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Fóti
Hírnök

Felhívás részvételre a Paradicsom 
Fesztiválon

Fót Város Önkormányzata ötödik alkalommal rendezi meg a Paradicsom Fesztivált a para-
dicsom befőzésének időszakában, 2015. augusztus 20-án. Immár harmadik alkalommal a 
jövőbeni Piac és Szabadidő Park területe, - a Shell benzinkút mögött -  szolgál helyszínül a 
patak és a fák nyújtotta „paradicsomban”.
Idén is lesz termelői és kirakodóvásár, a gyerekeknek meseszínház, vidámpark!

Várjuk a paradicsomok szépségversenyére a legszebb, legnagyobb és a legérdekesebb 
formájú paradicsomot, a paradicsomos ételek versenyére a legízletesebb, legkreatívabb 

és a legparadicsomosabb ételt!
Sztárvendégek, egészségszűrés, tűzijáték, paradicsomos kézműveskedés, paradicsom totó, és 
még sok meglepetés várja majd a vendégeket!   

itt hűsölhetünk Pest megyében

Pest megye közel negyven bányatavából kilenc - Dunavarsány, a délegyházi 2-es, 4-es és 6-os tavak, Dunaharaszti, Ápor-
ka, Kiskunlacháza és Pócsmegyer - területén engedélyezett a fürdés. A dunaharaszti és a budakalászi Omszki-tó egy részén 
lehetőség van a motoros vízi sporteszközök használatára.

A motoros vízi sporteszköznek érvényes műszaki vizsgával, a vezetőnek vezetői engedéllyel kell rendelkeznie, amelyet a Nem-
zeti Közlekedési Hatóság állít ki. A jetski sebessége a bányatavakon nincs korlátozva, ami fokozott veszélyt jelenthet a tiltott 
helyen fürdőzőkre. A jármű fékhatással nem rendelkezik, nehezen irányítható és nem biztos, hogy a vezető időben észleli a 
vízben tartózkodót, ami súlyos balesetet is okozhat. Az engedély nélkül vezetőkkel szemben szabálysértési eljárás indul. A ki-
szabható pénzbírság összege 5-150 ezer forintig, a helyszíni bírság 5-50 ezer forintig terjedhet. A fürdésre engedélyezett terü-
letet az önkormányzat hozzájárulásával az ÁNTSZ Kistérségi Intézete jelöli ki. Ezeken a területeken kéthetente ellenőrzik a 
víz minőségét, valamint van mosdó, zuhanyzó, hulladékgyűjtő és mentésre, elsősegélynyújtásra kiképzett személyzet. Ezzel 
szemben a fürdésre nem engedélyezett területeken nincsenek kiépített mellékhelyiségek, öltözők és elegendő szemétgyűj-
tési lehetőség, továbbá az elsősegélynyújtás sem megoldott.

Aki a tiltás ellenére fürdőzik, szabálysértést követ el és 5-150 ezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. A helyszíni bírság összege eb-
ben az esetben is 5-50 ezer forint közötti összeg. Szabálysértési bírságot a rendőrség, a közterület-felügyelők, a természetvédelmi őr és 
az önkormányzati természetvédelmi őr szabhat ki. Fürdésnek számít az úszás mellett a játékcsónak, a vízibicikli, valamint a banánha-
jó vízen történő használata és az ezekről történő vízbeugrálás. Gyermekekkel érkező családok számára nagyon fontos tudni, hogy hat 
éven aluli vagy úszni nem tudó 12 év alatti gyerek csak szülői felügyelettel fürödhet szabadvizekben ott, ahol a fürdés megengedett.

A jogi következmények mellett nagyon fontosak az élettani, egészségügyi következmények, ugyanis a bányatavak jellemzője, hogy 
néhány lépés után hirtelen mélyülnek, a nagy mélység miatt csak a felszín melegszik fel. A hirtelen vízhőmérséklet csökkenés köny-
nyen okozhat izomgörcsöt, sokkot, szívmegál-
lást. Fertőzésveszéllyel is számolni kell, hiszen 
a víz minőségét nem ellenőrzik rendszeresen, 
ezért nagyon sok veszélyes hulladék és méreg-
anyag kerülhet a vízbe. Ezen kívül a mederben 
előfordulhatnak olyan tárgyak, amelyek köny-
nyen okozhatnak sérülést.

A Dunán Dunabogdány, Göd-alsó, 
Göd-felső, valamint Ráckeve területén 
találhatók fürdőzésre kijelölt helyek. Aki 
a folyóban a fürdőzésre vonatkozó szabályo-
kat nem tartja be, ugyanolyan jogkövetkez-
ményekkel számolhat, mint a bányatavak 
esetében.

www.police.hu / www.pestmegye.hu

Gödi Duna-part

 ParadicsomV. Fóti

Fesztivál
A SHELL KÚT MÖGÖTT

AUGUSZTUS 2015
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Fót Város Önkormányzata ötödik alkalommal rendezi meg a Pa-
radicsom Fesztivált a paradicsom befőzésének időszakában,
2015. AUGUSZTUS 20-ÁN. Immár harmadik alkalommal a jö-
vőbeni Piac és Szabadidő Park területe, - a SHELL BENZINKÚT 
MÖGÖTT -  szolgál helyszínül a patak és a fák nyújtotta „paradi-
csomban”.
Idén is lesz termelői és kirakodóvásár, a gyerekeknek meseszín-
ház, vidámpark!
Várjuk a paradicsomok szépségversenyére a legszebb, legna-
gyobb és a legérdekesebb formájú paradicsomot, a paradicso-
mos ételek versenyére a legízletesebb, legkreatívabb és a legpa-
radicsomosabb ételt!
Sztárvendégek, egészségszűrés, tűzijáték, paradicsomos kézmű-
veskedés, paradicsom totó és még sok meglepetés várja a ven-
dégeket!
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kéPviselő-testületi ülésen, 2015. június 24-én hozott 
határozatok

Polgármesteri beszámoló
A képviselő-testület a két ülés közötti 
eseményekről szóló polgármesteri be-
számolót nem fogadja el. 

Gyermektámogatás
Zárt ülésen határoztak róla, hogy havon-
ta 144.000 Ft értékű támogatást nyújta-
nak, mely összeg 2015-ben 864.000 Ft 
terhet jelent, mely államháztartáson kí-
vüli forrás átadásáról és átvételéről szól. 
Ezzel kapcsolatban a testület vizsgálni 
kívánja, hogy van-e lehetőség fejlesztő 
pedagógus helyi alkalmazására, és a he-
lyi infrastruktúra (óvodai fejlesztőterem) 
megteremtésére annak érdekében, hogy 
a fejlesztő pedagógiai szolgáltatást mások 
is igénybe vehessék.

Szelektív hulladékgyűjtő szigetek 
működésének ideiglenes hatályú szü-
neteltetése
A Zöld Híd Régió Kft. által üzemelte-
tett Bocskai – Baross u. sarok, Fótfür-
dő vá. mellett a Somlyó-tó bejáratával 
szemben, a Keszihegyi – Béke u. sarok, 
Kurjancs, Sugár – Törökszegfű u. sa-
rok, ÖMV kút mögötti terület (Veres 
Péter u.), Sikátorpuszta és Ybl M. u. 
– Fruzsina u. sarok helyszíneken lévő 
szelektív hulladékgyűjtő sziget teljes 
működését 2015. augusztus 1. napjá-
tól ideiglenes hatállyal szüneteltetik, 
felkérve a Zöld Híd Régió Kft-t, mint 
üzemeltetőt, hogy a szigetek helyszí-
nén három hónapos utógondozást 
végezzen.  

A Zöld Híd Régió Kft. törzstőke pót-
lásához szükséges rendkívüli önkor-
mányzati költségvetési támogatási 
pályázat benyújtása
Magyarország 2015. évi központi 
költségvetésével kapcsolatban meghir-
detett pályázaton, az önkormányzat 
hulladékgazdálkodási feladatainak el-
látását veszélyeztető helyzet elhárítása 
címén az önkormányzatra eső 39 mil-
lió Ft vissza nem térítendő támogatás-
ra pályázik Fót.

Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
és a Fóti Gazdasági Ellátó Szervezet 
részére történő irodaszer beszerzés 
A testület úgy döntött, hogy aFót Vá-
ros Önkormányzata és a PBS Hun-
gária Kft. 2013-ban létrejött író- és 
irodaszer, papíráru és számítástechni-

kai segéd- és kellékanyag beszerzésére 
vonatkozó határozott időtartamú szer-
ződést további 2 hónappal meghosz-
szabbítja. Közben pedig az irodaszer 
beszerzése tárgyában a közbeszerzési 
eljárást indítanak. A közbeszerzési eljá-
rás nyertesének személyére vonatkozó 
döntést a Képviselő-testület hozza meg. 

A FÓTI Közszolgáltató Kft. ügyveze-
tői pályázatának kiírása
Az ügyvezetői pályázatáról szóló. elő-
terjesztés tárgyalását a szeptemberi 
ülésére elnapolták.

Beszámoló az egészségügyi alapellá-
tás 2014. évi helyzetéről
A beszámolót a testület elfogadta.
Felkérték a Jogi, Ügyrendi Emberi 
Erőforrás Bizottságot, hogy dolgozza 
ki az egészségügyi alapellátás helyze-
téről szóló jövőbeni beszámolók egy-
séges szempontrendszerét és az alap-
ellátás 2014. évi helyzetére vonatkozó 
beszámolóban szereplő felújítási, be-
ruházási kérdéseket vegye figyelembe a 
koncepció kidolgozásánál. 

Könyvvizsgálói feladatok ellátására 
szükséges pályázat kiírás 
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 
a könyvvizsgálói feladatok ellátására 
szükséges pályázat kiírás tárgyában ké-
szült előterjesztés a júliusi ülésre dol-
gozzák az alábbiak szerint.
• A könyvvizsgálói feladatok tárgya a 
jogszabályban meghatározottak szerint 
kerüljön megjelölésre
• A szolgáltatás ne terjedjen ki a pénz-
ügyi tanácsadásra

Az alkalmassági feltételeket részletesen 
meghatározta a testület. A könyvvizsgá-
lói feladatok ellátására lefolytatott eljá-
rás nyertesének személyére vonatkozó 
döntést a Képviselő-testület hozza meg.

Fedezet biztosítása a Fót térségi terü-
let-felhasználási engedély iránti kére-
lem (területcserék) mellékletét képező 
hatásvizsgálat elkészítésére
A környezeti, társadalmi és gazdasági 
hatásvizsgálat elkészítésének fedezeté-
ül a pótelőirányzatot biztosít az Álta-
lános tartalék sora terhére 460.000 Ft. 
+ Áfa összeggel.
Döntés Fót, sz 5503 hrsz-ú önkor-
mányzati telek 2 oldali lekerítéséről
A 2 oldali lekerítés kivitelezési munká-
ihoz bruttó 900.000 Ft-ot határoztak 
meg. 

Felújítási tanulmányterv készítése a 
Németh Kálmán Általános Iskola át-
alakításához
Az Iskola átalakításához, felújításához 
szükséges tanulmányterv készítésének 
koncepcionális kérdései tárgyában 
Munkacsoport hoztak létre. A Mun-
kacsoport tagjai: Lévai Sándorné, Bíró 
Zoltán, Gellai István, Koncz János, 
Nagy Krisztián, Szántóné János Ildikó 
városfejlesztési és – üzemeltetési osz-
tályvezető, Zachar Ildikó beruházási 
ügyintéző, Bohus Zoltán a Németh 
Kálmán Általános Iskola igazgatója, va-
lamint az iskolai SZMK részéről 1 fő. 

Szándéknyilatkozat Kerepes Város 
Önkormányzat támogatásáról a Flór 
Ferenc Kórház melletti parkoló in-

gyenes működtetése céljából
A Képviselő-testület kinyilvánította 
szándékát, hogy támogatni kívánja 

Kerepes Város Önkormányzatát a Pest 
megyei Flór Ferenc Kórház előtti par-
koló ingyenes működtetése céljából. 
A támogatás módjának és összegének 
meghatározása érdekében a polgár-
mester folytasson tárgyalásokat Kere-
pes Város Önkormányzatával.

Az autóbusszal végzett menetrend sze-
rinti helyi személyszállítási szolgáltatás
A Képviselő-testület úgy döntött, hogy 
2015. október 1. napjától nem kívánja 
tovább működtetni a menetrendsze-
rinti helyi autóbusz-közlekedést.
2015. október 1. napjától határozatlan 
idejű Együttműködési Megállapodást 
köt az Auchan Magyarország Kft Fóti 
Áruházával. Fót, Sikátorpuszta-Du-
nakeszi SZTK között, mint célállomá-
sok között, külön célú menetrend 

Fót Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete 2015. évi munkatervének 
aktualizálása
Képviselő-testület 2015. II. félévi 
Munkatervét módosításokkal hagyták 
jóvá, melynek közzétételéről a Jegyző 
gondoskodik.

Tájékoztatás a lejárt határidejű ha-
tározatok végrehajtásáról
A tájékozatót eseti határidő módosí-
tással elfogadták, Fót Város Egyesített 
Szociális és Egészségügyi Intézmény 
Budapest Környéki Ítélőtábla döntése 
alapján fizetendő elmaradt illetmény, 
jubileumi jutalom, perköltség, több-
letszemély és járulékkiadásainak fede-
zetére 7.141.000Ft pótelőirányzatot 
biztosítottak.

Döntés a nyári napközis tábor több-
letfinanszírozásáról
A testület 160 e Ft személyi és 43 e Ft 

járulék kiadásra határozott meg póte-
lőirányzatot az ESZEI részére, továb-
bá 396 e Ft pótelőirányzatot a GESZ 
részére.

Fót Város Egyesített Szociális és 
Egészségügyi Intézmény szolgáltatói 
nyilvántartásban történő adatmó-
dosítás
A Képviselő-testület úgy döntött, 
hogy Fót Város Egyesített Szociális 
Egészségügyi Intézmény épületének 
tetőterében a még be nem épített 24,4 
m2-es tetőtérben 2 db ügyfél foga-
dásra alkalmas tárgyaló irodát létesít, 
mely munkához 960 505,-Ft összeget 
határoztak meg. A feladatok kivitele-
zésére ajánlattételi eljárást kívánnak 
lefolytatni.
A Képviselő-testület elfogadta az 
ESZEI alapító okiratának módosítását 
és az egységes szerkezetbe foglalt alapí-
tó okiratát.

Szerződés szövegének elfogadása Fót 
Város Önkormányzata és a Martonyi 
Ügyvédi iroda között létrejövő szak-
értői megbízás tárgyában

A Képviselő-testület elfogadta a 
Martonyi Ügyvédi Irodával megkö-
tendő szakértői szerződés szövegét. 
Az Ügyvédi Irodával megkötendő 
szakértői szerződés teljesítése során 
a kapcsolattartást az Önkormányzat 
Hungária Értékpapír Zrt-vel létre-
jött jogviszonyát Vizsgáló Ideiglenes 
Bizottság elnökének kizárólagos ha-
táskörébe adták. 

„Közművelődési érdekeltségnövelő 
támogatási” pályázat
A Képviselő-testület úgy döntött, 
hogy a 2015. évi központi költségve-
tés Közművelődési érdekeltségnövelő 
támogatásra kiírt pályázaton indulni 
kíván, a Fóti Közművelődési és Köz-
gyűjteményi Központ fény és hang-
technika, illetve berendezési tárgyak 
vásárlásának támogatására, bruttó 4,8 
millió Ft nagyságrendben. A beruhá-
záshoz szükséges, 10% sajáterő fedeze-
tét az Önkormányzat biztosítja. 

