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Tisztelt Választópolgárok!
Magyarország Köztársasági Elnöke 
a 2/2018. (i. 11.) KE határozatában az 
országgyűlési képviselők választását 
2018. április 8. napjára tűzte ki.
A választással kapcsolatban az aláb-
biakról tájékoztatom Önöket:

Névjegyzékbe vétel
Aki 
- magyar állampolgár,
- betöltötte a 17. életévét, vagy még 
azt megelőzően házasságot kötött,
- rendelkezik bejelentett magyar-
országi lakcímmel és
- nincs kizárva a választójogból, 
automatikusan felvették a közpon-
ti névjegyzékbe. 

A központi névjegyzékbe való fel-
vétel alapján a választást megelőző 
második napig 
a) kérheti nemzetisége tagjaként 
történő névjegyzékbe vételét az or-
szággyűlési választásra is kiterjedő-
en, amennyiben azt korábban nem 
tette meg (az április 8-ai választásra 
vonatkozóan március 23-ig),
b) a szavazáshoz segítséget igényel-
het,
c) megtilthatja személyes adatai ki-
adását. 
Kérelmét a fenti időtartam alatt mó-
dosíthatja, vagy törölheti is.
A kérelmet benyújthatja 
- online a www.valasztas.hu vagy a 
www.magyarorszag.hu oldalon,
http://www.valasztas.hu/kerel-
mek-magyarorszagi-lakcimmel-
rendelkezoknek és
https://ugyintezes.magyarorszag.
hu/szolgaltatasok/Valasztasi_nev-
jegyzekkel_kapcs_kerelmek.html
- kitöltött formanyomtatványon le-
vélben a lakóhely szerinti helyi vá-
lasztási irodához (Helyi Választási 
iroda, 2151 Fót, Vörösmarty tér 1.)

Nemzetiségi regisztráció 
Aki a 13 elismert magyarországi 
nemzetiség valamelyikéhez tartozik, 
az adott nemzetiség melletti rubri-
ka bejelölésével kérheti, hogy a köz-
ponti névjegyzéken nemzetiségének 
megnevezése kerüljön feltüntetésre. 
Ezáltal Ön részt vehet a megjelölt 
nemzetiség nemzetiségi önkor-
mányzati képviselőinek választásán 
(a nyomtatvány A-val jelzett pontja).
A kérelemben csak egy nemzetiség 
jelölhető meg. 

Amennyiben Ön az országgyűlési 
képviselők választásán az egyéni je-
lölt mellett nem pártlistára, hanem 
helyette a nemzetiségének országos 
önkormányzata által állított listára 
kíván szavazni, úgy ezt a kérelem „B” 
pontjának bejelölésével kérheti. 
Ha kérelmét már korábbi válasz-
tás alkalmával benyújtotta, azt nem 
kell megismételnie, visszavonásig 
érvényes, így jelenleg is a korábban 
megjelölt nemzetiség választójaként 
szerepel a központi névjegyzékben.

A fogyatékkal élő választópolgá-
rok segítése 
a)      Vak, vagy gyengén látó válasz-
tópolgár kérheti, hogy a szavazás 
helyéről és idejéről szóló értesítőt a 
Nemzeti Választási iroda Braille-í-
rással készítse el számára, - a nyom-
tatvány c-vel jelzett pontja
b)      Akinek nehézséget jelent az írott 
szöveg elolvasása vagy megértése, 
kérheti, hogy a választással kapcso-
latos tudnivalókról egyszerűsített, 
könnyített tartalommal és szövege-
zéssel készült tájékoztatót küldjön 
meg részére a választási iroda – a 
nyomtatvány D-vel jelzett pontja
c)     Vak vagy gyengén látó választó-
polgár kérheti, hogy a szavazat ön-
álló leadásának segítésére egy Brail-
le-írással ellátott szavazósablont 
biztosítson részére a választási iroda 
a szavazóhelyiségben - a nyomtat-
vány E-vel jelzett pontja
d)     Aki mozgásában korlátozott, 
kérheti, hogy olyan szavazóhelyi-
ségben szavazhasson, amely aka-
dálymentesen megközelíthető – a 
nyomtatvány F-fel jelzett pontja.
Ha kérelmét már korábbi választás 
alkalmával benyújtotta, azt nem kell 
megismételnie!

A személyes adatok kiadásának 
megtiltása 
Önnek lehetősége van arra, hogy 
megtiltsa a névjegyzékben szereplő 
név- és lakcímadatainak kampány-
célú kiadását, illetve arra is, hogy 
megtiltsa, hogy a személyiadat- és 
lakcímnyilvántartásban szereplő 
adatait közvetlen üzletszerzés, piac-
kutatás, tudományos kutatás, köz-
vélemény-kutatás céljából kiadják – 
a nyomtatvány G-vel és H-val jelzett 
pontjai.
Ha kérelmét már korábban benyúj-
totta, azt nem kell megismételnie!

A szavazás helye - értesítő
Az április 8-ai választáson Ön a la-
kóhelye szerint kijelölt, az Értesítőn 
feltüntetett szavazókörben szavaz-
hat. 
A választás helyéről és idejéről szóló 
értesítőt a Nemzeti Választási iroda 
küldte meg Önnek, február 19-ig.
Amennyiben nem kapott választási 
értesítőt, a Helyi Választási irodá-
tól (2151 Fót, Vörösmarty tér 1. Tel: 
0627/535-375/113, e-mail: titkar@
fot.hu) kérheti annak megküldését.

Szavazás mozgóurnával 
Amennyiben mozgásában egészségi 
állapota vagy fogyatékossága miatt 
gátolt, a szavazást megelőzően a He-
lyi Választási iroda vezetőjétől írás-
ban kérhet mozgóurnát 2018. április 
6-án 16:00 óráig.
A mozgóurna iránti kérelemnek tar-
talmaznia kell a kérelmező nevét, 
születési helyét, anyja nevét és sze-
mélyi azonosítóját – az okmányai-
ban szereplő adatokkal megegyező-
en – és a kérelem indokát. 
Mozgóurnát a szavazás napján 15.00 
óráig – szintén írásban – a szavazat-
számláló bizottságtól kérhet. 
A szavazatszámláló bizottság két 
tagja fogja Önt felkeresni a mozgó-
urnával.

Átjelentkezés 
Ha a szavazás napján Magyarorszá-
gon, de a lakcíme szerinti szavazó-
körtől eltérő szavazókör területén 
tartózkodik, átjelentkezésre irányu-
ló kérelmet nyújthat be a lakcíme, 
tartózkodási helye szerinti helyi vá-
lasztási irodához. 
A kérelemnek legkésőbb április 
6-án 16:00 óráig meg kell érkez-
ni a választási irodához. A kérelem 
benyújtható személyesen (2151 Fót, 
Vörösmarty tér 1.), levélben, vagy 
elektronikusan a www.valasztas.hu 
oldalon keresztül (http://www.va-
lasztas.hu/kerelmek-magyarorsza-
gi-lakcimmel-rendelkezoknek). 
A helyi választási iroda a kérelem 
alapján törli a választópolgárt a 
lakcíme szerinti szavazóköri név-
jegyzékből, és egyidejűleg felveszi 
az általa megjelölt település kijelölt 
szavazókörének névjegyzékébe. Er-
ről a választópolgárt – a kérelemben 
megjelölt módon – értesíti.
Az átjelentkező választópolgár a sza-
vazás napján az Értesítőn szereplő 
szavazókörben adhatja le szavazatát. 

Választási Tájékoztató



 
Átjelentkezők szavazására kijelölt 
szavazókör Fóton – 1. számú sza-
vazókör, Vörösmarty Művelődési 
Ház – 2151 Fót, Vörösmarty tér 3. 
A településszintű lakosok szava-
zásra is ez a szavazókör szolgál.

Szavazás külképviseleten 
Ha Ön magyarországi lakcímmel 
rendelkező választópolgár, azonban 
a szavazás napján külföldön tartóz-
kodik, lehetősége van arra, hogy va-
lamelyik külképviseleten (diplomá-
ciai és konzuli képviseleten) adja le 
szavazatát. 
A külképviseleti névjegyzékbe vétel 
iránti kérelemnek a szavazást meg-
előző nyolcadik napon, azaz márci-
us 31-én 16.00 óráig be kell érkez-
nie a Helyi Választási Irodához. 
A kérelem benyújtható személyesen 
(2151 Fót, Vörösmarty tér 1.), levél-
ben vagy elektronikusan a www.va-
lasztas.hu oldalon keresztül (http://
www.valasztas.hu/kerelmek-ma-
gyarorszagi-lakcimmel-rendelke-
zoknek). 
A Helyi Választási iroda – a kére-
lemben megjelölt módon – értesíti 
Önt a külképviseleti névjegyzékbe 
vételről, a szavazás pontos helyéről 
(nagykövetség vagy konzulátus pon-
tos címe), és a szavazás idejéről.

Választási kampány
2018. február 17. napjától 2018. áp-
rilis 8. napján 19:00 óráig tart.
A szavazóhelyiséget magában fog-
laló épületnek a szavazóhelyiség 
megközelítését szolgáló bejáratá-
tól számított 150 méteres távol-
ságon belül – közterületen – vá-
lasztási kampánytevékenység, a 
szavazás napján nem folytatható. 

2018. április 8. napján választási 
gyűlés nem tartható, politikai reklá-
mot nem lehet közzétenni.
A közvélemény-kutatást végző sze-
mély abba az épületbe, amelyben a 
szavazóhelyiség van, 2018. április 8. 
napján nem léphet be. 
Az épületből kilépők megkérde-
zésével készített közvélemény-
kutatás eredményét csak 2018. 
április 8.-án 19:00 óra után szabad 
nyilvánosságra hozni.

Plakát a kampányidőszakban az 
alábbiakban meghatározott kivé-
telekkel – korlátozás nélkül elhe-
lyezhető.
A választási plakát elhelyezésére 
vonatkozó korlátozások, tilalmak:

- Épület falára, kerítésre plakátot 
elhelyezni kizárólag a tulajdonos, 
bérlő, illetőleg- állami vagy önkor-
mányzati tulajdonban lévő ingatlan 
esetén – a vagyonkezelői jog gyakor-
lójának hozzájárulásával lehet.
- Egyes középületeken vagy a köz-
terület meghatározott részén pla-
kát, illetve óriásplakát elhelyezését 
a helyi önkormányzat, a fővárosban 
a fővárosi önkormányzat műemlék-
védelmi, környezetvédelmi okból 
rendeletben megtilthatja – Fót Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete 
a 27/2016. (iX. 29.) rendeletében a 
műemléktemplom előtti közterü-
leten megtiltja választási kampányt 
szolgáló önálló hirdetőberendezés 
elhelyezését.
- állami vagy önkormányzati ható-
ság elhelyezésére szolgáló épületen 
vagy azon belül plakátot elhelyezni 
tilos.
- A választási kampányt szolgáló 
önálló hirdető-berendezés elhelye-
zésére, valamint az óriásplakátok 
vonatkozásával a közterület-hasz-
nálatról szóló jogszabályokat kell 
alkalmazni.
- A plakátot úgy kell elhelyezni, 
hogy az ne fedje más jelölt vagy jelö-
lő szervezet plakátját, és károkozás 
nélkül eltávolítható legyen. A pla-
kátot az, aki elhelyezte, vagy akinek 
érdekében elhelyezték, a szavazást 
követő 30 napon belül köteles eltá-
volítani, vagy ennek elmaradása ese-
tén az eltávolítás költségét viselni. 
A szavazás napján a településen 16 
szavazókörben szavazatszámláló 
bizottságok működnek.
A szavazatszámláló bizottságok 3 
tagját és 2 póttagját a Képviselő-tes-
tület választja meg. a szavazatszám-
láló bizottságok további 2-2 tagját a 
választókerületben jelöltet, illetőleg 
listát állító jelölő szervezet, valamint 
a független jelölt bízza meg.
A 2018. április 8-ai országgyűlé-
si képviselő-választás delegálási 
határideje: 2018. március 23-án 
16.00 óra.
A választási bizottság megbízott 
tagja az lehet, aki az országgyűlési 
képviselők választásán jelöltként in-
dulhat, és akivel szemben a választá-
si eljárásról szóló törvény 18.§-ában 
felsorolt összeférhetetlenségi okok 
nem állnak fenn.
A szavazatszámláló bizottság meg-
bízott tagjait a helyi választási iroda 
vezetőjénél kell bejelenteni. 

