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Farsangolnak az iskolákban is.
Ezt a jelmezes csoportot a város egyik

iskolájában kaptuk lencsevégre
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Bicskei Éva és Kurkó József

Pozderka Gábor

A Magyar Kultúra Napja
Január 22-ére, a pontos évforduló napjára szervezte meg a Magyar 
Kultúra Napja ünnepséget Bicskei Éva, a Vörösmarty Mihály Művelő-
dési Ház igazgatója. Azért erre a napra, mert 1823-ban ezen a napon 
tisztázta le Csekén a Himnusz kéziratát Kölcsey Ferenc. Még csak alig 
két évtizede ünnepeljük ezt az eseményt, de már olyan természetes 
szerte a magyarlakta vidékeken, mintha mindig így lett volna. Pedig 
csak 1989-ben hirdették meg első alkalommal nemzeti kultúránk ün-
neplését. Kevesen tartják számon, hogy az ötlet szülője a ma is a szom-
szédunkban, Veresegyházon élő Ella Attila orgonaművész.
Az évfordulóval kapcsolatos megemlékezések alkalmat adnak arra, 
hogy nagyobb figyelmet szenteljünk évezredes hagyományainknak, 
nemzeti tudatunk erősítésének, felmutassuk és továbbadjuk a múltun-
kat idéző tárgyi és szellemi értékeinket.

Fóton sajnos szűkkörű nézőközönség előtt zajlott ez a felemelő ün-
nepség, ahol Bicskei Éva Kölcsey Ferencen és életművén túl emlékez-
tetett arra, hogy az idén lenne 190 éves Petőfi Sándor és Madách Imre 
is. 

A műsort Kurkó József színművész előadásai tették emelkedetté, aki 
megzenésített Petőfi verset adott elő énekelve, majd felolvasta Illyés 
Gyula egyik, még a Nyugat c. folyóiratban megjelent esszéjét. A film-
vetítés során a Duna Televízió Hungaria Litterata sorozatának Kölcsey-
ről szóló epizódját néztük meg.
A Magyar Kultúra Napján ünnepi beszédet az Önkormányzat nevében 
Pozderka Gábor alpolgármester mondott, melyet az alábbiakban to-
vábbadunk azon kedves olvasóinknak, akik valamilyen ok miatt nem 
lehettek jelen ezen a szép nemzeti ünnepünkön.

Sorakoznak bennem a gon-
dolatok. Nagyon jó, hogy 
Magyarország már elmúlt 
1000 éves, és egy rendkívül 
gazdag kultúrára tekint-
hetünk vissza. Felsorolni is 
nehéz volna, hogy ki min-
denkire kellene büszkének 
lennünk. Ma 190 éve fejezte 
be Kölcsey a Himnuszt, s 
nagyon bölcsek voltak az 
elődeink akkor, amikor ezt a 
napot tették a Magyar Kultú-
ra Napjává. Mi ezen a napon 
megemlékezhetünk nagyon 
sok jeles személyről. Ma az 
Országgyűlésben Semjén 
Zsolt miniszterelnök-helyet-

tes úr is az évforduló kapcsán megtartott ünnepségen CD lemezeket adott 
át határon túli magyar iskolás gyerekeknek, ezzel is jelképezve a magyar-
ság összetartozását.
Nagyon fontos nekünk, hogy emlékezzünk a kultúránk korábbi művelőire, 
szerte a világban, és ezzel a magyarság összetartozását erősítsük. Nekünk 
itt, helyben is van hála Istennek kikre emlékeznünk. 110 éve született Né-
meth Kálmán, ebből kifolyólag az Önkormányzat is fog egy megemléke-
zést szervezni erre az alkalomra.

Van egy idősebb barátom, aki mindig azt mondja, hogy amikor ő fiatal 
volt, akkor nem nagyon foglalkozott a magyarsággal és a Himnusszal, de 
most már, hogy egyre idősebb, lassan már attól is elérzékenyül, ha csak 
meghallja a Himnusz dallamát. Ezzel lassan így vagyok én is – valószínű-
leg öregszem. Ha magyarságról és az összetartozásról beszélünk, akkor 
egyre nehezebb az érzés, egyre inkább elérzékenyülök.
Kívánom Önöknek, hogy a mai filmet is nézzék meg úgy, hogy ez is emlé-
ket állít Kölcseynek és a Himnusznak, mert ezeket az értékeket soha nem 
lehet elégszer kutatni és mondani, mert amíg mi ezekre emlékezünk, ad-
dig ők élni fognak, és ennek így is kell lennie.
Köszönöm, hogy meghallgattak.

A báli szezon elkezdődött
Január 26-án megtöltötte a Vörösmarty Mihály Művelődési Ház 
nagytermét a táncolni, mulatni vágyó közönség, a Cselényi Nép-
dalkör és vendégeik. A zenéről és a hangulatról German István 
gondoskodott, szokott kitűnő érzékével.
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150 millió Ft-ot nyert az
Önkormányzat bölcsőde bővítésére

Bővül az óvodai és a bölcsődei férőhelyek száma

Az örvendetes eset kapcsán Bartos Sándor alpolgármesterrel beszélgettünk  a   
2013-as év várható beruházásairól, fejlesztésekről.

Hogyan értékeli ezt az utóbbi, sike-
res pályázatot alpolgármester úr?
A korábban az óvodabővítésre nyert 
összeg mellé most a bölcsődére is 
kaptunk jelentős támogatást, pedig 
a közép-magyarországi régióban ne-

héz pályázatot nyerni, ugyanis a legtöbb pályázattal az elmaradottabb 
régiókat igyekeznek felzárkóztatni. Mi itt, Budapest tőszomszédságá-
ban most mégis elnyertünk egy 150 millió Ft-os pályázatot, méghozzá 
90%-os támogatottsággal. Ez igen komoly sikernek számít. 
Szükségünk is van rá, hiszen ellentétben az országos helyzettel, nálunk 
a gyermeklétszám igen magas. Kétévenként 1000 fővel bővül Fót la-
kossága, s ezáltal a gyerekek száma is nő, mivel általában a kisgyerme-
kes családok költöznek ki a fővárosból. Emiatt a bölcsődét és az óvodát 
is bővítenünk kell.