293/2015. (VI.24) KT. HATÁROZAT
Fót Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete javasolja a Polgármesternek, 
hogy a 2015. évi költségvetés III. számú 
módosításának tervezetét úgy terjessze 
elő a Testület júliusi ülésére, hogy ab-
ban a törzsgárda juttatásának összegét 
ne szerepeltesse, annak kifizetéséről az 
intézmény vezetője az intézményi költ-
ségvetése terhére gondoskodjon. 
Javasolták a polgármesternek, hogy a 
Fót Város Költségvetési Intézményei 
Érdekegyeztető Tanácsa által felve-
tett törzsgárda juttatás, egyszeri kere-
set-kiegészítés, címpótlék, munkaru-
ha juttatás kifizetésének lehetősége a 
2015. szeptemberben esedékes záro-
lás feloldásával egyidejűleg kerüljön 
megtárgyalásra.

Települési gyógyszertámogatás megál-
lapítása iránti fellebbezés elbírálása
A Képviselő- testület úgy döntött, 
hogy az 5048-2/2015. számú határo-
zattal szembeni fellebbezését elutasítja. 

Megvételre felajánlott ingatlan eluta-
sítása
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 
nem vásárolja meg a 3772 m2 alap-
területű, „kivett autószalon, szerviz” 
megnevezésű belterületi ingatlant.

Összefoglaló jelentés a 264/2015.
(V.27.) számú KT. határozat alapján
A Képviselő-testület úgy döntött, hogy 
a aktuális munkaügyi perrel kapcsolatos 
összefoglaló jelentést tudomásul veszi.
Továbbá a Fóti Közös Önkormány-
zati Hivataltól elvonták a munkajogi 
szakjogász  igénybevételére biztosított 
283.000,-Ft maradványt és azt a tárgy-
beli ügyvédi költségekre az ESZEI 
rendelkezésére bocsátják. Felkérték az 
ESZEI igazgatóját, hogy a szeptemberi 
testületi ülésen tájékoztassa a testüle-
tet a munkaügyi perrel érintett ügyben 
megtett intézkedéseiről.
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bemutatjuk Fót jegyzőjét, dr. Finta bélát

Kértük jegyző urat, mutatkozzon be, is-
mertesse, milyen életút, tapasztalatok után 
került Fótra.
Tősgyökeres újpesti vagyok, s mint ilyen, egy-
kori Károlyi birtokon nőttem fel. Ott is szület-
tem az Árpád kórházban, a Víztorony tövében 
laktunk. Emellett fóti gyökerekkel is bírok: 
anyai nagyapám volt fóti, a Dián család a Szé-
chenyi utcában lakott, számos gyerekkori kép él 
bennem Öregfótról. Iskolába Újpesten jártam, 

a középiskolában nyomdásznak tanultam. A kéziszedői munka 
a világ legszebb szakmája - volt. Sajnos azonban a nyomdaipar 
500 év után mára gyakorlatilag megszűnt, teljesen átalakult, 
digitalizálták, rá sem lehet ismerni az egykori könyv- és újság-
nyomtatásra. Nem az egykori vállalatom tűnt el, hanem maga a 
szakma, az ólombetű, a nyomdai tördelés, a térben látás alkotó 
öröme adta át a helyét egy másfajta technológiának. Pedig cso-
dálatos világ volt, nagyon élveztem a munkát és a szakmai-baráti 
kollektívát a Zrínyi Nyomdában, amíg csak lehetett. 
A 80-as évek vége felé azonban már lehetett érzékelni a szak-
mai modernizáció folyamatát, így a váltás elkerülhetetlenségét 
is. Éppen akkor nyílt lehetőségem egy váratlan ösztöndíjjal 
egyetemi tanulmányokat kezdeni. Akkoriban a fiatal szak-
munkások, ha tehetséget mutattak erre, vállalati ösztöndíjjal, 
már felnőttként bejuthattak egyetemre, visszatérhettek az is-
kolapadba. Amikor a jogi pályát választottam, azzal a nem tit-
kolt szándékkal tettem, hogy az akkor már lassan kibontakozó 
rendszerváltoztatás során a helyi közigazgatásba kerülhessek. 
Már akkor „a falu jegyzője” akartam lenni, amikor a jegyzőség 
jogintézménye még csupán tervezetként létezett a jogalkotók 
asztalán, a tanácsrendszer átalakításának szándékával együtt.
A diploma megszerzése után letöltöttem az előírt min. két-
éves közigazgatási gyakorlatot (ezt követően lehetett csupán 
jegyzői tisztségre pályázni), és szerencsésen Fótra kerültem. 
Az akkori képviselő-testület elfogadta jegyzői pályázato-
mat, s én nagyon nagy örömmel, reményekkel, gondokkal 
és rengeteg munkával töltöttem itt 5,5 évet, 1996-2001-ig. 
Történetesen úgy érkeztem ide, hogy a pályázati kiírásban 
ígért szolgálati lakást három héten belül megkapom... Ne-
kem fontos volt, hogy családommal együtt azon a települé-
sen élhessem mindennapjaimat is, ahol jegyző, a helyi köz-
igazgatás felelős vezetője vagyok, azokba a boltokba járjak, 
azokba a tócsákba lépjek, abban a környezetben létezzem, 
amelyben ügyfeleim, a helyi lakosság is. Kinevezésemkor 
ebben is állapodtunk meg. Ám, amikor munkáltatóim az 
ígéretüket, az általam elfogadott 3 hétnyi várakozáshoz ké-
pest, még 5 év után sem teljesítették, azt kellett gondol-
nom, hogy engem itt „talán” nem néznek egyenrangú part-
nernek… Végül, bár nehéz szívvel, de emelt fővel, közös 
megegyezéssel meg is váltam az akkori önkormányzattól. 
Ezt követően 10 éven át Csobánka jegyzője voltam, ahol nem 
csupán szolgálati lakással, hanem bizalommal és szeretettel is 
fogadtak, és a Pilis Gyöngyszemének faluközösségében szak-
mailag és emberileg egyaránt nagyon tartalmas, eredményes 
és boldog időszakot tölthettem. Évtized múltával azonban a 
törvényalkotók olyan szabályozást hoztak, hogy a jegyzőket 
indoklás nélkül el lehetett mozdítani a helyükről – s mivel a 
helyi politikában éppen egy újabb, átfogó változási időszak 
zajlott, így én is elkerültem Csobánkáról.
Kétévnyi vargabetű, magánéleti csapások, majd talpra állás 

után kerültem vissza a helyi közigazgatásba: Rákospalo-
tán kötöttem ki (ami egykor szintén Károlyi birtok volt). 
Főosztályvezető voltam ott másfél évig, amikor jött a hír, 
hogy Fót és Csomád immár közös jegyzőt keres a Közös 
Hivataluk élére. Lakásról ezúttal már szó sem esett. Három 
éve már, hogy sajnos megözvegyültem, gyermekeink felnőt-
tek, a fiam most másodéves a Műszaki Egyetemen, a lá-
nyom már végzett fogászati asszisztens - immár nem családi 
életformát, hanem személyes szakmai elköteleződést jelent 
mindennapjaimban a jegyzői hivatás. Jelenleg is Újpesten, 
a Víztoronytól alig két sarokra lakom. ..
Váratlanul, márciustól a Hivatalból igen sokan eltávoztak. Mi 
lehet ennek az oka? (Beszélgetésünkkor még csak 11 távozót tar-
tottunk számon, azóta ez a szám már 14-re emelkedett. – a szerk.)
Valóban 11 fő távozott mostanában. Közülük 2 fő nyugdíjas 
lett. 3-4 kolléga van, aki a pályát hagyja el, visszatér a család-
jához, úgy érzi, hogy normálisabb életvitelt tud működtet-
ni abban a rendszerben. Ezen túl, vannak olyanok, akiket a 
szakmán belül csábítottak el, vagy kényelmesebb állás, vagy 
nagyobb jövedelem reményében váltak meg tőlünk.
A megüresedő státuszokat azonban sikerül gyors ütemben 
feltölteni, így az eltávozók miatt nem gyengül a hivatali 
munkavégzés. Az álláshelyeket minden esetben pályáztat-
juk, s mindig akad annyi jelentkező, hogy választhassunk 
alkalmas munkatársat. A távozások időzítésében szerintem 
jelentős szerepet játszik az is, hogy a gyakorlott köztisztvi-
selők zöme mindenkor érzi a felelősségét a működési rend 
fenntartásában - fegyelmezettek, ezért becsülettel kitartottak 
az évzárás-évkezdés extra terhelést jelentő időszakában, s csak 
annak végén, tavasszal jelentették be távozási szándékukat. A 
személyi változások többségének nem örülök, de természete-
sen megértem. Ami tény: „új seprőként” senkit nem küldtem 
el, viszont maradásra sem tudtam bírni mindenkit. 
Milyen munka a jegyzőé, milyen feladatai vannak?
Úgy kell elképzelni, hogy a jegyzői munkakör nem egysze-
mélyes, hanem legalább háromszemélyes vezetői beosztás. 
Az egyik ügykör az önkormányzat polgármesterének és képvi-
selő-testületének a kiszolgálása, a közéleti munka szakmai hát-
terének biztosítása. A képviselő-testületi döntéseket ugyanis a 
Hivatal készíti elő, a meghozott döntéseket zömükben ismét a 
Hivatal hajtja végre, a döntésekhez szükséges adatokat, nyilván-
tartásokat, kimutatásokat szintén a Hivatal gyűjti, gondozza, 
biztosítja. Mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy 
a képviselő-testület jogszerű és egyben szakszerű döntéseket 
hozzon, amelyek valóban végrehajthatók. Ugyanez a jegyző, 
ugyanezzel a Hivatallal emellett ellát elsőfokú államigazgatási 
feladatokat is, amelyhez viszont az önkormányzatnak (képvi-
selőknek) nincs közük, ráhatásuk. Az ügyfelek kérelmére vagy 
hivatalból indulnak államigazgatási, hatósági eljárások. Ilyen 
például a házasságkötés, a hagyatéki eljárás, a birtokvédelmi 
ügyintézés, az állategészségügyi szabályok, a népesség nyilván-
tartás és még hosszan sorolhatnám – nem feledkezve meg arról 
sem, hogy a Jegyző, illetve a nevében eljáró kollégák adóható-
ságként is működnek. Ez a munka is nagyon sokrétű tehát, 
évente több tízezer aktát jelentő ügyben járunk el.
A harmadik feladatkör magának a szervezetnek a belső mű-
ködtetése, amelynek alapja a jegyző munkáltatói jogköre. A 
jegyző alárendelésébe tartozik a Közös Önkormányzati Hiva-
tal csaknem teljes személyi állománya. Ez a mi esetünkben - a 
csomádi kollégákkal együtt – jelenleg 59 fős köztisztviselői 

kart jelent. A Hivatal tehát 59 ember munkahelye, ahova a 
munkavállalónak reggel be kell jönnie, este valamikor haza 
kell jutnia, közben felelősségteljes, szakszerű és határidős 
munkát kell végeznie, meg kell kapnia a mindehhez szük-
séges munkaeszközöket a radírtól, a gémkapcson keresztül, 
a számítógépig. Zökkenőmentes munkavégzése törekedve a 
szabadságokat is kell adni, továbbképzéseket szervezni, em-
beri gondokat megoldani, az 59 fő munkáját összehangolni.
Törvény vagy kormányrendelet nem mondja ki, hogy me-
lyik ügyet melyik ügyintézőre kell bízni, a jogszabályok 
egyetemlegesen „a” Jegyzőt jelölik ki felelősnek. A jegyző ter-
mészetesen szétosztja a munkafeladatokat az egyes osztályok 
és ügyintézők között, így egyfajta diszpécser központként is 
tevékenykedik, hogy minden jól tudjon működni és semmi 
ne merüljön feledésbe. Ez sem kevésbé izgalmas feladatkor, 
különösen, ha az ügyek egyszerre több szálon is futnak: pél-
dául egy rossz-szomszédi viszonynak részben birtokvédelmi, 
de esetleg környezetvédelmi, netán állategészségügyi vonzata 
is van, s emellett peres eljárás is folyik… Az ilyen és hasonló 
esetek rendszerint a jegyző asztalán kötnek ki. Ilyenkor ösz-
szevonjuk a szálakat, leülünk az eljáró ügyintézőkkel, majd 
az ügyfelekkel is, és végigtárgyaljuk az egész bonyodalmat.
Jegyző úr új munkakört hozott létre, alkalmaz egy jogi 
osztályvezetőt. Hogy oszlik meg a feladat a jegyző, az al-
jegyző és a jogi osztályvezető között?
A Közös Önkormányzati Hivatalnak eddig is 4 osztálya volt, a 
Jogi és Koordinációs Osztály, a Városfejlesztési és Üzemeltetési 
Osztály, a Hatósági és Ügyfélszolgálati Osztály és a Pénzügyi és 
Adóügyi osztály. Amikor megkaptam a jegyzői feladatot kide-
rült, hogy a Jogi és Koordinációs Osztály élén egyszerűen nem 
volt osztályvezetői státusz, úgy tűnik, erről korábban elfelejt-
keztek. Létszámbővítést eleve nem kértem a képviselő-testület-
től – még én magam sem járultam volna hozzá - abban viszont 
könnyű volt egyezségre jutni mindkét érintett képviselő-tes-
tülettel (azaz Fót városáéval és Csomád községéjével), hogy az 
éppen távozó jogi ügyintéző üres státuszát egy osztályvezetői 
státuszra cseréljük ki – a régi-új kolléga már május közepe óta 
végzi az osztályuk tevékenységének szervezését és irányítását.
Az aljegyzőnek más a feladata. Nagyon jól tudunk együtt dol-
gozni, s közösen úgy döntöttünk, hogy optimális munkameg-
osztásunk részeként a feladata kettős. Egyrészt a napi rutinszerű 
munkamegosztásban ö foglalkozik Csomáddal. Ő vesz részt az 
ottani képviselő-testületi üléseken, előkészíti és jóváhagyja az ot-
tani előterjesztéseket, tehát úgy törődik velük, hogy a csomádiak 
se érezzék magukat mostohának. Összefogja az ottani teljes hi-
vatali munkát, kézben tart a szabadság ügyintézésektől kezdve 
minden felmerülő ügyet a testületi ülések dokumentálását is 
beleértve. Mindemellett az itteni Hivatal mind a négy osztálya 
fölött gyakorolja a hatósági ellenőrzési jogkört, hogy a hatósági 
ügyintézés során valóban minden jogszabályt, minden határidőt 
betartsanak a munkatársak. Ilyen szempontból az osztályvezetők 
fölött áll. Sokkal inkább úgy gondolom tehát, hogy ő mellé-, 
és nem alárendeltem a szervezeti ábrában – a napi munkában 
ugyanakkor minden kollégámmal lehetőség szerint melléren-
deltségi viszonyra, együttműködésre törekszem. 
Hogyan könnyíti a Hivatal munkáját a számítógépek és a 
világháló használata? 
Válasszuk ketté itt is a fogalmakat: a világháló, s annak ré-
szeként a honlapok egyfelől az önkormányzati (testületi, bi-
zottsági) dokumentumok, közérdekű adatok nyilvánosságát, 
másfelől a szakmai munkánkat segítő információk gyors el-
érhetőségét hivatottak biztosítani, és ezeken a szakterülete-

