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A Károlyi-szobor a visszaszállítás közben.
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Fóti
Hírnök

A 27. Tavaszi Emlékhadjárat keretében, mint minden évben, idén is április 8-án, reggel látogattak Fótra a hagyo-
mányőrző huszárok, az év első kiemelt városi rendezvényeként. 
Az előző napon érkezett vissza a több mint fél éve megrongált, de azóta szépen helyrehozott, megtisztított Károlyi 
István szobor. 

Gróf Károlyi istván és a HuszároK

Az óvodakerti ünnepi megemlékezésen Bartos Sándor pol-
gármester az alábbi szavakkal köszöntötte  a megjelentetteket: 

„A Dicsőséges Tavaszi Hadjáratra emlékezünk, amely 1849. 
április 2-től május 21-ig tartott és történelmünk egyik legfé-
nyesebb időszaka volt. A magyar honvédek elsöprő győzelmet 
arattak az osztrák császári csapatok felett. 
A hagyományőrző huszárok immár 27 éve minden év tava-
szán végiglovagolják a hadjárat híres helyszíneit, megemlékez-
nek a kiemelkedő csatákról, így Fótra is eljönnek.
Ezen a reggelen újraavatjuk gróf Károlyi István szobrát. Úgy 
látszik a gonosz ellen ma is fel kell venni a harcot, hiszen aki 
egy olyan nemes ember szobrát bemocskolja, - aki a hazáért 
harcolt a szabadságharcban, aki megépíttette gyönyörű temp-
lomunkat, kastélyunkat, aki az országért sokat tett, - bizony 
súlyos büntetést érdemel.  De most itt áll újra a szépen rendbe 
hozott Károlyi István szobor. 
Kedves Gyerekek! A huszárok és Gróf Károlyi István élete példa 
lehet számunkra, ezért is áll itt a Károlyi szobor. Köszönjük 
azoknak a személyeknek a támogatását, akik a szobor helyreál-
lítási munkáit segítették.”

A polgármester beszéde után Csihar Fanni szép éneke és a 
koszorúzás következett, majd sok-sok fóti gyerek örömére 

a mogyoródi Sándor Huszárok és a veresegyházi Károlyi 
Huszárok alkotta gyalogos katonák „hangos” és látványos 
hadibemutatót tartottak. 
Ezután a Károlyi kastély előtt folytatódott a megemlékezés. 
Gróf Károlyi László köszöntötte a Mogyoródról és Veres-

egyházról érkezett hagyományőrző huszárokat, akik az ünnep-
séget követően folytatták útjukat Dunakeszi, a Szentendrei-szi-
get, majd Vác felé, hogy részt vegyenek az ottani Gombás-patak 
hídjáért vívott csatában, Danjanich serege oldalán. 

Fót Város Önkormányzata és a Fóti Károlyiak Alapítvány 
köszöni a Károlyi szobor helyreállítási munkáit támogatók 
felajánlásait, kiemelten:

Fóti Közszolgáltató Kft.,
Fót Fejlődéséért Közalapítvány,

Bíró Zoltán képviselő, 
Olasz Fagyizó - Illés Attila,

Makai Tibor sírköves
és számos magánszemély adományát, továbbá Márton 

Zsuzsanna fizikus és Kisapáti Ivett restaurátor szakmai 
munkáját.

A szobor helyreállítási munkái szállítással, biztosítással, an-
tigraffiti kezeléssel együtt 1.567.000 Ft-ba került. A Du-

nakeszi Rendőrkapitányság folytatja a nyomozást a tettes 
kézrekerítése érdekében.

Molnár Krisztina

Gróf Károly László és Erzsébet Asszony koszorúz

Párviadal  jelenet az Óvodakertben

Csoportkép a Károlyi kastély előtt

Sortűz gróf Károlyi István tiszteletére

A veresegyházi Károlyi huszárok egyik tagja tiszteleg

Bartos Sándor polgármester és dr. Finta Béla jegyző koszorúz
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a KépviselőK tevéKenyséGe számoKban

A képviselők tevékenységéről egy igen beszédes statisztika áll rendelkezésünkre, amely az első negyedév három hónapját összesíti. 
Megjegyezzük az adatok helyes értelmezhetőségének érdekében, hogy a két bizottsági elnök több alkalommal jut szóhoz, mivel 
ők sok esetben a bizottságuk véleményét is tolmácsolják, illetve magyarázzák a javaslataikat, ha kérdést tesznek nekik föl. A 
Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság (PFB) elnöke Lévai Sándorné, míg a Jogi, Ügyrendi és Emberi Erőforrás Bizottság (JEB) elnöke 
Madaras Ádám. Azt is tudni kell, hogy a polgármester nem szól hozzá a napirendi pontokhoz, mivel ő vezeti az ülést, legfeljebb 
megadja a szót a képviselőknek, vagy válaszol a neki szegezett kérdésekre, de ezt a számítógép nem rögzíti hozzászólásként.

 név                 jelenlét ideje   hozzászólás száma   hozzászólás ideje   IGEN       NEM       Tartózkodás
   óra:perc      szavazat    szavazat           szavazat
 Bartos Sándor 12:11:28                         0       0:00:00 155      10    3
 Biró Zoltán 12:21:08        33       0:25:42 162        7    2
 dr Vargha Nóra 12:25:45        64       1:06:25 117      13  38
 Gellai István 12:09:26          7       0:05:33 162        7    1
 Koncz János 12:13:17        14       0:06:42 139        8  22
 Lévai Sándorné 12:00:36        50       1:11:49 155        1  11
 Madaras Ádám 11:05:23        19       0:14:48 108        2  28
 Merkwart Krisztián 11:51:27        60       0:41:52 132      10  20
 Nagy Krisztián 8:42:48          7       0:07:24 121        0    8
 Németh József 12:12:03          9       0:10:49 156        5    9
 Takács István 12:22:44        24       0:25:12 157        3  10

 
A jelenlétet tekintve nem sok hiányzás 
jellemzi a testület tagjait, egyedül Nagy 
Krisztiánnak voltak egészségügyi okból 
hiányzásai.

A hozzászólások száma tekintetében 
dr. Vargha Nóra ás Merkwart Krisztián 
messze túlszárnyalták a többieket, még 
a bizottsági elnököket is. A legritkábban 
szólt hozzá Gellai István, Nagy Krisztián 
és Németh József. E tekintetben a hoz-
zászólásainak összes időtartama szerint 
Lévai Sándorné bizottsági elnök vezeti a 
sort, vele csak dr. Vargha Nóra tart lépést. 
A leginkább időtakarékos Gellai István, 
Koncz János és Nagy Krisztián. 

Érdekes elemzést végezhetünk, arról is, 
ki hányszor szavazott a három hónap 
alatt IGEN-nel, vagy NEM-el,s jellemző 
az is, ki mennyiszer választotta a TAR-
TÓZKODÁS szavazatot. Megjegyzendő, 
hogy a Tartózkodás szavazat valójában 
egy finom elutasítás, azaz a végelszámo-
lásban a NEM szavazatokat erősíti, mivel 
döntést csak IGEN szavazattal lehet hoz-
ni. Az IGEN szavazatoknak többségben 
kell lenniük (különösen fontos esetekben 
nem csak a jelen lévők többségének kell 
IGEN-nel szavazni, hanem a teljes tes-
tület létszámának több mint a felének, 
azaz legalább 6 IGEN szavazat szükséges 
a döntéshez), a Tartózkodás tehát ugyan 
úgy csökkenti az IGEN szavazatok szá-
mát, mint a NEM szavazatok. 

Windhager Károly

Hirdetés

Képviselő-testület és fót az orszáGos médiában

Az országos médiában, újságokban, tele-
vízióban több alkalommal szerepeltünk 
az utóbbi időben, elsősorban az úgyne-
vezett brókerbotrány kapcsán. Két felje-
lentés is történt Fót elveszni látszó egy-
milliárd forintja miatt, mert fölmerült a 
hűtlen kezelés lehetősége is, az egyiket a 
helyi MSZP szervezet nevében, a mási-
kat a JOBBIK szervezet nevében tették. 
Ezek miatt az eljárás megindult. 
A kormányzat pedig az értékpapírokkal 
foglalkozó gyanúba keveredett „bró-
kercégek ellen indított vizsgálatot. Két 
irányból is zajlik az ellenőrzés. de még 
nem tudhatunk pontosan semmit. Sem 
azt, hogy tényleg elveszett-e Fót milliárd-
ja, vagy annak egy része, azt sem tudjuk, 
valóban követtek-e el, és ha igen, milyen 
bűnöket, szabálytalanságokat a bróker-
cégek, s azt sem bizonyította még senki, 
hogy valóban történt hűtlen, vagy fele-
lőtlen döntés Fóton.
Tetézi mindezt az is, hogy a képvise-
lő-testület több évre visszamenőleges 
belső vizsgálatot kezdeményezett az ön-
kormányzat működésével kapcsolatban, 
még hónapokkal a botrány kirobbanása 
előtt. Szakértők felkérésével zajlik tehát több oldalról, több-
féle vizsgálat. Eredményt azonban még nem tudunk, ezért 
állást foglalni, bűnöst kiáltani sem szabad. 
A lakossággal történt találkozón, a május 6-i közmeghallgatá-
son is hiába tettek fel keresztkérdéseket. Polgármester úr úgy 
nyilatkozott, hogy joga volt jóhiszeműen a pénzt hozamra 
lekötni, ahogy elődjének Pozderka Gábornak is végre kellett 
hajtania az akkori képviselő-testület döntése alapján a pénz-
lekötést. Azt egyikük sem tudhatta, hogy az értékpapírral 
foglalkozó cégek szabálytalan ügyletekbe bocsátkozhatnak, 
eltérve az önkormányzattal kötött megállapodástól, kockáz-
tatva a befektető cégek és önkormányzatok pénzét.
Május 13-ára ígérte Bartos Sándor polgármester egy ezzel a 
kérdéssel foglalkozó rendkívüli képviselő-testületi ülés össze-
hívását, amelyen bizonyára már napvilágra kerülnek részletek 
és választ kaphatunk a mindenkit izgató kérdésekre.