A szavazás ideje 
szavazni 2018. április 8. (vasárnap) 
6.00 órától 19.00 óráig lehet sze-
mélyesen a választási értesítőben 
megjelölt szavazóköri helyiségben, 
vagy mozgóurnával. 
A szavazóhelyiségbe az a választó-
polgár szavazhat, aki a kinyomtatott 
szavazóköri névjegyzékben szerepel, 
és érvényes okmányokkal igazolja 
személyazonosságát, valamint lakcí-
mét vagy személyi azonosítóját.
Érvényes okmányok bemutatása 
nélkül a választójog gyakorlására 
nincs lehetőség, ezért az okmá-
nyok érvényességi idejét ellen-
őrizni kell! 

A szavazatszámláló bizottság viss-
zautasítja azt a választópolgárt, 
aki 
a) nem tudja személyazonosságát 
és lakcímét vagy személyi azono-
sítóját igazolni,
b) nem szerepel a kinyomtatott 
szavazóköri névjegyékben,
c) már szavazott,
d) megtagadja a szavazólap átvé-
telének a névjegyzék aláírásával 
történő igazolását.

A választópolgár az Országgyűlési 
képviselő választásra egy lebélyeg-
zett szavazólapot és borítékot kap, 
melyek átvételét aláírással igazolja. 
A szavazólapon egy listára, és egy 
jelöltre lehet szavazni. Érvényesen 
szavazni csak a hivatalos szavazóla-
pon szereplő jelöltre, listára lehet, a 
jelölt, illetve lista neve melletti/felet-
ti körbe tollal írt két, egymást met-
sző vonallal lehet.  (pl.: X vagy +) 

A Helyi Választási Iroda elérhető-
ségei:
HVi vezető: Dr. Finta Béla
cím: 2151 Fót, Vörösmarty tér 1.
e-mail: titkar@fot.hu, jegyzo@fot.hu
Tel: 0727/535-375/102. mellék
HVi vezető helyettes: Dóráné dr. 
Kuzmann Katinka Zita
cím: 2151 Fót, Vörösmarty tér 1.
e-mail: kuzmann.katinka@fot.hu
Tel: 0627/535-375/124. mellék
HVi információs szolgálata elérhető  
a fenti címen, illetve a 0627/535-375 
telefonszámon az alábbi ügyfélfoga-
dási időben: hétfő-csütörtök: 8- 16-
ig, péntek: 8-12-ig.

Fenti elérhetőségeken állunk szíves 
rendelkezésükre, továbbá a www.
fot.hu honlapon is tájékozódhatnak 
a választással kapcsolatos informá-
ciókról.
  Dr.Finta Béla 



Húsvéti gondolatok
A Győztes oldalán
Keresztyén nézőpontból szemlélve a világot, a húsvét-
nak kiemelt jelentősége van. Hitünk Jézus Krisztus ha-
lálból való feltámadására épül, ami nélkül nem létez-
ne keresztyénség. Jelentősége túlmutat a karácsonyén. 
Jézus születésének és halálának nem lenne értelme, 
ha nem támadt volna fel. A Biblia szerint Jézus a feltá-
madása révén bizonyult isten Fiának. Feltámadás hiá-
nyában még mindig a bűneinkben és a halálfélelmünk 
szorításában hánykódnánk. Nagypénteken sokan csa-
lódtak és úgy gondolták, hogy Jézus története a halá-
lával ért véget. Ezt a reménytelenséget - mint reggeli 
párát - a hét első napján Felkelő Nap eloszlatta. Jézus 
maga mögé utasította a halált, amit addig legyőzhe-
tetlennek tartottak, és maga mögött hagyta a sírt, ami 
szintén elképzelhetetlen volt korábban. Halál felett ara-
tott győzelme pedig a miénk is lehet. Egyetlen dolgot 
kell tennünk: oda kell állnunk a Győztes oldalára.  

Filemon Zsolt  baptista lelkipásztor

Nagypénteki élet-halál kérdés!

Három ember függ a fán keresztre feszítve. Három el-
ítélt bűnös. Középen Jézus, akinek a feje fölé azt írták: 
„Ez a zsidók királya”. Jobbról és balról egy-egy gonosz-
tevő; a nevüket sem tudjuk. Azt azonban igen, hogy mi-
közben ezek a halálraítéltek utolsó óráikat élték, nem 
voltak némák. A halálraítéltek beszéltek, imádkoztak 
vagy éppen átkozódtak, az élő isten munkálkodott, és 
élet-halál kérdések dőltek el. Ennek egyik fókusza a ha-
lálraítélt imádsága a halálraítélthez: „Jézus, emlékez-
zél meg rólam, amikor eljössz királyságodba.”(Luk. 
23:42.) Ez az üdvösségért való imádság. Ez a legalap-
vetőbb, legfontosabb, legelemibb imádság, amit vala-
ki elmondhat Jézusnak – és amit mindenkinek el kell 
mondania Neki. Mert ha nem tudod elmondani a leg-
alapvetőbb imádságot, akkor milyen imádságot mon-
dasz? Érdemes-e bármit mondani, ami megelőzi ezt? 
Vannak imádságok, kérések, vágyak, óhajok, köszöne-
tek, amelyeket megfogalmazhatsz úgy, hogy a legele-
mibb kérést még sohasem mondtad el.Jézus Krisztus 
keresztre feszítésére és feltámadására készülőben egy-
szerűsödjünk le a legalapvetőbb imádsághoz: „Jézus, 
emlékezzél meg rólam!” ennyi az üdvösség imádsága!
És a válasz:„Bizony, mondom neked, még ma velem 
leszel a paradicsomban.” Még ma velem leszel… Jól lá-
tod, hogy halálraítélt vagy. Jól látod, hogy halálraítélt 
vagyok. És mégis jó helyre fordultál. Nem valamikor, 
hanem még ma velem leszel. A halálraítélt számára van 
még ma. Örök élet. Üdvösség. Megmentés. Mindez léte-
zik, mert Jézus biztosítja. Ne érd be ennél kevesebbel… 

és ne akarjál ennél többet, hiszen nincs több.
Legyen isten könyörületes hozzánk, hogy ma – először 
vagy újra - megszülessen ez a mondat a szívünkben!

sebestyén Győző Fót-Központi református lelkipásztor

Feltámadt!

„… feltámadt a halottak közül és előttetek megy...” 
Mt.28,7

Nagypénteken Jézus a golgotai kereszten odaáldozott 
életével beteljesítette küldetését, megváltásunkat.
A nagyszombati csend, a magunkba szállásnak az al-
kalma. Ebben a ránk roskadó csendben, az embe-
ri szívben ott feszül a megértés vágya, a megígért, de 
emberi elmével felfoghatatlan feltámadás reménysége! 
Ez feszíti az asszonyok köré font félelem-falat s ennek 
hatására indulnak el a tudásuk szerint, a drága testet 
magába záró sír felé.
Félelmük, fájdalmuk, kétségük és reménytelenségük 
megoldására kapják a mennyei üzenethordozó ajkáról: 
„feltámadt!”
A halált feltámadásával legyőző Megváltóra van szük-
sége minden embernek! Ő nemcsak legyőzte a halált, 
hanem előttünk megy egész földi életünk során. Jézus 
mondja: „Te pedig kövess engem!”
Legyen áldott Feltámadás ünnepünk!

Mezei Tibor református lelkipásztor   Fót-Kisalag

Várjuk a tavaszt.
Keressük a téli szunnyadás utáni első életjeleket, a vi-
rághagymák új hajtásait, az ősszel elvetett magok szár-
ba szökkenő üde zöldjét. Talán nem is gondolunk arra, 
ami rejtetten a föld mélyén történik. Meghal az elvetett 
mag, hogy élet születhessen belőle.
“Bizony, bizony, mondom nektek: - szól Jézus szava 
- ha a földbe vetett búzaszem nem hal meg, egymaga 
marad; de ha meghal, sokszoros termést hoz.” (János 
evangéliuma 12,24)
Jézus ezzel a képpel saját sorsáról beszél. Haláláról azt 
mondja, hogy nem értelmetlen. Nem életének tragikus 
vége, hanem éppen lehetővé teszi, megtermi az életet. 
Húsvét a halálból születő, isten ajándékozta élet diada-
lát hirdeti. Öröme nem csupán halálunk után ízlelhető 
meg. A bennünk megszülető hit, az isten iránti bizalom, 
az egymást hordozó felelős szeretet Jézus búzaszem 
sorsának  sokszoros termései.

Áldott húsvétot kívánok Mindnyájunknak!

cserhátiné szabó izabella evangélikus lelkész



Hétköznapjainkat bár még a hideg szorításában éljük, 
de már tapasztaljuk a nappalok hosszabbodását, a ta-
vasz eljöttének a közeledtét. A természet örök körforgá-
sa, feléledése bennünket is munkára hív, hogy megújult 
erővel tekintsünk a reánk váró feladatainkra.
Hiszem, hogy húsvét ünnepe, a Megváltó feltámadása 
ehhez lelki erőt is ajándékoz számunkra.

Kívánom, hogy hozza el az ünnep  
a jókedvű találkozások örömét,  
a családi és baráti kötelékek 
szorosabbá fűzését.

Fakadnak már a virágok,
Kiderül az ég,
És a föld most készül ülni
Drága ünnepét.
szíveinkben, mint a földön,
Ma öröm legyen,
Feltámadt az isten-ember
Győzedelmesen!

Aki tudja, mint töré fel
sírját a dicső;
Aki látja, hogy a földön
Minden újra nő:
Gondoljon feltámadásra,
Mely örök lészen…
Feltámadt az isten-ember
Győzedelmesen

Reviczky Gyula: Húsvét

Mándoki Halász Zsóka: Húsvéti locsolkodás

Könyv a fóti zsidókról
Bartos Sándor polgár-
mester támogatásának 
köszönhetően megjelent 
Papp Ilona gyűjteménye 
a fóti zsidokról, melynek 
témája és címe: Fót zsidó 
közössége a két világhá-
ború között. 

Húsvéti köszöntő

Bartos sándor
polgármester

Áldott 
  húsvéti ünnepeket
    kívánok 
      minden kedves
     fóti lakosnak.
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Fót Város Önkormányzata örömmel ad tájékoztatást 
arról, hogy a Képviselő-testület a lakosság élelmisze-
rekkel, közszükségleti cikkekkel történő jobb ellátása 
érdekében piacot nyit 2018. tavaszán, melynek üzemel-
tetésével a Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit 
Kft.-t bízta meg. Az Üzemeltető 2018-ban nem szed 
helypénzt, bízva abban, hogy minél szélesebb körben 
ismertté válik a termelők között és a családok bevá-

sárló körútjának állandó helyévé válik, lehetőséget adva 
így az árusok és a vásárlók közötti közvetlen kapcso-
latra, a termékkínálat bővítésére, változtatására az igé-
nyekhez igazodva. 
A vásárlóknak lehetősége lesz tradicionális és egészsé-
gesebb élelmiszerek beszerzésére őstermelőktől vagy 
kistermelőktől. idény jelleggel, alkalomszerűen kisál-
lat árusítására is sor kerülhet, állatorvosi vizsgálattal 
igazoltan.
A városi piac a volt rákóczi-ház területén kerül kiala-
kításra, a jelenleg is ott található 10 db faházban, addig 
az időpontig, amíg az új, teljes területű piac - a shell-
kút mögötti területtel kibővítve - befejeződik.
A piac nyitva tartása szombati napokon nyári időszak-
ban, azaz május 1-jétől szeptember 30-ig 6.00-12.00 
óra között, téli időszakban, azaz október 1-jétől április 
30-ig 7.00-12.00 óra között.

Önkormányzati hírek

neme, életkora, bőrszíne vagy nemzetisége, vagyo-
ni helyzete, egészségi állapota, szexuális irányultsága, 
nemi identitása, faji hovatartozása vallási, vagy világ-
nézeti meggyőződése, politikai vagy más véleménye, 
anyanyelve, fogyatékossága, családi állapota, anyasága 
vagy apasága, vagy egyéb tulajdonsága miatt hátrányos 
megkülönböztetés éri! Az Egyenlő Bánásmód Hatóság 
feladata a diszkriminációval okozott jogsértések ki-
vizsgálása és megszüntetése.
Keresse fel Dr. Szatmári Éva
Pest megyei egyenlőbánásmód-referens ügyfélfogadá-
sát: 06 30/960-2657 eva.drszatmari@gmail.com

Pest Megyei Kormányhivatal
1052 Budapest, Városház u. 7. (tel: +36 1/485-6957)
2018.03.05. hétfő 11:30-15:30 
2018.03.26. hétfő 11:30-15:30
Nagykáta Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 
2761 Nagykáta, Dózsa György út 2. (tel: + 36 29/641-105)
2018.03.12. hétfő 11:30-15:30
Dunakeszi Város Önkormányzat Polgármesteri Hiva-
tal fszt. kis házasságkötő terem
2120 Dunakeszi, Fő út 25. (tel: + 36 27/542-800)
2018.03.19. hétfő 11:30-15:30 

Egyenlő bánásmód – mindenkit megillet!