Mire lesz elég ez a 150 millió Ft, amit a bölcsőde bővítésére nyertek?
Bízom benne, hogy a 150 millió Ft és a további 10% önrész elegendő 
lesz arra, hogy a hozzáépítésen túl a bölcsőde jelenlegi tetejét is egy 
korszerű tetőre cseréljük, és a belső teret is a mai kor igényei szerinti 
szintre emeljük. A beruházás eredményeképpen a jelenlegi 20 gyer-
mek helyett 80 gyermeknek tudunk majd bölcsődei ellátást biztosítani.

Melyik óvodában történik a hozzáépítés?
Az Ibolyás úti 4 csoportos óvodát tudjuk további 2 csoporttal bővíteni. 
A mostani előírások szerint egy ilyen beruházáskor gépkocsiparkolót 
is kell a férőhelyekhez viszonyított számban kialakítani. Mivel ehhez 
jelenleg helyünk nincs, ezért a szemben lévő területen, az út túloldalán 
kell hozzá területet vásárolnunk. A tulajdonossal előre megegyeztünk, 
előszerződést kötöttünk, hogy amennyiben a pályázatot megnyerjük, 
elad az önkormányzatnak 420 m2-t. Most ez a lépés következik.

Az iskolák tekintetében hogy állunk?
A három általános iskolánkban nincs férőhely gondunk, bőségesen 
van helyünk. Annyi változott január elsejétől, hogy a Népművészeti Kö-
zépiskolát átvette az állam. Ennek oka, hogy eddig is állami területen 
helyezkedett el, azaz az állam tulajdonában lévő Károlyi István Gyer-
mekközpontban. Ez a változás azonban nem okoz gondot.

Milyen beruházások zajlottak most a télen?
Mivel az önkormányzat ingatlanjai eléggé leromlott állapotban van-
nak, a képviselő-testület lakásfelújításokat szavazott meg. Kevés híján 
2 millió Ft-ért felújíttattunk egy önkormányzati tulajdonú lakást a Kos-
suth Lajos utcában, a Tiszti Házként ismert épületben. Ugyancsak rend-
be tetettük a Bokor utcai volt orvosi rendelő épületét. Ebben a 2 koráb-
bi lakás mellé még 2 lakást alakíttattunk ki 14,6 millió Ft+áfa összegért. 
Ebben benne van az épület külső-belső teljes felújítása, beleértve a hő-
szigetelést is. Azt akarjuk, hogy az önkormányzati tulajdonoknak való-
di gazdája legyen, ellentétben a korábbi időszakkal, amikor a vagyon-
gazdálkodással megbízott Kht. nem állt a helyzet magaslatán. Akkor 
bizony hiányzott a jó gazda törődése, odafigyelése, jó néhány radiátort 
hagytak szétfagyni, amelyek helyett most újakat kellett vásárolnunk.

Van település, ahol azért építenek lakásokat, hogy oda rendőrt tud-
janak letelepíteni. Ez Fóton nem jött szóba?
Nem, a rendőrség felől ilyen igényről nem tudok. A mi rendőreink nagy 
része itt él a közelben, Fóton és Dunakeszin. Dunakeszin a rendőrség-
nek van jelentős férőhelyű rendőrszállása, így ez a gond minket nem 
érint.
 
Mi lesz a Művelődési Házzal, mikor várható a felújítása?
A 2013-as évben a felújításnak meg kellene történnie. Már 2012-ben 
el kellett volna készülnie, ehhez a költségvetésünkben 124 millió Ft áll 
a rendelkezésünkre. Sajnos egy kiviteli tervhez azonban még hiányzik 
egy engedély.

Hadd kérdezzek mást is. Feltételezem, olvasóinkat is érdekli, mi tör-
ténik, ha Bukta András lemond a képviselőségéről? Erre azért kerül-
het sor, mivel képviselő úr a Járási Hivatalban helyezkedett el, s ez 
valószínűleg összeférhetetlenséget okoz.
Ha Bukta András kikerül a testületből, akkor – mivel ő a Jobbik Magyar-
országért Mozgalom listájáról került be – továbbra is ez a szervezet ad-
hatja arra a helyre az új képviselőt, azt, aki az ő listájukon a következő 
személy.

A képviselő-testület néhány napja döntött róla, hogy szerződik a Fót 
TV-vel közszolgálati műsor készíttetésére. Eddig miért nem voltak 
TV-n láthatók például a képviselő-testületi ülések?
Most érett meg a dolog, a képviselő-testület most döntött így. Kiírtunk 
egy pályázatot, s végül egy fóti vállalkozó nyert, ő adta be a legjobb 
ajánlatot. A döntés értelmében február elsejétől készítenek fóti műso-
rokat, amit az általuk bérelt hálózaton (kábeltévén) nézhetnek majd a 
lakosok.

Köszönjük a tájékoztatást!
Windhager Károly

Bartos Sándor

Négy felújított lakás található a 
volt orvosi rendelő épületében
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Képviselő-testületi döntések a 2012. decemberi üléseken