Mint ismert, Fót előkelő helyen áll a „pórul járt” önkor-
mányzatok jegyzékén, amelyet a Magyar Hírlap Gazdaság 
rovata is leközölt április 26-i, hétvégi számában. A felsorolt 
önkormányzatok közt a harmadik legnagyobb veszélyben 

lévő betéttel rendelkezik Fót, sőt, ha fi-
gyelembe vesszük a lábjegyzetben közölt 
megjegyzést, miszerint Újpest és Győr 
esetében tévesek az adatok, akkor Száz-
halombatta mögött a második helyre 
léptünk elő. 

Az országos sajtóban lebegtetett véle-
kedések ellenére azonban Fót Önkor-
mányzata rendben működik, zajlanak 
a betervezett fejlesztések, a beruházá-
sok előkészületei. Pénzhiányról nincs 
szó, hiszen éppen azért fektették be azt 
a kétszer 500 millió Ft-ot, mert az tar-
talék pénz volt, amihez egyelőre még 
nem akartak nyúlni. A napi működés-
hez, ügyvitelhez rendelkezésre állnak a 
szükséges források, fennakadás emiatt 
nincs. Az április 29-i képviselő-testületi 
ülésen (amelyről az idő rövidsége miatt 
jegyzőkönyv, és a határozatokról jegyzék 
még nem áll rendelkezésünkre) sok más 
mellett dr. Sándor Zsolt, a közbeszerzési 
tanácsadói feladatokat januártól végző 
ügyvédi iroda vezetője éppen a Czuczor 
és a Virág utca kiépítéséhez szükséges 
közbeszerzési eljárás elindítása ügyében 

járt el, illetve szólt hozzá az ülésen.

Itthon, Fóton tehát a szokott módon zajlik az élet az Ön-
kormányzatban. Az új közbeszerzési tanácsadó mellett új 
főépítészt és új jegyzőt is találunk a Városházán. Bugár-Mé-
száros Károly főépítész úr januártól dolgozik nálunk. Ko-
rábban építészmérnöki diplomával, 36 éven át dolgozott 
vezető beosztásokban a magyar műemlékvédelem különbö-
ző területein.
Dr. Finta Béla jegyző, évekkel korábban ellátta már a jegy-
zői feladatot Fóton, most március 1-től kapott ismételten 
megbízást, azóta vezeti aFóti Közös Önkormányzati Hiva-
talt, s vesz részt a képviselő-testületi üléseken.

tavaszi Hőszigetelés akCiÓ

komplett rendszerre:

• JUbizol ePs-80

homlokzati hőszigetelés 10 cm: 1397 Ft/m
2

• JUb mark Polisztirol ragasztó 25 kg: 1334 Ft/zs.

• JUbizol ePs-100

lépésálló polisztirol projekt ár: 190 Ft/m
2
/cm

az árak az áfát tartalmazzák!

részletekről, ingyenes szállítás feltételeiről

érdeklődjön kereskedésünkben.

nyitva: hétfő–péntek 7–16.30 • szombat: 8–12

termékek kis-

és nagykereskedelme!

színkeverés Helyben is, akÁr azonnal!

Hő-, Hang- és vízszigetelő

termékek széles vÁlasztéka!

Dr. Finta Béla jegyző és Dóráné dr. Kuzmann Katinka 
aljegyző 
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Beszámoló a Tankerület nevelési intézményeiről, a Zöld Híd hulladékgazdálkodásáról, Fót beruházásairól és a Hun-
gária Értékpapír Zrt-nél lekötött összegekkel kapcsolatos fejleményekről.

KözmeGHallGatás

A közmeghallgatáson a képviselő-testület fogadta a lakossá-
gi észrevételeket, előtte azonban Bartos Sándor polgármes-
ter beszámolt Fót idei évben történt fejlesztéseiről, beru-
házásairól, majd Fót veszélyben lévő 1 milliárd forintjával 
kapcsolatos tudnivalókat is ismertette.
A közmeghallgatáson vendégünk volt Eich László, a járási 
tankerület vezetője, Farkas Balázs, a Zöld Híd hulladékke-
zelő cég ügyvezető igazgatója (a korábbi ügyvezető, Gyenes 
Szilárd, akit a fóti lakosság már több hasonló eseményen 
megismerhetett, jelenleg Gödöllő város alpolgármesteri tiszt-
ségét tölti be), Tóth Csaba a Dunakeszi Rendőrkapitányság 
vezetője, és Novák Gábor Zsolt fóti őrsparancsnok. 
Polgármester úr felkérte a tankerület vezetőjét, hogy számol-
jon be a Fót nevelési-oktatási intézményeiben zajló tevékeny-
ségekről. Eich László igen részletesen elemezte az iskolákban 
folyó munkát, amely alapján a lakosság elégedett lehet.
Farkas Balázs és egyik munkatársa a hulladékkezelés, hulladék-
szállítás körülményeit tárta szintén kellő részletességgel a hallga-
tóság elé, nem titkolva a Zöld Híd gazdasági nehézségeit sem.

A megjelent fótiak érthető módon sok más mellett legin-
kább a Fót értékpapírjaival kapcsolatos tájékoztatást várta, 
amellyel kapcsolatban Bartos Sándor polgármester a követ-
kező összegző beszámolóval igyekezett kielégíteni a kíván-
csiságot. A tájékoztatót teljes terjedelmében közöljük

„Az Önkormányzat 2012. decemberében több pénzinté-
zetet megkeresett, hogy szabad pénzeszközeit befektesse. A 
legjobb ajánlatot a Hungária Értékpapír Zrt. adta. 
Ezt követően 2013. július 11. napján Pozderka Gábor ak-
kori alpolgármester 500 millió forint értékben szerződést 
kötött polgármesteri utasítás alapján, melynek hátterét a 
2013. évi költségvetési rendelet képezte. 
A szerződésben rögzítésre kerültek a lehetséges, államilag 
garantált, tőkevédett befektetési eszközök: MNB kötvény, 
Magyar Államkötvény és Diszkontkincstárjegy. 
A befektetést követően az ígért hozamnövekedés bekövet-
kezett, a 2014. III. negyedéves kimutatás alapján 49 millió 
forint befektetési hasznot sikerült elérni. 

A bíztató adatok birtokában – a költségvetést nem veszé-
lyeztetve – az önkormányzat a befektetési összeg további 
500 millió forinttal történő növelését kezdeményezte. Ren-
delet felhatalmazta a polgármestert, hogy lekösse a szabad 
pénzeszközöket, az önkormányzat kizárólag államilag ga-
rantált elhelyezést kért. 
A szerződésmódosítás további 500 millió forint elhelyezé-
séről rendelkezett, változatlanul hagyva az alapszerződésben 
foglaltakat. A módosítás alapját a 2014. évi költségvetési 
rendelet képezte, azzal, hogy a szerződésmódosítás előtt a 
rendeletnek megfelelően több ajánlat is bekérésre került, 
a befektetést az önkormányzat könyvvizsgálója is vélemé-
nyezte és javasolta.
Az összeg elhelyezését követően a Hungária Értékpapír Zrt. 
tájékoztatást küldött a befektetett pénzeszköz 2014. IV. ne-
gyedéves állásáról, mely 1 milliárd 84 millió forint volt. 
A Magyar Nemzeti Bank 2015. március 6. napján szabály-
talanságok miatt a Hungária Értékpapír Zrt. tevékenységi 
engedélyét felfüggesztette és az ügyben sikkasztás bűntetté-
nek alapos gyanúja miatt büntető feljelentést tett. 
Az ügy kirobbanását követően 2015. március 24. napján 
személyes egyeztetésre került sor a Zrt. telephelyén, mely 

során azzal kellett szembesülni, hogy a Társaság a szerződés-
ben foglaltak ellenére a befektetési összeg túlnyomó részét 
vállalati kötvénybe helyezte, melyről az önkormányzattal 
nem egyeztetett. 
Az ügy körülményeire tekintettel - megítélésem szerint - 
fennáll annak az alapos gyanúja, hogy a Zrt. részéről bűn-
cselekmény elkövetésére került sor, az ügyben elrendelt nyo-
mozás a Pest megyei Főügyészség fokozott ügyészi felügyelete 
mellett jelenleg is folyamatban van, különösen amiatt is, 
hogy az ügyben több más önkormányzat is érintett.
A rendőrségi eljárás mellett a cég felszámolása is elrendelés-
re került, a hitelezői igényét a felszámolást végző cég részére 
az önkormányzat a múlt hét folyamán bejelentette.
Az, hogy a befektetett összeg sorsa miként alakul, arról az 
ügy összetettsége és bonyolultsága miatt jelenleg még nem 
adható korrekt válasz, erre a megkeresésünkre még semmi-
lyen hivatalos tájékoztatást nem kaptunk.
Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy a Hungária Ér-
tékpapír Zrt. ügye az önkormányzat likviditási működését 
semmilyen mértékben nem veszélyezteti, az önkormányzat-
nak adóssága nincs, Fót Város Önkormányzat költségvetési 
számlájának egyenlege a befektetett összegen felül, további 
2 milliárd 337 millió forint. 
Az Önkormányzat működése tehát biztonságban van, a 
már megkezdett és jelenleg folyamatban lévő, valamint a 
már előkészítés alatt álló fejlesztések, beruházások folyat-
hatóak, azok megvalósulását a kirobbant brókerügy nem 
veszélyezteti. Az ügy további fejleményeiről a tisztelt la-
kosságot a későbbiekben tájékoztatni fogom.”

A közmeghallgatás folyamán a megjelent emberek megle-
hetősen sok kérdést tettek fel, melyekre választ is kaptak, 
melynek következtében a fórum több órán keresztül tartott. 
A legtöbbször, leghangsúlyosabban megfogalmazott észre-
vételek, kérdések és kifogások a következők.
 
