssel egyidőben be kellett küldeni az ÁSZ-nak a választási 
kampányidőszakra vonatkozó hirdetési díjtételeket is. 
Ezek miatt a Fóti Hírnökben is, a most felajánlott ingyenes lehe-
tőség mellett – melyet lakossági tájékoztatásnak minősítünk - le-
hetőséget biztosítunk kampánycélú megjelentetésekhez is, ame-
lyeket pedig politikai hirdetéseknek kell tekintenünk, s amelyeket 
természetesen az ÁSZ-nak is beküldött díjtételek szerint kötelesek 
vagyunk leszámlázni. 
A választások lebonyolítását követő napokban a fizetett politikai 
hirdetések jegyzékét, nevekkel, összegekkel be is kell küldenünk az 
ÁSZ nyilvántartásának.

A választási határnapok szerint a választáson indulóknak legkésőbb 
szeptember 8-án be kell adniuk a jelöltséget számukra biztosító 
ajánlási íveket. Ehhez igazodva szerkesztőségünk szeptember 20-
ig tudja fogadni a jelöltté vált személyek bemutatkozó anyagait a 
következők szerint:

• Képviselő-jelölteknél legföljebb 1000 karaktert, és 1 darab arc-
képet tudunk ingyenesen megjelentetni, polgármester-jelöltek ese-
tében pedig 2000 karakternyi szöveget és szintén 1 db arcképet. 
• A közlésre szánt írásokat és képeket kizárólag emailben fogad-
juk, a windhager@decens.eu címen. 
• A megadott karakterszám feletti küldeményeknél kérjük jelezni, 
hogy a megadott ingyenes lehetőségű rész fölötti terjedelmet politi-
kai hirdetésnek tekinthetjük. 
• Kérjük, hogy az email kísérő szövegében küldjék el a jelöltek 
mobiltelefon elérhetőségüket is, hogy bármilyen szükséges 
esetben azonnal kapcsolatba tudjunk lépni velük. 
• A szeptember 20-ig be nem érkezett küldeményeket már nem 
tudjuk fogadni, kérjük ezért a határidő betartását. 

A Fóti Hírnök októberi lapszáma, benne a jelöltek bemutatkozá-
sával és esetleges fizetős politikai hirdetéseivel szeptember 30-án 
jelenik meg, melynek minden postaládába legkésőbb október 7-éig 
el kell jutnia.

Bízunk benne, hogy a választások zavartalanul és szabályosan zaj-
lanak majd, s a város vezető testületébe a legalkalmasabb jelöltek 
jutnak be.

Windhager Károly főszerkesztő
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FÓTI HÍRNÖK

A képviselő- és polgármester-jelöltek bemutatkozó 
írását és fényképét

s z e p te m b e r  2 0 - á i g

küldhetik be szerkesztőségünk email címére,
a választások előtti napokban megjelenő

októberi lapszámunkba.

a szomorú történet rövid leírása
A rendkívül szép és kifejező szobrot augusztus 21-én este 10 óra kö-
rül igyekeztek valakik tönkre tenni. Egy fiatalember este fél tizen-
egy körül figyelt föl a szobor furcsa színeire, megállt gépkocsijával, 
s közelebb menve tapasztalta a szörnyűséget. A szobor akkor még 
ragadt a friss festéktől. 
Azonnal értesítette a helyi rendőrőrsöt és a polgármestert. A ren-
dőrök perceken belül a helyszínen voltak, s elkezdték a fellehető 
nyomokat azonosítani. Másnap délelőtt, ahogy a hír elterjedt a vá-
rosban, kettesével, hármasával jöttek az emberek elszörnyülködve a 
brutális rongáláson, s a lelkükből hirtelen felszakadó véleményüket 
talán jobb, ha nem idézzük, mert az elkövető kezének nyilvános le-
vágása még az enyhébb büntetések közt szerepelt a javaslatok közt.
Délutánra az érthető fölháborodás ismét az Óvodaparkba hozta az 

embereket. Karkus Károly és Szentpéteri Péter körtelefonjára több 
mint 100 ember gyűlt össze egy nemzeti zászló alatt, elítélni azokat, 
akik ezt az gyalázatos tettet a város ellen elkövették. 
A békés tüntetésen többen elmondták gondolataikat. Itt hangzott 
el, hogy a szobor helyreállításának költségeihez az összegeknek a 
Fóti Károlyiak Alapítványa legyen a gazdája, s a legfontosabb, hogy 
nem hagyjuk annyiban, a város szépítése és jeles elődeink tisztelete 
semmilyen galádság ellenére sem szakadhat meg. Rendbe tetetjük 
Károlyi István megcsúfolt szobrát és jövőre felállíttatjuk Apponyi 
Franciska szobrát is. 
Sándor atya is megjelent a tömegben, s annyit kért mindenkitől, 
hogy a köztünk élő gyűlölködők stílusát ne vegyük át, mi marad-
junk meg a szeretet erejénél. 