Fót Város Önkormányzat 2013. évi költség-
vetési koncepciója
A Fót Város Önkormányzat 2013. évi költségveté-
séről szóló önkormányzati rendelet tervezetének 
előkészítése során elsődleges szempont a költ-
ségvetés kötelező és önként vállalt feladatainál, 
azon belül a működési és felhalmozási felada-
toknál a bevételek és kiadások egyensúlyának 
biztosítása.
A költségvetési rendelettervezet összeállításának 
további szempontjai:
•  gazdaságosság, hatékonyság, takarékosság,
•  a bevételek lehetőség szerinti növelése
•  és a helyi adók szélesítése/beszedési hatékony-
ságának növelése,
•  gondoskodni kell az önkormányzat adósságál-
lományának konszolidációjáról.
A Képviselő-testület 2013. költségvetési évre vo-
natkozó feladatai, kiemelt céljai:
Megkezdett beruházások, felújítások folytatása 
•  Fáy András Általános Iskola energetikai korsze-
rűsítése,
•  városi piac létrehozása,
•  Széchenyi utca és környéke szennyvízcsatorna 
kiépítése, elmaradt csatornabekötések,
•  a Művelődési Ház felújítása,
•  bölcsődei és óvodai férőhelyek bővítése,
•  új háziorvosi rendelő kialakítása,
2013-ban induló beruházások, felújítások
Az Önkormányzat közigazgatási feladatainak 
szakszerűebb ellátása érdekében, továbbá a pi-
actérhez is kapcsolódó történelmi városközpont 
tervezésére vonatkozóan célul tűzi ki a Polgár-
mesteri Hivatal elhelyezésével, valamint a vá-
rosközpont fejlesztésével kapcsolatos feladatok 
(megvalósíthatósági tanulmányterv, engedélye-
zési tervdokumentáció, kiviteli terv) meghatáro-
zását és elvégzését.

Határozatok a 2012. december 3-i rendkívüli testületi ülésen

Határozatok a 2012. december 12-i rendkívüli nyílt üléséről

•  kormányablak létrehozásához szükséges fel-
tételek megteremtése,
•  csapadékvíz elvezetés I. ütemének megvaló-
sítása (kiviteli tervek, tározók, gerincvezeték)
•  Barackos területfejlesztése
•  játszóterek biztonsági szempontból való, tel-
jes körű felülvizsgálata, a megkötött szerződé-
sek felülvizsgálatával, egy új játszótér építése, 
egy meglévő játszótér felújítása, 
•  út- és járdafelújítási program, 
•  útépítés (Géza fejedelem utca, Baross utca 
kiemelten),
•  Forgács-féle ingatlan hasznosítása (gazdasági 
épület tervezése, építése, a jelenlegi ház ven-
dégházzá alakítása),
•  az Egészségügyi Központ felújítási terveinek 
felülvizsgálata,
•  kerékpárút-hálózat tervezése,
•  a Tó és környéke rendbetétele (illemhely, kerí-
tés, valamint az őrzés megoldása),
•  Fáy Présház környékének hasznosítása.

A köznevelési intézmények működtetése
Fót Város Önkormányzata úgy döntött, hogy 
köznevelési intézményeinek működtetése cél-
jából új költségvetési szervet hoz létre, és felkéri 
a jegyzőt az alapító okirat előkészítésére. Az új 
alapító okiratban az alábbi működtetendő in-
tézmények kerüljenek felsorolásra:
• Fáy András Általános Iskola,
• Garay János Általános Iskola, 
• Németh Kálmán Általános és Alapfokú Művé-
szeti Iskola,
• Fóti Önkormányzati Zeneiskola,
• Fóti Népművészeti Szakközép-, Szakiskola és 
Gimnázium,
• Apponyi Franciska Óvoda,
• Fóti Boglárka Óvoda és Bölcsőde.
Fót Város Önkormányzata úgy döntött, hogy az 

A köznevelési intézmények állami fenntar-
tásba vételével összefüggő intézkedések
A Képviselő-testület úgy döntött, hogy Fót 
Város Önkormányzata és a Klebelsberg Intéz-
ményfenntartó Központ közötti, a köznevelési 
intézmények állami fenntartásba vételével ösz-
szefüggő intézmény átadás-átvételről, a fel-
adatellátáshoz kapcsolódó létszám átadásról, 
valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó vagyon-
elemek, jogok és kötelezettségek megosztásáról 
szóló megállapodást elfogadja, és felhatalmazza 
a Polgármestert a megállapodás, valamint a tel-
jességi nyilatkozat aláírására és a szükséges in-
tézkedések megtételére. 

A köznevelési intézmények további működ-
tetése
A Képviselő-testület úgy döntött, hogy 
• elfogadja az Egyesített Szociális és Egészség-
ügyi Intézmény Alapító Okiratának módosítását;
• az Egyesített Szociális és Egészségügyi Intéz-

Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézmé-
nyek alapító okiratát módosítja akként, hogy 
új szervezeti egységet hoz létre a Fáy András 
Általános Iskola, a Németh Kálmán Általános 
Iskola, a Garay János Általános Iskola, a Fóti 
Önkormányzati Zeneiskola, és Népművészeti 
Szakközép-, Szakiskola és Gimnázium mű-
ködtetésére.

Ingatlan térítés nélküli átvétele
A Képviselő-testület úgy döntött, hogy az az 
ingatlan-nyilvántartásban 0176/1 hrsz. alatt 
felvett, „kivett út” megjelölésű, Fót Város Ön-
kormányzatának tulajdonát képező földrész-
let régi Fóti 2101 jelű úttól az Áruház bekötő 
útjáig 600 m hosszban és 7,00 m szélesség-
ben újjáépített szakaszát építési szolgálta-
tásként, térítés nélkül átveszi 114.756.540 Ft 
értékben.

3 millió forintos támogatás 
A Képviselő-testület úgy döntött, hogy az 
Auchan Magyarország Kft. által a nehéz anya-
gi körülmények között élő helyi lakosok, il-
letve kisnyugdíjasok, valamint a kiemelkedő 
eredményt elért fóti fiatalok támogatására 
felajánlott 3.000.000 Ft összértékű vásárlási 
utalványokat köszönettel elfogadja. 