Szemétszállítás, lomtalanítás, zöldhulladék elszállítás, az 
utak állapota, a külterületek helyzete, a csapadékvíz elve-
zetés, a városi tájékoztatás helyzete, a jegyzők cserélődése, 
a játszóterek, térfigyelő kamerák, útépítések, a bölcsőde 
késedelmes használatba vétele, az újonnan elkészített utak 
melletti árkok felett átvezető kocsibejárók hiánya, utcanév 
táblák és házszámozások hiánya, a postások megbízhatatlan 
szolgáltatása, elhanyagolt, szemetes közterületek, a Széche-
nyi utca csatornázása, amire a lakosság 12 éve befizette az 
összeget, kátyús, gödrös utak, a Somlyó-tó környék csator-
názásának hiánya és a rossz, gödrös utak, a vásártéri játszótér 
állapota, Baross utca járdája, felelősök keresése különböző 
műszaki, tervezési ügyekben, a pedagógusok, dajkák és más 
közalkalmazottak munkabéren felüli juttatásainak keveslése 
(kafetéria zárolás, helyettesítési és továbbképzési költségek 
hiánya), önkormányzati létszám és költségvetés, hangosítás 
hiánya temetéseken, óvodai gyermekfelvételek, polgárőrség 
a külterületeken, a városfejlesztési terv közzétételének hiá-
nya, a tó melletti vasúti megálló balesetveszélyes lépcsője, 
az építési, fejlesztési munkák  ellenőrzésének hiánya, mikor 
lesz Fóton Okmányiroda, stb. 

Merkwart Krisztián, Németh József alpolgármester, Bartos Sándor polgármester, dr. Finta Béla jegyző, Lévai Sándorné

Az első hozzászóló

Kérdés feltevés és a hallgatóság egy csoportja

A közmeghallgatáson szóvá tett félkész játszótér a Vásártéren

K Ö Z L E M É N Y
A Jobbik üdvözli, hogy nyomozás indult a fóti brókerbotrány ügyében.

A Jobbik örömmel értesült róla, hogy sajtóhírek szerint a Pest Megyei Főügyészség különösen 
jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntette miatt nyomozást indított, miután a 

fideszes városvezetés az elmúlt években összesen egymilliárd forintot helyezett el a márciusban 
bedőlt Hungária Értékpapír Zrt.-nél a város vagyonából. A város fideszes vezetői a dokumen-
tumok szerint nem kötötték ki azt – amit törvény egyébként kötelezővé tesz –, hogy a város 

megtakarítását kizárólag tőkevédett, állami értékpapírokban helyezzék el. Ennek eredményeként 
a befektetett egymilliárd forintot és hozamait jelentős részben vállalati kötvénybe fektették, és a 
brókercég csődjével a pénz bizonytalanná vált a város számára. Miután az ügy dokumentációját 
az ügyészség rendelkezésére bocsátottuk, megalapozottnak találták feljelentésünket, és fentiek 

szerint nyomozás indult az ügyben.A Jobbik felszólítja Tuzson Bencét, Fót fideszes országgyűlési 
képviselőjét, hogy tegyen meg mindent a Fidesz által vezetett város kárának enyhítésére és a 

lehető legtöbb segítséget nyújtsa a nyomozás sikere érdekében.
Varga Zoltán Péter, a Jobbik Pest megyei 5. választókerületének elnöke

HELYEsbítÉs
Előző lapszámunkban szá-
moltunk be róla, hogy Fót 
és Dunakeszi közös körzeti 
megbízott rendőri irodát 
nyitott a két város határán 
lévő TESCO épületében.
Ezúton tudatjuk, hogy Fót 
város azért nem képviseltet-
te magát a megnyitó esemé-
nyen, mert az önkormány-
zathoz erről az időpontról 
nem kapott meghívót, így, 
mivel nem tudtak róla, nem 
is tudtak részt venni rajta.
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Most mindent beleadtunk!
Digitális tévé, internet és telefon együtt,  
három hónapig havi 1190 Ft-ért

összes
tévécsatornánkkal

3 hónapig az

Válaszd új kétéves lakossági szerződéssel bármely digitális Színvilág csomagunkat, és nemcsak a három szolgáltatást 
kapod meg az első három hónapban havi 1190 Ft-ért, hanem a legtöbb filmcsatornánkat és az összes nálad elérhető 
tévécsatornánkat is! A negyedik hónaptól a Színvilág csomagodhoz tartozó teljes havi díj és csatornacsomag lép életbe. 
Az elérhető ajánlatokról érdeklődj a legközelebbi Invitel Pontban, a 1288-as telefonszámon vagy az invitel.hu oldalon.

Az ajánlat 2015. május 4-étől visszavonásig érvényes, az Invitel szolgáltatási területén, digitális tévé- és legalább még egy szolgáltatást egyben tartalmazó Színvilág cso-
magra előfizető, új lakossági ügyfelek számára. Az előfizetői jogviszony határozott időn belüli felmondása esetén az előfizetőt az ÁSZF szerinti kötbérfizetési kötelezettség 
terheli. A díjak az áfát tartalmazzák.

Invitel Nap: Fót, Szent Benedek park 69., minden héten csütörtökön 10.00 és 18.00 óra között 
Értékesítőnk: Lelovich György  Tel.: +36 20 372 0123

15
05
11
-A

IN_33012729_Majusi_TVC_FotiHirnok_186x268.indd   1 4/27/15   1:38 PM

A McDonald’s Magyarországi Étterem Hálózat Kft. 1988-ban nyitotta meg első éttermét Budapesten a Régipos-
ta utcában, mára közel 100 éttermünkkel a hazai piacon a gyorséttermek körében piacvezetők vagyunk.
Vállalatunk egyik legfontosabb értékének a munkatársait tekinti, ezért igyekszünk mindent megtenni azért, hogy 
munkavállalóink elégedettek legyenek munkahelyükkel, hosszú távon megtalálják számításaikat, egy jó csapat-
ban, motiváló környezetben végezhessék munkájukat. Ezt bizonyítja az is, hogy az elmúlt két évben a McDo-
nald’s hivatalosan is Magyarország legjobb munkahelyei közé tartozik. 
Munkatársakat keresünk az M3-as Fóti úton működő éttermünkbe, teljes és rész munkaidőben, az alábbi 
munkakör betöltésére:

ÉTTERMI DOLGOZÓ
Mik lesznek a feladataid?
• vendégek udvarias, barátságos kiszolgálása
• konyhai feladatok előírások szerinti elvégzése
• takarítási feladatok ellátása

Mik az elvárásaink?
• legyen jó kommunikációs készséged
• szeress csapatban dolgozni
• rendelkezz magas szintű munkabírással
• legyen kedved tanulni
• legyél lendületes, pozitív

Mit adunk a munkádért cserébe a fizetéseden kívül?
• garantált 100.000 Ft-os kezdő fizetést
• béren kívüli juttatásokat
• dolgozói buszjáratot biztosítunk IV. kerület Újpest 
Központtól és XV. kerületből Újpalota, Pólus Centertől
• útiköltség térítés
• rugalmas munkaidő-beosztást
• támogató csapatot
• stabil, megbízható munkahelyet
• munkaruha, munkacipő juttatást
• személyzeti étkezést
• karrierlehetőséget, ami mindenki előtt nyitva áll

Pályakezdők jelentkezését is várjuk!

Amennyiben hirdetésünk felkeltette az érdeklődésedet, és szeretnél éttermi csapatunk tagjaként dolgozni, 
juttasd el önéletrajzodat fizetési igény megjelölésével az alábbi elérhetőségre: 

felvetel@hu.mcd.com
www.mcdonalds.hu/karrier

Megnyílt 
az ÖnkorMányzati 

Képviselői iroda
Május 4-én felajánlás alapján történő magánfi-

nanszírozással Önkormányzati Képviselői Iroda 
nyílt Fóton, a József Attila utca 56 szám alatt.

Az iroda előreláthatóan helyet ad lakossági 
tájékoztatóknak, fogadóóráknak, önkormányzati 

képviselői megbeszéléseknek.
 

Bíró zoltán, a 4. számú választókörzet képvi-
selője felé szintén ebben az irodában lehet jelez-
ni a körzetben esetlegesen felmerülő gondokat 

hétfőtől csütörtökig 8.30-13.30 között, illetve 
telefonon a 0627/996882 vagy a 0630/8848021-es 

telefonszámokon, valamint 
a birozoltan11@gmail.com e-mail címen. 

Fenti helyszínen Bíró zoltán fogadóórákat tart 
minden hónap első hétfőjén, 18.00 órai kezdettel 

Végül, de nem utolsó sorban, indokolt esetben, 
előzetes egyeztetés alapján az épületben talál-
ható tárgyaló helyszíne lehet civil szervezetek 

esetleges üléseinek, megbeszéléseinek.  

KÖZLEMÉNY
ÚJRA TÜDŐSZŰRÉS FÓTON!

Tisztelt Lakosság!
Fót Város Önkormányzata tüdőszűrést szer-

vez a fóti lakosok számára.
A tüdőszűrés helye: 

Vörösmarty Művelődési Ház, Bársony terem
Fót, Vörösmarty tér 3. 

A tüdőszűrés időtartama:  
2015. május 28. – június 12. között

A tüdőszűrés vizsgálati ideje:
Hétfő, szerda: délután 12 -18 óra között

Kedd, csütörtök, péntek: délelőtt:  8 - 14 óra 
között

Kérjük személyigazolványát, lakcímkártyáját, 
TAJ kártyáját és ha rendelkezik vele, a korábbi 
szűrővizsgálati kiskönyvét is hozza magával. 

Bartos Sándor
polgármester
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nevelés-oktatás
apponyi francisKa napja az óvodában

Óvodánk névadója, gróf Károlyiné Apponyi Franciska volt, 
tiszteletére, közelgő születésnapja alkalmából rendeztük ezt 
az eseményt, minden év tavaszán meg szoktunk emlékezni 
névadónkról.

A nevelőtestület javaslata alapján ebben az évben más for-
máját választottuk a megemlékezésnek, Apponyi - Családi 
Napot szerveztünk. Javaslatunkat természetesen a Szülői 
Közösség képviselőivel is megbeszéltük, akik nagyon lelke-
sen támogatták az ötletet, és a szervezésből és lebonyolítás-
ból is kivették a részüket.
 