Forduljon az                     Pest megyei ügyfélszolgálatához, ha

Dunakeszin az Önkormányzat minden lehetséges mó-
don igyekszik eleget tenni azon elhatározásának, hogy 
átlag feletti egészségügyi szolgáltatást biztosítson a la-
kosságnak. A szakorvosi rendelőintézet (sZTK) és az 
orvosi rendelők felújítása mellett idén a tüdőgondozó 
költöztetését és korszerűsítését végzi el.

„A korábbi, Liget utcai épület adottságai és a tüdőgon-
dozó hely igénye nem tette lehetővé, hogy a szűrésre 
és gondozásra érkező betegek várakozása külön helyi-
ségben történjen, emellett a gépek is elavultak. Annak 
érdekében, hogy megfelelő színvonalú ellátást tudjunk 
biztosítani, a tüdőgondozó február 12-től a szakorvosi 
rendelőintézet épületében kap helyet, ahol az Önkor-
mányzat által vásárolt korszerű, új gépekkel várja a  
pácienseket.
Az sZTK későbbi átalakítása folyamán lehetőség lesz 
a tágasabb és komfortosabb betegváró kialakítására, 
mely lehetővé teszi, hogy a betegek és a szűrésre érke-
zők külön várakozzanak. Az átköltözés február 5-én 
kezdődött, a tüdőgondozó február 12-től az sZTK föld-
szintjén üzemel, és a 30/308-53-44-es telefonszámon 
érhető el” – tájékoztatja a lakosságot Dunakeszi város 
hivatalos honlapja, a dunakeszi.hu. 

Forrás: Dunakanyar régió
Fotó: KesziPress

  Dunakeszi: Február 12-től új helyen, új műszerekkel  
működik a tüdőgondozó

Piac nyílik Fóton
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A Fóti Hírnök múlt havi számában a Nemzetközi Gyer-
mekmentő szolgálat Alapítvány elnöke, dr. Edvi Péter 
cikkében teljes körűen bemutatta az alapítvány égisze 
alatt működő  Lovasterápia  és Oktató Központ szak-
mai munkáját. A cikk utolsó bekezdésében dr. Edvi Pé-
ter azt írta a fóti Gyermekváros kapcsán,  „ha jól tudjuk, 
a Károlyi Alapítvány érdekelt az átvételben.”
A Fóti Károlyi Alapítvány immár több mint 20 éve fá-
radozik azon, hogy a kastély és a park ismét visszan-
yerje régi szépségét.  Az alapítványt alapító gróf Károlyi 
László és felesége Erzsébet asszony 1995. évi hazatéré-
sük óta végez és vállal óriási munkát és anyagi áldo-
zatot a fóti Károlyiak kulturális öröksége megmen-
tése és gondozása érdekében. Az értékmentő munkát 
nem maguknak, hanem a jövő nemzedékének végzik, 
pontosan tudják azt, hogy a kiemelt műemlék ingat-
lan a hazai jogszabályok alapján állami tulajdonban 

marad, nem kerül vissza tulajdonukba.   A Fóti Káro-
lyiak Alapítvány a volt tulajdonos révén szakmailag 
koordinálja a Károlyi kastély teljes felújítását, majd 
remélhetőleg sorra kerül a kastélykert rendbehozata-
la is. Gróf Károlyi Lászlónak és Erzsébet asszonynak 
soha nem állt szándékában az intézmény lakóit kite-
lepíteni, a Károlyi család mindenkori szociális érzé-
kenysége rájuk is jellemző, számos jótékony progra-
mot támogatnak.  Fő céljuk, hogy a fóti Károlyi kastély 
és park nemzeti kincs maradjon méltó funkcióval.  
A Fóti Károlyiak Alapítvány kuratóriuma

Hogyan értékelné az elmúlt negyedévet?
Fót város életében az elmúlt negyedév a fejlesztések tekin-
tetében eredményesen zárult. Néhányat emelnék ki ezeket 
közül: a nagy sikerre való tekintettel egy hónappal meghoss-
zabbítottuk a város történelmi belvárosában nagy népsze-
rűségnek örvendő és egyben közösségformáló jégpálya üze-
meltetési időszakát.
Magyarország kormánya 492 millió forint támogatást adott 
az országos kerékpár úthálózathoz csatlakozó Fóti kerék-
párút fejlesztésére, amely az OTrT 
szerint meghatározott 3A jelű  
Kelet-magyarországi kerékpárút 
része.
A lebontásra került rákóczi-ház 
helyén 10 db faházban március 31-
étől termelői piacot indítunk a Fóti 
Kft. üzemeltetésével, melynek elő-
készítési fázisa, szintén az elmúlt 
negyedéveben zajlott.
Gondoskodtunk a városunkban 
lévő hajléktalanok étkeztetéséről, 
egy melegedő helyiséget tartot-
tunk fenn, amellyel igyekeztünk a 
társadalom peremén élők helyzetét 
javítani a legnehezebb időszakban. 
Bízom benne, a tömegközlekedést aktívan igénybe vevő fóti 
lakosok, örömmel veszik birtokukba az új, korszerű, város-
képileg is esztétikusabb buszmegállókat. 
Természetesen a fejlesztések sora itt nem áll meg, jelenleg is 
több tárgyalást folytatunk a város folyamatos fejlődése ér-
dekében. 

Számít valamilyen változásra Fóton a parlamenti választá-
sok után?
A jelenlegi kormányunknak a legfőbb szempontja a magyar-
ság megmaradása és a magyar családok megőrzése. Vélemé-
nyem szerint a kormány intézkedései képesek megőrizni az 
Ország szuverenitását. Nem számítok változásra, hogy vála-
szoljak a kérdésre, de elsősorban a Város működtetésére kon-

centrálok, igyekszem a nagypolitikát amennyire lehetséges a 
falakon kívül tartani. Természetesen egy választási időszak-
ban ez nehezebb. Demokráciában élünk, így a választás lehe-
tősége önmagában ünnep.

Fóttal kapcsolatban átfogó egyházi és oktatási fejlesztése-
ket emlegetnek, mit tud erről?
Tény, hogy az Önkormányzat még nem kapott hivatalos tá-
jékoztatást. Jómagam értesültem már ugyan ezekről a hí-

rekről, de a pontos részleteket nem 
ismerem, a kivitelezés mikéntéjére 
jelenleg nem tudok választ adni. A 
terveket azonban támogatom, az 
óvoda fejlesztést kiemelten fontos 
ügynek tartom, szintúgy a kollé-
gium építését. Napjainkban a Fóti 
Népművészeti szakgimnázium és 
Gimnázium kollégiuma városun-
kon kívül található, körülbelül két 
órányira az iskolától.  A minden-
napi utazás nagyon megterhelő a 
diákoknak, ezért a közelebbi lak-
hatás megkönnyítené a tanulásra 
való koncentrációjukat. Magyaror-
szágon mindössze két ilyen iskola 

van, ezért is lényeges a kollégium mihamarabbi megépítése, 
hiszen rengeteg diák jelentkezik ide az ország különböző ré-
szeiről. Visszatérve az óvodához, a kereszténység megőrzését 
nagyon fontos célnak tartom, amit már az alapoknál el kell 
kezdeni, így bízom benne, hogy mihamarabb megépülnek az 
új felekezeti óvodák is. 
sokszor felmerülő kérdés a Gyermekváros sorsa. Ezzel kap-
csolatban szeretném leszögezni, hogy bár Fót Városának 
nincs ráhatása az ottani történésekre, mivel azonban terü-
leti egységként a városhoz tartozik, így mindent megteszünk 
azért, hogy a város számára is elfogadható koncepció való-
suljon meg a Gyermekvárossal, az ott lakókkal és dolgozók-
kal kapcsolatban.

A Fóti Károlyiak Alapítvány nyilatkozata

Villáminterjú Bartos Sándor Polgármesterrel
Bartos Sándor immár négy éve Fót polgármestere, megválasztása óta a  
város fejlődésén dolgozik. Az elmúlt negyedévről, az áprilisi választásokról, az  
oktatási intézmények fejlesztéséről és a Gyermekváros sorsáról kérdeztük.

Kérjük támogassa adója 1%-ával 
a Fót Fejlődéséért Közalapítványt

Adószám: 19185617-2-13
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Városunk Önkormányzatának Képviselő-testülete 
2018. február 21-i rendkívüli ülésén (egyes hatósági 
ügyek elbírálása mellett) döntött arról, hogy a már-
cius 25-re tervezett közösségi rendezvényhez szüksé-
ges nagyszámú parkolóhely céljára bérbe adja ennek 
megfelelő méretű ingatlanait. Ezek után a Képvise-
lő-testület ismét lapzártakor, február 28-án tartotta 
havi rendes ülését. Az ott történtekről az alábbiakban 
adunk rövid összefoglalót.

 Zárt ülésén a Testület döntött:
• néhány, ingatlangazdálkodással kapcsolatos kérdés 
elnapolása mellett arról, hogy terület- és településren-
dezés céljából eljárást kezdeményez a fóti 1297 hrsz-ú 
ingatlan kisajátítása érdekében; 
• arról, hogy éves szerződést köt a Fővárosi Közterü-
let-fenntartó Zrt.-vel a település közterületeinek taka-
rításából és a külterületeken elhagyott hulladékok el-
szállításából származó nem veszélyes települési szilárd 
hulladék termikus hasznosítására, továbbá
• arról, hogy az egymás közötti precíz elszámolás ér-
dekében előbb módosítja azt a Településtervezési 
szerződést, amelyet az Önkormányzat még 2012-ben 
kötött a Mű-Hely Zrt.-vel a településrendezési eszkö-
zök (településszerkezeti terv, szabályozási terv, helyi 
építési szabályzat) felülvizsgálatára – majd a tervezési 
feladatok részleges teljesítése után közös megegyezés-
sel szerződést bont az eddigi tervező céggel. A munka 
2018 végéig történő befejezésére a Képviselő-testület új 
versenyeztetési eljárás keretében keres majd partnert, 
amint az elkerülhetetlen többletköltségek fedezete 
(várhatóan júniustól) rendelkezésére áll.
A Képviselő-testület ugyancsak zárt ülésen döntött 
Nemzeti ünnepünk, március 15. alkalmából helyi ki-
tüntetések és díjak adományozásáról. (Az elismerések 
átadásáról lapunk következő számában adhatunk majd 
fényképes tudósítást).

Végezetül döntés született arról is, hogy a városunk hat 
utcájának útépítése, felújítása (Bem József utca, Kiss Jó-
zsef utca, sipos Pál tér északi oldala, Vas Gereben utca, 
Batthyány utca és Táncsics Mihály köz útburkolatának 
kiépítése) tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárás 
eredményes volt. A nyertes ajánlattevővel – amely a 
swietelsky Építő Kft. - március közepén szerződhet az 
Önkormányzat, így a kivitelezési munkálatok várható-
an már áprilisban megkezdődhetnek.

 Rendeletalkotások:
A (továbbiakban már nyilvános) ülésén a Képviselő-
testület mindenekelőtt elfogadta a Polgármester írásos 
beszámolóját az elmúlt hónapban történtekről, majd 
rendeleteket alkotott, döntve:
• az önkormányzati intézményekben igénybevett gyer-
mek- és diákétkeztetési térítési díjak, továbbá az ön-
kormányzati személyes gondoskodást nyújtó szociális 
ellátások térítési díjának szabályozásáról szóló 30/2016. 

(iX.29.) önkormányzati rendelet módosításáról,
• az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének iV. sz. 
módosításáról,
• továbbá a Testület Pénzügyi és Jogi Bizottsága hatás-
körének bővítéséről: a jövőben e Bizottság fogja majd 
lebonyolítani a helyi civil szervezetek, egyházak és ma-
gánszemélyek környezetvédelmi tevékenységének ön-
kormányzati támogatásáról szóló pályázatot. (A 2018. 
évi pályázati felhívás elérhetőségéről keretezett írá-
sunkban olvashatnak!)

A Képviselő-testület egyidejűleg meghatározta az Ön-
kormányzat költségvetése Környezetvédelmi Alapjá-
nak összegét, annak ismeretében elfogadta Éves Kör-
nyezetvédelmi intézkedési Tervét, és megalkotta az ún. 
Fatestvér programja 2018. évi eljárásrendjét is.

 További feladatok:
A Testület a Munkatervének megfelelő napirendek ke-
retében döntött tájékoztatók, jelentések, beszámolók 
elfogadásáról, együttműködési megállapodások meg-
kötéséről, és az Önkormányzat 2018. évi közbeszerzési 
tervének elfogadásáról, valamint Közbeszerzési sza-
bályzatának módosításáról.
A fejlesztési tárgyú napirendek keretében döntés szüle-
tett arról, hogy a Képviselő-testület:
• tanulmányterveket készíttet a szent Benedek u. 15. sz. 
alatti Egészségügyi Központ megvalósításához,
• ersenyeztetési eljárást indít újabb három buszváró 
építményének kialakításához,
• felújíttatja az Önkormányzat Vendégházát, továbbá a 
járdát a József Attila utca páros oldalán (a Puskin utca 
és a Táncsics köz között).