A Fóti Településszolgáltató Kht. tulajdo-
nában lévő vagyonelemek tulajdonjogá-
nak megszerzése 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
úgy döntött, hogy 16.784.000 Ft a Fóti Köz-
szolgáltató Kiemelten Közhasznú Nonprofit 
Kft. részére kerüljön átadásra a Településszol-
gáltató Kht-val megkötésre kerülő adásvételi 
szerződésben meghatározott második vétel-
árrészlet megfizetése érdekében.

mények engedélyezett létszámkeretét 2013. 
január 1-től 107 főben határozza meg;
• a köznevelési intézmények működtetéséhez 
szükséges ingóságok, valamint a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központnak át nem adott 
ingatlanok vonatkozásában ingyenes használa-
tot biztosít;
• felkéri az Egyesített Szociális és Egészségügyi 
Intézmények intézményvezetőjét, hogy a jog-
szabályok által előírt szabályzatok és az SZMSZ 
kidolgozásáról és azoknak a Képviselő-testület 
elé jóváhagyásra történő beterjesztéséről gon-
doskodjon;
• felkéri a Polgármestert, hogy a Fót Egyesített 
Szociális és Egészségügyi Intézmények szerve-
zeti egységébe áthelyezésre kerülő közneve-
lési intézmények alkalmazottait tájékoztassa a 
közalkalmazotti jogviszonyaikban bekövetkező 
változásokról; 
• az általa fenntartott alábbi intézmények 
vonatkozásában az intézmény gazdasági be-
sorolását önállóan működő és gazdálkodó 

költségvetési szervről önállóan működő költ-
ségvetési szervvé módosítja:
Fáy András Általános Iskola és Óvoda,
Garay János Általános Iskola, Németh Kálmán 
Általános és Alapfokú Művészetoktatási Intéz-
mény, Fóti Önkormányzati Zeneiskola Alapfo-
kú Művészetoktatási Intézmény, Fóti Népmű-
vészeti Szakközép-, Szakiskola és Gimnázium, 
Apponyi Franciska Óvoda, Fóti Boglárka Óvo-
da és Bölcsőde, Fóti Közművelődési és Köz-
gyűjteményi Központ, Egyesített Szociális és 
Egészségügyi Intézmények;
• a Fóti Gazdasági Ellátó Szervezet Alapító Ok-
iratát elfogadja.
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testüle-
te úgy döntött, pályázatot kíván kiírni a Fóti 
Gazdasági Ellátó Szervezet intézményvezetői 
álláshelyére. A pályázók meghallgatására az 
alábbi 3 tagú bizottságot állítja fel: Grigalek 
László képviselő, Müller Henrik bizottsági tag, 
Juhász András pénzügyi osztályvezető.
A Képviselő-testület úgy döntött, hogy 
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Határozatok a Képviselő-testület 2012. december 19-ei rendkívüli nyílt ülésén

• a Fóti Gazdasági Ellátó Szervezet részére az 
alábbi helyiségeket biztosítja az Alapító Okirat-
ban szereplő feladatainak ellátására: Fót, Dózsa 
György u. 12–14. szám alatti Ifjúsági Ház I. eme-
let 17.,18. (egybenyíló) és 19. sz. alatti üresen 
álló (31,26 m2, 15,32 m2 és 17 m2) alapterületű, 
összesen 83,1 m2-nyi helyiségeket;
• az előző pontban körülírt helyiségek tisztasági 
festését és meleg vízzel történő ellátását, vala-
mint egyéb, a használatba vételhez szükséges 
munkálatot elvégezteti, és felkéri a Polgármes-
tert, hogy ezen feladatok végrehajtásához a 
szükséges intézkedéseket tegye meg;
• az előző pontban megjelölt vállalkozási szer-
ződés fedezetére összesen bruttó 400.000 Ft 
forrást biztosít.

A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a Fóti 
Gazdasági Ellátó Szervezet 2013. január 1-i 
hatállyal egységes szerkezetbe foglalt alapító 
okiratát fogadja el, melybe már beletartozik az 
alábbi költségvetési szervek gazdálkodási fel-
adatainak ellátása:
• Fóti Közművelődési és Közgyűjteményi Köz-
pont (Vörösmarty tér 3.),
• Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézmé-
nyek (Szent Benedek u. 15.).

A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a Fóti 
Gazdasági Ellátó Szervezet igazgatói beosztás 
ellátására kiírt pályázatot az alábbi módosítás-
sal fogadja el: a munkavégzés helye: Fót, Dózsa 
György út 12–14.

A köznevelési intézmények alapító 
okiratai
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
elfogadta az intézmények módosított alapító 
okiratait:
• a Fáy András Általános Iskola esetében tö-
rölték az óvodára vonatkozó részt, a felvehető 
tanulólétszámot 508 főben határozták meg;
•  a Garay János Általános Iskola alapító okira-
ta a 2. sz. melléklet szerinti tartalommal mó-
dosul;
• a Németh Kálmán Általános Iskola és Alap-
fokú Művészetoktatási Intézmény alapító 
okiratában az alaptevékenységet a követke-
zőkkel módosították: általános iskolai napközi 
otthoni nevelés, egész napos oktatás 1–4. év-
folyamon;
• a Népművészeti Szakközép-, Szakiskola és 
Gimnázium alapító okiratát „Az iskola által 
nappali, nem párhuzamos, szakiskolai képzés 
keretében oktatott szakmák az Országos Kép-
zési Jegyzékben viselt számokkal” tartalom-
mal egészítették ki;
• az Apponyi Franciska Óvoda alapító okiratát 
az előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti tarta-
lommal módosították, a felvehető gyermek-
létszám a Vásártér 1. alatt 42 fő;
• a Fóti Boglárka Óvoda és Bölcsőde alapító 
okirata a 6. sz. melléklet szerinti tartalommal 
módosul;
• az Önkormányzati Zeneiskola alapító okirata 
szerint az intézmény elnevezése: Fóti Zeneis-
kola – Alapfokú Művészeti Iskola. Az iskola te-
lephelyei a következők:  Fáy András Egységes 

Gyógypedagógiai és Módszertani Intézmény, 
Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat 
Vásártér 1., Garay János Általános Iskola Arany 
János u. 20–26.. Németh Kálmán Általános és 
Alapfokú Művészeti Iskola Március 15. u. 40., 
Esztergály Mihály Általános Iskola 2161 Cso-
mád, Irtvány u. 46.

Részvétel a Dunakeszi Kistérség Többcélú 
Tárulása Társulási Tanácsának ülésén
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
NEM hatalmazza fel a Polgármestert, hogy 
•  a Dunakeszi Kistérség Többcélú Társulása Tár-
sulási Megállapodása módosítását a szavazatá-
val támogassa, 
• nem hatalmazza föl arra sem, hogy a Társulás 
2013. évi munkatervének elfogadását szavaza-
tával támogassa,
• nem hatalmazza fel, hogy a Nagy Nikoletta 
részletfizetése tárgyában készült határozati ja-
vaslatot szavazatával támogassa.