Utóirat

Ráadásul gyáva volt az elkövető. Az orvgyilkos is az áldozatát sokszor hátulról döfi le, mivel nem mer annak szemébe nézni. A vörös festé-
ket is hátulról öntötték a szoborra. Károlyi István arca tiszta maradt!!!
A szobrot vörös, fekete és sárga festékkel öntötték le. A fekete az elkövető lelkét mintázhatja, a sárga az irigység színe, a vörös volt a legtöbb, 
ezt nem is kell magyarázni, mit jelképez.
Már annak is örülhetünk, ha a többség gyanúja nem igazolódik be és kiderül, hogy csak egy részeg akart hencegni tettével társai előtt.

gyűjtés a szobor helyreállításához

Már reggel az első látogatók közt felmerült egy javaslat, hogy a 
tetemes költségbe kerülő helyreállításhoz lakossági gyűjtést indít-
sunk. Aki úgy érzi, hogy ez a köztéri szobor a miénk, és elítéljük 
azokat, akik megrongálták, az bizonyára szívesen hozzájárul vala-
mennyi összeggel a helyreállításhoz, ezzel is kifejezve együttérzését. 
Délutánra kiderült, hogy ez a szándék másoknak is eszébe jutott, 
s a tömegfölháborodáson a jelen lévők nagy többsége egyetértett 
ezekkel az elképzelésekkel, s a gyűjtés azonnal el is kezdődött. Ki-ki 
a lehetőségei szerinti összeggel támogathatja a helyreállítási mun-
kálatokat, amelyet hozzáértő szakrestaurátorok fognak elvégezni.
Akik részt kívánnak vállalni e nemes kezdeményezésben, ado-
mányukat a Fóti Károlyiak Alapítványhoz juttathatják el, vagy 
utalhatják át. A Fóti Károlyiak Alapítvány bankszámlaszáma: 
10300002-20385505-00003285 MKB Bank
Az átutalásnál a megfelelő rovatban jelezzék, hogy a Károlyi szobor 
helyreállítása céljára küldik az összeget.

ne nyúlj a szoborhoz!

Augusztus 23-án este valakik – reméljük, jó szándékkal – hozzákezd-
tek a szobor lemosásához, a festék eltüntetéséhez. Szerencsére, csak a 
talapzat egyik oldalán próbálkoztak. Ekkor bekövetkezet az, amitől 
a szakértők óva intették az önkormányzatot, a festék csak részben 
tűnt el, s helyette elszíneződött, rózsaszínessé vált a kő. Tudni kell, 
hogy ez a carrarai márvány rendkívül szép és időtálló anyag, de mivel 
apró pórusai vannak, abba beszivárog a festék, s onnét azt kimosni, 
eltüntetni szinte lehetetlen. Az önkormányzat felkérte az ország jeles 
restaurátorait erre a munkára, akik nagy eséllyel vissza tudják állíta-
ni a szobor eredeti szépségét. Kérjük a jószándékú, segíteni kívánó 
embereket, hogy ne nyúljanak a márványhoz, mert így csak rontani 
lehet a helyzeten! Bízzuk a rendbe tételt a szakértőkre!
Akik mégis segíteni szeretnék ezt a munkát, adományaikkal já-
rulhatnak hozzá (lásd a másik keretes részben a Fóti Károlyiak 
Alapítvány számlaszámát), melyet előre is köszönünk, mivel ez a 
helyreállítás rendkívül költséges lesz. 

A jóakaratú fótiak spontán tömeggyűlése



Kedves Olvasóink!
Lapunk augusztusi lapszámában a Határnapok jegyzéke a választásokhoz című tájékoztató szövegének a nyomdai előkészítés 
során történt átalakításakor sajnálatos módon hiba csúszott. A jegyzék 5. pontjában, a Jelölt ajánlás, jelölt bejelentése idő-
pontja helyesen, nem augusztus, hanem szeptember hó 8. napja. 
Hibánkért minden érintettől elnézést kérünk, és reméljük, hogy senkit sem tévesztettünk meg, hiszen ez egy országosan kihir-
detett időpont, így, akik a választáson indulni kívánnak, azok nyilván egyébként is tájékozódtak a szabályokról, de a biztonság 
kedvéért ismételten közöljük, mind a helyhatósági választások, mind a korábban is hibátlanul megjelent nemzetiségi választá-
sokhoz kihirdetett határnapok jegyzékét. Lásd az alábbiakban.
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Tisztelt Fótiak!
A 2014-évi önkormányzati választáson ismét indulok a polgármesteri tisztségért. 

Amennyiben Önök elégedettek a 6 hónapos polgármesteri munkámmal, 
a félév alatt elért eredményeimmel, 

kérem támogassák az ajánlóíven aláírásukkal, hogy ezt a munkát folytathassam.

Tisztelettel: Bartos Sándor
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Feladat

Választás napja

Értesítők kiküldése.
(NVI)

Szükséges ajánlások számának 
megállapítása 

Ajánlóívek átadása

Jelölt ajánlás, jelölt bejelentése

Jelöltek sorsolása

Kompenzációs lista bejelentés

Kompenzációs lista sorsolás

Választási bizottságok delegált
tagjainak bejelentése.
(A szavazást megelőző 
16. nap 16:00 h-ig.)