A Testület úgy döntött, hogy – mellőzve a feladatkör 
pályáztatását - a Fóti Közszolgáltató Közhasznú Non-
profit Kft. ügyvezetői feladatait június 30-ig ellátó 
sólyomvári Erika ügyvezetői megbízását (változatlan 
feltételekkel) 2018. július 1- 2020. május 31-ig meg-
hosszabbítja. A Testület elfogadta a Kft. Felügyelő Bi-
zottságának Ügyrendjét is.

A Jegyző – mint a Helyi Választási iroda vezetője – 
előterjesztése alapján a képviselők megválasztották a 
szavazatszámláló bizottságok tagjait és póttagjait (az 
április 8-i országgyűlési képviselőválasztásokkal kap-
csolatos tudnivalókról lapunk 2-3. oldalán részletes tá-
jékoztatás olvasható).

Végezetül a Testület úgy döntött, hogy az Önkormány-
zat kizárólagos tulajdonában lévő, Vörösmarty tér 5. 
szám alatti 649 m2 alapterületű helyiségcsoportot – 
tekintettel arra, hogy az élelmiszerbolt céljára történő 
pályáztatására egy esztendő alatt sem érkezett érté-
kelhető ajánlat – további pályázati kiírás nélkül, egy 
év határozott időtartamra bérbe adja sporttevékeny-
ség céljára. (Az egy éves bérleti időszak – annak lejárta 
előtt 30 nappal - a Felek egyetértésével további egy évre 

„VárosHázunk” tája
Tudósítás a Város Képviselő-testületének februári üléseiről
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Pályázati Felhívás
Fót Város Önkormányzat (2151 Fót, Vörösmarty tér 
1.) kétfordulós, nyílt pályázati felhívása az ön-
kormányzat 1/1 hányadban tulajdonában lévő, 
Fót 059/34 -059/41 és a Fót 2023/43 és Fót 2023/44 
hrsz-ú ingatlanok
értékesítésére.

Fót Város Önkormányzat (2151 Fót, Vörösmarty tér 1.), 
mint kiíró (továbbiakban Kiíró) pályázatot hirdet a Fót 
059/34 -059/40 hrsz-ú, 1-1 ha; a Fót 059/41 hrsz-ú, 1ha 
189 m2 területű, Fót Város Önkormányzatának 1/1 há-
nyadában tulajdonában lévő, szántó művelési ágba, M 
(mezőgazdasági) övezetbe tartozó telkeinek pályázat 
útján történő értékesítésére.

Fót Város Önkormányzata a pályázatot kétfordulós, 

nyílt eljárásban folytatja le. A pályázatokat teljes bizo-
nyító erejű magánokirat formájában (magánszemély 
esetén két tanú aláírásával, gazdasági társaság esetén 
cégszerű aláírásával) lehet benyújtani. 
i.forduló: Pályázat benyújtása (perkvalifikáviós szakasz)
ii.forduló: Versenytárgyalási szakasz

i.forduló (perkvalifikációs szakasz) Pályázat benyújtása
A részletes tájékoztatót a titoktartási nyilatkozat elle-
nében lehet átvenni. 
A pályázatokat személyesen vagy postai úton, a pályá-
zó cégszerű aláírásával, illetve magánszemély esetén 
két tanú aláírásával, magyar nyelven kell eljuttatni, oly 
módon, hogy azoknak 2018. április 09. 12.00 óráig kell 
beérkezniük a Fóti Közös Önkormányzati Hivatalhoz 
(2151 Fót, Vörösmarty tér 1.) (iktató iroda)

További információ a www.fot.hu oldalon található.

meghosszabbítható, de a második évben három hóna-
pos határidejű felmondás lehetőségét biztosítva a Bér-
beadó számára a bérleti szerződés módosításakor.) 
Az elfogadott rendeletek és határozatok teljes terjedel-
mükben megtalálhatóak az Önkormányzat honlapján 

- www.fot.hu -, ahol a nyilvános képviselő-testületi 
ülések részletes jegyzőkönyvei, az előterjesztések, va-
lamint az ülésekről készült kép-és hangfelvétel is meg-
tekinthetőek.

A pályázati eljárás célja:
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
49/2018. (ii.28.) KT számú határozatával Környezet-
védelmi Pályázati Alapot hozott létre. A pályázat célja 
helyi civil szervezetek, egyházak és magánszemélyek 
támogatása a települési környezet védelméről szóló 
43/2016. (X.27.) önkormányzati rendelet 23. § (7) 
bekezdésében meghatározott környezet-
védelmi célok megvalósításának anyagi 
ösztönzésével.

 A pályázat kiírója: 
2018. évben Fót Város Önkormány-
zat Képviselő-testülete, 2019. évtől 
a Képviselő-testület Pénzügyi és 
Jogi Bizottsága (PJB)

 A pályázatban részt vevők köre 
(a továbbiakban: pályázó):
• fóti székhelyű egyesületek, alapítványok, 
egyházi szervezetek,
• fóti állandó lakóhellyel vagy bejelentett tartózko-
dási hellyel rendelkező természetes személyek.

 A pályázatok benyújtása:
A pályázatok beérkezésének határideje: 2018. április 
9. 10.00 óra. csak a határidőben beérkezett pályáza-
tokat lehet elfogadni, a határidő után érkezett pályá-
zatokat érvénytelennek kell tekinteni.

A pályázatok pénzügyi támogatásának összeg-
éről (a PJB javaslatai alapján) a Képviselő-

testület a 2018. május havi testületi ülé-
sén dönt.

A pályázatok benyújtásának módja:
• postai úton vagy személyesen: 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
iktató irodája, 2151 Fót, Vörösmar-
ty tér 1. vagy
• elektronikusan a titkar@fot.hu  

e-mail címre.
 

A pályázat további feltételeiről a www.fot.hu 
oldalon tájékozódhatnak, ahonnan a szükséges 
adatlapokat is letölthetik.

A helyi civil szervezetek, egyházak és magánszemélyek környezetvédelmi tevékenységének ön-
kormányzati támogatására testületi ülésén dönt.

Környezetvédelmi Pályázati Felhívás

iMPrEssZuM: Fóti Hírnök  Fót Város Önkormányzatának havonta megjelenő, ingyenes lapja Kiadja Fót Város Önkormányzatá-
nak megbízásából a Profinyomtatás.hu Kft. Cím: 1119 Budapest, Tétényi út 29. Felelős szerkesztő: Petrók Tamás, szerkesztő: Málnai 
Lilla, Fotók:Zsoldos Luca, E-mail: info@fotihirnok.eu. Megjelenik havonta 8000 példányban issN: 2062-6754  Terjesztés: Magyar 
Posta Zrt. Az újságban feladott hirdetések tartalmáért és az azokban foglalt szolgáltatások minőségéért  felelősséget nem vállalunk. 
Hirdetésfelvétel: info@fotihirnok.eu +36 30 298 9269
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Bizonyára emlékeznek – bár inkább 
felejtenénk el, hogy ilyen megtörténhet 
Fóton – 2017. február 26-án Dr. Vargha 
Nóra Mária képviselő-asszony az or-
szágos médiának nyilatkozva a város 
és főleg a város vezetőségének rossz 
hírét keltette azzal, hogy alaptalanul 
vádolta a Polgármestert 567 millió fo-
rintos tartozás elengedéséről (erről a 
Fóti Hírnök 2017. márciusi számában, 
sajtóközleményben tájékoztattuk a 
Tisztelt Lakosságot), valamint feljelen-
tette Fót Város Önkormányzatát hűt-
len kezelés bűntett gyanúja miatt.
A Pest Megyei rendőr-Főkapitány-
ság Bűnügyi igazgatóság Gazdaság-
védelmi Osztálya 2018. február 21-én 
megküldte határozatát a nyomozás 
megszüntetéséről, mivel a nyomozás 
adatai alapján nem állapítható meg a 
bűncselekmény elkövetése, valamint 
a vagyon hátrány okozására irányuló 
szándék sem!

A feljelentés arra irányult, hogy 2009. 
november 27. napján a ProLogis Kft. 
kérelmét, mely szerint a 2 millió 
Eur összeget meghaladó fizetési 
kötelezettségét átütemezze, az akkor 
Fót Város polgármesterét helyettesí-
tő Bartos sándor alpolgármester úgy 
engedélyezte, hogy nem kérte a KT 
jóváhagyását. Ezt feljelentő Dr. Var-
gha Nóra Mária képviselő asszony a 
tartozás végleges elengedésére tett 
kísérletként értékelte. A nyomozás 
közel 1 évig tartott, több száz olda-
las iratbekérés, több tíz munkaóra, 
tanúkihallgatások sora áll a Hivatal 
mögött, hogy a nyomozati tevékeny-
séget segítsük. Az eredmény nyil-
vánvaló volt, és nem okozott megle-
petést: a közel 10 év alatt keletkezett 
szerződések, levelezések, szabály-
zatok, nyilvántartások átvizsgálását 
követően a rendőrség határozatával 
megszüntette a nyomozást az alábbi 

megállapítással: A 2010. január 22. 
napján Bartos sándor által a ProLo-
gis Kft-nek írt válaszleveléből nem 
lehet arra következtetni, hogy a Fót 
Város Polgármesterét helyettesítő 
jogkörében eljárva Bartos sándor 
lemondott volna az önkormányza-
tot megillető követelésről. Tekintve, 
hogy a ProLogis Kft-vel szemben 
fennálló követelés az önkormányzat 
vagyonába tartozik, az önkormány-
zati vagyon nem csökkent a tartozás 
megfizetésére adott halasztással (az 
Önkormányzat jelenleg is szerző-
déses viszonyban áll a ProLogis Kft-
vel).

Vagyoni hátrány okozására irányuló 
szándék hiányában a hűtlen kezelés 
bűncselekménye nem valósult meg. 
A nyomozás lezárult. Fót Városának 
és vezetőinek jóhírén esett csorba is 
bizonyára egy idő után beheged…

Szendrey Sándor István költő
a „Van egy verse?” 

pályázat különdíjazottja és
Csató Tamás festőművész közös estje

Alaptalan volt a vád, 
lezárult a ProLogis ügyben indult nyomozás

Verskiállítás
Irodalmi est a Fót Városi Könyvtárban 

(Dózsa György út 12-14.)
2018. március 23. péntek 18:00

„szép aludtam…
sokat és mozdulatlan,

s mint a Nap
csendesen felkelek

Nézek az égre
és ott ülsz  a lámpán
mindig is ott voltál
tisztán és fényesen

engem akartál.

Én a szív útjain eltévedtem
üres csigaházak peremén

ott ragadtam menthetetlen…
és nem talál a reggel

pedig megtöltötted szeretettel…
még a haj is alszik

hiába fúj simogató szél.

Van egy kút 
a város szívében

benne el nem hált,
átsírt éjszakák

bárki, aki arra téved
láthat szép aludva

sokat és mozdulatlan,
s mint a hold

lassan elfogyok.”
 

„Mikor a csend hatalmat kapott
körbe nézett és üvöltött egy nagyot,

hisz övé a hegy, az éj
és minden szentély
akkor is ha üvölt,

s akkor is ha nem beszél.”
Közreműködik: 

Haagen Imre színművész és Vácziné Dr. Takács Edit nyelvész
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Átvétel időpontja: 2018. április 14. (szombat) 9.00 – 13.00 óra

Köszönjük minden résztvevőnek, hogy óvja, védi környezetünket!

te, minden páratlan héten lesz mindkét településrészen 
(sZELEKTÍV 1 és 2) a szelektív gyűjtés, azaz április 24-
én, május 8-án és így tovább. 
A kommunális, szelektív és zöldhulladék gyűjtési napo-
kat az alább feltüntetett gyűjtési naptárban tudják figye-
lemmel követni.
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy 2018. május 12-én és jú-
nius 2-án lesz a LOMTALANÍTás és az ELEKTrONi-
KAi HuLLADÉKGYŰJTÉs Fóton.

Tisztelt Fóti Lakosok!
Kedves Ügyfelünk!