ken komoly segítséget jelentenek a mindennapokban. Már 
a korábbi állomáshelyeimen is eljutottunk odáig, hogy min-
dent elektronikusan közre tudjunk adni – de mindig akadt a 
mindenkori képviselők közt olyan is, akinek nem áll kézre a 
számítógép, ezért a papírhalmok kezelése is tetemes feladat.
Más dolog azonban a képernyőt böngészni és más kézbe ven-
ni egy ügyiratot. Hiába van fent az interneten, a CD jogtár-
ban minden, ha valamilyen jogszabályt mélyebben tanulmá-
nyozni szükséges, akkor azt bizony ki kell nyomtatni, mert 
papíron az ember jobban látja az összefüggéseket, jobban tud 
előre-hátra lapozni, jobban tud jegyzetelni, ezért is maradt 
meg máig párhuzamosan a papíralapú ügyintézési rendszer. 
Az elektronikus közigazgatás, azaz a hatósági ügyek intézése 
egyébként az elektronikus aláírás némileg ellentmondásos sza-
bályozása miatt sem tekinthető még teljesnek. Ezért például, 
ha egy ügyfél e-mailen kér tőlünk valamit, gyors, informatív 
célú választ kaphat ugyan érdeklődésére, de szabályos határo-
zatot, alakilag-formailag megfelelő érdemi döntést korántsem, 
hiszen a szó eredeti értelmében vett elektronikus ügyintézés 
máig sincs még Hivatalunkban. Ilyenkor szoktuk kérni az ér-
deklődő ügyféltől, hogy szíveskedjék befáradni, vagy a hon-
lapról letölteni azt a nyomtatványt, amit bizony ki kell tölteni, 
illetékbélyeggel fel kell ruházni, eljuttatni címünkre, stb.
Javában dolgozom még egy olyan vezetői információs rendszer 
logikai felépítésén, amely a hivatalon belüli gyors és közvetlen 
információ-áramlást könnyítheti meg, a (hiteles és megbízható) 
adatok elérhetőségét, a naprakész tájékozódást a szakmai tudni-
valók között. Kétségtelen, hogy az egykoron – a mostanitól még 
számos ponton különböző jogi keretek között – általam megte-
remtett és itt hagyott logikai rendszer már csupán töredékeiben 
létezik, folyik a munka, hogy ezt ismét megteremtsük. Remé-
lem, hogy erre is jut energia a következő félévben. Annak idején, 
2001-ben már túl voltunk egy alaposan végiggondolt és sikere-
sen végigvitt szervezet- és működés-fejlesztési projekten, akkor 
ez a Hivatal vezetői csapata 4 éves munkájának eredménye volt. 
Első kézből szerzett tapasztalataim alapján tudom tehát, hogy 
mennyi időt és energiát igényel az a változatlan törekvésem, 
hogy a teljes ügymenetünket, minden kapcsolódási pontot, 
minőségbiztosításokat, ellenőrzéseket, méréseket jól működő, 
összehangolt rendszerébe állítsuk – megfelelve a jogszerűség, a 
szakszerűség és a minőségigényes szolgáltató szemléletű közigaz-
gatás hármas követelményének.
Mikor lesz Fóton a jelenlegi Hivatal helyett Városháza?
2001-ben már felkészültünk egyszer a Városháza költöztetésére 
is. A részletesen kimunkált projekt-terv szépen be volt dossziéz-
va, hogy amikor majd egy „D-napon” elindulhat a beruházás, 
akkor onnantól kezdve mik a teendők, felelősök, határidők. 
Most, 14 évvel később hazatérve az első hír, amit hallottam, 
az volt, hogy „mindjárt lesz új Városházánk”. Természetesen 
igyekeztem leplezni a mosolyomat, bár amennyire tudom, 
most már valóban egészen precíz és korrekt előkészítő testületi 
döntések születtek az ügyben. Igen, lesz Fóton Városháza! Itt 
lesz a történelmi központban, a volt Coop ABC helyén. Már 
csak a pénznek kell hozzá meglennie. A képviselő- testület és 
a Polgármester úr elszántak abban, hogy ez ebben a ciklusban 
megtörténjen. Valóban nagyon ránk férne. Nem azért, mert 
szebbet, jobbat, kényelmesebbet szeretnénk, hanem mert ez az 
épület már mindent kiszolgált. Már minden szűk szegletében 
munkatársak ülnek, a falai áznak, omlanak és dohosodnak. 
Nehéz megtartani az iratok épségét, állagát is – nem is szólva a 
kulturált ügyfélfogadás alapkövetelményeiről. Nagyon ráférne 
már Fótra egy tisztességes Városháza. 
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szelektív hulladékgyűjtés

Szelektív hulladékgyűjtő szigetek
A hulladékok válogatása a szelektív hulladékgyűjtés alap-
feltétele. Története szinte egyidős az emberiséggel, annak 
növekvő energiaigényével és pazarlásával. Napjainkra az 
emberiség eljutott arra a szintre, hogy már nem tud mit 
kezdeni a saját hulladékával, lásd Nápoly. A legjobb hulla-
dék a „nem keletkező hulladék”, a hulladékhegyek csökken-
tése mindannyiunk feladata és felelőssége, amit csak közös 
erőfeszítéssel tudunk elérni. A hulladékkezelési közszol-
gáltatás megszervezése, működtetése az önkormányzatok 
kötelessége, a lakosságnak pedig az, hogy ezen szolgáltatá-
sokat igénybe vegye, amelyért hulladékkezelési díjat fizet. 
A hulladékhegyek csökkentésének egyik lehetősége a sze-
lektív hulladékgyűjtés, amely többek között a számunkra 
már feleslegessé, használhatatlanná vált hulladékoktól se-
gít bennünket környezetbarát módon megválni. Ma még 
hazánkban nagy mennyiségű hasznosítható anyag kerül a 
kukákba, amelyek jobb helyen lennének a szelektív hul-
ladékgyűjtő szigeteken, zsákokban, mert így biztosított 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 az újrahasznosítható (recycling) anyagok, illetve 
folyamatok révén készülnek.

Fentieket szem előtt tartva vezettük be Fóton a szelektív 
hulladékgyűjtést, a 2004. évben 17 db, majd a 2008. évtől 
összesen 22 db szelektív hulladékgyűjtő sziget kialakításá-
val. A szigetek üzemeltetését a 2010. év júliusa óta a Zöld 
Híd Régió Kft. végzi. Sajnos a lakosság egy kis hányada 
nem a rendeltetésének megfelelően használja ezen szigetek 
nagy részét és azokat másodlagos hulladéklerakónak tekin-
ti, a konténerekbe és melléjük is háztartási hulladékot tesz. 
Emiatt az elmúlt öt évben 7 db szelektív sziget működteté-
sét már felfüggesztette az Önkormányzat. A megmaradt 15 
db szelektív hulladékgyűjtő sziget száma 2015. augusztus 1. 
napjától további 7 db-bal fog csökkenni, mivel a fokozott 
ellenőrzés és a kiszabott bírságok továbbra sem oldották 
meg a problémát.

a 2015. augusztus 1. naPjától üzemelő szelektív hulladékgyűjtő szigetek helyszíne

                 Helyszín         Konténerek száma
Dózsa Gy. út, Ifjúsági Ház előtt 1 db üveg
Fáy Présház fölött   1 db üveg
Fótliget    4 db papír, műanyag  
    (2), üveg
Illyés Gy. u. – Könyves K. u. sarok 1 db üveg
Kossuth L. – Malom u. sarok 1 db üveg
Öreghegyi u. – Temető sarok 1 db üveg
Sipos P. tér   1 db üveg
Vörösmarty tér, 100-as ABC parkoló 1 db üveg

házhoz menő szelektív- és zöldhulladék gyűjtés

A Zöld Híd Régió Kft. egész évben kéthetente, április-no-
vember hónapokban minden páratlan héten kedden, míg 
december-március hónapokban, a téli rendnek megfelelően 
páros vagy páratlan héten kedden szállítja el az Önök ingat-
lana elől a szelektíven gyűjtött hulladékot, amelyet a cég által 
díjmentesen biztosított vagy az Önök háztartásában felesle-
gessé vált tiszta, átlátszó műanyag zsákban lehet kihelyezni.
A zöldhulladékot április-november hónapokban, minden 
páros héten kedden szállítja el a Zöld Híd Régió Kft. az 
Önök ingatlana elől. A zöldhulladékot egy 110 liter űrtar-
talmú, kukoricakeményítő alapanyagú, biológiailag lebom-
ló zsákba kell gyűjteni és a szállítási napokon az ingatlanok 
elé kihelyezni. A 39,- Ft + ÁFA/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. 42. (Szuper Coop parkoló)
Fótliget lakópark – Porta
Zöld ABC – Németh K. u. 62.

  Szelektív hulladékgyűjtés         Zöldhulladékok gyűjtés
       Július 14., 28.                Július 21.
      Augusztus 11., 25.              Augusztus 4., 18.
      Szeptember 8., 22.              Szeptember 1., 15., 29.
      Október 6., 20.             Október 13., 27.
      November 3., 17.             November 10., 24.

További információk a Közszolgáltató http://www.zold-
hid.hu honalapján állnak szíves rendelkezésükre.

Kárpáti Gábor s.k.
Közbiztonsági- és hulladékgazdálkodási referens

Egyúttal felhívjuk szíves figyelmüket, hogy 
a gyűjtőszigeteken az üveghulladékon kívül 
minden egyéb hulladék – beleértve a papír 

és a műanyag hulladékot is – lerakása 
TILOS! A szabály megszegése 50.000,- Ft 
hulladékgazdálkodási bírság kiszabását 

vonja maga után!

Válaszok a közmeghallgatáson feltett kérdésekre
Tisztelt Fóti Lakosok!

Ezúton tájékoztatjuk a tisztelt érdeklődőket, hogy Fót Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
2015. május 06-i Közmeghallgatásán feltett kérdésekre a válaszok megtalálhatóak a Fóti Közös 

Önkormányzati Hivatal ügyfélszolgálati irodájában.
Tisztelettel: Dr. Finta Béla jegyző

köszönőlevél bátyúból
Fót egyik határon túli testvértelepülése a 
kárpátaljai Bátyú. Bár most más bajok el-
terelték az országos sajtóban a figyelmet az 
Ukrajnában folyó harcokról, amelyek azon-
ban, ha nem is hallunk róla változatlanul 
és egyre durvábban sújtják a lakosságot. Az 
ország kimerülő gazdasági helyzete miatt a 
pénztelenség, a drágulások és a fiatalok ér-
telmetlen harcba küldése az ott őslakos ma-
gyarságnak is fokozott terhet jelent.

Ezért volt különösen fontos, hogy mégis el 
tudott jönni egy öttagú küldöttség a város 
nagy tavaszi ünnepére, az egyszerre, egy 
helyen, a május utolsó napján rendezett 
főzőversenyre, gyermeknapra, vadásznapra, 
Fóti-Futi-ra.

A képviselő-testület döntése alapján Fót 1,5 
millió Ft. támogatást nyújtott Bátyú lako-
sainak, hozzájárulva a nehéz helyzet átvé-
szeléséhez. Az összeget Bátyú polgármestere 
vette át meghatottan itt, a Polgármesteri 
Hivatalban.
Két hét múlva érkezett aztán Bátyúból 
egy köszönőlevél, melyet az alábbiakban 
nem teljes terjedelmében tárunk kedves 
olvasóink elé.

…Hálásan köszönjük a segítséget, melyet a bátyúi lakosok számára 
küldtek. Több mint 250 család részesült ismét az élelmiszer 
csomagokból és a háborús övezetben harcoló és tartozkodó katonák 
családjai és hozzátartozói.    Elmondtuk mindenkinek, hogy újra 
az Önök nagylelkű támogatásának köszönhetően tudunk segíteni. 
Könnyeikkel küszködve hálálkodtak az emberek, mikor átadtuk 
számukra a csomagokat. Ebben a nehéz gazdasági helyzetben a 
legapróbb segítséget is hálával és örömmel fogadják a családok.
Kérem a Polgármester urat, nevünkben köszönje meg Fót város 
önkormányzatának a számunkra átadott anyagi támogatást.
Bocsánat, hogy csak most jelentkezünk, de a mai napig el voltunk 
foglalva a csomagok összeállításával és átadásával. Az anyagilag is 
rászoruló családokat anyagi támogatásban is részesítettük.
 Mellékeljük, hogy mire költöttük a támogatást:
 Liszt  500kg
 Cukor  500 kg
 Rizs  300kg
 Hajdina  300kg
 Száraztészta 500db
 Olaj  350 db
 Konzervek 200 db
 Kávé  250 db
 Tea  250 db
Továbbá fűszerek, édességek, apróbb háztartási hozzávalók,tisztító- és 
tisztálkodó szerek és más szükséges háztartási cikkek.

Tisztelettel:
Zseliznyák Natália polgármester és a bátyúi polgármesteri hivatal dolgozói

megújul a károlyi kastély

Az elmúlt napokban tudtuk meg, hogy az uniós támogatásból megújuló mintegy 35 hazai kastély közé bekerült a fóti Ká-
rolyi kastély is. A 2020-ig három ütemben megvalósuló Nemzeti Kastélyprogramot a Forster Gyula Nemzeti Örökségvé-
delmi és Vagyonkezelői Központ koordinálja. A fóti Károlyi kastélyt gróf Károlyi Istvánnak és építészének, Ybl Miklósnak 
köszönhetően hazánk egyik legszebb klasszicista kastélyának tartják. Nemzeti kincs és történelmi emlékhely, ahol a XIX. 
század hazai elitje, Széchenyi, Wesselényi, Deák, a művészek köréből Barabás Miklós, Liszt Ferenc is megfordult, hogy csak 
néhány nevet említsünk. 

Érdekesség, hogy az 1867-es kiegyezés után az Osztrák Császárság felismerte, hogy a magyar arisztokrácia támogatása nél-
kül a jövőben nem sokra megy, így próbálta javítani a kapcsolatokat. 1868-ban Rudolf trónörökös testvérével, Gizellával 
többször Fótra látogatott. Anyjuk, Erzsébet királyné, rendszeresen részt vett Károlyi István fóti falkájain (rókavadászatain). 
Azért, hogy Gödöllőről jövet átöltözködhessen, egy külön szobát építettek a fóti lovarda épületéhez. Erre szüksége volt, 
mert a bécsi Kamara megtiltotta neki, hogy a Károlyi kastélyba belépjen. 1871-ben egy hadgyakorlat kapcsán Ferenc József 
császár napokig a fóti kastély vendége volt, de Károlyi István, nem feledve a múltat, ez idő alatt kiköltözött a kiskastélyba. 
A császár, hogy találkozzon vele, ő látogatta meg a grófot és nem fordítva.