Módosított névjegyzék megtekintése.
(A szavazást megelőző 
2. nap 16:00 h-ig.)

Átjelentkezés

Mozgóurna kérelem benyújtása
HVI-hez

Kampányidőszak

Szavazatok összesítése,
választási eredmény megállapítása.
(Legkésőbb a szavazást követő napon.)

Szavazóköri jegyzőkönyvek
megtekintése.
(A szavazást követő 3 napon belül.)

Szavazólapok megőrzése.
(Fóti Közös Önkormányzati Hivatalban 
90 napig.)

A jegyzőkönyvek első példányának 
átadása a levéltár részére.

Ajánlóívek, névjegyzék,  mozgóurnás 
névjegyzék megsemmisítése

Választási iratok megsemmisítése 
(Választást követő 90 nap elteltével.)

Feladat

Választás napja

Szükséges ajánlások
számának megállapítása 

Értesítők kiküldése.
(NVI)

Ajánlóívek átadása

Jelölt ajánlás, jelölt bejelentése

Jelöltek sorrendjének sorsolása

Lista bejelentése

Listák sorrendjének sorsolása

Nemzetiségi választópolgárként 
történő nyilvántartásba vétel iránti 
kérelem benyújtása.
(szavazást megelőző 16. nap)

Választási bizottságok megfi gyelő 
bejelentése.

Módosított névjegyzék megtekintése.
(A szavazást megelőző 2. nap 16:00 h-ig.)

Mozgóurna kérelem benyújtása

Kampányidőszak
(A választás napjának kitűzésétől 
a szavazást megelőző nap 24:00 h-ig.)

Szavazatok összesítése, választási 
eredmény megállapítása.
(Legkésőbb a szavazást követő napon.)

Szavazóköri jegyzőkönyvek
megtekintése.
(A szavazást követő 3 napon belül.)

Szavazólapok megőrzése.
(Fóti Közös Önkormányzati 
Hivatalban 90 napig.)

A jegyzőkönyvek első példányának 
átadása a levéltár részére.

Ajánlóívek, névjegyzék, mozgóurnás 
névjegyzék megsemmisítése

Választási iratok megsemmisítése 
(Választást követő 90 nap elteltével.)

Határnap

2014. 10. 12.

2014. 08. 
15-25.

2014. 08. 18.

2014. 08. 25-től

2014. 08. 8.

2014. 09. 8. 
16.00 után

2014. 09. 9.

2014. 09. 9. 
16.00 után

2014. 09. 26.

2014. 10. 10.

2014. 10. 10.

2014. 10. 10.

2014. 08. 23-
2014. 10. 12.

2014. 10.13 
10.00 után

2014. 10. 15.

2015. 01. 10.

2015. 01. 10.

2015. 01. 12.

2015. 01. 12. 
napjától

Határnap

2014. 10. 12.

2014. 08. 18.

2014. 08. 
15-25.

2014. 08. 25-től

2014. 09. 8.

2014.  09. 8. 
16.00 után

2014. 09. 9.

2014. 09. 9. 
16.00 után

2014. 09. 26.

2014. 09. 26.

2014. 10. 10.

2014. 10. 10.

2014. 08 23.-
2014. 10. 12.

2014. 10. 13. 
10.00.

2014. 10. 15.

2015. 01. 10.

2015. 01. 10.

2015. 01. 12.

2015. 01. 12. 
napjától

Jogalap

Ve. 4. § (1) bek.
és
115. § (1) bek.

IM. r. 7. §

IM r. 16. §

IM.r. 15. §

IM. r. 17. §

IM. r. 30. §

IM r. 18. §

IM r. 30. §

IM r. 4. §

Ve. 15. § (3) bek.

IM. r. 9. §

IM. r. 10. §

IM.r. 21. §

IM r. 34. §

IM r. 36. §

IM r. 37. §

IM r. 37. §

IM.r. 20. §, 
14. §

IM. r. 37 § 

Jogalap

Ve. 4. § (1) bek.
 és
115. § (1) bek.

IM r. 16. §

IM. r. 8. §

IM. r. 15. §

IM. r  17. §

IM. r. 34. §

IM r. 18. §

Im r. 34. §

Ve. 315 §

IM r. 4. §

Ve. 15. § (3) bek.

IM. r. 10. §

IM.r. 21. §

IM r. 34. §

IM r. 35. §

IM r. 36. §

IM r. 36. §

IM.r. 20. §, 
14. §

IM. r. 36. § 

Fizetett politikai hirdetés

Határnapok jegyzéke a választásokhoz Határnapok Nemzetiségi választásokhoz

09. 8.

10.00 h. 10.00 h. 

Szavazólapok megőrzése 

(A választás napjának kitűzésétől
a szavazást megelőző nap 24:00 h-ig.)