Tisztelettel felhívjuk a figyelmét, hogy Fót településen 
2018. április elején változik a szelektív gyűjtés rendje, 
mivel társaságunk április elsejétől átáll a kétműszakos 
munkarendre. 
2018. március 27-én még a szokásos rend szerint törté-
nik a szelektív hulladékok begyűjtése a sZELEKTÍV 2 
utcáiban. A következő gyűjtési alkalom 2018. április 10-
én lesz az egész településen, ezáltal a sZELEKTÍV 1 gyűj-
tési rendhez tartozó utcákban 3 hét fog eltelni a szelektív 
hulladékok begyűjtése között. Ezt követően kétheten-

www.zoldhid.hu
ugyfélszolgalat@zoldhid.hu
facebook.com/www.zoldhid.hu

Együttműködését előre is köszönjük!
NiNcsEN HuLLADÉK, csAK ÉrTÉK…

További információk:

Zöld Híd régió Nonprofit Kft.

Hulladékgyűjtés

Veszélyes- és elektronikai hulladékok gyűjtése

Szelektív hulladékgyűjtési rend

Tisztelt Fóti Lakosok! 

Kedves Ügyfelünk! 
 

Tisztelettel felhívjuk a figyelmét, hogy Fót településen 2018. április elején változik a szelektív 
gyűjtés rendje, mivel társaságunk április elsejétől átáll a kétműszakos munkarendre.  
2018. március 27-én még a szokásos rend szerint történik a szelektív hulladékok begyűjtése a 
SZELEKTÍV 2 utcáiban. A következő gyűjtési alkalom 2018. április 10-én lesz az egész településen, 
ezáltal a SZELEKTÍV 1 gyűjtési rendhez tartozó utcákban 3 hét fog eltelni a szelektív hulladékok 
begyűjtése között. Ezt követően kéthetente, minden páratlan héten lesz mindkét településrészen 
(SZELEKTÍV 1 és 2) a szelektív gyűjtés, azaz április 24-én, május 8-én és így tovább.  

A kommunális, szelektív és zöldhulladék gyűjtési napokat az alább feltüntetett gyűjtési naptárban 
tudják figyelemmel követni. 

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy 2018. május 12-én és június 2-án lesz a LOMTALANÍTÁS és az 
ELEKTRONIKAI HULLADÉKGYŰJTÉS Fóton. 

További információk: 

www.zoldhid.hu 
ugyfélszolgalat@zoldhid.hu 
facebook.com/www.zoldhid.hu 
 
Együttműködését előre is köszönjük! 
Zöld Híd Régió Nonprofit Kft. 
 

NINCSEN HULLADÉK, CSAK ÉRTÉK…  

 

 

 

 
Tisztelt Fóti Lakosok!
Fót Város Önkormányzata hagyományainak megfelelően idén tavasszal is megrendezi a lakossági veszélyes- és elekt-
ronikai hulladékgyűjtési akciót, amelynek alkalmával az alábbiakban felsorolt anyagokat vesszük át ingyenesen:

        Veszélyes hulladék
(Helyszínek: Luther M. tér – Önkormányzati Hivatal par-
kolója és Németh K. u. 40. szupercoop üzlet melletti par-
koló)
• Akkumulátor, elem
• Gyógyszer, méreg, vegyszer
• Növényvédő-, rovarirtó szer
• Festék, lakk, hígító, oldószer, ragasztó
• Fáradt olaj, használt étolaj
• Maróanyagok, higanyos hulladék
• Hajtógázas (spray) palack

        Elektronikai hulladék
(Helyszín: Luther M. tér – Önkormányzati Hivatal 
parkolója)
• Háztartási kis- és nagygépek
• számítástechnikai és távközlési berendezések
• szórakoztató elektronikai cikkek
• Világítótestek
• Elektromos barkácsgépek, szerszámok
• Elektronikai játékok, szabadidős és sport berendezések
• Mobiltelefonok
• Akkumulátorok, elemek

Kárpáti Gábor
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal

Közbiztonsági- és hulladékgazdálkodási referens
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Nyéki Lászlóné „Ilus néni” 

Mindig óvónő szeretett volna lenni?

Mindig óvónőként dolgoztam. A kis faluban, ahol laktunk 
ez volt az egyetlen álláslehetőség, ott még képesítés nélkül 
csináltam. Az évek alatt pedig annyira megszerettem, hogy 
ez lett a hivatásom. 12 évig vittem csoportokat óvónőként, 
a kollégáim és a feletteseim azonban hamar felismerték, 
hogy a vezetői munkákat is jól végeztem. Természete-
sen folyamatosan képeztem magam, minden lehetőséget 
megragadtam arra, hogy több-és több iskolát elvégezzek.  
A kecskeméti Óvónő Képzőben vé-
geztem, de szinte minden évben to-
vábbképzésre, másoddiplomára jelent-
keztem. 1975 óta vagyok vezető, ami 
számomra is felfoghatatlan. A kisalagi 
oviban kezdtem, ahol folyamatosan 
bővültek a csoportok, majd 1980-ban 
megépült a Fóti Boglárka Óvoda, ahová 
Kisalagról átjöttem. Aztán szép lassan 
a bölcsőde is hozzánk került. Nagyon 
nagy intézmény vagyunk, összesen 500 gyermek és 80 
dolgozó, egytől-egyig nők. Nem kis feladat ennyi embert 
koordinálni, de szerencsére nagyon jó a nevelő testületünk 
és a helyetteseimmel is összhangban vagyunk, könnyen 
tudunk együtt dolgozni. Mostanra pedig eljutottunk oda, 
hogy sok régi óvodásom a saját gyerekeit íratja be hozzánk. 
Ennek köszönhető az is, hogy a szülők mindig bizalommal 
fordulnak hozzám. Egy ekkora intézményt irányítani pedig 
hatalmas felelősség, egy kezdőnek nagyon sok év lenne bele 
tanulnia. Talán pont ez az elmúlt ötven évnyi tapasztalat az, 
amiért még mindig csinálom, jóval a nyugdíjkorhatár után is.

Szigorú vezetőnek tartja magát?

Nem. De nagyon őszinte vagyok és ha valaki nem az azt nem 
szerezem. Bárkinek bármilyen gondja, problémája van az 
nyugodtan fordulhat hozzám bizalommal. sokszor mond-
ják, hogy inkább szülő párti vagyok, ebben van igazság. Ha 
a szülőnek van igaza, akkor azt mindig őszintén megmon-
dom a nevelőnőnek. Abban a szerencsés helyzetben vagyok, 
hogy sokan a régi kisalagi oviból jöttek át velem ide dolgoz-
ni, mindenkit én vettem fel, a bölcsödébe is.  Őket egytől-e-
gyig jól ismertem. A fluktuáció se nagy. inkább „törzs” dol-
gozóink vannak. Ha valaki elmegy, az is általában a szülés 

miatt, majd vissza is jön. Ami nekem nagy szomorúságot 
okoz, hogy a fiatalok nem igen választják ezt a pályát. 

Mi a titka, hogy ilyen ütemben fejlődnek az intézmé-
nyek?

Az, hogy mindig a gyerekek és a szülők érdekeit képvisel-
tem és képviselem a mai napig. Ehhez pedig elengedhetet-
len, hogy a Képviselő-testülettel jól együtt tudjon működni 
az ember. Nekem szerencsére ezzel sose volt gondom, per-
sze voltak negatívumok, de minden rosszban van valami jó, 
és előre kell nézni és együttműködni. Ez a fejlődésünkben 
meg is látszik. szépen haladunk előre. 2014-ben megépült 
az új óvoda, most a bölcsőde, a többi épületet pedig folya-
matosan újítjuk fel. 

50 év ugyan azon a pályán, elnézést, hogy így kérdezem, 
de nem unja?

Őszintén tudom mondani, hogy nem. Annyi minden vál-
tozik, annyi megújulás van az óvodai 
életben. Teljesen mások már a szülők, 
a gyerekek, a szakma is egy nyitottabb 
irányba változott. Mások a nevelési 
módszerek, vegyesek a családok, sok 
az egyke gyerek, akiket akármennyire 
is nem akar a szülő elkényeztetni, az-
zal, hogy egyedül van nem szokja meg 
az osztozkodást. Az óvónők panasz-
kodnak is néha, hogy nehezebb a mai 

gyerekekkel, hiszen az ő feladatuk egy közösség kialakítása 
a szülőkkel és a gyerekekkel is. De a mai világban a szü-
lők rohannak, idegesebbek, kevesebbet vannak a gyerek-
kel, ezek pedig begyűrűznek. A mai napig minden reggel 
örömmel kelek és várom, hogy induljon a nap. A szülőket is 
ezzel a pozitív energiával köszöntöm, próbálok átadni ne-
kik belőle.

Nehéz lépést tartani a folyton változó nevelési módsze-
rekkel?

Nálunk nem nagyon változnak a nevelési módszerek.  
A kiscsoportban a legfontosabb a szokás-szabály rendszer 
kialakítása, hogy abban a csoportban a gyermek bizton-
ságban és jól érezze magát, ne kelljen attól tartania, hogy 
lerombolják a játékát vagy esetleg megverik.  Ez minden 
bizonnyal meglepő lesz, de az idősebb óvónők nagyon jól 
tudják kezelni a felmerülő problémákat, határozottabbak, 
következetesebbek. Ha ezt valakinek sikerül elérnie ak-
kor már könnyű dolga lesz a kicsikkel. A fiatalabbaknak ez 
több nehézséget okoz. Nálunk egyébként ún. tiszta csopor-
tok vannak, egy-egy óvónő 3-4 évig viszi a csoportját, ezt a 
szülők is szeretik, hiszen, ha egy óvodás szereti a nevelőjét, 
akkor szívesen fog bejárni. 

Idén 50 éve, hogy Nyéki Lászlóné, vagy ahogyan mindenki ismeri Ilus néni a fóti önkormányzat 
alkalmazásában dolgozik. Ez alatt az ötven év alatt hat Képviselő-testülettel működött együtt, 
és mind a hat újra őt választotta a Fóti Boglárka Óvoda vezetőjévé. Interjúnk kezdetén egyből 
kijelentette, hogy nem jó alanyt választottam, ő bizony nem szeret nyilatkozni, és bőven elég, 
ha egy aprócska hírben megemlítem. Drága Ilus néni! Ezúton is elnézést kérek, de amiket el-
mondott azt kár lenne nem papírra vetni. Nyéki Lászlónéval az elmúlt 50 évről beszélgettünk. 
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Önkormányzatunk 2015-ben KT-határozattal elfogadott 
Gazdasági Programja - többek között - az alábbiakat is tar-
talmazza:

„Városunkban meg kell teremteni azokat a sportolási felté-
teleket, melyek közép és hosszú távon is kiszolgálják a helyi 
lakosságot, iskolai, szabadidős, rekreációs, preventív és ver-
senysport céllal egyaránt. …Alapvető elvárás mindezek aka-
dálymentesítése, hogy egyenlő feltételeket biztosíthassunk 
a fogyatékkal élőknek is.”A Programban az alábbi elképze-
lések szerepelnek:

• új sportlétesítmények (Városi Uszoda, multi-funkciós 
sportcsarnok, több sportágat is kiszolgáló munkacsar-
nok) megvalósítása, versenysport (élsport) fejlesztése,

• a meglévő sporttelepek/sportlétesítmények bővítése, 
fejlesztése,

• biztonságos, helyi közlekedésre és sportolásra egy-
aránt alkalmas kerékpárutak építése,

• fogyatékkal élők sportolási lehetőségeinek segítése,

• szabadidős sporttér (pl. erdei tornapálya, sportpark, 
sportudvar) létrehozása, sportcélú eszközök beszerzése,

• a szabadidős testmozgás, a sport megkedveltetése Fót 
lakosságával,

• lakossági (több generációs) sportnap(ok) szervezése, 
támogatása,

• az oktatási intézmények és sportszervezetek kapcso-
latának megerősítése,

• az óvodai és általános iskolai testnevelés feltétel-
rendszereinek javítása,

A programnak megfelelően vágtunk bele sportfejleszté-
si munkánkba, melynek köszönhetően – amennyiben az 
utolsó akadályok is elhárulnak – hamarosan megkezdőd-
hetnek a fóti Városi sportcsarnok kivitelezési munkálatai 
(erről korábban már megjelent cikk a Fóti Hírnökben). Ez a 
létesítmény nagyon komoly előrelépést jelent a helyi sport- 
és kulturális élet területén, remek lehetőséget és helyszínt 
biztosítva helyi (akár nemzetközi) versenyeknek, tornáknak 
és egyéb sporteseményeknek.

ugyanakkor - reményeim szerint - a közeljövőben nem ez 
lesz a legnagyobb sportcélú fejlesztés Fóton, hiszen a 2016-
ban elkészült szociális felmérés szerint a helyiek többsége 
egy városi uszodát hiányol a legjobban! Éppen ezért az EEB 
következő (márciusi) ülésére a bizottsági tagok elé kerül 
egy fóti uszoda megvalósításával kapcsolatos munkaanyag, 
melynek köszönhetően megkezdődhet a műhelymunka, így 

őszre „pályázat kész” formába önthetjük elképzeléseinket.