A kastélyt és parkját a húsz éve hazatért és volt otthonában albérlőként élő Károlyi házaspár a Fóti Károlyiak Alapítványon 
keresztül próbálja régi fényébe visszavarázsolni, kisebb-nagyobb sikerrel. Kitartó munkájuknak is köszönhető, hogy az ezer 
éves történelmi család, a Károlyi család megmaradt tárgyai, relikviái, a volt hatvanezres könyvtáruk mintegy 2000 példánya 
a múzeumok, könyvtárak raktáraiból visszakerül a kastély jelenleg felújítás alatt álló, majd elkészült emeleti helyiségeibe. 
Így a család és az alapítvány által kezelt magángyűjtemény a már meglévő galériával tovább gazdagodik. A kastélypark 
történelmi kertté minősítése is folyamatban van, tudomásunk szerint. 

A megújulások során a folytonosság fennmarad, a fóti Károlyi kastély újra betöltheti immár 200 éve tartó misszióját, 
ismét a nemzet szellemi központjává, találkozóhellyé válhat, továbbá nyitottságával a helyi, hazai és nemzetközi kulturális 
turizmust szolgálja. 

Fóti Károlyiak Alapítvány kurátorai
Kapcsolódó fényképünket lásd a címoldalon!
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közélet
kedves Fóti lakosok!

Az újság előző számában hosszú interjú jelent meg Bartos Sándorral, városunk polgármesterével. Az interjúban a polgár-
mester több kérdésben is elmondta a véleményét a város helyzetéről, a képviselő-testület munkájáról, jelenről, jövőről.
Végigolvasva az interjút, sajátos kép alakulhat ki bárkiben arról, hogy mi is történik most a fóti városvezetésben. Nekünk, 
akik ezt az írást jegyezzük, a leírt kérdések jelentős részében egészen más a véleményünk, és mivel alapvetően fontosnak 
érezzük azt, hogy városunk lakosai pontosan tájékozódhassanak az önkormányzat munkájáról, úgy gondoltuk, megosztjuk 
Önökkel azt is, amit mi gondolunk, ahogy mi látjuk a jelent, a jövőt.

Közülünk többen, ahogyan az olvasók egy része is, megdöb-
benve olvasták, hogy a város költségvetéséből nem hiányzik 
az az 1 milliárd forint, amit korábban a Hungária Értékpa-
pír Zrt-re bíztak. Hogyne hiányozna! Hogyne befolyásolná 
a város költségvetését! Amikor a költségvetés készült, ami-
kor az ez évre tervezett beruházások, fejlesztések sorát össze-
állítottuk, igenis számoltunk azzal az egymilliárd forinttal! 
Valóban, az ez évre tervezett projektek fedezete nincs befek-
tetve, az a város számláin megvan, ez azonban nem jelenti 
azt, hogy minden maradhat a régiben. Ha egyszer a város 
költségvetésének mintegy negyedét kitevő pénzmennyiség 
hirtelen kikerül a „kasszából”, akkor bizony át kell gondol-
ni újra mindent. Át kell tervezni nem csak a következő éve-
ket, hanem ezt az évet is, újra kell rangsorolni a feladatokat, 
és nagyon gondosan választani ki azokat, amikre költünk. 
Ez volt az egyik elv, ami a képviselő-testület többségét ve-
zette, amikor bizonyos, akár betervezett projektek elindítá-
sát elhalasztotta. Nem leállította, hanem elhalasztotta. Ez 
természetesen nem jelenti azt, hogy az előkészítő munka 
megállt vagy a projekt jelentéktelenné vált volna.

Megtorpanó beruházások, fejlesztések? Nem, és megint nem. 
Nem állt le egyetlen fejlesztés sem, dolgoznak a bizottságok, 
a képviselői munkacsoportok, rengeteg munkát végez a hiva-
tal, ez azonban a munkánknak a csendes, időigényes és nem 
látható része. Amikor egy beruházási feladatból előterjesztés 
lesz, amiről a képviselő-testület is dönteni tud, azt több he-
tes, esetenként több hónapos előkészítésnek kell megelőznie. 
Előterjesztésként csak a szakmailag tökéletesen megalapozott, 
minden körben egyeztetett és konszenzusos javaslatnak lenne 
szabad megjelennie. Sajnos az elmúlt években, és a rossz be-
idegződések eredményeként még mostanság is nem ez a jel-
lemző. Az előterjesztő nem egyszer hiányos, megalapozatlan, 
a képviselőkkel nem egyeztetett anyagot terjeszt a testület elé, 
nagyon gyakran határidő lejárta előtti utolsó pillanatokban, 
amikor már idő sem lenne az alapos munkára, gyakorlatilag 
megzsarolva ezzel a képviselőtársait.
Így nem lehet dolgozni! Jó munkát csak akkor tudunk vé-
gezni, ha az megfelelően elő van készítve. Enélkül csak ösz-
szecsapni lehet a dolgokat, a végeredmény rossz minőségű 
lesz, többe kerül, és csak bosszúságot okoz. A legjobb példa 
erre a Vörösmarty Művelődési Ház épülete. 2013. őszén 
az első kivitelező még kilencvenegynéhány millió forintért 
vállalta a kivitelezést, ami végül cirka 200 millió forintból 
valósult meg – és ugye az önkormányzati választás előtt mu-
száj volt elkészülnie… Ehhez képest most, a júliusi testületi 
ülésen szerepel egy előterjesztés, ami alapján az egyik pin-
cehelyiség szigetelésére el fogunk költeni további 1,5 - 2 
millió forintot, mint kiderült, azért, mert a tervezés során 
nem lett megfelelően felmérve a talajvíz szintje, így a vado-
natúj épület pincéi megfelelő szigetelés hiányában az első 
pillanattól vizesednek. Az egyik helyiséget már szigetelték 
mintegy 1,5 millió forintból, most van soron a másik. Ez 

így megfelelő volt? Ezt így át lehetett venni? Ennek tényleg 
így kell történnie Fóton?

A képviselő-testület több alkalommal is úgy döntött, nem 
várjuk meg, hogy egy-egy projekt előkészítése valahogy 
végre megtörténjen, nem várjuk el, hogy a túlterhelt és em-
berhiánnyal küszködő hivatali munkatársak tegyenek elénk 
mindent. A két állandó bizottság mellett a képviselő-testület 
három ideiglenes bizottságot is létrehozott, külön munkacso-
portok foglalkoznak a Németh Kálmán Iskola felújításával, 
az Egészségügyi Központ megújulásával, a települési szociá-
lis térkép elkészítésével, lassan a végére ér a ciklus Gazdasági 
Programjának részletes összeállítása, elkezdtük átláthatóbbá 
tenni a „piac”, „történelmi városközpont”, „Szabadidőpark” 
és egyéb neveken futó, a városháza-katolikus templom-kínai 
áruház térségének felújítását célzó terveket. Ez utóbbi most 
még meglehetősen kaotikus, sem az nem egészen egyértel-
mű, hogy ezek a megjelölések pontosan mit takarnak, sem 
az, hogy eddig mennyi pénzt költöttünk rá (csak a „piac” 
néven futó beruházás eddig százmilliós nagyságrendű össze-
geket igényelt), sem az, hogy még mennyit kell erre áldozni 
(csak a júliusi testületi ülésre kerülő előterjesztések alapján 
kb. 76 millió forintnyi kiadás várható).

Van nekünk most erre átgondolás, tervezés, előkészítés nél-
kül pénzünk? Szerintünk nem. Ez az év ne olyan beruházá-
sokról szóljon, mint a 2014-es választási év! Az összerántott, 
testület elé sietve bevitt, időhiányra vagy más kényszerítő 
körülményre hivatkozva sürgősséggel, ülés előtt kiosztva el-
fogadni kért előterjesztések nem fognak a jelenleginél több 
IGEN szavazatot kapni!
Nem tud támogatást kapni egy olyan ravatalozó-beruházás, 
ahol a várható bekerülési költség egy év alatt közel három-
szorosára, 31 millió forintról 89 millió forintra nőtt (!), és 
ennek írásbeli indoklása az előterjesztő polgármester szerint 
csak annyi, hogy „felmerült egy újabb raktár igénye”. Az 
előterjesztésben szó sem esett ÁNTSZ-előírásról, másfajta 
hűtőkamráról… Az előterjesztésből a megnövekedett beke-
rülési költségen kívül csak az derült ki, hogy a képviselő-tes-
tület által jóváhagyott engedélyezési tervet valaki valamikor 
megváltoztatta, az építési engedélyt valaki valamikor módo-
síttatta. A tervegyeztetések dokumentációját pedig az a kép-
viselő vagy külső bizottsági tag, aki nem volt azokon jelen, 
csak külön határozott kérésre kapta meg, az előterjesztésnek 
ugyancsak nem volt része. És ehhez valóban semmi köze 
annak, hogy elbukta-e a város a felelőtlenül befektetett 1 
milliárd forintját, vagy sem.

És akkor az az 1 milliárd… Sokszor, sok mindennel volt 
már Fót az országos sajtóban, legtöbbször nem volt hízelgő 
vagy dicsőséges a jelenlétünk, azzal viszont még soha, hogy 
a Hungária Zrt-vel kapcsolatban bármit is igazoltunk vol-
na. Ez nem így van, sőt éppen az ellenkezője látszik legin-

kább bebizonyosodni. A szerződés szövege alapján – a felszá-
molóbiztos értelmezése szerint is - a Hungária Zrt. a pénzünk 
felét volt köteles állampapírba (nem pedig állam által garan-
tált kötvénybe, ilyenről szó sem volt) fektetni, a többi részén 
belátása szerint akár vállalati kötvényeket is vehetett nekünk. 
Hát vett. A Hungária Zrt. súlyos szerződésszegést követett el, 
mert nem hogy a pénzünk fele, de egy huszada sincs állampa-
pírban. A legnagyobb része olyan, más Hungária-cégek által 
kibocsátott kötvény, amelyek kibocsátói már nem is működ-
nek, a tulajdonosai és vezetői pedig a Hungária Zrt-ével azo-
nos körből vannak. És ez csak akkor derült ki, amikor 2015. 
március 24-én az akkori felügyeleti biztos végre átadta az erre 
vonatkozó dokumentumokat a polgármesternek. 2013. júli-
us 11. (az első szerződéskötés) óta eddig a napig senki nem 
kérdezte meg a Hungária Zrt-től, hogy milyen értékpapírjai 
is vannak Fót városának tulajdonképpen. A polgármester 
egyszemélyi döntéssel a város pénzéből 500 millió forinttal 
növelte a befektetést úgy, hogy nem tudta, milyen papírokat 
vett a cég Fótnak korábban!

Teljesen egyetértünk a polgármesterrel, nekünk kellett vol-
na először feljelentést tenni a Hungária Zrt. ellen. Ehhez 
képest, amikor március 6-án nyilvánosságra került a Hun-
gária Zrt. krachja, a polgármester és köre, akik tudtak a 
befektetésről, mélyen hallgattak. Az első hivatalos közlést a 
polgármester március 20-án tette, a feljelentéssel pedig – a 
szokásos sürgősségi előterjesztéssel, ülésen való kiosztással 
– csak az április 15-iki testületi ülésen jött elő. Akkor, ami-
kor már rendőrségi eljárás folyt mind a Hungária Zrt. ellen, 
mind pedig a fóti portfoliókezelési szerződéskötés miatt, és 

a vizsgálóbizottság is aktívan dolgozott. Ekkor döntött úgy 
a testület, hogy a feljelentést – ha már rögtön az elején nem 
tettük – akkor tesszük meg, amikor a bizottság a lehetősé-
geihez képest teljes körűen feltárta az ügyet.

Ahogy számíthattunk rá, a lejárt kötvényeink után eddig a 
kibocsátó cégek semmit nem fizettek vissza. A meglévő ke-
véske állampapír, pontosan diszkont kincstárjegy felől sem 
lehetünk nyugodtak. A felszámolóbiztos tájékoztatása sze-
rint még nem tudják pontosan megmondani, megvan-e az 
összes állampapír, amit az ügyfeleknek eladott a cég, avagy 
előfordulhat, hogy egy papírt több ügyfélnek is „eladtak”. 
Ha ez utóbbi eset áll fenn, akkor még az sem biztos, hogy 
az állampapírok után bármilyen összeget visszakaphatunk. 
Hogy van-e remény ezek után a pénzünk visszaszerzésére 
akár csak részben is? A választ Önökre bízzuk.
Az pedig, hogy a város megmaradt vagyonával hogyan gaz-
dálkodunk, hogy azt a lehető legjobb, leghasznosabb mó-
don forgassuk vagy használjuk, a mi felelősségünk, képvi-
selőké. Nem egyikünké vagy másikunké, valamennyiünké. 
Önök pedig majd véleményt formálnak rólunk, a mun-
kánkról. Mert beszámolással Önöknek tartozunk.

Bíró Zoltán képviselő, Gellai István képviselő, 
Nagy Krisztián képviselő, Németh József alpolgármester, 

Takács István képviselő, Koncz János képviselő, 
dr. Vargha Nóra Mária képviselő

A cikk célkitűzéseivel egyetértek. Pártpolitikai, személyes 
részei nem képezik az álláspontom. Madaras Ádám

Tisztelt Fóti Lakosok!
Alulírottak, mint Fót város Önkormányzatának törvényesen megválasztott képviselői az Önkormányzat gazdasági 
helyzetével, ezen belül különösen a Hungária Értékpapír Zrt-vel megkötött szerződéssel kapcsolatban a következő 
nyilatkozatot tesszük. A Hungária Értékpapír Zrt-vel megkötött portfoliókezelési megbízás alapján két részletben 
megvalósult befektetéssel kapcsolatos minden felelősséget visszautasítunk, az ügyletek megkötésétől teljes mértékben 
elhatárolódunk. Azokról sem tudomásunk nem volt, sem ráhatásunk azok létrejöttére egészen addig, míg a jelenlegi 
visszafordíthatatlan állapot létre nem jött. 2013-ban egyikünk sem volt döntési folyamatba bevont képviselő, 2014-ben 
pedig sem a szerződéskötést megelőzően, sem azt követően az ügylettel kapcsolatban egyetértésünket, véleményünket 
nem kérték, még a jogszabályok szerint kötelező utólagos tájékoztatást sem kaptuk meg. A befektetések által előidézett 
helyzetnek jelenleg csupán elszenvedői vagyunk abban a tekintetben, hogy képviselői feladatunk megfelelő és hatékony 
elvégzésében, Fót város gazdálkodásának és fejlődésének előmozdításában mind az anyagi veszteség, mind a tisztázatlan 
jogi helyzet hátráltat és visszafog bennünket. Az ügylettel és a jelenlegi helyzettel kapcsolatos legfőbb törekvésünk, hogy 
annak negatív következményeit városunk és lakói számára a lehető legnagyobb mértékben csökkentsük, a város fejlődését 
és működését minden eszközzel biztosítsuk.
Fót, 2015. július 7.