Az egész napos rendezvényt április 24-re, péntekre tettük. 
A nap folyamán voltak vetélkedők, sportversenyek, közös 
játékok, ugráló-vár, zsákbamacska, tombola, de szerveztünk 
hangszer bemutatót, néptánc bemutatót, bemutatkoztak 
judósaink, volt még  apa - gyerek focimérkőzés is. 
Délután a kisgyermekeikkel együtt a szülők is részt vehet-
tek az óvoda udvarán zajló vidám eseményeken, melyet este 
bográcsozással zártunk. 
Mindhárom épületben a helyi sajátosságoknak megfelelően 
álltak össze a programok, a szülők visszajelzése alapján azt 
mondhatjuk, hogy tartalmas, derűs napot töltöttünk együtt.

Intézményünk rendezvényét nagyon sokan segítették, kap-
tunk frissen sült pogácsát, kenyeret, burgonyát, kolbászt, tom-
bola ajándékot. Hálásan köszönjük valamennyi támogatást.

ITT AZ IDEJE, HOGY ÁTVIZSGÁLTASSA AUTÓJÁT
ÉS FELKÉSZÜLTEN VÁGJON NEKI AZ UTAZÁSOKNAK!

AKCIÓNK KERETÉBEN
OLAJCSERE+SZŰRŐ csak 12 990 Ft,

valamint további kedvezmények
a 4 évnél idősebb gépkocsik esetén!

2151 Fót, Fehérkő u. 3. (fóti Auchan mellett) • Telefon: 27 537 381
E-mail: szeleczky@szeleczky.hu • Honlap: www.szeleczky.hu

SUZUKI SZELECZKY
Jöjjön hozzánk! Megéri! 

Míg autóját felkészítjük,

Tesztelje nálunk

az új Suzuki Vitarát!

Hirdetés

Az óvoda március 15-én kitüntetett dolgozója, Bréda Gáborné és 
gratuláló munkatársai

életmentő Képzés az isKolában

Madaras Ádám képviselő úr kezdeményezésére a Fáy And-
rás Általános Iskolában a nyolcadik osztályosoknak dr. Tóth 
Szilvia doktornő bemutatta, hogyan lehet egy bajba jutott 
emberen újraélesztést végezni. Képviselő úr külföldi tapasz-
talatai alapján látta, hogy más országokban mennyire fel-
készültek a civil emberek, hogy szükség esetén másoknak 
segítsenek, ellenben Magyarországon az emberek döbben-
ten állnak a dologhoz, sokszor hozzá sem mernek nyúlni 
a magatehetetlen emberhez. Nem megijedni kell, és főleg 
nem szabad közönyösen elfordulni. Félni sem kell, ha tud-
juk ilyenkor mi a teendő. Ha minden évben a nyolcadiko-
sok kapnak egy ilyen bemutatót, némi gyakorlást, szükség 
esetén sokkal bátrabban és főleg eredményesebben tudnak 
beavatkozni embertársaik életének megmentésébe. 
Nem ördöngősségről van szó, és arról sem, hogy orvosi ké-
pességeket, tudást kellene szerezni. Mindössze arról van szó, 
hogy meg kell tudni állapítani egy összeesett, ájultan fekvő 
emberről, hogy lélegzik-e? Ha nem lélegzik, akkor hogyan 
lehet mesterségesen lélegeztetni, s a szívritmust a mellkas 
ritmikus benyomásával, ún. szívmasszázzsal újraindítani. 
Természetesen ilyenkor segítséget is kell hívni, hiszen még 
ha sikerül is a szívverést újraindítani, akkor is szükség van 
orvosra, mentőre. Az azonnali beavatkozás azonban élet-
mentő lehet, mert, ha a szív nem dobog és a tüdő nem mű-
ködik, akkor az agy nem kap oxigént, s perceken belül vissza-

fordíthatatlan károsodás érheti az embert. Ezt a néhány percet 
kell kihasználni, amíg a mentő is kiérkezik, mert, ha 10 percig 
nem teszünk semmit, várva az orvosra, akkor már legföljebb 
csak a visszafordíthatatlan halál beálltát állapíthatják meg.

Fontos tudnivaló-  hangsúlyozta az orvos, hogy nem kell 
félni hozzányúlni az eszméletlen emberhez. Életet menthe-
tünk, s ha az újraindításnál az erőteljes nyomástól netalán 
egy bordát is eltörtünk volna, azt is meg fogja köszönni 
az illető, miután az életét megmentettük. Ha viszont nem 
merünk hozzányúlni, sokkal nagyobb eséllyel nem lesz rá 
módja, hogy véleményt mondjon, mert a halottak már 
semmit sem mondanak. 
A gyerekek komoly érdeklődést mutattak, számos kérdést 
tettek föl, s lelkesen próbálgatták az orvos iránymutatása 
szerint - gumilabdákon - az újraélesztés műveletét.
Ez a gyakorlat a puszta kézzel történő életmentést készítette 
elő, de van más módszer is, ilyen a defibrillátor szerkezet 
használata, amely azonban nem mindig van kéznél, csak 
nagyobb létesítményekben szoktak ilyet tartani. Ennek hi-
ányában is életeket menthetünk, ha időben tudunk közbe-
lépni, feltéve, hogy tudjuk mi ilyenkor a teendő. 
Reméljük, hogy fokozatosan egyre több ember, különösen 
a fiatalok kapnak ilyen képzést.

WK

iii. fáy ovilimpia

2015 április 15-én a Hívogató nap záró eseményeként került 
megrendezésre, immár 3. alkalommal a Fáy OviLIMPIA. 
Ezen a programon a város nagycsoportos óvodásai, közel 
200 gyermek vett részt. A játékos sportverseny az ünnepé-
lyes megnyitóval, az Olimpiai láng behozatalával, és az olim-

piai eskütétellel vette kezdetét. A közös bemelegítés után sor- 
és váltóversenyek következtek. Az ovisok nagyon ügyesen 
teljesítették a különböző feladatokat. Az olimpiai váltófutás 
méltó befejezése volt a nagyszerű versengésnek. Törő Emese 
ugrókötél és Szalai Lili - Polacsek Petra táncbemutatója nagy 
sikert aratott az ovisok és kísérőik körében. A verseny végén 
minden kis sportoló érem díjazásban részesült. 
Köszönjük a szervezésben és a lebonyolításban részt vevő kol-
légák és diákok segítségét! Külön köszönet a Lani Pékségnek, 
az óvodásoknak felajánlott finom péksüteményekért!
Az eseményen az alábbi óvodák vettek részt:
- Száz Juhocska Református óvoda
- Apponyi Franciska óvoda: Őzike, Delfin, Fruzsina csoport
- Manó Tanoda: Pillangó, Gesztenye csoport
- Fóti Boglárka óvoda: Margaréta, Őzike, Méhecske, Süni, 
Maci csoport

Vidovicsné Balázs Ágnes

Dr. Tóth Szilvia előadását figyelik a nyolcadikosok

Szívmasszázs gyakorlat, a sor szélén, fehér pólóban Madaras Ádám

Csoportos bemelegítés
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nevelés-oktatás
a Garay jános általános isKola Hírei

éneKlem a tavaszt, a fényt...” /József Attila: Tavaszi ének/

Magyarországon és a magyarok lakta te-
rületeken József Attila születésnapján, áp-
rilis 11-én ünnepeljük a költészet napját.

Ez a tavaszi nap mára már a magyar iro-
dalom ünnepévé vált. Ehhez kapcsolódva 
városunkban, Fóton már 11. alkalommal 
rendeztük meg városi szavalóversenyünket. 
Nagy örömünkre az idei évben összesen 8 
általános- és középiskolából harmincnyolc 
fiatal versmondó részvételével zajlott e ne-
mes vetélkedés. Nagyon nagy élmény volt 
ez a délelőtt, mert csodálatos verseket és 
hibátlan versmondásokat hallhattunk. Kö-
szönhetjük ezt a gyerekek tehetségének, 
szorgalmának, a szülők támogatásának és 
a felkészítő tanárok áldozatos munkájának.

Asztalosné Tóth-Fekete Beatrix 
a Fóti Garay János Általános Iskola

intézményvezetője

eGy nap a facebooK viláGa nélKül –florália

Dunakeszin, 2015. 04. 18-a, várakozások és izgalmak napja 
volt. Mindenki egy emberként szorított, hogy a rendezvény, 
amelyet egy már hónapokon át tartó aprólékos és hossza-
dalmas munka előzött meg, megvalósuljon. A helyszínvá-
lasztás (Duna-part) már csak az éppen virágba boruló fák 
miatt is tökéletes volt, de az egyéb dekorációs elemek is 
mind a tavaszköszöntő ünnep hangulatát tükrözték.
A regisztrációnál szinte kígyóztak a sorok, annyian jöttek 
el a FLORÁLIÁ-ra. Az ünnep nyitányát Dióssi Csaba Du-
nakeszi Város Polgármesterének köszöntője alapozta meg, 
aki ezen felül folyamatos munkájával segítette a rendezvény 
lebonyolítását. A FLORÁLIA lényegét és közösségformáló 
szerepét pedig Eich László a tankerület igazgatója mutat-
ta be a résztvevők számára. Hihetetlenül pozitív volt, hogy 
a gyerekekkel együtt teljes családok jöttek el. Úgy véljük, 
a mai rohanó világunkban nagyon fontos, hogy az együtt 
töltött idő színvonala emelje a család életének minőségét. 
Az iskolák rendkívül kreatívan készültek fel településük bemu-
tatására. A táncosok Nagyné Szöllősi Márta tanárnő vezetésé-
vel olyan könnyedséggel mozogtak a színpadon, hogy a kö-
zönséget teljesen magukkal ragadták. A zeneiskolák a különféle 
dallamokkal és hangszerekkel, kiváló aláfestő zenével szépítet-
ték az ünnepet. A jelmezbe bújt lányok gyönyörűek voltak, 
hűen ábrázolták az általuk megszemélyesített Istennőket, a fiúk 
pedig praetorként díszelegtek. A múzeumpedagógiai foglalko-
zás figyelemfelkeltő, és új történelmi ismeretekkel gazdagító 
volt. A gladiátorok és légiósok bemutatója is elvarázsolta a sok 
fiatalt. Aki szereti az állatokat és elég bátorságot gyűjtött, még 
lóhátra is ülhetett. Az ügyesebbek kipróbálhatták magukat az 
ókori mini olimpián. A sárkányhajó a kellemetlen szél ellené-
re is látogatott volt, sűrűn szelte a habokat a vendégekkel. A 
drogprevenciós foglalkozás során önmagukról és társas kap-
csolataikról tudhattak meg többet a gyerekek. A mozgalmas 