Véleményem szerint a városi uszodának nem csak a ver-
senysportot és az ahhoz kapcsolódó utánpótlás-nevelést 
kell kiszolgálnia, hanem meg kell felelnie azoknak a kö-
vetelményeknek is, melyek a helyi oktatási intézménye-
ken kívüli testnevelést (úszásoktatás), a fogyatékkal élők 
sportolási lehetőségeinek javítását, a szabadidősporttal 
kapcsolatos lakossági igényeket („városi uszoda”), valamint 
preventív és regenerációs célok (idősek és sérültek gyógy-
tornázási lehetősége) megvalósítását is lehetővé teszik. A 
gazdaságos üzemeltetés leginkább megújuló energiaforrá-
sok felhasználásával (nap-, geotermikus és/vagy szélener-
gia) biztosítható. Egy jól átgondolt és okosan megtervezett 
uszoda évtizedekig is kiszolgálhatja Fót lakosságát.

Minden évben bővítjük/fejlesztjük azokat a játszótereket, 
melyeket a Testület kiválaszt. A megnyert pályázati forrás-
ból és önerőből fedezett erőfejlesztő sporteszközök nagy 
népszerűségnek örvendenek a „szabadidős sportrajongók” 
körében.

Fót legnagyobb egyesülete, a több mint 100 éves FsE is 
fejlődésnek indult, hiszen jelenleg már négy szakosztállyal 
is büszkélkedik: a labdarúgás mellett már atletizálhatnak, 
teniszezhetnek és judózhatnak is a helyiek, de a sportágak 
köre – reményeink szerint – hamarosan tovább bővülhet! 
Terveink között szerepel egy nagyobb teniszközpont meg-
valósítása is, ennek előkészítő munkálatai már folynak.

A Kormány tavaly decemberi döntésének köszönhetően 
településünk megvalósíthatja régóta várt elképzelését is; a 
közel 500 millió Ft-os támogatás fedezetet nyújt a 3A jelű 
Kelet-magyarországi kerékpárút (Budapest-Fót-Mogyo-
ród-szada-Gödöllő) megépítésére, végre összekötve siká-
torpusztát, istvánhegyet és Fótligetet Fóttal, illetve a szom-
szédos településekkel. 

idén is lehet pályázni „sporttevékenység támogatására”, az 
ehhez szükséges forrást a Képviselő-testület még 2013-ban 
életre hívott sport Pályázati Alapja biztosítja. 

Köztudott, hogy a sPOrT-nak közösséget formáló és 
megtartó ereje (is) van, ezért minden sporttal és egészsé-
ges életmóddal kapcsolatos fejlesztés, minden egyes forint, 
ami ezen a területen kerül felhasználásra, többszörösen is 
megtérül!

Természetesen van még teendőnk bőven, de megítélésem 
szerint a helyi sportfejlesztések területén - sok évnyi lema-
radásunkat ledolgozva - városunk jó úton halad! 

Madaras Ádám képviselő
Emberi Erőforrás Bizottság elnöke

Összefoglaló a fóti 
sportcélú fejlesztésekről
Képviselőként  és  az Emberi Erőforrás Bizottság (EEB) – mint szakbizottság –  
elnökeként engedjék meg, hogy beszámoljak Fót sporttal kapcsolatos 
fejlesztéseiről, a közeljövőben megvalósuló projektekről és azokról az 
elképzelésekről, melyeknek köszönhetően településünk rövid időn belül 
felkerülhet „Magyarország sporttérképére”!
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Fóton is

Internet 3 hónapIg

0 Ft havi díjért

még gyorsabb internet,  
még jobb tv szolgáltatás  
a telekomtól

Új otthoni internetre, 1 év hűségidővel történő előfizetés esetén.

keresd új telekom üzletünket a móricz zsigmond u. 20. szám alatt!

További információ:
telekom.hu

a havi díj akció 2018. február 2-től visszavonásig érvényes, a Digitális Jólét alapcsomagokra, illetve meglévő internet szolgáltatásra vállalt új hűségidőre nem vonatkozik. a kedvezmény az új internet szolgáltatás létesítését követő első három 
hónapban, a választott díjcsomag havidíjából jár, kiegészítő szolgáltatások díjaira nem vonatkozik. amennyiben az előfizető szerződését a hűségidő lejárta előtt felmondja, vagy a szolgáltató felmondására szerződésszegésével okot szolgál-
tat, az előfizető az általa igénybe vett kedvezményeket köteles visszafizetni. a kedvezményes hónapokat követően az új szolgáltatásokra az előfizetői szerződésben foglaltak szerinti havi díj érvényes, az egyéb, nem kizáró kedvezményekkel.
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MÁRCIuS 08. 15.00 óra 
Palásti Renáta festőművész kiállítás 
megnyitója (A kiállítás megtekinthe-
tő 2018. április 4-ig)
Helyszín: Vörösmarty Művelődési Ház

MÁRCIuS 09. 11.00 óra 
Gyerekszínház: Nyakigláb, csupa-
háj, Málészáj c. előadás a Maszk Báb-
színház előadásában
Jegyár: 600,-Ft
Helyszín: Vörösmarty Művelődési Ház

MÁRCIuS 12. 
Szeniorok Fóti Akadémiája 
Dr. Kovácsné Magyari Hajnalka: 
Az időskori szépségápolás alapjai
Helyszín: Vörösmarty Művelődési Ház

MÁRCIuS 13. 
Interaktív tárlatvezetés 
(széchenyi istván általános iskola )
Helyszín: Németh Kálmán Emlékház 
Ünnep előtti kézműves foglalko-
zás: kokárdafűzés gyöngyből
Helyszín: Kisalagi Közösségi Ház 

FÓTI NEMzETI ÜNNEP
MÁRCIuS 14. 
18.00 óra Fáklyás felvonulás 
Ünnepi program megnyitása
Ünnepi beszéd
Gróf Károlyi László
Közreműködő
Bordás János
színművész
Helyszín: Károlyi kastélykert 

18.20 óra Koszorúzási ünnepség
Megemlékezés koszorúinak elhelyezése
Köszöntő
Dr. Finta Béla
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
jegyzője
Közreműködő
Bordás János színművész és csihar 
Fanni népdalénekes 
Helyszín: Óvodakert

18.50 óra Ünnepi megemlékezés
Kegyelet virágainak elhelyezése sipos 
Pál fóti református lelkész, szabad-
ságharcos sírjánál
Ünnepi beszéd
Kaudersné Madarász Zsuzsanna 
Fóti Népművészeti szakgimnázium 
és Gimnázium igazgatója
Közreműködő
Bordás János színművész és csihar 
Fanni népdalénekes
A nap folyamán közreműködik:
Geri Tamás a Muharay színház művésze
Helyszín: református temető

MÁRCIuS 15. 10.00 óra
Városi Díszünnepség
Ünnepi beszéd
Bartos sándor 
polgármester
Ünnepi műsor
„1848. Március 15.” a Gór Nagy Mária 
színitanoda előadásában
Városi kitüntetések átadása
A nap folyamán közreműködik:
Gulyás szabó Gréta és szabó Arnold a 
Muharay színház művészei
Helyszín: Vörösmarty Művelődési Ház

MÁRCIuS 17. 09.00 – 12.00 óra  
Tavaszváró vásár és kézműves fog-
lalkozás  (a foglalkozás díjmentes) 
Helyszín: Kisalagi Közösségi Ház 

MÁRCIuS 22. 18.00 ÓRA  
Geopolitikai Akadémia 
Dr. Jászberényi József: Kína a geopo-
litikai erőtérben
Helyszín: Kisalagi Közösségi Ház 

MÁRCIuS 23. 18.00 óra 
Verskiállítás: szendrey sándor ist-
ván költő és csató Tamás festőmű-
vész bemutatkozó estje
Közreműködik: Haagen imre szín-
művész
Helyszín: Központi Könyvtár

MÁRCIuS  24. 09.30-13.30 óra
családi szombatok: 
Húsvéti Kézműves foglalkozás
Helyszín: Kisalagi Fiókkönyvtár

MÁRCIuS  24. 09.00-13.00 óra 
Húsvéti Kézműves Játszóház
Belépőjegy: 500,-Ft
Helyszín: Vörösmarty Művelődési Ház

MÁRCIuS  24. 13.30-16.30 óra
családi szombatok: 
Húsvéti Kézműves foglalkozás
Helyszín: Központi Könyvtár

MÁRCIuS  24. 19.00 óra 
Muharay Színház: Békeffi-Vadnay-
Márkus – Tisztelt ház című előadás 
Jegyár: 3200,-Ft ; 2700,-Ft
Diák-és nyugdíjas jegyár: 1500 ,-Ft
Helyszín: Vörösmarty Művelődési Ház

MÁRCIuS 26. 
Szeniorok Fóti Akadémiája 
Báthory szilvia: A gyógytorna mód-
szerei, típusai
Helyszín: Vörösmarty Művelődési Ház

MÁRCIuS  27. 19.00 óra 
Muharay Színház: Heltai Jenő – A 
Tündérlaki lányok című előadás 
Jegyár: 3200,-Ft ; 2700,-Ft
Diák-és nyugdíjas jegyár: 1500 ,-Ft
Helyszín: Vörösmarty Művelődési Ház

ÁPRILISI PRoGRAMoK

ÁPRILIS 05. 18.00 óra  
Geopolitikai Akadémia 
Dr. Jászberényi József: Európa jövője 
– Mi lesz Közép-Európával?
Helyszín: Kisalagi Közösségi Ház 

ÁPRILIS  06. 17.00 óra 
Muharay Színház: 
Lázár Ervin – A négyszögletű kerek 
erdő, avagy A játéknak soha nincs 
vége c. mesejáték premier bemutató
Jegyár: 1000,-Ft
Gyermek és nyugdíjas jegyár:800,-Ft
Helyszín: Vörösmarty Művelődési Ház

ÁPRILIS  06. 18.00 óra 
Író-olvasó találkozó Kádár Anna-
mária mesepszichológussal
Helyszín: Központi Könyvtár

ÁPRILIS  07. 18.00 óra
Dumaszínház: Best of Beliczai Ba-
lázs, műsorvezető szobácsi Gergő
Jegyár: 2900,- Ft 
Helyszín: Vörösmarty Művelődési Ház

ÁPRILIS  08. – Tavaszi hadjárat – 
Károlyi Huszárok ünnepe
08.30 óra –Gróf Károlyi László és 
Erzsébet asszony köszöntője              
Helyszín: Károlyi kastély előtti terület
13.30 óra - Ünnepi megnyitó
Helyszín: Óvodakert
14.15 óra – Huszár programok
Helyszín: Piac tér

ÁPRILIS 09. 
Szeniorok Fóti Akadémiája 
Novák Mária: Egyensúlytréning idős-
korban
Helyszín: Vörösmarty Művelődési Ház

ÁPRILIS  12. 15.00 óra
Arany János: Toldi  a Görbetükör 
színtársulat előadásában
Jegyár: 800,-Ft
Helyszín: Vörösmarty Művelődési Ház

ÁPRILIS  12. 
Németh Kálmán Emlékház baráti 
körének rendezvénye
Helyszín: Németh Kálmán Emlékház 

ÁPRILIS  13. 18.00 óra
Ambrus Attila előadása - Őszintén 
szemtől szemben a Viszkissel
Jegyár elővételben: 2000 ,- Ft, aznap 
2500 ,-Ft
Helyszín: Vörösmarty Művelődési Ház

ÁPRILIS  13. 18.00 óra
Költészet napja: „szivárvány-hídon” 
Vincze József könyvbemutatója
Helyszín: Központi Könyvtár

PRoGRAMAJÁNLÓ

Fóti Hírnök2018 15



   
 
 

Álljunk ki a külhoni magyarokért, és írjuk alá Brüsszelnek szóló petíciójukat! 
 
 
Mi az a Nemzeti Kisebbségvédelmi Kezdeményezés, miről szól? 
2017 tavaszán az Európai Bizottság bejegyezte az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniója (FUEN) által 
életre hívott Nemzeti Kisebbségvédelmi Kezdeményezést (Minority SafePack polgári kezdeményezés). 
A kezdeményezés arra irányul, hogy az Európai Bizottság végre foglalkozzon az őshonos nemzeti 
közösségek jogaival, és az Európai Unió fogadjon el jogi aktusokat a nemzeti és nyelvi kisebbségek 
védelme érdekében. 
A szervezőknek 2018. április 3-áig kell összegyűjteni 7 tagállamból legalább egymillió aláírást, hogy a 
Bizottság érdemben foglalkozzon az őshonos nemzeti kisebbségek helyzetével.  
 