Bíró Zoltán képviselő, Gellai István képviselő, Madaras Ádám képviselő, Nagy Krisztián képviselő, 
Németh József alpolgármester, Takács István képviselő, Koncz János képviselő, dr. Vargha Nóra Mária képviselő

ORTOPÉD RENDELŐ FELSŐGÖDÖN
Dr. Straub Ákos ortopéd-, traumatológus,

általános sebész főorvos és sportorvos
- Mozgásszervi betegségek kezelése
- Gyógyászati segédeszközök, gyógycipők felírása 
- Szemölcsök, anyajegyek és egyéb bőrhibák
   hegmentes eltávolítása
- Visszér és benőtt köröm hatékony kezelése
- Ízületi ultrahang vizsgálat
- Sportorvosi ellátás
- Térdízület hyaluronsavas kezelése ambulánsan
- Csecsemők és gyermekek ortopédiai szűrése 

Egészségügyi pénztárak szerződött partnere.
Akadálymentesített rendelő

Rendelési idő: Kedd: 16-20 óráig, Szombat: 9-14 óráig 
2132 Göd, Jósika u. 29. •Bejelentkezés: 06-20-493-1593, 27-331-818 

www.drstraub.hu
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tisztelt Fóti Polgárok!
Az elmúlt 8 hónap alatt megalakult az önkormányzat, hosszabb várakozás, egyeztetés végén, karácsony előtt megalakítot-
ták a bizottságokat, és megválasztották az alpolgármestert. Január-február hónapokban kezdett összerázódni a testület, ezt 
az összhangot mutatják, hogy 11/0, 10/1, 9/2 szavazatarányok keletkeztek.

A Hivatal kezdeti gyengesége ellenére, az új következetes követelmények, illetve az új jegyző hatására, az előterjesztések 
minősége sokat javult. A képviselők sok energiát fordítottak az előkészítésekre, egyeztetésekre ahhoz, hogy kiérlelt dön-
tések születhessenek. Meglepte a testületet, a főépítész és a jegyzőnő indoklás nélküli lecserélése.  Az elmúlt 4 éves ciklus 
gazdasági tevékenységét a választás lezárta. Erről jogszabály alapján beszámolót kellett volna készíteni a képviselőtestület 
számára. Ez a fontos tájékoztatás elmaradt. Év elején a 2014. évi beszámoló helyett, a 2015. évi költségvetés került a tes-
tület elé. A költségvetés megalapozottságát szakmailag nem megfelelő módon bizonyították. A pénzügyi bizottság kérdései 
következtében hirtelen jelentősen megváltoztak a mérlegfőösszeg számai az előterjesztésekben. A képviselőtestület ezért 
óvatosságból függesztette fel, halasztotta el a beruházások egy részét. 

2015. március 6-án a hírek között jelent meg, a Hungária Értékpapír Zrt. (bróker cég) bukása.  A megdöbbenést az új 
képviselőkben az váltotta ki, hogy Fót összesen 1 milliárd Ft értékben vásárolt a Hungária Értékpapír Zrt. által kibocsátott 
értékpapírt. 2014. évi beruházási terv 30 %-ban valósult meg, az előző év sem volt sokkal termékenyebb. Az új képviselők 
korábban úgy gondolták azért nincs beruházás, mert nincs pénz, nincs fedezet. A Hungária értékpapír megvásárlása az 
új képviselők számára érthetetlen volt, hiszen Fóton nagy a lemaradás a beruházások terén, sok a pótolni való. A relatív 
lemaradás ellenére a meglévő forrásokat nem beruházásokra 
fordították a korábbi képviselők, hanem értékpapírba fek-
tették egy bróker cégnél.

A korábbi testület képviselőinek és illetékes hivatalnokai-
nak a 2013. évi döntését, 500 millió Ft Hungária értékpa-
pír megvásárlását, az állami vagyon, Fót vagyonának koc-
káztatását, nem tudjuk elfogadni. 2014. október 27-én tette 
le az esküt az új képviselőtestület. Másnap egyszemélyes 
döntéssel újabb 500 millió Ft Hungária értékpapír megvá-
sárlására került sor. A képviselőtestületet nem tájékoztatták 
erről, csak 2015. márciusában a Hungária brókercég bot-
rányának kirobbanása után jutott a tudomásukra az eset. 
Hasonlóan az előző esethez, a választott tisztségviselők és 
a hivatalnokok 2014. évi döntését, az újabb 500 millió Ft 
Hungária értékpapír megvásárlását, az állami vagyon, Fót 
vagyonának kockáztatását, nem tudjuk elfogadni. Mindkét 
szerződés szerint Fót városa felé 50 % állampapírral és 50 % 
egyéb papírral kell, elszámolnia a Hungária brókercégnek. 
A szerződésben a Hungária brókercég garanciát nem vállalt. 

A képviselőtestület 11/0 szavazataránnyal azért hozott létre 
vizsgáló bizottságot, hogy a tényeket megismerje. A Kor-
mány felismerte a problémát és soron kívül elrendelte az 
ügy kivizsgálását. Az Állami Számvevőszék Fóton is meg-
kezdte a vizsgálatot. Nem lehet azonos megítélés alá venni 
azokat a képviselőket és hivatalnokokat, akik ezen ügyek 
előkészítésében, illetve a döntésben részt vettek, azokkal az 
új képviselőkkel, akik nem vettek részt ezen ügyekben és fél 
éven át eltitkolták előlük a tényeket, így módjuk sem volt 
ezen, rossz döntéseket korrigálni.
A képviselők arra esküdtek fel, hogy betartják Magyaror-
szág törvényeit, és Fót város érdekében cselekszenek. 

A FIDESZ önkormányzati képviselői továbbra is tartják 
választási ígéretüket. „Akarják, hogy Fót érdeke legyen az 
első. Képviselői munkájuk során mindvégig arra törek-
szenek, hogy személyes, egyéni érdekeiket háttérbe szo-
rítva, minden esetben a város érdekeit szem előtt tartva 
dolgoznak Fótért.”

Simon Tamás
 Fóti FIDESZ elnök

szimler anett
a

FÉNYKÉPÉSZ
photoszimler.hu
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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 tévécsator-
nánkat 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 csomagra 
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: Juhos Norbert Tel.: +36 20 372 0123
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közélet
távoli országokból menekült Fiatalok Fóton

Az országos médiából ismert, de kinek-kinek már bőven lehet 
saját tapasztalata is ezen a téren. Nálunk, Fóton már hosszabb 
ideje lehet rendszeresen látni kisebb nagyobb csoportokban 
mozgó, nem magyarul beszélő, legtöbbször barna bőrű fiata-
lokat, esetenként jellegzetes mohamedán viseletben fiatal nő-
ket. Számos szóbeszéden alapuló történet kering a városban, 
akadnak, akik valós veszélyt látnak bennük, s sokak véleménye 
az is, hogy miért egy világhírű kastély parkjában kell ezeket 
a szegény menekült fiatalokat elhelyezni. Mindezek tisztázása, 
a felületes vélekedés helyett, alaposabb tájékozódás igényével 
kerestük föl a Károlyi István Gyermekközpont igazgatóját, Ká-
das István urat, hogy első kézből kapjuk valódi ismeretek, mi 
történik itt a fiatalkorú más országból érkezett menekülteket, 
s hogyan élnek itt, mi lesz a sorsuk, milyen hatással vannak 
Fótra? Igazgató úr szívesen válaszolt kérdéseinkre.
Igaz-e, hogy a Gyermekváros területén továbbra is csak 
fiatalkorú menekültek találhatók?
A Károlyi István Gyermekközpont a magyar gyermekvédel-
mi szakellátás rendszerébe tartozó intézmény, ebből követ-
kezően csak gyermekeket, vagy olyan fiatal felnőtteket lát-
hat el, akik korábban gyermekként itt éltek az intézetben. 
Az országot elözönlő menekültáradat hatására az 
Önöknél elhelyezett fiatalok száma is megsokszorozódott?
Tagadhatatlan, hogy az a menekülthullám, ami ma Magyaror-
szágon érzékelhető, az valamilyen szinten nálunk is mutat vál-
tozásokat. Nem lehet azonban egyenes arányt fölállítani, ná-
lunk szinkronban nem képződik le az, ami a híradások szerint 
az ország határainál tapasztalható. Amikor nagyon sok ember 
lép be a határon illegálisan és kerül az idegenrendészet látó-
körébe, az nem feltétlenül jelenti azt, hogy családtól elszakadt 
kiskorúak lennének köztük. Akik családostól jönnek, vigyáz-
nak is a gyermekeikre, nem jellemző az elveszett gyermek, így 
hozzánk emiatt nem kerül több ellátandó kiskorú, vagy fiatal.
Ettől függetlenül voltak már olyan időszakok, amikor 
már kétszer annyi kísérő nélküli gyerek volt nálunk, mint 
amennyire engedélyünk volt. Azonban itt, az egykori Gyer-
mekvárosban a csúcsidőszakban 1000 gyermeket is elláttak, 
nekünk sem okoz megoldhatatlan gondot a nemzetközi 
gyermekmentő tevékenységünk keretében közel 200 férő-
hely és az ellátás biztosítása ilyen esetekben sem.
Hogyan felel meg az Önök intézménye a menekült fiatalok 
fogadásához, ellátásához?
Mivel az intézmény a gyermekvédelmi szakellátás rendszerében 
van, így minden évben kötelezően ellenőriz minket az enge-
délyező hatóság, s az ellenőrzésbe bevonja a népegészségügyi 
osztályt is. Ilyenkor helyszíni ellenőrzéssel győződnek meg 
arról, hogy az előírt feltételeknek az intézmény körülményei 
megfelelnek. Számunkra nincs különbség a tekintetben, hogy 
honnét származik egy gyermek, idegenrendészeti állomásról, 
vagy hazai másik intézményből, vagy családból. A feltétel az, 
hogy egészséges legyen, nem szenvedhet fertőző betegségben, 
ami miatt nem lehetne közösségben elhelyezni. Itt a kísérő 
nélküli kiskorúak otthonában is dolgozik ápolónő, ahogy más 
gyerekotthonokban is van ápolónő. Emellett - mint intézmény 
- szerződéses jogviszonyban állunk gyermekorvossal, aki folya-
matosan ellenőrzi mindazokat a gyerekeket, akik itt élnek a 
Gyerekközpont területén. A menekült gyerekek esetében - mi-
után náluk a korábbi védőoltásokról, korábbi egészségügyi ellá-
tásáról nincs biztos tudásunk, a Bevándorlási és Állampolgársá-
gi Hivatal intézkedik a szükséges orvosi vizsgálatok ellátásáról, 

pl. tüdőröntgenről, stb.  Itt kell megjegyezni, hogy miután egé-
szen más éghajlatról érkeznek, az itteni rovarvilág csípéseihez a 
szervezetük nem tudott alkalmazkodni. Előfordul, hogy akár a 
szúnyogcsípés is számukra komoly veszélyt jelent. Mi legfeljebb 
bosszankodunk a csípés miatt, ők erre érzékenyebbek lehetne, 
például feldagadhat a bőrük.
Honnét tudják a papírok nélkül érkezőkről megállapítani, 
hogy hány évesek?
Hasonlóan az egészségügyi szűréshez a Bevándorlási és Állampol-
gársági Hivatal végezteti el gyanú esetén a gyermekek életkorának 
meghatározását. Ez egy összetett vizsgálat, amelynek egyik leg-
fontosabb eleme a csontozat-radiológiai vizsgálata. Az ujjpercek 
csontosodása a legmarkánsabb jelző eszköz, ami a 18. életévnél 
befejeződik. A gyermekek életkora így fél- egyév biztonsággal 
megállapítható. Nagyon ritkán fordult elő, hogy valakiről bebi-
zonyosodik, hogy nem gyerek, ebben az esetben átkerült a mene-
kültügyi hatóságok alatt működő valamelyik befogadó állomásra. 
Hogyan lesz valakiből kísérő nélküli kiskorú?
Nagyon változatos esetek fordulnak elő. Van, amikor a család 
eladja minden vagyonát ahhoz, hogy a gyereket ki tudják me-
nekíteni, és a gyerek egyedül, ill. valami segítséggel jön keresz-
tül fél világon. Néha előfordul, hogy elveszik a menekülő család 
látóköréből. Egy bő évvel ezelőtt pl. egy olyan családegyesítés-
nek lehettünk a részesei, amikor sikerült két fiunknak a sorsát 
véglegesen rendezni. Ők egy másik országban az édesanyjuk-
hoz kerültek. Klasszikus, csónakos menekülők voltak, de nem 
fértek el egy csónakban, s az egyik csónak elsodródott a másik-
tól. Ezek a fiúk így az anyjuk nélkül jutottak el Horvátorszá-
gon keresztül Magyarországra, s nálunk kötöttek ki. Fogalmuk 
sem volt róla, hogy édesanyjuk egy harmadik testvérükkel 
hová került. Nyilván való, hogy a gyerekeknek a legjobb helye 
a szülő mellett van, sikerült megtalálnunk az édesanyát és az 
adott országgal megállapodni abban, hogy a családegyesítést 
végrehajthassuk. Olyan esetünk is volt, amikor Magyarország 
területén kerültek meg a szülők. Ebben az esetben már szintén 
nem volt indokolt a gyerekek gyermekvédelmi ellátása. 
Milyen adatkezelési feladatokkal jár a fiatalok befogadása?
A határállomáson az idegenrendészeti eljárás keretében, ha 
valaki úgy nyilatkozik, hogy ő menedékjogot szeretne kérni 
Magyarországtól, akkor maradhat átmenetileg az országban. 
Ilyen esetben az idegenrendészeti eljárás meggyorsul, egy 
napon belül el kell helyezni megfelelő helyen az illetőt. Ha 
gyerekről van szó és nincsen jelen hozzátartozója, akkor őt 
nem lehet befogadó állomásra vinni, hanem gyermekintéz-
ményben kell elhelyezni. Nemcsak mi vagyunk itt Fóton, aki 
ezt a feladatot ellátja, de talán mi vagyunk a legjelentőseb-
bek az országban. Ez az intézmény, mint gondozási, nevelési 
feladatot végrehajtó, a gyermekvédelmi szakellátás része, ami 
hatósági intézkedésre történik, melyben része lehet a gyámhi-
vatalnak, a jegyzőnek, az idegenrendészetnek, a bíróságnak, 
az ügyészségnek. Ezek a szervek azok, amelyek ideiglenesen 
beutalhatják a gyereket. Ha megtörténtek a szükséges vizs-
gálatok, beszállítják a gyereket a gyerekotthonba, amit kije-
löltek neki. A bevándorlási hivatalnak is van olyan felada-
ta, hogy meghallgatja őket, többször is, pontosan azért, hogy 
mennyire hiteles az a történet, ami az ő vándorlása mögött van. 
Egy ilyen gyerek körül, egyrészt idegenrendészeti eljárás, aztán 
menekültügyi eljárás, gyerekvédelmi eljárás zajlik.
A menekülteknek az eljárás során törvényes képviselőt, magya-
rul gyermekvédelmi gyámot jelölnek ki. A törvényes képvise-