programok közben pedig a lucullus-i lakomán a régi időket 
felelevenítő gyümölcskosarakból csemegézhettek a résztve-
vők. Aki még többre vágyott, annak a megjelent árusok is 
különleges ételekkel, finomságokkal szolgáltak, illetve vol-
tak olyanok is, akik kézműves alkotásokkal kápráztatták el 
a tömeget. Az ünnepet az iskolák által készített koszorúk 
vízbe bocsátásával zártuk, amely áldozat Flóra Istennő tisz-
teletére, és az élet ciklusának megújulását szimbolizálja. 
Valamennyi eseményről fotó és videó is készült, amelyek megte-
kinthetőek a Facebookon, a Florália flashmob Dunakeszi-Sorry no 
Internet today csoportban, melyhez előbb csatlakozni szükséges a 
https://www.facebook.com/groups/1635500530017330/ linken. 
A rengeteg visszajelzés alapján, nem volt hiábavaló várakozá-
sunk, egy sikeres és élményekben gazdag eseménynek lehettünk 
részesei. Ezúton is szeretnénk megköszönni a tankerületnek, az 
iskoláknak, minden szervező civilnek és szervezetnek a segítő és 
támogató munkáját! Reméljük, sikerült hagyományt teremteni 
e gyönyörű tavaszi ünneppel. Jövőre szeretettel várunk minden-
kit, hogy ismét együtt töltsünk el egy ilyen szép napot! 

A szervezők munkáját megköszönve: Baróka Bianka asszisztens 

ErEdMÉNYEK
5-6. osztályosok

I. helyezett Vizsy Domonkos, Fazekas Mihály Német Nyelvoktató Nemzetiségi 
Általános Iskola Dunakeszi

I. helyezett Seszták Anna, Fóti Fáy András Általános Iskola
II. helyezett Laczkó Lotti, Fóti Garay János Általános Iskola

III. helyezett Biben Barnabás, Fóti Garay János Általános Iskola
Különdíj: Szente Nóra, Fóti Garay János Általános Iskola

7-8. osztályosok
I. helyezett Cseh Márton, Fóti Ökumenikus Általános Iskola és Gimnázium
II. helyezett Jobbágy Dániel, Bárdos Lajos Általános Iskola Dunakeszi

II. helyezett Biben Karina, Fóti Garay János Általános Iskola 
III. helyezett Rigó Alexandra, Fóti Garay János Általános Iskola

Különdíj: Monoki Marcell, Bárdos Lajos Általános Iskola Dunakeszi
Türner Tímea, Fóti Garay János Általános Iskola

Középiskolások
I. helyezett Klacskó Regina, Fóti Népművészeti Szakközépiskola és Gimnázium

II. helyezett Bűn Réka, Fóti Népművészeti Szakközépiskola és Gimnázium
III. helyezett Bocskai Noémi, Fóti Népművészeti Szakközépiskola és Gimnázium 

Minden intézménynek köszönjük a részvételt.

Domokos Istvánné szervező

a mi sulinK, aHova szívesen járunK!
Március utolsó 
hétvégéjén isko-
lánkban húsvéti 
játszóház várta a 
diákokat és csa-
ládjaikat. Több 
helyszínen fogad-
ták a lelkes, kre-
atív pedagógusok 
az érdeklődőket, 
akik különböző 
díszeket, deko-
rációs tárgyakat 
készíthettek. A 
tojásfestés mellett 
gyönyörű képeslapokat, vesszőből font ajtódíszeket, textil-
ből varrt húsvéti tojásokat lehetett készíteni. A Manósuli 
óvodásai a tantermi foglalkozás után lelkesen vetették bele 
magukat a kézműveskedésbe. Igazán szép, ünnepváró han-
gulatot varázsoltak az itt dolgozó nevelők, köszönet érte! 
Március 30-án ötödikes és hetedikes diákjaink a Bűvös-
völgyben jártak, ahol a tudatos médiahasználattal ismer-
kedtek, újságot szerkesztettek, rádióműsort, tévés hírösz-
szeállítást, időjárás-jelentést készítettek, filmet forgattak. Az 
elkészült anyagokat kézhez kapták, letölthették, melyekből 
iskolai kiállítás is készült.
Április 3-tól 12-ig tartott a tavaszi szünet, ami elég hosszú 
volt ahhoz, hogy mindenki kipihenten vághasson neki an-
nak a két hónapnak, ami még hátra van a tanévből. 
Április 18-án, szombaton több helyen is érdekeltek voltak 
iskolánk tanárai, diákjai. Színjátszóink a Weöres Sándor 
Országos Gyermekszínjátszó Fesztivál megyei döntőjén 
vettek részt Inárcson. Három színdarabbal készültek, az 
Elsötétített város a szeme (rendezte: Kis Tibor) arany, az 
Álomjáró (rendezte: Kovács Éva) szintén arany, a Tanulság 
(rendezte: Kovács Éva) pedig ezüst minősítést kapott. Az 
arany minősítésű produkciók a budapesti regionális döntő-
be jutottak. A kimagaslóan szép eredményhez gratulálunk 
Kovács Éva és Kis Tibor pedagógusoknak, valamint a dön-

tőn részt vevő diá-
koknak! Köszön-
jük szépen a lelkes 
szülői segítséget, a 
szállítást, a helyszí-
ni szurkolást.
Az iskolában ezen 
a napon végéhez 
ért a Manósuli. 
Míg a gyerekek 
a tornateremben 
játszottak, majd 
kézműveskedtek, 
addig a szülők a 
leendő elsős taní-

tókkal összegezték az elmúlt hónapok eseményeit. Minden 
szülő kézhez kapta azokat a feladatlapokat, amiket a gye-
rekek oldottak meg a foglalkozások során, a pedagógusok 
örömmel számoltak be arról, hogy a gyermekek szeptember 
óta milyen sokat fejlődtek. A gyerekek búcsúzóul emlékla-
pot kaptak, a szülők pedig néhány jó tanácsot, amivel to-
vább segíthetik a leendő elsősöket.
Felsős diákok egy csoportja Dunakeszire indult, hogy részt 
vegyenek a Floralia elnevezésű római kori tavaszköszöntő 
mulatságon.
Április 21-23 között az iskolában Egészséghét programso-
rozat zajlott. Minden reggel közös reggeli tornán lehetett 
részt venni a tornateremben. A délelőtti szünetekben teaház 
várta a felfrissülésre vágyókat. Az aulában színes faliújság 
hirdette a sokszínű programot: salátakészítés, egészségügyi 
előadások, focitorna, tájékozódási futás, akadálypálya, ke-
rékpártúra, angol kaszinó, aszfaltrajzverseny... - mindenki 
találhatott magának megfelelő elfoglaltságot!
Április 28-án Jótékonysági Est-en vehettünk részt, ahol a 
műsort iskolánk tanulói adták, az osztályok mutattak be 
egy-egy rövid előadást. A jótékonysági célra szánt összeget 
az iskola informatikai fejlesztésre kívánja fordítani. A támo-
gatásokat ezúton is köszönjük!

SzMK

KórustalálKozó
Március 27-én, az esti órákban tartottuk a Kisalagi Pedagó-
gus Női Kar fennállásának 15. évfordulóját, kórustalálkozó 
formájában. A Németh Kálmán Általános Iskola és AMI 
adott otthont a rendezvénynek. A szokásosnál szűkebb kör-
ben ünnepeltünk. 

Az iskola Margaréta Kamarakórusát Hegedűs Katalin tanár-
nő (őt szólóénekre is felkértük) vezetésével, a Fóti Zeneba-
rátok Egyesületének Kamarakórusát Horváth Enikő karve-
zető vezetésével és a Fóti Zeneiskola Arco Kamarazenekarát 
hívtuk meg, amelynek művészeti vezetője Láng András. Az 
előadást jelenlétével megtisztelte Fót város polgármestere, 
Bartos Sándor is. Az ünnepet Bohus Zoltán intézményve-
zető néhány kedves mondattal nyitotta meg.
A műsort a kórusok repertoárjának jellege és a közös zene-
kari kíséretes művek alapján állítottuk össze. Az est első ré-
szén tavaszváró, szerelemről szóló, játékos témájú madrigá-

lok hangzottak el (Virágom, virágom; Ünnepre jöttünk; 
Libanóta), majd néhány spirituálét énekeltek az énekkarok 
(Zúgj hullám; Égi vasút). Végül filmek kísérőzenéi kapták a 
főszerepet az iskolai kórusok és a zenekar előadásában. 
A közös darabokban minden kórus énekelt és a zenekar 
kísérte őket. Az átiratokat Józsáné Horváth Zsuzsannának 
köszönhetjük, a magas színvonalú zongorakíséreteket pedig 
Tóth Etelkának és Rigó Dánielnek. 

Az est záró száma egy nekem nagyon kedves dal volt, ami 
a békéről, a szeretetről szól: Milyen szép ez a Föld! címmel. 
A műsor kötetlen beszélgetéssel, kis vendéglátással, ének-
léssel zárult. Remélem, a jelen lévő gyermekeknek is olyan 
élményben volt részük,  mely világossá teszi számukra, a 
közös éneklést lehet szeretni, örömmel  művelni.