Miért van erre szükség? 
Bár az Európai Unióban 50 millióan tartoznak valamely őshonos nemzeti kisebbséghez, a mai napig 
nem született átfogó európai uniós kisebbségvédelmi szabályozás. Az őshonos nemzeti kisebbségek 
jogai szülőföldjükön különböző mértékben biztosítottak. Míg egyes uniós tagállamokban ezen 
közösségek nyelvét és kultúráját az országot erősítő értékként kezelik, másutt a kisebbségek mielőbbi 
beolvasztásában érdekeltek. Egy európai szintű kötelező kisebbségvédelmi szabályozás jelentős 
mértékben javítaná a nemzeti kisebbségek helyzetét.  
 
Hogy érint ez minket? 
Magyarország jelenlegi határain kívül jelentős számú magyar kisebbség él. A Magyar Állandó 
Értekezlet (MÁÉRT) ülésén a külhoni magyar szervezetek egyértelmű kérést fogalmaztak meg az 
anyaországi civil szervezetek és a politikai pártok felé, hogy Magyarország álljon ki a külhoni magyar 
nemzetrészek jogvédelme mellett, és támogassa az aláírásgyűjtést. A MÁÉRT Zárónyilatkozatában a 
tagszervezetek kifejezésre juttatták, hogy kiemelt törekvésként kezelik a kezdeményezés támogatását, 
valamint arra biztatták a magyar szervezetek képviselőit, hogy minél szélesebb körben nyújtsanak 
tájékoztatást a kezdeményezés fontosságáról.  
 
Miért támogassam a kezdeményezést? 
A Nemzeti Kisebbségvédelmi Kezdeményezés sikere kulcsfontosságú mind a külhoni magyarok 
jogvédelme, mind a többi, Európában őshonos kisebbség szempontjából. Az aláírásgyűjtés 
sikertelensége több évtizedre visszavetheti az európai uniós kisebbségvédelmi érdekérvényesítési 
lehetőségeket. Mindannyiunk közös ügye, hogy eleget téve a külhoni magyarok kérésének, írjuk alá a 
Nemzeti Kisebbségvédelmi Kezdeményezést, és ezáltal bírjuk rá az Európai Uniót, hogy ne csupán az 
új, bevándorló kisebbségeket részesítse védelemben, hanem szenteljen kiemelt figyelmet az őshonos 
nemzeti kisebbségek jogvédelmének is. Az Európában őshonos kisebbségek nyelve, kultúrája és 
hagyományai a keresztény Európa szerves részét képezi, gazdagítva a kontinens történelmi és kulturális 
értékeit. 
 
Hogyan támogathatom a kezdeményezést? 
A kezdeményezést online és papír alapon is lehet támogatni. A kezdeményezés a www.jogaink.hu 
oldalon írható alá, illetve további információ is itt érhető el. Az oldalon az “Írd alá online” gombra 
kattintva online tudjuk támogatni a kezdeményezést, az „Írd alá papíron” gombra kattintva pedig 
letölthető a papír alapú támogató nyilatkozat. Magyarországon a papír alapú aláírási íveket a Rákóczi 
Szövetség gyűjti, így ezeket nyilatkozatokat a szervezet részre kell eljuttatni postai úton (1255 Budapest, 
Pf.23.) vagy személyesen (1027 Budaest, Szász Károly utca 1. 4.em.1.). További kérdés esetén a Rákóczi 
Szövetség áll szíves rendelkezésére a témában illetékes szakértőjével, Tárnok Balázzsal (tel: 0630/779 
3188; e-mail: tarnok.balazs@rakocziszovetseg.hu) együtt. 



Városunk lakosa, Orosz Enikő előadást és játékos gyer-
mekfoglalkozást tartott a magyar lovaskultúráról a 
portugál fővárosban, Lisszabonban 2018 január 13-án.  
A Fóton élő fiatal lovas oktató a Portugál Magyar Együtt-
működési Egyesülettől kapott szakmai felkérést a kul-
turális program megtartására a portugáliai magyar di-
aszpóra számára. A lisszaboni Hétvégi Magyar iskola 
kisdiákjai mozgalmas programok és interaktív oktatás 
keretében ismerkedtek meg a magyar történelem meg-

határozó lovas epizódjaival, legendáival, a magyar lófaj-
tákkal és nem utolsó sorban a fóti kishuszárokkal. Gróf 
Károlyi László jóvoltából címeres zászlót és fényképe-
ket is kaptak a fóti kishuszárokról.  Az este folyamán a 
diaszpóra felnőtt tagjai számára szervezett a Portugál 

- Magyar Egyesület programot, ahol Enikő arról mesélt 
a résztvevőknek, hogy miért is lovas nemzet a magyar.  
A beszélgetést különleges helyszínen, egy magyar épí-
tész - Martell Károly - által tervezett épületben ren-
dezték meg, mely a lisszaboni csatornahíd rendszer 
részét képezi. reméljük, hogy 2018-ban tovább bővül 
az együttműködés, és a külföldön élő magyar gyerekek 
hamarosan ellátogatnak hozzánk Fótra.

A fóti kishuszárokat április 8-án vasárnap, a Károlyi 
Huszárok Ünnepén ismét láthatjuk a fóti Piac téren.  
E napon a Tavaszi Emlékhadjárat kapcsán újra Fótra lá-
togatnak a hagyományőrző huszárok.  

1. „Tiszta udvar, Rendes Ház”

Egy hagyománytisztelő kezdeményezés. szeretnénk el-
ismerni és értékelni azon ingatlantulajdonosok törekvé-
seit, akik önkéntesen hozzájárulnak városunk összképé-
nek csinosításához, gondozzák és rendben tartják a saját 
és a kerítésen kívüli lakókörnyezetüket is

 2. „Legszebb Konyhakertek”

szintén hagyományőrző országos kezdeményezés im-
máron ötödik éve. Azok jelentkezését várjuk, akik a saját 
termék fogyasztás megszállottai, ezért szorgos munká-

val kisebb-nagyobb konya-
kertet alakítottak ki, finom, 
esetleg különleges zöldsé-
get-gyümölcsöt termelnek. 
Tapasztalataikat, eredményeiket  szívesen megosztják, 
megmutatják.

Mindkét program meghirdetése, részletes tájékoztatás 
a programokról olvasható lesz a Fóti Hírnök következő 
számában, ill. a Városszépítő Egyesület és a Fóti Kertba-
rát kör facebook oldalán.

Városszépítő Egyesület hírei

0

5

25

75

95

100

VassOptika_1802

2018. február 26. 11:26:05

Lisszabonig eljutott a Fóti Kishuszárok híre 

A Városszépítő Egyesület ebben az évben is szervezi és bonyolítja a két méltán 
népszerű programját. 

Családi programokban gazdag nap
2018. 04. 08. (vasárnap)

Ismét Károlyi Huszárok Ünnepe Fóton 
A tervezett program:
8.30 órakor koszorúzás a Károlyi kastély előtt,  
gróf Károlyi istván domborműnél,
13.30 órakor ünnepi megnyitó az Óvodakertben  
róf Károlyi istván szobránál,
14 órától 17 óráig huszár programok a fóti Piac téren:
óvodások műsorai, kishuszár toborzó, tüzérségi bemutató, 
izgalmas gyerekcsata, csákókészítés. A kiemelt városi ren-
dezvényen fellép a Misztrál együttes és a Zarándok együt-
tes koncertje zárja majd a programokban gazdag napot.  
A Károlyi Huszárok Ünnepére szeretettel várjuk a fóti 
családokat.                                                       /Molnár Krisztina/
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Iskolák

Informatikai fejlesztés a Garayban

intézményünkben, a Fóti Garay János általános iskolá-
ban mindig is kiemelt jelentőséget tulajdonítottunk az 
informatika oktatásának. szakképzett és alapos ismer-
tekkel rendelkező, informatikát oktató tanáraink se-
gítségével diákjaink az első osztálytól kezdve egészen a 
nyolcadik osztály elvégzéséig alapos elméleti és gyakor-
lati tudásra tehetnek szert, melynek birtokában képesek 
a mai modern számítástechnika világában könnyedén 
eligazodni. cselőtei József az informatikai és Nyelvi 
Munkaközösség vezetőjének írását olvashatják.

Két éve pedig az iskolába való beiratkozáskor leendő 
elsőseinknek akár tagozat formájában (matematika-in-
formatika) is választható az informatika tantárgy emelt 
óraszámban történő tanulása.

Az elmúlt években az intézmény informatika eszközei 
nagyon elhasználódtak, korszerűtlen, 10-15 éves számí-
tógépekből próbáltuk a maximumot kihozni a sikeres 
informatika oktatás elérése érekében.

Az idei tanévben jelentős változások történtek. A Duna-
keszi Tankerületi Központ jóvoltából 2017 decemberére 
sikerült az informatika tantermünk összes számítógépét 
kicserélni mai, modern, korszerű eszközökre (számító-
gépek, monitorok, egerek). Ezek a gépek már tökéletesen 
megfelelnek a korszerű digitális oktatás által támasztott 
követelményeknek.

Az informatika tanterem teljes felszerelésén túl a Tan-
kerület biztosított még számunkra további asztali gépe-
ket, laptopokat és projektorokat is, melyeket kollégáink 
a digitális oktatásban, tanóráikon használhatnak, illetve 
alkalmasak lesznek a jövőre bevezetendő digitális napló 
(e-napló) adminisztratív feladatainak elvégzésére is.

Diákjaink lelkesen fogadták, hogy a tanórák színesedtek 
modern bemutatókkal, okos eszközök bevetésével, per-
sze a kréta-tábla típusú hagyományokkal karöltve. 

iskolánkban idén is megtartottuk a farsangi báljainkat. 
A farsang elnevezése és a legrégebbi szokások, a közép-
kori német hatásra utalnak, de vannak Mátyás király 
udvarából és itáliából beszivárgó hatások is. A farsang 
a párválasztás időszaka volt, az esküvők időszaka, mert 
ez húsvét idején tilos volt. A falvakban a legények bá-
lokat szerveztek és a lányok bokrétát adtak a kiszemelt 
legényeknek. Ez egyben télbúcsúztató és tavaszköszöntő 
néphagyomány is, melyet ma a mohácsi busójárás őriz. 
Béla róbertné és Virág Angéla pedagógusok írása.

Az iskolákban ma már a jelmezek kavalkádja, a tánc, a 
mulatság, a játékok és finom ételek időszaka.A Fóti Ga-
ray alsó és felső tagozatos gyerekei is mulatsággal űzték 
el a hideget és köszöntötték a tavaszt.

Alsóban minden osztály egy-egy foglalkozás jelmezé-
ben táncolva mutatkozott be. Voltak például cirkuszi 
mutatványosok, versenytáncosok, kertészek, építő-
munkások, kukások, festők, tengerészek, egészségügyi 
dolgozók, sportolók…  

Az igazi nevetés, játék, mulatság ezután következett: 
fantasztikus, ötletes feladatok segítségével az osztályok 
játszottak egymással. Volt itt kötélhúzás, labdás tánc, 
lufi dobálás, múmia tekerés, szőnyegtánc, Limbó-hin-
tó, tánc és váltóverseny. A szünetekben ehettek, ihattak 
és zsákbamacskát is vásárolhattak a tanulók. A tombola 

húzásnak egyik legsikeresebb díja, a sok-sok értékes nye-
remény mellett, az isKOLAi sZABADNAP kisorsolása. 

A legjobban várt pillanat, mint mindig, a MEGLEPETÉs: 
A tanárok tánca, amely az idén is nagy sikerrel zárta a bált.

Míg a felső tagozaton a téma a „Kosztümös filmek” volt. 
Fergeteges taps kísérte az egyes osztályok produkcióit. 
Láthattunk menüettet, „A Karib-tenger kalózait” és a 
„minions-okat” is. A büfé sok-sok finomsággal várta azt, 
aki megéhezett. Nagy volt az izgalom a tombola húzása-
kor. Kitörő örömkiáltás és csalódott morgás is kísérte 
minden egyes szám kihúzását.

Végül fergeteges buli zárta az idei farsangot.

Bál a Garay iskolában 



Ökumenikus iskola
‘’Tavaszi szél vizet áraszt...” (moldvai-csángó népdal)

 A tavasz beköszöntével a kóborló, langyos szellő olva-
dásnak indítja a téli hideg által megfagyasztott, megder-
medt természetet. A melegebb időjárás, a felhők mögül 
egyre inkább ki-kikukucskáló nap az emberek szívét is 
megolvaszthatja, meglágyíthatja. A természet ébrede-
zését, feltámadását látva az emberek arcára kirajzoló-
dó mosoly is bizonyítja, hogy ami a tavaszi időszakban 
történik, az nem hétköznapi jelenség. Tavasszal emléke-
zünk meg az Úr Jézus haláláról és feltámadásáról, ami 
minden ember számára egyetemesen az örök élet aján-
dékát, az újrakezdést kínálja fel. Ferenczi Anna Nadett 11. 
osztályos tanuló írása.