letet a Pest Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálatnál 
működő gyermekvédelmi gyámügyi csoportból látja el valaki. 
Az itt elhelyezett fiatalok szabadon közlekedhetnek Fóton 
és az országban?
A Károlyi István Gyermekközpont nem zárt intézmény, ennek az 
előnyét akár maguk a fótiak is élvezheti, hiszen tudunk biztosítani 
olyan szolgáltatásokat idebent, ami a nyitottságnak köszönhető. 
Nincs olyan jogszabály, amely kimondaná, hogy másképp kell ke-
zelni a harmadik országból érkező gyereket, mint a magyar vagy 
az uniós gyereket. Teljes egészében ugyanazok a szabályok érvé-
nyesülnek a menekült gyerekekkel szemben, mint a többi gyere-
kotthonban elhelyezett gyerekre. A gyerekek bizonyos idő után 
kapnak egy kis kimenős könyvecskét, ami fényképpel ellátott, és 
ami alapján igazolható, hogy ő ide tartozik. Nem mondom, hogy 
ezt minden gyerek megvárja, mert ahogy ismert, Magyarország 
nem a célállomásuk. A gyerekek is mozognak, igyekeznek eljutni 
oda, ahová szeretnének, ahol talán várja őket valaki. Miután gye-
rekekről van szó, a mi feladatunk az, hogy próbáljunk mindent 
megtenni annak érdekében, hogy a gyerek ne tűnjön el a világ-
ban. Nekünk feladatunk, ugyanúgy, mint a magyar gyerekeknél, 
hogy minden gyereket, aki eltűnt, kerestetnünk kell. Ez egy elég 
hosszú folyamat, amíg a rendőrség keresi ezeket a gyerekeket. A 
legtöbbször nem találják meg és végül eltűntnek nyilvánítják. 
Ezen nem kell csodálkozni, ezek a fiatalkorúak a legtöbben 16-17 
év körüliek, s azokban a keleti kultúrákban, ahonnét származnak, 
ilyen életkorban már önálló férfinak számítanak, sok esetben csa-
ládfenntartók, tehát nagyon is önállók.
Ahhoz, hogy 10 év alatti gyermek kerüljön ide, ahhoz nagyon 
nagy bajnak, különleges esetnek kell történnie, még a határ 
túloldalán. Volt itt egyszer egy 7 éves, aki arról beszélt, hogy a 
dzsungelben hirtelen futniuk kellett, és így keveredett el. Sze-
rencsére két héten belül előkerültek a szülők is. Magyarország-
nak érdeke az, hogy a családegyesítések megtörténjenek, mert 
megnyugtatóan egy gyerek sorsa csak így rendeződik.
Mi történik azokkal, akik nem szöknek tovább?
Ritkán fordul az elő, hogy valaki tartósan itt marad, és jár iskolába. 
Természetesen az iskolában az első és legfontosabb tantárgy a ma-
gyar nyelv. Ilyen iskolát a KLIK Fóton nem tart fönn, így ezek a 
fiatalok Budapestre járnak tanulni. Ha egy gyerek már iskolába jár 
és beilleszkedik a közösségbe, az nehezebben mozdul, az többnyi-
re itt is marad az országban. Vannak olyanok, akik már 2009-től 
bent vannak a rendszerben, és 2011-ben átkerültek Fótra, azóta is 
itt élnek. A túlnyomó többségnél persze a távozási szándék egyér-
telmű, de ez nem indokolja azt, hogy be kellene zárni a gyereket az 
otthonba. A gyermek jogait tiszteletben kell tartani. 
Milyen ellátásban részesülnek itt a menekült fiatalok?
Nincs különbség az ellátásban sem, ugyan azt a juttatást kap-
ja minden gyerek, függetlenül a bőrszínétől, anyanyelvétől, 
állampolgárságától. Az ellátás napi ötszöri étkezésből áll. Van 
egy központi konyhánk, ez nem a kastélyban lévő konyha, ha-
nem a speciális gyerekotthon épületében található, amely főz 
és biztosítja az ételt. Azért nem vezettük be a menekült gye-
rekek csoportjaiban, hogy ők saját magukra főzzenek, mivel 
különböző népcsoportokból jöttek és mindenütt más-más a 
szokás. Természetesen a vallási, kulturális szokásokra oda kell 
figyelnünk az étkezéseknél is. Előfordul, hogy a gyermekeink 
egyik felének disznóhúsból készül a pörkölt, a másik felének 
csirkéből vagy pulykából. Az étkezésre nincs panasza senkinek. 
Az étkezési norma is egységes, többet senki nem kap. 
Nem túl régen meglepődve olvastam egy e-mailt, ahol a fa-
cebook-on élelmiszer adományt gyűjtöttek a menekült gyere-
keknek, merthogy nincs mit enniük. Erről szó sincs, ellátási 

gondjaink nincsenek. A konyha megfelelő konyhai személy-
zettel rendelkezik, ők végzik a mosogatást is, de előfordulhat 
az is, hogy vacsoránál eldobható tányérba kapják az ennivalót.
Ki törődik ezekkel a gyerekekkel és hogyan tudják megér-
tetni magukat az idegen nyelveket beszélőkkel?
Minden csoportban dolgozik egy csoportvezető-nevelő, mellette 
vannak gyerekfelügyelők, nevelők. A csoportvezető-nevelő fele-
lőssége, hogy a csoportja rendeltetésszerűen működjön. 
Valamilyen szinten minden munkatársam beszél angolul, s a 
gyerekek is többnyire beszélik ezt a nyelvet, különösen, ha a ha-
zájuk angol gyarmat volt. Ha azonban ez nem működik, mindig 
akad a csoportban egy másik gyermek, aki segít fordítani a me-
nekült és a csoportvezető között. Természetesen, amikor hivatali 
meghallgatások történnek, ott hivatalos tolmácsot biztosítanak. A 
kollégáim között is van olyan, aki beszéli az Afganisztánban, Pa-
kisztánban gyakori nyelveket, és van arabul tudó is. Azoknak a 
gyerekeknek, akik itt maradnak, oktatjuk a magyar nyelvet, hogy 
minél hamarabb elsajátítsák legalább az alapokat, tudjanak közle-
kedni, vásárolni, köszönni. Ezért is fontos, hogy a lakosság minél 
tájékozottabb legyen, mert tapasztaljuk, hogy egy másfajta hang-
hordozás, az idegen beszéd bizony adhat okot félreértésekre.
Milyen feladat hárul mindebből Fótra, a Fóti Önkormányzatra?
Az intézményünk fenntartója a Szociális és Gyermekvédelmi 
Főigazgatóság, az intézmény a magyar állami gyerekvédelmi 
rendszernek a része. Maga a terület a Magyar Állam tulajdona, a 
vagyonkezelője pedig a Gyermekközpont. Együttműködési kap-
csolatban állunk ugyan a Fóti Önkormányzattal, azonban sem a 
költségvetés tekintetében, sem egyéb vonatkozásban nem függünk 
egymástól. Ahogy polgármester úr szokta emlegetni, „a Gyermek-
központ város a városban”. Nem a fótiak tartják el a Gyerekvárost, 
nem a fótiak üzemeltetik a kastélyhoz tatozó 40 hektáros parkot. 
Ezek mind a mi költségvetésünk terhére történnek. Amiket időn-
ként a világhálón lehet olvasni rólunk az a legtöbb esetben tévedé-
sen, félreértésen alapul. Azt is kimondhatjuk, hogy ez a tevékeny-
ségünk, és a városba is kijáró menekült fiatalok nem jelentenek 
a lakosságra nézve veszélyt. Örülünk azonban, ha a város egyes 
közösségei, mint például a Sportkör Atlétikai Szakosztálya keresi 
az együttműködést velünk, bejönnek a parkba s közösen szedjük 
velük a szemetet. Az együttműködésnek köszönhetően a Fóti Fu-
tónap egyik rendezvénye nálunk zajlik majd. Az önkormányza-
ti képviselők közt is akadnak szerencsére olyanok, akik, amikor 
valami vaklárma, rémhírkeltés történik, eljönnek és személyesen 
tájékozódnak, hogy mi az alapja a felreppent álhírnek. 
Szívesen vesznek részt a munkatársaim a város iskoláinak, 
óvodáinak szülői értekezletein, ha meghívnak minket, hogy 
ne fél- és hamis információk alapján tájékozódjanak az em-
berek. Az nem kérdés, hogy a menekültek más kultúrából 
érkeznek, de nekik is érdekük, hogy beilleszkedjenek ebbe a ma-
gyar társadalomba. Fontos, hogy a lakosságnak legyenek valós is-
meretei arról, hogy kik is ők, milyenek a szokásaik, mit kell róluk 
tudni. Sokat kell azon dolgoznunk, hogy megértessük ezekkel 
a menekült fiatalokkal, hogy vigyázzanak a parkra, hogy meg-
értsék, hogy ez egy nagy kincs. Az esztétikum szempontjából is 
fontos, hogy megtanulják, hogy nem a fűre, a bokrokra, hanem 
a ruhaszárítóra kell teregetni a kimosott ruhát. Sokszor azért is 
teszik ezt, mert féltik a ruhájukat. Akkor érzik biztonságban a 
holmijukat, ha az ilyenkor is a szemük előtt van. Szerencsére ter-
mészetkárosítás a parkban nem történt. A menekülteken kívül 
is nagyon sok gyerek él a parkban, iskolások, a mi gyerekottho-
nunkban élő gyerekek, azért elég sokat kell dolgozni, hogy elfo-
gadja mindenki, minden gyerek, akár iskolás, akár gondozott, 
hogy ezt a parkot óvni, védeni kell. 
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Kapnak zsebpénzt is a fiatalok?
A gyerekek az ellátmányához zsebpénz is tartozik. E tekintet-
ben sincs különbség, hogy magyar gyerek vagy idegen, ugyan 
azt az összeget kapják, 14 év felett havonta 5130 Ft-ot, és 16 
év felett már diák munkát is vállalhat, aki akar. Élnek is töb-
ben ezzel a lehetőséggel. Van olyan menekült fiatal, aki gyűjti 
a pénzt és időnként küld haza belőle a szüleinek.
A fiúk és lányok közt alakul-e ki szexuális kapcsolat?
Egy csoportban fiúk, lányok vegyesen vannak, de termé-
szetesen külön szoba és külön tisztálkodási lehetőség van a 
számukra. Nem jellemző, hogy szexuális kapcsolat létesüljön 
a fiatalok között. A keleti kultúra nagy tiszteletben tartja a 
nőket, egyáltalán nem szabadosak. Egyszer azonban az elő-
fordult, hogy már utógondozásban lévő fiatal férfi és nő egy-
mással, a muszlim vallás szerint házasságot kötött. 
Folyik-e vallásgyakorlás a Gyermekközpontban?
Vannak olyan menekültjeink, akik a keresztényüldözés miatt 
kerültek ide. A város katolikus közössége előtt a Gyermekváros 
tisztelegni tud, mert meghatározó az az élmény, amit átélnek 
azok a gyerekek, akik itt egy szertartáson részt vehetnek. Szá-
mukra ez rendkívül sokat jelent, még ha vannak is különbsé-
gek egy nigériai katolikus mise meg egy magyar katolikus mise 
között. A szertartás alatt az emberek megerősítik az egymáshoz 
való viszonyukat, amikor egymáshoz fordulva mondjuk „Bé-
kesség veled!”, és ezt megpecsételjük a kézfogással. Ezek a gye-
rekek ilyenkor boldogok, hogy nem elfordulnak tőlük az itteni 
emberek, hanem kezet nyújtanak nekik. Ezért is ők szívesen 
mennek templomba. A magyar nép Szent István óta befogadó, 
s ez a fóti katolikus közösségről is elmondható. A gyerekek biz-
tonságérzetét, hogy itt jó helyen vannak, ez is megerősíti. Ször-
nyű, hogy ezek a gyerekek a kereszténységük miatt kerültek ide. 
Minden gyereknek biztosítani kell a vallásgyakorlás lehetősé-
gét. Mivel Budapestre járnak iskolába, így a mohamedán vallás 
gyakorlásának sincs különösebb akadálya, hiszen Budapesten 
vannak mecsetek, péntekenként iskola után oda elmennek. Itt 
a Gyermekközpontban is van lehetőség, hogy imát mondjanak, 
volt már, aki a tó körül imádkozott, volt aki a szobájában. Töb-
beknek van imaszőnyegük is. Ugyan úgy a más vallású menekül-
teknek is tekintettel kell lenniük a mi ünnepeinkre, ahogy mi is 
tiszteletben tartjuk az ő ünnepeiket. Itt nálunk nincsenek ebből 
gondok. A nigériai gyerekek kereszttel a nyakukban járnak, fel-
vállalják a kereszténységüket, és emiatt semmiféle atrocitás nem 
érte őket muzulmán társaiktól. Igyekszünk vallási és nemzeti-
ségi hovatartozás szerint összeállítani a csoportokat, hogy elejét 
vegyük mindenféle súrlódásnak, mert tudjuk például, hogy az 
Afganisztán területén élő népcsoportok sokszor szemben állnak 
egymással. Szerencsére ez itt nálunk nem képződik le. 
Mégis volt már szükség rendőrségi beavatkozásra verekedéskor…
Persze, mint bármelyik iskolában, itt is össze lehet veszni akár egy  
pingpong ütőn is. Ha pedig vita támad, akkor a csoport is azonnal 
két részre oszlik. Volt már ilyen apróságból kiindult eset, amikor a 
rendőrség segítségét kellett kérnünk, hogy baj ne történjen. Ezek 
kezelhető esetek, s egyszer sem fordult elő, hogy ezt vallási ok vál-
totta volna ki. Most még két hétig tart a Ramadán, ilyenkor, aki a 
böjtöt gyakorolja, az napközben nem iszik, nem eszik. Számukra 
ez rendkívül nagy kihívás itt, a mi szélességi fokunkon, mivel ilyen-
kor Magyarországon 17 órán keresztül fenn van a nap, világos van. 
Ehhez a hosszú nappalhoz nem szoktak hozzá, hogy ennyi ideig ne 
vegyenek magukhoz se folyadékot, se ételt. Ezekkel kapcsolatban mi 
sem ellene, sem mellette nem vagyunk. A jogukat nem korlátozzuk.
Mekkora csoportokban élnek a menekült fiatalok, s mily-
en személyzet gondoskodik róluk?