Bartháné Koczka Mónika - karvezető
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nevelés-oktatás
a zeneisKola Hírei

Ismét szép sikereket értek el a Fóti Zeneiskola növendé-
kei!  A Vecsési Zeneiskola által rendezett III. Rézfúvós 
Mini-kupán Kovács György trombitaművész - tanár  há-
rom trombitás növendéke szerepelt eredményesen.
Lőrik Bálint az 1. osztály kategóriában 3. helyezést ért el. 
Sipos Enikő a hangszeres előképző 1 kategóriában szin-
tén 3. helyezést ért el. Nagy Ágoston a hangszeres elő-
képző 1 kategóriában kupagyőztesként 1. helyezett lett. 
A felkészítő tanárnak és a diákoknak is köszönjük a szép 
versenyeredményeket, és további jó munkát kívánunk!
Erdős Balázsnak is gratulálunk, aki szintén Kovács 
György tanítványaként felvételt nyert a váci Pikéthy 
Tibor, illetve a budapesti Szent István Zeneművészeti 
Szakközépiskola trombita szakára. Most már ő dönthet, 
hol fog tanulni szeptemberben!

„Elérkezik az idő, amikor el kell válni! Az öregek meg a fiatalok nem szoktak együtt maradni!”    Maupassant

marica …

Tudtuk, hogy eljön az idő, de reménykedtünk, hogy az idő türelmes, megértő, nem sürgeti az embert. Valójában 
nem panaszkodhatunk. Hosszú, értelmes, szorgalmas, emlékekkel teli életet élhetett Katona Béláné, Marica néni. 
Ha csak ennyit mondunk Fóton: Marica, mindenki tudja, kit rejt e név. Majd minden fóti család emlékében 
ott van. A 20. század közepén kezdett Fóton tanítani, az akkor még 1. Számú Általános Iskolában. A 2. Számú 
Általános Iskola (ma Garay) első kövének lerakásától izgalommal követte az iskola felépülését. Boldogan lépett be 
az 1961. szeptemberében új munkahelyére, ahol 40 évig – nyugdíjba vonulásáig – tanított. Nagyszerű ember és 
pedagógus volt. Móriczcal együtt vallotta „Én azt hiszem, annál nincs nagyobb öröm, mint valakit megtanítani 
arra, amit nem tud, és nagyobb jótétemény sem.” A tanításon kívül megszervezte, hogy iskolánk gyerekei 25 éven 
keresztül eljussanak színházba, hangversenyre. Vitte tanítványait az Operába, a Vígszínházba, a Zeneakadémiára. 
Nagyon szeretett utazni. Ezekből az élményekből tanítványai és azok szülei is sokszor részesültek az általa 
szervezett utak során. Szívügyének tekintette, hogy az utókor is megismerhesse Fót történetét. Fáradtságot 

nem kímélve tanítványaival együtt járta az akkor még falut, minél több eredeti anyagot megmentve. 
A történelem vihara őt is megtépázta, de lénye ennek ellenére örök optimizmust sugárzott. Nagyon szerette a gyerekeket, 
minden tanítványát szinte sajátjának tekintette. Neki az iskola nem a munkahelyet jelentette, hanem a második otthonát. 
Már rég nyugdíjban volt, de még tanított. Az 50. ledolgozott tanév után gondolta úgy, befejezi, de a szíve mindig vissza-
húzta közénk. Bejárt hozzánk, olykor egy nagy tálca frissen sütött palacsintával, bíztatást sugározva felénk a folytatáshoz. 
Nagyszerű ember volt. Tudjuk, hogy Marica és majd 60 éven át hű társa, Béla bácsi „nem távoznak örökre. A viszontlátás 
reményében járják útjukat. Ez a búcsú csupán átmeneti.”(Miyao Tomiko)
Drága Marica! Örökké emlékezni fogunk Rád: volt tanítványaid, szüleik, Fót kulturális intézményeinek dolgozói, volt 
kollégáid, és akik még ismertek és szerettek Téged. Nyugodj békében! A Fóti Garay János Általános Iskola nevelőtestülete

MEGHÍVÓ!
Szeretettel hívunk 

minden érdeklődőt a 
Régi Zeneakadémia 

kamaratermébe, 
(Budapest, VI. ker. 
Vörösmarty utca 

35.) a 2015. május 
23-án, szombaton, 
11 órakor kezdődő  
matiné koncertre. 

Közreműködik: Dányi 
Árpád a Fóti Zeneiskola 
zongoraművész - tanára.

Gedai György

ZONGOrAAVAtÓ ÜNNEPI HANGVErsENY
Csomádon 4 éve beindult a szervezett zenei oktatás, a község zeneiskolája Fót város ze-
neiskolájának kihelyezett tagozataként működik. A 4 év alatt a zenét tanulók létszáma 
fokozatosan emelkedett, jelenleg körülbelül 50 diák jár Csomádon a Zeneiskolába. A 
korszerűen felújított Művelődési Ház otthont adhat a zenét tanuló gyermekek és taná-
rok hangversenyezésére, de lehetőség nyílik más vendégművészek szereplésére, sőt ze-
nei kurzusok szervezésére. Ezek megvalósulásáért azzal a kéréssel fordultunk Csomád 
polgármesteréhez és a képviselőtestülethez, hogy támogassák egy erre alkalmas, korsze-
rű hangszer megvásárlását. Az önkormányzat a kérésre igent mondott, így egy értékes 
koncertzongora érkezett a csomádi művelődési házba. Szeretnénk ezt a nagylelkűséget 
megköszönni egy színvonalas zongoraavató hangversennyel, melyre szeretettel várjuk a 
fóti zeneszeretőket, a zeneiskolásokat és szüleiket is, valamint minden kedves érdeklődőt. 
Reméljük, hogy ezzel az eseménnyel a Fóti Zeneiskola zongora- és kamarazene szakos 
növendékei előtt egy csodálatos lehetőség nyílik meg a zene művelésére, és színvonalas 
hangversenyek szervezésére. 

Rigó Dániel

Ballagási ünnepségen a Waldorf Iskola végzősei

Elballagtak a Népművészeti Iskola végzős növendékei 
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Hálózat a Kultúráért M

2015. május 16. 
Vörösmarty M

(2151 Fót, Vörösmarty tér. 3.)

Szilágyi Éva
Fazekas József

Turai Kiss Mária 
Wolskyné Farkas Mónika

Kolostyák Gyula 

Hálózat a Kultúráért, M

Műsor rendezője: Farkas József HAKME 
Mű

      A jegyek a 

  
 

Májusi  
- operett Műsor

Hálózat a Kultúráért Művészetért Egyesület elő

2015. május 16. 15.oo
Vörösmarty Művelődési ház

(2151 Fót, Vörösmarty tér. 3.)

Fellépő művészek: 
Szilágyi Éva- Magyar Operett Színház művésze

Fazekas József- dalénekes 
Turai Kiss Mária - nótaénekes 

Wolskyné Farkas Mónika- énekes, előadómű
Kolostyák Gyula - nótaénekes 

Közreműködik: 
Hálózat a Kultúráért, Művészetért Egyesület Cigányzenekara

ője: Farkas József HAKME Egyesület elnöke
Műsorvezető: Farkas Mária

Belépőjegy: 800Ft 

A jegyek a helyszínen és elővételben is kapható
 06 70 331 58 06 

www.vmh.hu
fotimuvhaz@gmail.com
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vészetért Egyesület előadásában

15.oo óra 
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űvésze

őadóművész

vészetért Egyesület Cigányzenekara
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A művész a közönség elé helyezi el
Európa legmodernebb szállítható hangver

ennek köszönhetően 

A koncert a művész közvetlenségével interaktívvá válik.
Olyan világklasszikusokat hallhatnak,

J. S. Bach: d-moll Tokkáta és Fúga, Air, Badinerie; Handel: Halleluja;
Pachelbel: Kánon; Albinoni: Adagio; Schubert: Ave Maria stb.
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A művész a közönség elé helyezi el 
Európa legmodernebb szállítható hangversenyorgonáját

ennek köszönhetően látják a kéz-, és lábjátékát.
 

A koncert a művész közvetlenségével interaktívvá válik.
Olyan világklasszikusokat hallhatnak, mint: 
moll Tokkáta és Fúga, Air, Badinerie; Handel: Halleluja;

Pachelbel: Kánon; Albinoni: Adagio; Schubert: Ave Maria stb.
   

00 Ft 

00 Ft 

jegyértékesítés: 
  

 

Vörösmarty tér 3.  
331 58 06 

www.vmh.hu 

https://www.facebook.com/vorosmarty.muvelodesihaz 

senyorgonáját, 
. 

A koncert a művész közvetlenségével interaktívvá válik. 

moll Tokkáta és Fúga, Air, Badinerie; Handel: Halleluja; 
Pachelbel: Kánon; Albinoni: Adagio; Schubert: Ave Maria stb. 

A Városi KönyVtár hírei:

Május 14. 18.00:
Értéktár klub

Felnőtt részleg

Május 15. 18.00:
Koncz Gyöngyi művésztanár

„Érintés” c. kiállításának megnyitója.
Felnőtt részleg

Május 30-án a Gyereknapon 10 és 18 óra között 
ismét megtaláltok minket a Fóti-tónál!

Július 21-től augusztus 8-ig
könyvtárunk zárva tart.

Programjaink ingyenesek, mindenkit szeretettel 
várunk!

Könyvtárosok

Szeretettel várjuk a trianoni diktátum 95. évfordulója és a Nemzeti Összetartozás Napja 
alkalmából tartandó rendezvénysorozatunkra, melynek programja: 

2015. június 4.-én (csütörtökön) 
183o-kor 

a Vörösmarty Művelődési Házban 
 

a megjelenteket köszönti: 
Bartos Sándor polgármester 

 
 

Dr. Botlik József 
történész előadása: 

 
Kárpátalja 1920 - 2015 

 
Közreműködik: 

Csihar Fanni 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2015. június 6.-án (szombaton) 
15oo órakor 

podolini Németh Kálmán Emlékházában 
 

a megjelenteket köszönti: 
Bartos Sándor polgármester 

 
Ima Magyarországért 

Fót lelkipásztorai részvételével 
 

megemlékezésünket  
a Beneš dekrétumok  áldozatainak  

ajánljuk, vendégünk: 

Prof. Dr. Popély Gyula 
 

 Közreműködik: Kulcsár Lajos 
       Borka Zsolt 
       Sillye Jenő és barátai 

 
A trianoni diktátum aláírására 1920. június 4-én,  magyar idő szerint 1632-kor került sor. 