Javaslat az Auchan Magyarország Kft. 
által felajánlott vásárlási utalványok 
kiosztására
A Képviselő-testület úgy döntött, hogy 300 tá-
mogatott részére egységesen 10.000 Ft értékű 
utalványt biztosít a 3.000.000 Ft keretösszeg 
erejéig a javaslattevők által összeállított jegyzék 
alapján. Az utalványok kiosztásáról a Polgár-
mesteri Hivatal pénzügyi osztályvezetője – a 
Humánpolitikai Osztály értesítési kötelezettsé-
ge mellett – gondoskodik 2013. január 31-ig. 

Módosultak a közterület-használat szabályai
A Képviselő-testület módosította a közterület-használat egyes pontjait. A közterület-használati díj mértékeit az alábbiak szerint fogadták el: 
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A Képviselő-testület 2013. évi munkaterve
A Képviselő-testület meghatározta a 2013. évre 
vonatkozó munkatervét.

A Pest Megyei Kormányhivatal szavazási 
eredmény megállapítása tárgyában tett 
észrevétele
A Képviselő-testület elfogadta a tájékoztatást, 
melynek értelmében a 399/2012. (IX.19.) KT hatá-
rozatot visszavonta, s ennek a tárgynak az előter-
jesztését ismételten napirendre tűzik a következő 
ülésnapon.

A Géza fejedelem és a Baross Gábor utcák 
útépítése, csapadékvíz-elvezetése
A Képviselő-testület felkérte a Polgármestert, 
hogy a 2013. évi január havi testületi ülésre ter-
jessze be a város közigazgatási területén lévő bel-
területi szilárd burkolattal nem rendelkező utcák 
útépítésére, csapadékvíz-elvezetésére, tervezte-
tésére és engedélyeztetésére vonatkozó javasla-
tot. A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a Géza 
fejedelem, valamint a Baross Gábor utcák szilárd 
burkolattal történő ellátásához szükséges útépí-
tést és csapadékvíz-elvezetést tartalmazó, egyesí-
tett engedélyezési és kiviteli tervek elkészítéséről 
és engedélyeztetéséről gondoskodik, a szükséges 
munkára vonatkozó költségek fedezetét, bruttó 
3.000.000 Ft-ot a 2013. évi költségvetésébe be-
tervezi.

Határidő módosítás
A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a „Fót, 
Kisalagi temető, új ravatalozó épület kivitelezése” 
teljesítési határidejét 2013.02.15-re módosítja. 

Műszaki ellenőr kiválasztása a Fáy András 
Általános Iskola és Óvoda energetikai 
korszerűsítése pályázatához
A testület úgy döntött, hogy a legkedvezőbb 
ajánlatot, a Juhász Soós Mérnökiroda Kft. ajánla-
tát 495.000 Ft+ÁFA összeggel elfogadja.

Változás a közbeszerzési bíráló bizottsá-
gok személyi összetételében 
A Képviselő-testület módosította a 
• Fáy András Általános Iskola és Óvoda energe-
tikai korszerűsítése közbeszerzési eljárásra kije-
lölt bíráló bizottság tagjait a következőkre: Földi 
Pál képviselő, Gráf Mihály képviselő, Szádoczki 
Annamária és Bene Szilvia köztisztviselők, illet-
ve Dobsa Sándor közbeszerzési tanácsadó.
• A „Megújuló energiával kombinált épület 
energetikai KEOP pályázattal kapcsolatos pá-
lyázatírói feladatok 2” elnevezésű közbeszer-
zési eljárás bíráló bizottsági tagjainak felkérte 
Grigalek László és Lévai Sándorné képviselőket, 
Szádoczki Annamária és Bene Szilvia köztisztvi-
selőket, valamint Dobsa Sándor hivatalos köz-
beszerzési tanácsadót.

Közbeszerzési pályázat kiírása helyi 
televíziós szolgáltatásra
A Képviselő-testület úgy döntött, hogy 
• a Fóti Tévé elnevezésű közbeszerzési el-
járást eredménytelennek nyilvánítja, mivel 
kizárólag érvénytelen ajánlatokat nyújtottak 
be,
• Fót közszolgálati televíziós műsorainak 
gyártására és sugárzására meghívásos, hir-
detmény nélküli új közbeszerzési eljárást 
indít, 
• a szolgáltatás költségeinek fedezetét a 
2013. évi költségvetésében bruttó 7.200.000 
Ft összegben, a 2014. évi költségvetésében 
bruttó 7.200.000 Ft összegben határozza 
meg. A közbeszerzési eljárás megindítását 
megelőzően bíráló bizottságot hoz létre, 
amely tagjainak felkéri Grigalek László képvi-
selőt, Gráf Mihály képviselőt, a közbeszerzési 
szakértőt, Molnár Krisztina köztisztviselőt és 
Szádoczki Annamária köztisztviselőt. 

Mintegy 600-800 milliárd forintra számítanak a megyei önkormányza-
tok az Unió keretéből – mondta el az OrientPressnek Szűcs Lajos, a Pest 
Megyei Közgyűlés elnöke.
A teljes összegről márciusban dönthet az EU, s ehhez kell igazítani a 
beruházások terveit is. A területfejlesztés az önkormányzatok hatáskö-
re marad, ám úgy tudni, a megyei vezetők „kívánságlistával” fordultak 
Orbán Viktorhoz, melyen fejlesztéshez kapcsolódó más feladatkörök is 
szerepeltek. 
 