Egy csoportban általában 8-12 fő van, de előfordul 20 sze-
mélyes vagy ettől nagyobb csoport is. Ez az adott épület 
adottságaitól és a jelenlévő különböző népcsoportokhoz 
tartozó gyermekek népcsoportonkénti számától is függ.
Az egy csoporthoz tartozó személyzetet is jogszabály határoz-
za meg. Egy csoporthoz 5 alkalmazott az előírás. Ennek az a 
magyarázata, hogy napi 24 órában kell felügyeletet biztosítani, 
vasár- és ünnepnapokon is, s közben az éves szabadságot is ki 
kell adni, s betegségek esetén helyettesítésre is szükség lehet. A 
dolgozóink közt akadnak, akik bent laknak a gyermekközponti 
lakásukban, de sokan bejárnak Fótról és a környező települések-
ről dolgozni. Alkalmazásba csak megfelelő OKJ-s szakirányú 
végzettséggel kerülhet valaki, jelenleg éppen gyerekfelügyelőt 
keresünk. A nevelők esetében pedagógusi végzettség, vagy szo-
ciális munkás végzettség kell az egyetem vagy főiskola mellett. 
Vannak egyéb dolgozóink is. Éppen szakácsot keresünk, olyat, 
aki jogosítvánnyal is rendelkezik. 
Kell-e bővíteni a fiatalok ellátásához az épületeket?
A park a lakosság számára most is nyitott, s a menekült fiatalok 
miatt sem kerülik el az ide sétálni, levegőzni kívánkozók. Ők 
tapasztalhatják hamarosan, hogy építkezések zajlanak majd. 
Ez azonban nem jelent új épületeket, hanem csak a meglévők 
felújítását, rendbe tételét. Elsősorban belső átalakítások történ-
nek, hogy az épületek szerkezete megfeleljen a jogszabályoknak. 
Ilyen feltétel például, hogy a csoportokhoz tartozó nevelői hely-
séghez külön mosdó-wc készüljön. A többi elavult fürdők és 
egyéb helyiségek felújítása is megtörténik.
Mostanában – érthető okokból - a Gyermekközpont 
kapcsán szinte kizárólag a menekültekről esik említés. Meg 
vannak azért a többi feladataik is?
Természetesen, mint említettem, mi egy több gyermekotthon-
ból, utógondozó otthonból álló gyermekintézmény, gyermek-
központ vagyunk, ahová a korábbi csoportjaink mellé érkeznek 
a menekültek, akik minden tekintetben hasonló ellátást kapnak, 
mint a magyar gyerekek, illetve a korábban már itt élők. Mind-
ezt folyamatosan ellenőrizik a szakhatóságok. Most éppen egy 
homokozót kell megszűntetnünk, mert egyrészt az őspark terü-
letén ilyen nem lehet, másrészt a fertőzés veszélye miatt (macs-
kák, kutyák). A szakhatóságok folyamatos ellenőrzése sem a 
menekültek miatt történik, hanem azért mert egy állandó bent-
lakásos intézmény vagyunk, amit évente bizonyos hatóságoknak 
ellenőrizniük kell. Értjük, hogy a legnagyobb érdeklődés a me-
nekült ellátás után lép föl, de itt van a másik két szakterület is. 
A speciális ellátási szükségletű gyerekek a régi általános iskolában 
élnek, nekik van pl. állatfarmjuk, ami a parkba látogatók köré-
ben is kedvelt. A különleges ellátási szükségletű gyerekek pedig 
az egykori óvodákban laknak. Itt sajnos a gyerekek több mint 
60%-a a mozgásában akadályozott. Ott a tartós egészségügyi 
problémával, vagy bizonyos fogyatékossággal élő gyerekek van-
nak jelen. A legtöbb esetben ezeknek a gyerekeknek az egészség-
ügyi, oktatási ellátása csak Budapesten biztosítható, így az egész 
ország területéről fogadunk ilyen gyerekeket. Mi magunk is ren-
delkezünk a megfelelően szakképzett munkatárs mellett olyan 
mozgásfejlesztéshez megfelelően eszközökkel ellátott épülettel, 
amivel sokat tudunk segíteni ezeknek a gyerekeknek. 
Szokásos riportjainkat általában fényképekkel is illusztrálni 
szoktuk. Ez esetben azonban ettől el kell térnünk, mivel gyer-
mekkorúak esetében ehhez, a szülő vagy a gyám engedélyére 
lenne szükséges, s a kísérő nélkül hazánkba érkezett menekült 
kiskorúak e tekintetben is azonos elbírálás alá esnek. Így, mivel 
engedélyünk nincs, képet nem közölhetünk.

Lejegyezte: Windhager Károly

jó hír a 
nyugatiról

Megnyitották a felújított Nyugati pá-
lyaudvart a forgalomnak, ismét meg-
indult a menetrend szerinti forgalom.

A MÁV halaszthatatlan karbantartási 
munkák miatt június 22-én zárta le 
két hétre a naponta 60-70 ezer utast 
fogadó Nyugati pályaudvart – írja az 
MTI. A pályaudvar felújításán, kar-
bantartásán nyolc szakma mintegy 
150-200 szakembere dolgozott, és 
megközelítően ugyanennyien végezték 
a másfél éves előkészítést.
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bánk bán a  vörösmarty művelődési házban

MAGYARORSZÁG 1213-as esztendő
Baljós évszám. A király, II. Endre távoli országban csatázik, eközben felesé-
ge az idegen földről jött Gertrudis királyné ragadja magához a hatalmat. A 
királyné kiváltságokkal halmozza el a trón körül dőzsölő honfitársait.
A békétlen magyar urak Petur bán vezetésével összeesküvést szerveznek el-
lenük. Ezalatt az országot járó Bánk bán, a király helytartója egyre nagyobb 
szegénységgel találkozik.
Távollétében nem is sejti, hogy a királyi udvarban hagyott hűséges asszo-
nyára, Melindára a királyné öccse, a léha Ottó kivetette hálóját.

Mindenkit szeretettel vár:
Bartos Sándor polgármester és Németh József alpolgármester

katolikus 
karitász

Hálásán köszönjük mind adomá-
nyozóinknak, mind pedig vásárló-
ink támogatását, mellyel a fóti és Fót 
környéki nélkülöző családokat és egye-
dülállókat segítik.

Augusztus 3-tól augusztus 
23-ig zárva tartunk,

nyitás augusztus 25-én.

Addig is várjuk az iskolai évkezdést se-
gítő iskolatáska, tolltartó, sport ruhá-
zat, hátizsák felajánlásokat. Ezeket az 
eszközöket, tanszereket iskolakezdéskor 
osztjuk ki a rászoruló családok között.
Ruhanemű adományokat átmenetileg 
nem tudunk átvenni, de továbbra is 
köszönettel fogadunk tiszta, jó állapo-
tú cipőket, babaholmikat, játékokat, 
lakástextíliákat, háztartási eszközöket.

A Fóti Katolikus Karitász adomány-
boltjának nyitva tartása: 

Hétfőn: -, Kedd : 8-12, Szerda : 12-
16, Csütörtök :14-18, Péntek : 8-12

 

 

 
A koncertek időpontjai: 

2015. július 4. 20:00 – Kisnánai vár 

2015. augusztus 22. 18:00 – Pétervására, templom 

2015. augusztus 29. 19:00 – Fót, Művelődési Ház 

Erkel Ferenc 

Bánk bán 
című operája 

 

 

 

 

 

 

II. Endre, magyar király Gárdai Gábor 
a Magyar Áll. Operaház művésze 

Gertrud, királyné Bódi Mariann 
a Debreceni Csokonai Színház művésze 

Bánk bán, Magyarország nagyura Molnár András 
a Magyar Áll. Operaház Kossuth-díjas művésze 

Melinda, a felesége Kertesi Ingrid 
a Magyar Áll. Operaház Érdemes és Kiváló művésze 

Petur bán, bihari főispán Tóth János 
a Magyar Áll. Operaház Liszt-díjas művésze 

Tiborc, paraszt Berczelly István 
a Magyar Áll. Operaház Érdemes és Kiváló művésze 

Zongorán kísér Medveczky Ádám 
a Magyar Áll. Operaház Kossuth-díjas karmestere 

Narrátor Blaskó Péter 
a Nemzeti Színház Kossuth-díjas színművésze, a Nemzet 
Művésze 

Felelős szerkesztő Rohonyi Anikó 
Liszt-díjas operaénekes, az MMA levelező tagja 

Miller Lajos 
Kossuth-díjas operaénekes, a Nemzet Művésze 

Tisztelettel mondunk köszönetet mindazoknak, 
akik drága szerettünk Szerepi Imréné Világi 
Piroska gyászmiséjén, búcsúztatásán és az 

urna elhelyezésén részt vettek, a kegyelet és 
tisztelet virágait, koszorúit helyezték el.

Szerepi Imre és családja

Jankovicsné
Dr. Kozma Julianna
ü g y v é d
+36 30/950 1530
2146 Mogyoród,
Őzike u. 10.

+36 28/441 002
 jankovicsné@upcmail.hu

§
Hirdetés
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Fóti suliolimPia

A 2014-2015-ös tanévben, mint ahogy már az előző tanévben is, iskolák közötti bajnoksá-
got szerveztünk Fóton. A versenysorozatot a fóti iskolák testnevelői szervezték és bonyolí-
tották le, az önkormányzat anyagi hozzájárulásával.
A Suliolimpiára keresztelt bajnokságon a Garays csapat megnyerte az összetett versenyt 
mezei futás, asztalitenisz, magasugrás, kosárlabda és labdarúgás versenyszámokban (vagyis 
hat versenyből öt elsőség), és ezzel megszerezte az összetett elsőséget.
Eredményeink: 21 arany, 13 ezüst, 9 bronzérem.
Szeretnénk kiemelni Tóth-Keppler Zsófiát, hatodik osztályos tanulónkat, aki egymaga 5 
aranyat és 1 ezüstöt szerzett valamint a 8. c osztály fiú csapatát, akik megnyerték a labda-
rúgás és a kosárlabda csapatversenyeket és egyéniben győzedelmeskedtek mezei futásban, 
magasugrásban, atlétikában. Mindenkinek gratulálunk!

Büte Zsolt

taPPancs - Park, ciPő nélkül szabadon....
Mezítláb lenni, a kisgyermek egyik legtermészetesebb módja. Így születtünk, így éltek őseink amíg „ki nem találták” a cipőt.
Manapság egyre kevesebb időt töltünk mezítláb, pedig jótékonyan hat a kisgyermek fejlődésére. Németországban nagy 
hagyományai vannak a mezítlábas parkoknak, ahol kedvére sétálhat gyermek, felnőtt, idős. Magyarországon először Ta-
bajdon építettek mezítlábas parkot, melyet megismerhettem. Innen jött az ötlet, hogy mindez kicsiben is megvalósítható, 
óvodánk olyan területén, ahol rossz a talaj és nem ültethető növény.

Kollégáimmal és a szülők képviselőivel megosztottam a javaslatomat és azonnal támogatókat találtam, így indult a megva-
lósítás. Megtudtuk, hogy a Kőbányai Kék virág óvoda tavasszal épített egy talpas parkot az udvaruk egy részén. Azonnal 
felvettem a kapcsolatot a vezetővel, aki örömmel fogadott minket és megmutatta, hogyan épült az ő parkjuk. Rengeteg 
segítséget, ötletet, javaslatot kaptunk tőlük, melyeket felhasználtunk építő munkánk során.

Az ötlet megvolt, már azt is tudtuk, hogyan kell megépíteni, csak még azt nem tudtuk, hogy milyen anyagi forrásból? 
Pályázati lehetőségek után kutattunk, de nem jártunk sikerrel, ezután jött az SzMK javaslata:  szervezzünk jótékonysági 
rendezvényt és annak bevételét fordítsuk a Tappancs - parkra. A szülők támogató, anyagi felajánlásaiból épült meg a Fru-
zsina utcában és épül augusztusban az  Ibolyás utcában is, a Tappancs - park. A járófelület 14 db, 40 cm x 2 m részből áll, 
mindegyikben másféle természetes anyag van,  a környezetét cserepes növényekkel, gyógynövényekkel szépítettük.
Nagy örömmel vették birtokba a gyerekek, először „szúrt, nyomott, fájt, csiklandozott” majd minél többször mentek rajta 
végig, annál jobban érezték magukat és ez volt a cél.
 A Tappancs - park jótékony hatása abban van, hogy a váltakozó felületeken való járás fokozza a vérkeringést, serkenti az 
érzékelést, észlelést, jótékonyan befolyásolja az egészséges lábboltozat alakulását, a lábizomzat erősödését, növeli a kisgyer-
mek ellenálló képességét, komfortérzetét.
Köszönjük a szülők felajánlásait.

Nyirő K. Judit óvodavezető

végre itt a nyár! egészségügyi tanácsok nyárra

A nyár sokunk számára az egyik a legkedveltebb évszaka az évnek. A meleg, a napfény, a hosszú 
nappalok jó hatással vannak hangulatunkra. Több időt töltünk a szabadban, többet mozgunk 
és egészségesebben táplálkozunk. De nem szabad elfelejtenünk, hogy számos veszéllyel szembe 

kell néznünk ebben az időszakban is, a kellemetlenségek, betegségek elkerülése érdekében, érdemes ezt 
a néhány tanácsot megfogadni.

Napsütés
A napozás szabályait nem szabad figyelmen kívül hagyni. 
11-15 óra között kerülni kell a napozást. Napvédő hasz-
nálata egész nap ajánlott. Árnyékban tartózkodva is leég-
hetünk a szórt napsugarak miatt. Gyermekeknél mindig és 
felnőtteknél a nyaralás elején célszerű magas faktorszámú 
készítményeket használni.
A napsugárzás a fénynek kitett helyeken viszkető kiüté-
seket is előidézhet. A napos időszak elején keletkezik ez a 
fénykiütés vagy napallergia, amely később javul, ha a bőr 
kissé lebarnul. UV-A ellen védő naptejjel, a bőr fokozatos 
napfényhez szoktatásával védekezhetünk ellene. A napégés, 
a túlzott napozás öregíti a bőr és növeli a bőrdaganatok ki-
alakulásának kockázatát. Ha mégis bekövetkezik a napégés, 
hűsítő zuhannyal, vizes borogatással, hűsítő, hidratáló na-
pozás utáni krémekkel enyhíthetők a panaszok.

Kánikula
A tartósan magas környezeti hőmérséklet az egészséges szer-
vezetet is megviseli. Krónikus betegek, főleg szív- érrendsze-
ri betegek esetében ez különösen igaz. Ilyenkor a nagyfokú 
verejtékezés miatt jelentős a szervezet folyadékvesztesége. A 
folyadékbevitelre mindenkinek oda kell figyelnie, de külö-
nös odafigyelést igényelnek a gyermekek, idősek és a króni-
kus betegségben szenvedők. A folyadékpótlást ásványvízzel, 
gyümölcslevekkel, teával végezzük, kerüljük a magas cukor-, 
koffein- és alkoholtartalmú és erősen szénsavas italokat. A túl-
zottan lehűtött folyadék torokgyulladást okozhat. Kánikula 
idején kerüljük a napsütést, árnyékolással védjük otthonunkat 
a felmelegedéstől, légkondicionáló berendezésekkel hűthetjük 
lakásunkat, de ne vigyük túlzásba a hűtést. A szabadban vi-
seljünk szellős, könnyű, világos ruházatot, kalappal, sapkával 
védjük fejünket az erős napsütéstől, húzódjunk árnyékba. 
Ha napozás, napon tartózkodás után, illetve kánikula ide-
jén szédülés, kettős-látás, fejfájás, hányinger, aluszékonyság, 
láz jelentkezik, orvosi vizsgálat szükséges, mert napszúrásra 
vagy akár hőgutára is utalhatnak ezek a tünetek.

Vízparti veszélyek 
A nagy melegben tavakban, tengerben, strandokon meden-
cék vizében frissülhetünk fel. Ne feledjük, felhevült testtel 
ne ugorjuk be a vízbe, mert akár súlyos ritmuszavar, a ke-
ringés megállása is bekövetkezhet. A vízparton a napsugár-
zás káros hatási felerősödnek, fokozottan figyeljünk a nap-
védelemre, rendszeresen ismételjük a krémek alkalmazását.
Gyermekeinket, főleg a kisebbeket egy pillanatra sem hagy-
hatjuk felügyelet nélkül vízparton, kerti medencék, kerti 
tavak mellett. A vizes fürdőruhát javasolt szárazra cserélni, 
ezzel csökkenthető a hólyaghurut, nőgyógyászati fertőzések 
kialakulásának kockázata.

Nyári fertőzések
A nagy melegben fokozottan ügyeljünk a higiénére. Gyü-
mölcsöt, zöldséget alapos mosás után szabad fogyasztani. 
Az ételeket még rövid időre se hagyjuk melegben, tegyük 

hűtőszekrénybe. Tengerparti nyaralás, egzotikus országba 
való utazás előtt javasolt a hepatitis A vírus elleni védőoltás 
beadása. Háziorvosával konzultáljon utazás előtt.