2015. június 4 - én 1632-kor egyszerre kondulnak meg Fót harangjai. 
Várjuk azok jelentkezését, akiknek családi legendáriuma őriz e témában történetet! 

Szervező: Fóti Közművelődési és Közgyűjteményi Központ www.vmh.hu, fotimuvhaz@gmail.com, Tájékoztatás: Bicskei Éva igazgató (06/709-67-67-33) 

ÓÓÓVVVOOODDDÁÁÁSSSOOOKKKNNNAAAKKK
KKKIIISSSIIISSSKKKOOOLLLÁÁÁSSSOOOKKKNNNAAAKKK

 
SZEPTEMBER 25-Én 10.00 órakor  
SSÜÜSSÜÜ,,  AA  SSÁÁRRKKÁÁNNYY  KKAALLAANNDDJJAAII  

zenés mesejáték aHadart Művészeti 
Társulás előadásában 

 

 
OKTÓBER 16-án 10.00 órakor 

AA  BBÁÁTTOORR  SSÜÜNN  
zenés bábmese a Budai Bábszínház 

előadásában

 
NOVEMBER 20-Án 10.00 órakor 

HHOOLLLLEE  AANNYYÓÓ  
zenés mesejáték a győri Csörgősipka Színház előadásában 

-------------------------------------------------------------------------- 
Az előadások helyszíne:

 

Vörösmarty Művelődési Ház Színházterme 
2151 Fót, Vörösmarty tér. 3.  Tel: 27 / 537 350, 06 70 331 5806 

 
Az előadások bármelyikét kizárólag a bérlet megváltásával lehet megtekinteni.

A II. világháború 
emlékműve felújításra vár
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Hirdetés

A Németh KálmáN emléKház 
A tErMŐÁG Alkotóműhely 

Tehetséggondozó műhelyünkbe olyan gyermekeket és 
fiatalokat várunk, akik szeretnének megismerkedni a 

rajzolás-festés alapjaival és szívesen fejlesztik művészeti 
ismereteiket és képalkotó képességeiket is. Az Alko-

tóműhely tagjai rendszeresen részt vesznek rajzpályáza-
tokon és megismerkednek Németh Kálmán szobrász-

művész életművével és szellemiségével is.
Alsó korhatár 6 év, felső korhatár nincs. 

A foglalkozásokat minden héten, szombaton: 
9.30 és 12.00 között tartjuk.

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

 MÚZEUMPEdAGÓGIAI FOGLALKOZÁsOK
JÁTÉK A SZINEKKEL ÉS A FORMÁKKAL 
Dramatikus és vizuális játékok óvodásoknak.
MI FÁN TEREM A KÉPZŐMŰVÉSZET?
 Az általános iskola 1-4. évfolyamai számára.

 Ismerkedés a képzőművészet alapjaival 
és Németh Kálmán alkotásaival.

Múzeumpedagógiai óra az 5-8. évfolyam számára:
KÉPES TÖRTÉNELEM

a magyar történelem eseményei, alakjai Németh Kál-
mán művészetében.

KÉPES BIBLIA 
Németh Kálmán művei által ismerkedünk bibliai sze-
replőkkel, történésekkel, üzenetekkel, szentek életével.

A 9-12. évfolyamos csoportok számára: 
BARANGOLÁS NÉMETH KÁLMÁNNAL

a XX. század magyar történelmében.
.Hogyan élte meg és fejezte ki korát Németh Kálmán 
műveiben? Miként lehet a művészet a hazaszeretetre 

nevelés egyik legfontosabb eszköze? 
Műelemzések feladatlap segítségével.

Részletes tájékoztatást Kiss Eszter gyűjteménykezelő – múze-
umpedagógus ad,

a (+36 27) 358 130 vagy a (+36 70) 331 9236 telefonon.

AZ EMLÉKHÁZ NYÁrI NYItVAtArtÁsA
Március 1-től október 31-ig, naponta: 10.00-18.00-ig,

Szünnap: hétfő, vasárnap 

NÉMEtH KÁLMÁN NYOMÁbAN 
V. IFJÚsÁGI KÉPZŐMŰVÉsZEtI ALKOtÓtÁbOr 

1-6. évfolyamos tanulók részére: július 13-17.
7-12. évfolyamos tanulók részére: július 20-24.

Az alkotótáborba jó rajzi adottságú és tehetséges gyereke-
ket ill. fiatalokat várunk, akik a vizuális és művészeti alap-
ismeretek elsajátítása mellett megismerkednek Németh 
Kálmán szobrászművész szellemi és tárgyi örökségével.

 

VILLANYMOTOR
JAVÍTÁS, TEKERCSELÉS

Ruzicska János
Cím: 2146 Mogyoród, Mély út 6.

tel: +36/20-525-4801

néHány Gondolat a mentőHívásról

A mindennapokban 
bármikor előfordulhat, 
hogy a környezetünkben 
rosszul lesz valaki, bal-
eset szemtanúi leszünk. 
Sajnos Magyarországon 
gyakran előfordul, hogy 
az emberek tudomást sem 
vesznek arról, hogy vala-
ki segítségre szorul. Sok 
esetben ez a közömbös 
magatartás az ismeretek 
hiányából adódik. Nem mindenki járatos az elsősegélynyúj-
tásban, de a szakszerű segítségnyújtásra képes mentőszolgálat 
kihívása nem igényel semmilyen előképzettséget.
Az alábbi, az Országos Mentőszolgálat hivatalos ajánlása 
alapján készült ismertetőben összefoglalást kaphat arról, 
hogy miképp kérhet segítséget a mentőszolgálattól.

Ki hívhat mentőt?
Mentés szükségessége esetén bárki hívhat mentőt Magyar-
ország területén.

Mikor hívhat mentőt?
Minden esetben, amikor a beteg azonnali egészségügyi el-
látásra szorul:
• ha életveszély, vagy annak gyanúja áll fenn (eszméletlen 
állapot, klinikai halál állapota, bármilyen eredetű súlyos 
vérzés, görcsrohamok stb.);
• baleset, sérülés, bármilyen eredetű mérgezés, égés-fagyás 
(III.-IV. fokú és nagy kiterjedésű I-II. fokú, és/vagy az élet-
minőség szempontjából különösen veszélyeztetett testtájat 
vagy a légutakat érintő), áramütés, súlyos kihűlés esetén;
• megindult szülés, illetve a fennálló terhesség alatt bekö-
vetkező rendellenesség miatt;
• ha erős fájdalom, vagy más riasztó panasz, illetve tünet 
észlelhető (pl. fulladásérzés, nehézlégzés, végtagbénulás, be-
szédzavar, hirtelen fellépő látászavar, látásvesztés, mellkasi 
fájdalom, stb.);
• ha olyan magatartászavart észlelünk, mely során a beteg 
saját maga (pl. öngyilkossági kísérlet és szándék), vagy má-
sok életét veszélyezteti (mentális állapottal összefüggő köz-
vetlen veszélyeztető állapot).
Közterületen (utcán, járművön) bekövetkező baleset, rosz-
szullét esetén minden esetben a mentőket kell hívni.

Hogyan hívhat mentőt?
A mentők hívószáma az ország egész területén ingyenesen 
hívható (minden vezetékes és mobiltelefonról): 104
Egységes sürgősségi hívószám: 112. Ezt elsősorban akkor 
kell hívni, ha egyidejűleg a mentőkre és/vagy a tűzoltókra 
és/vagy a rendőrségre is szükség van.

Mentőhívás esetén az alábbi kérdések szerint tegyék meg 
a bejelentést:
1. Hol történt az eset?
Ha a cím nem egyértelmű, akkor próbálja elmagyarázni a 
helyszín megközelíthetőségét, gondoskodjon útbaigazító 
segítségről.
2. Adja meg saját nevét, telefonszámát, amin elérhető lesz.

Ha ezután megszakad a 
vonal, vagy új informáci-
ókra van szükség, vissza 
tudják hívni. Ne felejtse 
el, pontatlan cím esetén 
a mentők nem fognak 
odatalálni az ön segítsége 
nélkül!
3. Milyen jellegű vész-
helyzet áll fent, mi tör-
tént?
Szorítkozzon a tényekre, 

minél rövidebben és pontosabban mondja el a problémát, 
annál hamarabb indulhat a segítség.
A mentőknek fontos segítség, hogy megtudják, milyen, pa-
nasz, tünet észlelhető a mentésre szorulókon. Lábát, hasát fáj-
lalja, sápadt, esetleg eszméletlen. Minden tünet fontos lehet.
4. Adjon át minden egyéb információt (pl. több sérült van, 
tűzoltókra is szükség van, stb.), amely fontos lehet.

Mit kell tenni a mentő érkezéséig?
Nyújtson elsősegélyt!
Ne szakítsa meg a vonalat, hiszen képzettség hiányában kö-
vetheti a mentésirányító telefonos utasításait.
A bejelentés megtörténte után térjen vissza a beteghez, foly-
tassa az elsősegélynyújtást! Csak a feltétlenül szükséges ideig 
hagyja magára a beteget.
Intézkedjen a mentők zökkenőmentes fogadásáról (szaba-
don lévő kutyák elzárása, a ház megvilágítása stb.). Ha a 
beteg állapotában változás (javulás vagy rosszabbodás) áll 
be, értesítse erről a Mentőszolgálatot.

Ne feledje, az elsősegélynyújtás és a segélyhívás állampolgá-
ri, de lelkiismereti kötelesség is!
Ha a beteg lakásán nem mentést igénylő, heveny megbe-
tegedést észlel, hívja a háziorvost vagy az orvosi ügyeletet. 
A beteg vizsgálata alapján az orvos eldönti, hogy szüksége 
van-e a betegnek gyógyintézeti beutalásra és betegszállítás-
ra; ha igen, az orvos a szükséges intézkedéseket megteszi.