Az említett százmilliárdok csak hozzávetőleges összeget jelentenek, 
hiszen az Unió február és március tájékán dönthet arról, hogy mekko-
ra területfejlesztési forrást ítél meg az egyes tagállamoknak. Az Orbán 
Viktor által hétfőn megemlített uniós források elosztásakor a méret lesz 
a lényeg – vagyis megye nagysága és lakosainak száma – ám a megyei 
önkormányzatok sok esetben együttműködnek a keretek felhasználá-
sakor, így a megyehatárokon átívelő közútfejlesztési vagy kötött pályás 
projektekben, hiszen „az utak össze kell érjenek” – ahogy kérdésünkre 
Szűcs fogalmazott. Ilyen közös terv lehet például Jász-Nagykun-Szolnok 
megyével az M4-es és az M8-as autópályák fejlesztése és kiépítése; Bács-
Kiskunnal több gyorsvasúti vonal fejlesztésén osztozkodik Pest megye, 
de területrendezési programjukban javasolják a Duna-Tisza csatorna 
megépítését is, ami szerintük komoly előrelépést jelentene az Alföld víz-
gazdálkodása szempontjából.

800 milliárdos forrásban bíznak az önkormányzatok
Szűcs Lajos a gazdaság élénkítésé-
ben és a kkv-k támogatásában látja a 
következő évek fő feladatait – párhu-
zamba állítva a Pest megyei helyzetet 
az országossal. „Ipari parkokat létesí-
tenénk, és munkahelyeket is szeret-
nénk teremteni az uniós forrásból, de 
oda kell figyeljünk, hogy a megyék 
között ne alakuljon ki egészségtelen 
verseny az esetleges befektetők, például az autóipari cégek iránt. Ne min-
denki ugyanazt a három-négy nagyvállalatot próbálja magához csábíta-
ni” – emelte ki a közgyűlési elnök.
 
Bár a megyei közgyűlés több száz oldalas fejlesztési koncepcióval készült 
a következő 7 évre, és Szűcs szakmai fórumok során mérte fel a telepü-
lések igényeit, minden az Unió döntésén múlhat – még az állami önerő 
megítélése is. Szűcs Lajos épp ezért még nem tudott konkrétumot mon-
dani arról, hogy mely projektekre és mekkora összeget szánnak a követ-
kező hónapokban. A testület korábban haladékot kapott, így április vé-
gén már az EU határozatának ismeretében hozhat végleges döntéseket.
  

Forrás: www.orientpress.hu

Szűcs Lajos
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Képviselő-testület a számok tükrében
Amióta a képviselő-testületi üléseken szavazógépet használ az önkormányzat, azóta az ezt lebonyolító számítógép igen sok 
 érdeklődésre számot tartó adatot tárol. Ezekből állítottunk most össze egy táblázatot, amely a számok tükrében jellemzi az ott 
folyó munkát és az egyes képviselők tevékenységét.

2012-ben a képviselő-testület a zárt üléseket is önálló ülésnek tekintve 44 alkalommal ülésezett. A 44 ülésen a tanácskozásra fordított összesített idő-
tartam az év során 92 órát tett ki, ami 8 órás munkanapokkal számolva közel 12 teljes munkanapnak felel meg. Természetesen ennél jóval több időt 
töltöttek a képviselők a Polgármesteri Hivatalban a különböző bizottsági egyeztetések, a testületi ülésre kerülő ügyek előkészítése során, ám ezekről 
nincsenek adataink. A 44 ülésen 1270 alkalommal szavazott a testület, azaz hozott valamilyen döntést.

Alábbi táblázatunk a testületi ülésekről őrzött adatok közül az egyes képviselők jelenlétét, szavazataik és hozzászólásaik számát mutatja.

Ezek alapján néhány érdekesség

• A legszorgalmasabb résztvevők: Gráf Mihály (94%), Lévai Sándorné 
(94%), Koncz János (93% és Pozderka Gábor 91%). 
• A legtöbb szavazatot leadó képviselők: Gráf Mihály (1254), Lévai Sándor-
né (1243), Pozderka Gábor (1221).
• A szavazásoknál a legtöbbször tartózkodó képviselők: Szabó Mihály 
(291), Fábry Béla (201), Koncz János (183), Bukta András (150), Cselőtei Er-
zsébet (138). (A szavazásoknál történő TARTÓZKODÁS sok esetben NEM 
szavazatot jelent, hiszen ez is a döntéshez szükséges IGEN szavazatok szá-
mát csökkenti. Többen élnek ezzel a lehetőséggel, amikor nem akarják el-
fogadni a javaslatot, de a nyílt elutasítás helyett ezt a finomabb változatot 
választják. Természetesen akkor is ezt választják a képviselők, ha nincsenek 
meggyőződve a tárgyban a javaslat helyességét tekintve, s ezért sem el-
vetni, sem megerősíteni nem kívánják azt, ezzel rábízzák a döntést a többi 
képviselőre.) 
• A leggyakrabban hozzászóló képviselők: Szabó Mihály (397), Fábry Béla 
(292), Gráf Mihály (243), Lévai Sándorné (213). 
• A hozzászólások összeadott időtartamában vezető képviselők: Szabó Mi-
hály (7 óra 2 perc), Fábry Béla (6 óra 1 perc), Lévai Sándorné (5 óra 6 perc), 
Gráf Mihály (3 óra 58 perc), Pozderka Gábor (3 óra 8 perc). Ebből a kimuta-
tásból jól kitűnik Fábry Béla és Szabó Mihály kiemelkedő igyekezete, akik 
annak ellenére vezetik a hozzászólások gyakoriságát és időtartamát, mi-
közben a legtöbb hiányzás éppen az ő nevükhöz fűződik.

Jelenlét 
ideje

Jelenlét 
%-ban

IGEN 
szavazat

NEM
szavazat

Tartózkodás 
száma

Szavazás 
száma

Hozzászólás 
időtartama

Hozzászólá-
sai száma

Cselőtei Erzsébet 65:14:12 70,93 711 57 138 906 * *
Bartos Sándor 80:51:23 87,92 1010 105 55 1170 0:32:28 64

Pozderka Gábor 84:12:35 91,56 1058 94 69 1221 * *
Bukta András 71:02:18 77,24 806 22 150 978 0:56:29 55

Fábry Béla 61:17:18 66,64 517 47 201 765 6:01:40 292

Földi Pál 81:25:51 88,54 1027 47 62 1136 2:34:31 181

Gráf Mihály 86:52:00 94,45 1096 79 79 1254 3:58:50 243

Grigalek László 80:59:16 88,06 1034 99 25 1158 0:15:40 24

Koncz János 86:26:34 93,99 895 106 183 1184 0:35:07 63

Lévai Sándorné 86:46:17 94,35 1075 82 86 1243 5:06:56 213

Szabó Mihály 68:59:24 75,02 525 108 291 924 7:02:40 397

Képviselői fogadóórák márciustól

Lévai Sándorné önkormányzati képviselő a fogadóóráját márciustól, 
minden hónap első hétfőjén, 17 órától 18 óráig tartja, a Garay János 

Általános Iskolában. Bejelentkezés előzetesen a +36-70-372-8420 
telefonszámon lehetséges.