Rovarcsípések
A rovarcsípések esetén is a legfontosabb a megelőzés. Szú-
nyog- és kullancsriasztó készítmények használatával, meg-
felelő ruházat viselésével csökkenthetjük a csípések esélyét. 
A kullancsok által terjesztett vírusos agyvelőgyulladás ellen 
védőoltással védekezhetünk. A védettség három oltásból 
álló sorozat beadását követően alakul ki, így javasolt már 
télen elkezdeni az oltási sorozatot. Ha nem voltunk előrelá-
tóak, akkor a gyorsított oltási rend szerint 3 hét alatt meg-
kaphatjuk a három védőoltást. Az emlékeztető oltásokról 
egyeztessen háziorvosával.
A szúnyogcsípés okozta viszketés csillapítható antihisztamin 
tartalmú hűsítő géllel. A vakarás miatt kisebesedett csípést 
fertőtlenítsük bőrfertőtlenítésre alkalmas készítményekkel. 
Kullancscsípés esetén a kullancsot minél előbb távolítsuk el, 
így csökkenthetjük az esélyét leginkább annak, hogy kórokozó 
kerüljön a szervezetünkbe. A kullancscsípés miatt ne menjünk 
orvoshoz, ez időveszteséggel jár, magunk távolítsuk el. Eltávo-
lításkor ne nyomjuk össze a kullancs testét. Ne használjunk 
krémeket, olajat, kölnit, fertőtlenítő szereket, ne melegítsük, 
ne tekergessük a kullancsot. Kullancskiszedő kanállal vagy csi-
pesszel fogjuk meg a bőrhöz közel és húzzuk lassan a kullan-
csot. Ha beszakad a szájszerve, nem kell erőltetni az eltávolítá-
sát, rövid időn belül kilökődik magától. Kullancscsípés után 
nincs szükség tetanusz elleni védőoltásra és egy hónapon belül 
vírusos agyvelőgyulladás elleni védőoltás sem adható.

Dr. Tóth Szilvia
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SZEPTEMBER 26. 11.00 óra  

MMIICCIIMMAACCKKÓÓ  
A.A. Milne nyomán 

  
FELNŐTTMESE GYEREKEKNEK, GYEREKMESE FELNŐTTEKNEK 

A FŐNIX SZÍNHÁZ ELŐADÁSÁBAN 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Az ár az áfát tartalmazza.
Az előadás helyszíne: 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bérlet ára: 7 500 Ft  és 6 500 Ft 
A bérletek értékesítését már májusban megkezdjük! 

A műsorváltozás jogát fenntartjuk. 

 

október 3. 19.oo óra       
Fráter Zoltán:                 
Őnagysága kabaréja        
zenés öltözői komédia                   

december 12. 19.oo óra   
Wass Albert:                             
A funtineli boszorkány  
dráma két felvonásban                 

november 7. 19.oo óra       
Aziz Nesin:                                    
Ölj meg csak,drágám!    
komédia két részben                  

Mérai Kata és Zakariás Éva 
szereplésével 

szereplők: Hűvösvölgyi Ildikó                                                       
Császár Angéla és Harsányi Gábor 

a főszerepekben: Hartai Laura, 
Zsitva József és Bicskei Kiss László 

Fóti Közművelődési és Közgyűjteményi Központ 
Vörösmarty Művelődési Ház  Vörösmarty tér 3.  

       27 537 350, 06 70 331 5806  E-mail: fotimuvhaz@gmail.com, 

www.vmh.hu  

A Városi Könyvtár hírei:

KEDVES OLVASÓINK! 

KÖNYVTÁRUNK
2014. JÚLIUS 21. ÉS AUGUSZTUS 8. KÖZÖTT

CSÖKKENTETT, NYÁRI NYITVATARTÁS SZERINT 
ÜZEMEL:

KEDD-SZOMBAT13:00-17:00.

AUGUSZTUS 11-TŐL A KÖNYVTÁR ÚJRAFESTÉSÉRE KERÜL 
SOR, MELY MIATT VÁRHATÓAN EGY HÓNAPIG ZÁRVA 
TARTUNK. A NYITÁS IDŐPONTJÁRÓL AZ ÚJSÁGBAN, 

HONLAPUNKON, FACEBOOK-ON ÉS E-MAILBEN FOGJUK 
ÖNÖKET ÉRTESÍTENI.

A KISALAGI FIÓKKÖNYVTÁR ZÁRVATARTÁSA:
AUGUSZTUS 11–24, MAJD SZEPTEMBER 18–29.

MINDEN OLVASÓNKNAK KELLEMES NYARAT KÍVÁNUNK!

Könyvtárosok

A Vörösmarty Művelődési Ház csoportja, a Fóti Asszonykórus 
újabb elismerést kapott. Gratulálunk és további sok sikert 

kívánunk a munkatársak nevében is. Bicskei Éva FKKK igazgató

Xv. tavaszi Fesztivál

A Lisai Elek Alapítvány és a Béres Ferenc Magyar Népdal és Nótakör Egyesület éppen 15. alkalommal szervezte meg ezt 
a messze földön híres fesztivált, melyre ismét több mint 10 településről jöttek csoportok és előadók a Vörösmarty Mihály 
Művelődési Házba. Az eseményről fényképeinkkel számolunk be. 

Lisai Elek Erzsébet háziasszony nyitja meg a rendezvényt 
és mutatja be díszvendégét, az 1956-os Nemzetőrség 

parancsnokátFóti fellépők még a sorok között

Üres hely nem maradt a teremben Fóti szereplők a vendégek közt

Panyolai Kiss József énekel

Kérjük, jelentkezzenek a 
katolikus plébánián, azok 
a hozzátartozók, akiknek 
családi sírjukba 1990. 

előtt temettek.
Az új rend szerint ezeket 

a sírokat 2015. évben 
újra meg kell váltani!

Kérjük, szóljanak erről a 
környezetükben élőknek is.
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károlyi lászló gróF 84 éves

Gróf úr születésnapját szűk körben ünnepelte fóti és dunakeszi barátai körében, ez alkalommal a 
kellemes esti időjárást kihasználva a kastély bejárata előtti belső udvaron. 

ISTEN éLTESSE GRÓF uRAT MéG NAGyON SOKÁIG!

az ars sacra Fesztivál rendezvényei a Fóti katolikus temPlomban

A minden év szeptemberében megrendezésre kerülő ese-
ménysorozat sokszínűen szeretné reflektorfénybe állítani az 
európai kultúra szakrális értékeit, hogy azok reményt és jö-
vőt, az igazi értékeket csillanthassák fel. A fesztivál program-
jait, képző- és iparművészeti kiállításokat, beszélgetéseket, 
könnyű-, és komolyzenei koncerteket, színházi-, irodalmi 
előadásokat, tárlatvezetéseket, tematikus sétákat, gyerekprog-
ramokat, filmvetítéseket ingyenesen látogathatja a nagykö-
zönség. A fesztivál első napja a Nyitott Templomok Napja, 
amikor a templomok, zsinagógák megnyitják kapuikat, és a 
közösségek bemutatják templomaik művészeti értékeit, szí-
nes kulturális programokkal, helyenként toronymászással 
várják az érdeklődőket. A rendezvénysorozatról bővebben a 
www.ars-sacra.hu weboldalon olvashatnak az érdeklődők. 
 
A fesztivál idei mottója: „Legyetek szentek” (1Pt 1,16).  
„…Szükségünk van szentekre, akik moziba mennek, zenét 
hallgatnak, és barátaikkal sétálnak… Szükségünk van szen-
tekre, akik Istent teszik első helyre, de az egyetemen is ki-
tűnnek… Szükségünk van olyan szentekre, akik e világban 
élnek, és meg tudják ízlelni a világ jó és tiszta dolgait, de 
mégsem világiasodnak el… Legyünk hát ilyenek!” (Részle-
tek egy ismeretlen brazil szerző írásából Szent II. János Pál 
pápa szavaink inspirációjára)
A Fóti Szeplőtelen Fogantatás Templom közössége évek óta 
részt vesz a rendezvénysorozaton. A templom ebben az év-
ben ünnepli fennállásának 160., az egyházközség pedig 170. 
évfordulóját. A rendezvényeket ezeknek az évfordulóknak a 
jegyében szervezzük. A programok ingyenesen látogatható-
ak, a templom felújítására azonban köszönettel fogadjuk a 
látogatók adományait. A rendezvénysorozatot, mint az előző 
évit is a Fót Fejlődéséért Közalapítvány támogatja.

A fesztivál nyitónapján, szeptember 19.-én, szombaton elő-
ször este ½ 7 órai kezdettel Madarassy István ötvös-szob-
rászművész kiállításának megnyitója lesz. A művész a 
kortárs magyar képzőművészet egyik legnagyobb alakja, 
1973-tól rangos hazai és külföldi, egyéni és csoportos kiál-
lításon mutatta be alkotásait. A fóti templomban ezúttal a 
Szentföldön készült grafikáit láthatjuk.

A kiállítás megnyitóját a Schola Academica kórus koncertje 
követi. Az együttes a Zeneakadémia Egyházzenei Tanszaká-
nak a kórusa. 2013 szeptemberében alakult, részben a hall-
gatókból, részben a Dobszay László tanár úr halála miatt 
megszűnt Schola Hungarica tagjaiból, a gregorián hagyo-
mányoknak megfelelően gyermekkarral is kiegészítve. Ve-
zényel: Dr. Merczel György, Dr. Mizsei Zoltán, Héja Bene-
dek, Kocsis Csaba. Szeptember 19.-én és 26.-án egyébként 
egész nap ingyenes csoportos vezetés keretében látogathatják 
az érdeklődők a templomot és az altemplomot, a program 
csak az esküvő(k) ideje alatt szünetel.

A sorozat befejezéseként szeptember 26-án, este 7 órakor a 
Four Bones harsonakvartett koncertjét láthatják-hallhatják 
az érdeklődők. Az együttes 2003-ban alakult, Zeneakadé-
miát végzett tagjai igazi elkötelezettjei elegáns és különleges 
hangszerüknek. Repertoárjuk széles skálán mozog a korai 
reneszánsztól ismert klasszikusokon át a kortárs zenéig. A 
zenekar megalakulása óta bejárta Európa számos országát, 
Ázsiába is visszatérő vendégek, ahol 2009-ben hat koncert-
ből álló turnén képviselték hazánkat. A fóti templomban 
immár harmadik alkalommal láthatjuk őket. 

Mérei Sándor

az iko sosai hungary ismét az euróPa - bajnokságon 
Fóti versenyzőkel

Az IKO Sosai Hungary csapat a nyár folya-
mán sem tétlenkedik. A karatékák külön 
edzéseken készülnek az Európa Bajnokságra 
Nagyszebenbe, ahol a Kyokushin Karate 51. 
évfordulója alkalmával Kikuko Kuristina 
Oyama, a Kyokushin karate alapító mester 
lánya és Kancho Suzuki Yoshikazu, az IKO 
Sosai Japán elnöke is jelen lesznek. 
A bajnokságot edzőtábor előzi meg, így jú-
lius 22-én Pap Péter 2 danos elnök vezeté-
sével, és edzőjükkel Pap Peti Junior 1 danos 
mesterrel útnak indulnak a versenyzők. 
Peti Junior szokásszerűen a Kyokushin Way 
indulójával nyitja meg az Európa Bajnok-
ságot július 25-én, adózva ezzel Masutatsu 
Oyama alapító mester halálának 26. évfordu-
lójának. E hivatalos himnusz elhangzása után 
kezdődnek a megméretetések az IKO SOSAI 
HUNGARY válogatót tagjai, a 2014. év Eu-
rópa bajnok,a Szabó Dominik, az EB ezüs-
térmese Bartos Gábor, Pap Peti Junior, aki a 
2014. évi Tokiói Világbajnokságon 8. helyezett lett, továbbá Szabó Tivadar és Pál Marius 1 danos mesterek számára. 

Várjuk szeretettel a jelentkezőket a Német Kálmán Általános Iskola tornaszobájába, edzéseinkre, hétfőn és szerdán 
17-18 óra között (nagyok), pénteken 17-19 óra között (gyerekek). érdeklődni lehet Ifj. Pap Péter 1 danos mesternél: 
06-70-5591985, email: ikososaihungary@gmail.com

  
 
 

 
Ingyenes előadássorozat a város 50 év feletti lakóinak  

a Fóti Önkormányzat, a Vörösmarty Művelődési Ház és a 
Zsigmond Király Főiskola szervezésében 
Helyszín: Vörösmarty Művelődési Ház 

(Fót, Vörösmarty u. 1-3.) 
 
 

Az előadássorozat programja: 
 
Szeptember 28. hétfő, 15 óra: Dr. Jászberényi József: Idősödő világ, 

számok és tények 
Október 12. hétfő, 15 óra: Varga Erika: Elsősegélynyújtás 

időskorban 
Október 26. hétfő, 15 óra: Dr. Nemes György: Közlekedés és 

vezetés időskorban 
November 9. hétfő, 15 óra: Dr. Soós Andrea Klára: Mire ügyeljünk 

az interneten? 
November 30. hétfő, 15 óra: Sulyok Tamás: Tanulni az interneten – 

tanulni az internetet 
December 14. hétfő, 15 óra: Dr. Jászberényi József: Merre tart a 

világ? Geopolitika-geofilozófia kezdőknek 
 

A programsorozat szakmai szervezője az a Zsigmond Király Főiskola, 
amely az ország legnagyobb szenior képzési hálózatát működteti, 

 immár több mint 3000 hallgatóval, 20 helyszínen..  
 

RÉGISÉG
Pappné Szilvia Műtárgy Szakbecsücs 

DÍJTALAN KISZÁLLÁS, BECSLÉS, KÉSZPÉNZÉRT
Vásárol Antik Bútorokat, Festményeket, Órákat, Ezüstöt, 

Szobrokat, Porcelánt, Régi Pénzeket, Kitüntetéseket, Csillárt, 
Szőnyeget, Bizsukat, ékszereket és Mindenféle Régiséget, 

Hagyatékot, Könyvet.

Tel.: 06/20-465-1961, 06/1-293-1759, 06/70-942-0806
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Fóti Focisták mogyoródon

A Mogyoródi Községi Sportkör júniusban ünnepelte fenn-
állásának 90. évfordulóját. Mivel a történetírás szerint Mo-
gyoród első labdarúgó mérkőzését Fót csapata ellen játszot-
ta (az eredményre már senki nem emlékszik!?), így erre a 
jubileumi alkalomra is a Fót SE-t hívták meg, s mindjárt a 
nagycsapat mellett az öregfiúkat is. 
A nagycsapatok összecsapása sportszerű, de kemény küz-
delmet hozott, az egy félidős mérkőzés 1:1-es döntetlennel 
ért véget.
A második félidőben az öregfiúk léptek a pályára, itt a 
hazaiaknak talán jobb erőnlétének köszönhetően 3:1-re 
nyerni tudtak.
Vigasztalódhattunk azonban azzal, hogy a délelőtt folya-
mán lezajlott kispályás kupát 13 csapat közül a fóti vegyes, a 
Vízicsiga nyerte meg, s hozta el a kupát. Gratulálunk nekik.

Nem könnyű elszedni a labdát attól, aki így védekezik. 
Kék mezben az egyik fóti csapat.

A vegyes mezes Vízicsiga győzni jött, fehérben a 
mogyoródiak.

Úgy látszik a Vízicsiga ellen is testtel igyekszik az 
ellenfél tartani a labdát

A fóti nagycsapat

Kékben a Fót SE öregfiúk