Tóth Szilvia
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közélet
tavaszváró rendezvény

2015. április 11-én, Fóton tavaszváró, hús-
vétbúcsúztató rendezvényt szervezett a Job-
bik Fóti Alapszervezete. Sok kisgyermekes 
család látogatott el a buszfordulónál lévő 
parkolóban felállított ugrálóvárhoz és pavi-
lonokhoz. Rendezvényünkön közel 200-an 
megfordultak. Az érdeklődőket kirakós já-
tékok, zsíros kenyér lilahagymával, péksüte-
mények és meleg tea várta. 
Mosolygós, szép napunk volt. Az ugrálóvár 
sikerét bizonyította, hogy már szabályokat is 
be kellett vezetni, hogy minden gyerekre sor 
kerülhessen. A Kancz-család gondoskodott 
a nyuszikról, a nyuszi-simogató pavilonnál, 
amely a gyerekek számára nem mindennapi 
élményt jelentett. A gyerekek lufikat, kifes-
tőket és játékokat is kaptak, amit hazavihettek. Mindenki elégedetten és boldogan ment haza. 
Köszönetet szeretnénk mondani mindazoknak, akik hozzájárultak, hogy ez a rendezvényünk is szeretetteli, vidám legyen. 
Reméljük jövőre is örömet szerezhetünk a kisgyermekes családoknak.

Jobbik Magyarországért Mozgalom Fóti Alapszervezete

önKéntes munKán a jobbiK Képviselői

A Jobbik országgyűlési képviselői az Önkéntesség Éve-
ként meghirdetett 2015-ös esztendőben vállalták, hogy 
havonta minimum egy nap önkéntes munkát végeznek. 
Ennek kapcsán látogatott el Fótra Farkas Gergely országy-
gyűlési képviselő - egyben a Jobbik Ifjúsági Tagozat elnö-
ke - aki Kancz Istvánnal, a Jobbik Fóti Alapszervezetének 
alelnökével, valamint Merkwart Krisztián önkormányzati 
képviselővel közösen segítette Gyuráné Deszpot Ildikó - 
Ildikó néni - mindennapos szociális önkéntes munkáját.
Első munkafázisként Ildikó néni egy régi álmának meg-
valósításban vettek részt a jobbikosok: segítettek felállítani 
egy dobozt a hölgy háza mellé, melybe az adakozni szán-
dékozók élelmiszert helyezhetnek el, a rászorulók pedig 
szükség szerint elvihetik belőle azt, amire éppen szükségük 
van. Ildikó néni a doboznak a ,,szeretetdoboz” nevet adta. 
Elképzelése szerint további ,,szeretetdobozokat” fog Fóton 
felállítani, hogy azok településünk egész területén rendel-
kezésre álljanak a rászorulók számára, de ehhez rengeteg 
segítségre van szüksége a lakosok részéről is. 
Következő feladatként a katolikus temető mellett lévő 
területre odahordott levágott ágakat gallyazták le, vágták 
össze és fűrészeltek szét, majd rakták zsákokba. Itt már 
Ildikó néni több, régi segítője is részt vett a teendőkben. 
A több mint 3 órányi munkával összegyűlt zsákokat kö-
zösen vitték el egy rászoruló bácsinak, akinél sajnos ki 
van kötve a gáz és a villany, így igen nehezen tud fűteni, 
illetve főzni.
Végezetül pedig a Lani pékség által felajánlott több lá-
dányi péksüteményt, zsemlét és pizzaszeletet segítettek 
kihordani a rászoruló családoknak. Ildikó néni mindig 
a saját autójával, alkalmanként akár 15 km-t is megtesz 

városunkon belül, hogy a legelesettebbeknek is kerülhessen valami az asztalára. Ezt van, amikor heti öt alkalommal is 
megteszi fáradtságot nem ismerve, így ezen a napon is két óra alatt kb. 15 családnak sikerült adni a jó minőségű pékáruból. 
A Jobbik Magyarországért Mozgalom nemcsak országosan, de helyi szinten is igyekszik segíteni a rászorulóknak. A jövő-
ben - ahogy eddig is - tovább folytatjuk munkánkat.

Jobbik Magyarországért Mozgalom Fóti Alapszervezete

árammal Hajtott mercédeszeK az élHető jövő parKban

A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat fóti telephelyén, a 
Gyermekváros parkjának Fótliget felé eső részén, április 1-jén 
különleges esemény zajlott, neves személyiségek jelenlétében. 
Dr. Edvi Péter, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat elnö-
ke meghívására a Mercedes-Benz bemutatta legújabb, már nem 
csak a jövőnek szánt, villanyárammal hajtott és az ún. Plug-In 
Hybrid gépkocsijait. 
Minderre azért került sor, mert a Nemzetközi Gyermekmentő 
Szolgálat kiemelten fontosnak tartja a környezetszennyezés meg-
állítását, a gyermekeink, unokáink számára egy egészségesebb, 
élhetőbb környezet biztosítása érdekében történő cselekvések 
elősegítését. A 2013-ban elkészült e célból egy 300 millió forin-
tos beruházás a Gyermekváros területén lévő Lovasterápiás Köz-
pontban, ez az Élhető Jövő Park. A különböző megújuló ener-
giaforrások hasznosítását, tanulmányozását tették lehetővé, amely 
további kutatási lehetőségeket is biztosít, amellett, hogy a telep 
függetleníteni tudja magát a külső, vezetékes energiaellátástól. 
Most a közlekedésben élen járó, környezetkímélő technológi-
ákat kifejlesztő Mercedes gépkocsigyártás legújabb eredmé-
nyeit láthattuk. Ingo Fröhlich, a Mercedes-Benz Hungária 
Kft. ügyvezető igazgatója előadásában ismertette a fejlesztéseik 
eredményét, jövőbe mutató megoldásokat, melyek csökkentik 
a károsanyag-kibocsátást, hosszú távon pedig teljes mértékben 
emisszió-mentes mobilitást tesznek lehetővé. Magyarországon 
elsőként itt mutatkozott be az új, elektromos B-osztály, továbbá 
az esemény résztvevői megismerkedhettek az S-osztály Plug-In 
Hybrid kocsijával, a C-osztály hibrid változatával, sőt az elekt-
romos kerékpárral is. Még arra is volt gondjuk, hogy a fővá-
rosból a vendégeket egy hibrid meghajtású autóbusszal hozták ki Fótra. A kíváncsi kedvűek tesztvezetésen is részt vehettek. 
Előadott a rendezvényen Dr. Marie-Theres Thiell, az ELMŰ igazgatóságának elnöke is, aki ismertette a társaság részvételét 
a környezetszennyezés nélküli közlekedés kiépítésében, többek közt a gépkocsik villanyáram felvételét biztosító töltőállo-
mások létesítésével. 2010-ben indították útjára Magyarországon az Elektromos Mobilitás Programjukat.
Az elektromos gépkocsikkal kapcsolatban elhangzott, hogy az első árammal hajtott kerekes eszközt, az első gépkocsit Jedlik Ányos 
magyar feltaláló alkotta meg még 1828-ban. A ma is működőképes kocsi megtalálható a múzeumban. Sokáig úgy nézett, ki, hogy 
az elektromos autóké a jövő, de a két másik magyar, Galamb József és Farkas Jenő mérnökök tervei szerint készített Ford –T kocsi a 
sorozatgyártás miatt az árversenyt megnyerte, s ettől kezdve a villanyhajtás a háttérbe szorult. Most jött el az idő, hogy a káros gázok 
visszaszorítása érdekében a kőolajszármazékok elégetése helyett, más megoldásokat használjon az emberiség a közlekedésben.

Glattfelder Béla államtitkár, Dr. Marie-Theres Thiell, Dr. Edvi 
Péter és Ingo Fröhlich

A résztvevők közt Bugár-Mészáros Károly főépítész, Bartos Sándor 
polgármester, dr. Finta Béla jegyző

A ló ma még lehagyja az elektromos kerékpárt

Az S500 PluginHybrid, hátulján a dugalj

Ilyen a hibrid autóbusz
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közélet
HíreK eseményeK eGy-eGy mondatban

A Barackos ingatlanfejlesztő közösség előtt Forgács István elnök 
számolt be a jelenlegi helyzetről

Lelkészjelöltek egy csoportja tett látogatást a Károlyi családnál
április 17-én.

Németh Kálmán és Andi József emléke előtt tisztelegtünk a temetőben 
április 24-én

Fóti gyerekek részvételével látványos nyílt napot tartott a 
Rendőrkapitányság Dunakeszin, a Kinizsi pályán

Ersók Nóra, a Nemzetközi Természetfilm Fesztivál egyik 
szervezője tartott sajtótájékoztatót a Lázár Lovasparkban 

április 28-án.

Kiss Eszter festőművész több alkotását válogatták be a DunArt 
tavaszi tárlatába

A Fóti Vadászklub és a Városszépítő Egyesület remek közös bált 
szervezett április 11-ére

Állatorvosi Rendelő és Patika

MEGNYITOTTUNK!
Állandó akciókkal és kedvezményes árakkal várjuk!

Fót, Károlyi István út 3.
Tel: 06 30 228 0406

Nyitva tartás:
Rendelő:

Hétfő-Péntek: de. 10.00-12.00
du. 16.00-19.00

Patika:
Hétfő-Péntek: 9.00-19.00

Szombat: 8.00-13.00

1 %
A Károlyi Clarisse Alapítvány 

számlaszáma:
66000028- 15430850

adószáma: 18685482- 1- 13

Tuzson Bence, körzetünk 
országgyűlési képviselője

fogadóórát tart
június 1-jén, 18 órai 

kezdettel
a Fóti Közös Önkormányzati 

Hivatalban.

Előzetesen bejelentkezni 
a 06-70-452-9587 

telefonszámon és
a www.tuzsonbence.hu 

honlapon lehet.