Pozderka Gábor alpolgármester és Grigalek László önkormányzati kép-
viselő a fogadóóráját március hónaptól minden hónap első hétfőjén, 
17 órától 18 óráig tartja a Kisalagi Közösségi Házban. Bejelentkezés 

előzetesen Pozderka Gáborhoz a +36-70-967-1830, Grigalek Lászlóhoz 
a +36-70-416-8586 telefonszámon lehetséges.

*Polgármester asszony és Alpolgármester úr az ülésvezetés során teszi meg észrevételeit, így azok nem szerepelnek ebben a kimutatásban.
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Kiemelt ünnepségek, rendezvények 2013-ban
Fót Város Képviselő-testülete január 23-án meghatározta, milyen központi ünnepségek, kulturális események legyenek az idén.

Helyi hírek 
a TV-ben

Magyarországon 4685 
település van, ebből 
235 helyen működik 
helyi televízió. Úgy 
érezzük, hogy minden 
közösségnek fontos, 
hogy saját informáci-
ós csatornája legyen, 
ehhez viszont az kell, 
hogy a közösség is tá-
mogassa hírforrását. 
A legújabb kutatások 
azt is bebizonyították, 
hogy a helyi vállal-
kozások a vonzás-
körzetük 35-40 km 
es hatósugarán belül 
értékesítik tevékeny-
ségük, szolgáltatásaik 
65 %-át. Ez a fajta ösz-
szefogás hosszútávon 
működőképessé te-
szi a Fót Televíziót, és 
lehetőséget nyújt a 
helyi vállalkozóknak 
saját piacuk elérésé-
ben. A Fót Televízió két 
éve működik, az adott 
folyamatos lendüle-
tet, hogy az emberek 
egyre szélesebb köre 
figyelte, értékelte, 
kommentálta adása-
inkat. Ha vállalkozása 
van, keressen minket: 

info@fottv.hu

Indul a Fót Televízió!
A jelenleg ismertek alapján 2013. február 19-én megkezdi rendsze-
res adását a Fót Tv. A Fóti székhelyű Viva Natura World Kft. nyerte el 
a Fót Város közszolgálati televíziós műsorainak gyártására és sugár-
zására kiírt közbeszerzést. Ennek értelmében a televízió részt vesz a 
testületi üléseken, hetente két alkalommal 30 perces magazinmű-
sort készít, és az összes felvett műsort közzéteszi a www.fottv.hu ol-
dalon. A magazinok kedden és csütörtökön 18 órától lesznek látha-
tóak, a testületi ülés pedig az ülést követő pár napon belül. A köztes 
időpontokban a képújság Fót Város szolgáltatóinak, programjainak 
ad felületet – tudta meg lapunk Franyó Zsolt felelős szerkesztőtől.

A műsorok a következő szempontok alapján készülnek:
• tájékoztatást nyújtanak a helyi politikai, közéleti, kulturális és sport-
eseményekről;
• beszámolókat, összefoglalókat tartalmaznak a helyi rendezvé-
nyekről,
• beszámolnak a város fejlesztése érdekében tervezett és megvalósí-
tott beruházásokról, felújításokról, azok ütemezéséről;
• hírt adnak a szolgáltatókat, így a lakosságot is érintő eseményekről.
• információt nyújtanak a Polgármesteri Hivatal munkájával, a kü-
lönböző ügyek intézésével kapcsolatos eljárási rendről, 
• lehetőséget biztosítanak a helyi civil egyesületeknek, alapítvá-
nyoknak, kisebbségeknek, egyházaknak, hogy a város lakói megis-
merhessék, tájékozódjanak közösségteremtő tevékenységükről.
 
Szerkesszék a televízióval együtt a műsorokat, véleményüket, javas-
lataikat várják az info@fottv.hu ra.
Várja a UPC hálózatán belül is és online is nézőiket a televízió nevé-
ben Jakab István ügyvezető.

Lapzárta utáni esemény!
Helyi termékeket, fóti paradicsomot a helyi  termelői piacra és 
a közétkeztetésbe – tájfajták az egészséges táplálkozásban

Dr. Vörös Mihály, a HÉLIA, PFB Piaci Szakmai Munkacsoport vezetője hívta 
ismét össze egy kerekasztal beszélgetésre a helyi mezőgazdasági termelő-
ket és az érdeklődőket január 30-ára.
A meghívott szakértő vendégekkel (Kiss Csilla, a Védegylet, Szabadkai 
Andrea, a Szövetség az Élő Tiszáért, Kollár Zsuzsanna és Ponicsánné Gyo-
vai Ágnes a Növényi Diverzitás Központ  munkatársai) hasznos eszmecsere 
folyt, ám a lapzárta utáni rendezvényről csak a következő lapszámunkban 
tudunk beszámolni. A felvetett témaköröket azonban lejegyezzük:
• A „fóti gerezdes paradicsom” termesztésének jövőbeni lehetőségei, kap-
csolatok a génbank és a település között? 
• Hogyan lehetne a családi magfogás eredményeként, - egyelőre szűkebb 
körben - termesztett fóti paradicsomot a Nemzeti Fajtajegyzékbe felvetet-
ni? 
• Mit csinálnak a családi magfogás eredményeként Fótról kapott paradi-
csom magokkal? 
• Milyen előnyökkel jár az együttműködés a helyi közösség, a termelők és 
fogyasztók számára? 
• A SZÖVET tapasztalatai a tájfajták termesztésében? 
• Milyen perspektívákat lát a Fóti Termelői Piac létrehozásában? Mit taná-
csol a piac üzemeltetőknek?
• A Védegylet törekvései a tájfajták, a helyi piacok és az egészséges táplál-
kozás frontján?
• Milyen ajánlásai vannak a kiosztott „Helyi közösségek a mezőgazdasági 
sokféleségért Magyarországon” című kiadványhoz és a „Vigyázat ehető – a 
francia bioforradalom” című filmhez (az iskolai étkeztetés reformja)? 
Érdeklődési lehetőség: Fó t i  P i a cé r t  FAC E B O O K  C s o p o r t