Eme hitigazságot iskolánk is témaként választotta az 
áhítatok és csendesnap alkalmain. idén először az ad-
venti percek mintájára bevezetett böjti percek szintén 
segítik, hogy tanáraink, diákjaink elmélkedhessenek az 
istennel való kapcsolatukról, illetve azokról a szokások-
ról, melyeket érdemes lenne elkezdeni, esetleg elhagy-
ni . De emlékezünk máshogyan is: nemzeti színeket ölt 

magára az emlékezés február 25-én, amikor a kommu-
nista diktatúra áldozataira és március 15-én, amikor a 
48-49-es forradalom és szabadságharc hőseire gondo-
lunk. Mindegyik tagozaton az osztályok által megszer-
vezett előadás állít emléket a szabadságért való küzdés 
első szikrájának, a forradalomnak. Minden évben a har-
madikos és ötödikes osztályok tehetnek bizonyságot 
felkészültségükről, tehetségükről ezen ünnepi emléke-
zés keretén belül is. Megtehetik ezt azért, mert iskolánk 
támogatja a diákokat  képességeik fejlődésében, illetve 
abban, hogy mindenki megtalálja azt a szakmát, fogla-
latosságot, amiben kiemelkedő  lehet és megelégedetten 
örömét leli annak művelésében. A pályaorientációs nap 
március 10-én is az utóbbiakat  támasztja alá. Ezen a 
napon alsó tagozatainkban még nyílt napot is tartunk, 
hogy az érdeklődő szülők betekintést nyerhessenek az 
iskolánkban folyó munkákba. A március az Ökuban is a 
tavaszi szünet kezdetével zárul, mely lehetőséget nyújt a 
fáradalmak kipihenésére és az elmúlt események átgon-
dolására. 

Stylfa
méteráru

Fót, Móricz Zs. út 19.
(autóbusz-állomásnál)

facebook.com
/stylfameteraru/
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BESZÁLLSZ?

Új lakossági ügyfeleknek, egyéves szerződéssel, e-számlával  
a kiemelt csomagokban. A lakcímeden elérhető akciós ajánlatainkról,  
a pontos lefedettségről és díjakról érdeklődj az invitel.hu oldalon,  
a 1288-as számon vagy az Invitel Pontokban.

Invitel Nap: Dunakeszi, Bajcsy-Zsilinszky u. 6., minden hétfőn. 
Tel:  +36 20 211 2360

Az akció 2018. február 5-től visszavonásig érvényes a kiemelt csomagokra (digitális D3,  
FTTH és VDSL területen a Tripla L és rezes területen a Tripla M csomagra), új lakossági  
ügyfelek részére. A Csepel Torpedo kerékpár heti sorsolásában csak új előfizetőink vesznek  
részt, a játékszabályzat szerint,  2018. február 5-től április 30-ig. A kép illusztráció.

CSALÁDI TV, NET ÉS TELEFON

NYERJ TORPEDO KERÉKPÁRT A HETI SORSOLÁSOKON!

HAVI

4 590
FORINTÉRT
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Kétszeres Ifjúsági Európa Bajnok és kétszeres Ifjú-
sági Világbajnok vagy, ez milyen érzés?
Fantasztikus. Az év elején még nem gondoltuk volna, hogy 
sikerül első helyen végeznünk. Tavaly még az volt a célom, 
hogy valamilyen számban kijussak az Ifjúsági Európa Baj-
nokságra, ez sikerült is és szerencsére olyan jó volt a pá-
rosunk, hogy a világbajnokságra is tudtuk kvalifikálni ma-
gunkat. Ennél már a dobogó volt a cél, végül pedig sikerült 
is megnyernünk, szóval nagyon boldogok voltunk. Az idei 
célom pedig, hogy egyéniben is sikerüljön kvalifikálnom 
magam valamilyen világversenyre. 
Tavaly csak csapat hajóba sikerült, 
de ezt egyáltalán nem bánom mert 
nagyon szeretek csapatban dolgoz-
ni. A párosnál pedig a legjobb barát-
nőmmel ülök egy hajóban.

Milyen érzés elnyerni Fót  
Bajnoka címet?
Nagyon-nagyon jó! Büszke vagyok 
rá és nagyon örülök neki, hogy el-
ismerik a munkámat. Azt viszont 
nagyon sajnálom, hogy a díjátadón 
nem tudok ottlenni mert edzőtá-
borban leszek.

A szüleid mennyire támogatnak?
Maximálisan, mindenben. Minden 
versenyemen ott vannak, hagyják, 
hogy csináljam, amit jónak látok, 
bíznak a döntéseimben. Ezért nagyon hálás vagyok ne-
kik. Ha esetleg úgy döntenék, hogy abbahagyom – ami 
nem valószínű, hogy elő fog fordulni – akkor azt is át-
beszélném velük. 

Miért pont a kajakozást választottad?
Öt évig úsztam versenyszerűen, amit nagyon szerettem, 
de kicsit megrekedtem benne. Úgy éreztem, hogy ilyen 
eredményeket, mint a kajakban, az úszásban nem tudok 
elérni. A középmezőnyben voltam, de többet szerettem 
volna, nem csak hobbi szinten űzni. Mindenképpen vízi-
sportnál akartam maradni, de úgy éreztem, hogy ha töb-
bet akarok elérni akkor váltanom kell. Végül ajánlások 
alapján mentünk el kajakozni a KSI-be, és amint beül-
tem a hajóba éreztem, hogy ez sokkal jobb lesz.

Van valami nagy célod? Az Olimpia például?
Az Olimpia nekem még elég távoli cél. Persze minden-
kinek van egy ilyen álma, de én mindig kis lépésekben 
gondolkodom. Az idei év a cél, az Ifjúsági Világbajnok-
ság, a páros és az egyéni kvalifikáció… Évről évre egy-
re nagyobbak a célok, aztán remélem egyszer csak az 
Olimpia lesz a következő. Most egyébként egy saját hajó 
beszerzésén dolgozunk, ez sajnos nem kevés összeg, így 
pályázat útján próbáljuk elnyerni rá a támogatást. Jelen-
leg az egyesület hajójában versenyzem.

Hogyan egyezteted össze az iskolát az 
edzésekkel?
10. osztály óta magántanuló vagyok, így 
sokkal könnyebb mint 9-ben volt. Ak-
kor majdnem összegyűlt a maximálisan 
hiányozható óráim száma, így közös 
megegyezéssel arra jutottunk, hogy jobb 
lesz, ha magántanuló leszek. Én úgy ér-
zem, hogy elég jól kezelem ezt a hely-
zetet. Sokat hiányzom, de amikor van 
lehetőségem bemegyek az órákra. Nagy 
könnyebbség például, hogy amikor reg-
gel 6-tól 8-ig van edzésem, akkor elég a 
második órámra beérnem. Követem az 
iskolai eseményeket, az osztálytársaim 
és a tanáraim nagyon sokat segítenek, 
ha valamivel le vagyok maradva szíve-
sen korrepetálnak a lyukas óráikban. Az 

elején ez nem volt ilyen egyszerű. Egy erős gimnázium-
ban, pláne magyar szakon, a sportolókat nem nézik jó 
szemmel. Nem értik, hogy miért hiányzom annyit, aztán 
a győzelmeink után már megértették, hogy nem azért 
hiányzom, mert a lábamat lógatom itthon egész nap. 

Ennyi elfoglaltság mellett van még időd valamilyen 
hobbira?
Igazából nincs. Ha van valami olyan dolog, amit nagyon 
szeretnék, akkor arra persze szakítok időt a tanulás, is-
kola és a sport mellett. Igazából nem is nagyon van ener-
giám bármire. Amikor hazajövök edzésről akkor itthon 
is edzem, vagy tanulok.

Fót Bajnoka – interjú Biben Karinával

Tisztában vagyok vele, hogy ez itt nem az ömlengés helye, de Karina édesanyjának a lelkesedése ragadós, így 
hát muszáj leírnom milyen is egy 18 éves, a végletekig szerény élsportoló. Karina fiatal kora ellenére hihetetlen 
sikereket ért el, azonban mégsem a könnyű -sportgimnáziumi- utat választotta, hanem magyar szakon tanul, 
régebben rendszeresen járt szavalóversenyre, készül az érettségire, s mindemelett heti 11 edzésen vesz rész (a téli 
időszakban, ez nyáron még több) és ha valamilyen cé lt kitűz maga elé annak eléréséért nem rest megdolgozni. 
Korábban már megkapta az Év Sportolója díjat, idén pedig a Fót Bajnoka kitüntetést veheti át Fót Város Önkor-
mányzatától. Karinával az elért sikerekről, a jövőjéről és a mindennapjairól beszélgettünk.
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Ez a világszerte és már Magyarország számos településén 
is létező kezdeményezés arról szól, hogy többnyire lakos-
sági összefogással, közösségi tervezéssel létrehozunk olyan 
kültéri vagy beltéri „könyvespolcokat”, ahol a lakosság elhe-
lyezheti az otthon feleslegessé vált könyveit és mások azokat 
ingyen elvihetik, ezáltal felhívva a figyelmet az olvasásra és 
közösségi hasznosításra.
Egy korábbi Facebook bejegyzés vetette fel a fóti megvalósí-
tás ötletét és az arra adott reakciókon felbuzdulva eldöntöt-
tük,  hogy elindítjuk a megvalósítást.
számba vettük a lehetséges helyszíneket és átbeszéltük a 
lehetőségeinket, mind a kivitelezés, mint a finanszírozás te-
kintetében. Terveink szerint egységes külalakú, idő- és ron-
gálásálló könyvmegállókat telepítünk Fóton.
Hamarosan elindul a munka: tervezzük a könyvszekrénye-
ket és kiválasztjuk a tényleges helyszíneket, beszerezzük az 
engedélyeket, stb. A megvalósítást és a működtetést a Fóti 
Városszépítő Egyesület, Fóti Környezetbarátok csoport, 
Fóti somlyó tó Lakossági csoport és a Fóti Városi Könyvtár 
vállalta. Mivel még nagyon sok feladat vár ránk, várjuk tá-
mogatók, megvalósításban részt vevők jelentkezését a fen-
ti csoportok bármelyikében, illetve a „Fóti Könyvforduló”  
Facebook csoportban ispán Lillánál, illetve Balogh Lászlónál.

Ispán Lilla

Az utóbbi években és 
főképp napjainkban 
többször megfogal-
mazódik a Fóton 
élő lakosokban az a 
kérdés, hogy szemé-
lyes környezetünk 
fejlődött-e valami-
ben. Jelen írásom-
ban – mint a 8. sz. 
helyi választókerület 
képviselője – végre 

beszámolhatok egy sikertörténetről is. Napjainkban egy-
re nagyobb hangsúlyt fektetünk vagyonunk védelmére. 
Az óvintézkedések többnyire a vagyon elleni bűncselek-
mények megelőzésére irányulnak. Fót városa egy újabb 
elemmel erősítette meg vagyonunk védelmét. Nevezetesen 
a FÓT ÖTE (Önkéntes Tűzoltó Egyesület) megalakításával 
és támogatásával. A Fóti ÖTE megalakítása fontos városi 

érdeket szolgál. Megalakulásuk óta több vészhelyzetben 
bizonyították rátermettségüket és fontosságukat. szintén 
nem elhanyagolható tény, hogy számunkra is fontos a meg-
felelő támogatás. Eszközbeszerzések, fenntartási és képzé-
si támogatások. És nem utolsósorban megfelelő telephely! 
reméljük, hogy városunk talál erre megoldást. Képviselői 
keretemből örömmel támogattam 250.000 Ft-tal az ÖTE 
megalakítását és a szükséges tűzoltóautó beszerzését. Úgy 
érzem, ez igazán a képviselő feladata, hogy a közjó érde-
kében támogasson, segítsen.  
A Fótiak biztonsága közérdek. 

Koncz János 
8. sz. helyi választókerület képviselője

Fóti hírek

 Lakástakarék-pénztár, 30 %-os állami támogatás-
sal, kedvezménnyel. Hitel konstrukciók. Részletes tá-
jékoztatással szívesen állok rendelkezésre. Kimmelné 
Berkes Zsuzsanna T:06-20-9671-963 
E-mail: joajanlat.biztositas@gmail.com
 Víz-gáz- fűtésszerelés, dugulás, csőrepedés, 
padlófűtés gépi mosása. tel.: 06 70 311 4266

Egy kisváros fejlődése és ami mögötte van!

Fóti Könyvforduló

Önkéntes támogatók, segítők 
jelentkezését várjuk!  

Elindult a Fóti Könyvforduló 
megvalósítása!
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