Kiemelt városi rendezvények, évfordulók Ideje A felelős intézmény, szervezet
Március 15.
Helyi kitűntetések adományozása
660 éves Fót

FKKK, Garay János Általános Iskola
Polgármesteri Hivatal

Augusztus 20. 
FKKK
Polgármesteri Hivatal
Helyi egyházak

Október 23. FKKK
Polgármesteri Hivatal

Tavaszi hadjárat április 8. Polgármesteri Hivatal

Költészet Napja április 11. Garay J. Ált. Iskola

Városi Gyermeknap  május 25. FKKK

Városi Főzőverseny május 25. FKKK, Fóti Vadászklub

Közalkalmazottak Napja május 28. Polgármesteri Hivatal

Trianoni megemlékezés június 4. FKKK

Köztisztviselők Napja július 1. Polgármesteri Hivatal

Paradicsomfesztivál augusztus 31. Polgármesteri Hivatal

Fóti Szüret és Fröccsfesztivál szeptember 15. FKKK, Polgármesteri Hivatal

Regionális vers-és prózamondó verseny november 9. Németh Kálmán Általános Iskola

Adventi rendezvények, díszkivilágítás december 2-23. Polgármesteri Hivatal

Mindenki Karácsonya december 21-22. Népművészeti Szakközépiskola

100 éves a Németh Kálmán Ált. Iskola 2012/2013. tanév Németh Kálmán Általános Iskola

20 éves a Népművészeti Szakközépiskola 2013/2014. tanév Népművészeti Szakközépiskola

Oviolimpia Fáy András iskola

Németh Kálmán 110 éve született FKKK

100 éves a Fóti Sportegyesület FSE
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Németh Kálmán születésének 110. évfordulója,
 a Fóti Sportegyesület fennállásának 100. évfordulója,
a Németh Kálmán Általános Iskola 100. tanéve, és az idén 
20 éves a Népművészeti Szakközépiskola.

Az önkormányzat költségvetésében 2013-ban is rendelkezésre áll 
az 1 millió forintos kulturális alap, amelyre a civil szervezetek 
és az egyházak pályázhatnak rendezvényeik támogatására.
A testvérvárosi kapcsolatok élénkítésére ettől elkülönített keretet 
biztosít az önkormányzat.
Reményeink szerint a kulturális élet egyik helyszíne, a Vörösmarty 
Művelődési Ház az idén végre felújításra kerül. 

M.K.

Kiemelt városi rendezvények  2013-ban
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete január 23-án jóváhagyta Fót Város kiemelt városi rendezvényeit.  

Fót 660 éves
Fót első írásos említése egy 1353. május 14-én kelt oklevélben talál-
ható, így Fót „hivatalosan” idén 660 éves. Az évforduló tiszteletére két 
hiánypótló helytörténeti kézirat kiadását tervezi a város, az egyik Hor-
váth Lajos levéltáros-történész „Fót története a kezdettől 1711-ig” című 
monográfiája, a másik Jócsik Lajos Fótról szóló szociográfiai munkája.

Március 15.
A március 15-i állami ünnep keretében kerül sor a helyi kitüntetések 
átadására.

Évfordulók 2013-ban
Az évről évre megrendezésre kerülő kulturális programok köréből né-
hány rendezvény kerek évfordulóhoz kötődik. 
Ilyen a 45. Fóti Szüret és Fröccs Fesztivál, 

Anyakönyvi hírek

Péter László é Buzás Tímea
Tóth Jenő és Perzsina Zsuzsanna Magdolna
Csikós Tamás és Balogh Zsuzsanna
Kereszti Dániel és Máté Kitti Zsanett
Fischetto Alfredo Francesco és Berke Adrienn
Bakai Ferenc és Szabó Judit
Dusnoki Levente Zsolt és Péter Judit
Horváth Béla és Kóta Zsanett
Négyesi Zoltán és Dobos Andrea
Karner Zoltán és Bakos Enikő
Kulik Balázs András és Belák Alexandra Anita
Kalmár Zoltán László és Kun Éva
Fidanlik Hüseyin és Kovács Ágnes
Czefernek Balázs és Gellai Hajnalka

Szűcs József/1938.
Kovács András/1952.

Kováts Vendelné sz. Werth Erzsébet/1922./Budapest I. ker.
Petrányi Zoltán György/1948.
Németh Béla Ferenc/1942.

Tóth Ferenc/1927./Bp.IV.ker.
Fonódi István/1942.

Mészáros Lászlóné sz. Szoó Rozália/1931./Bp. XIII. ker.
Gódor László/1938.

Kádár Sándorné sz. Tóth Teréz/1928.
Pados István/1944.
Kovács Istvánné sz. Ifju Anna Mária/1931.
Vitok Ferenc Károlyné sz. Pásztor Erzsébet Anna/1951
Herr János/1924.
Rózsahegyi László/1933.
Kürti Józsefné sz. Lisai Julianna/1930.
Tóth Béla/1927.
Fodor Dezső Tibor/1941.
Szabó Erzsébet/1961./ Bp. II. ker. 

Valamennyi Ifjú Párnak
ezúton is gratulálunk,

sikerekben  gazdag
házasságot kívánunk!

A szeretteiket elvesztő családok
fájdalmában osztozunk!

Bese Lászlóné 
anyakönyvvezető

Fót városban kötöttek házasságot

Fót városban hunytak el

A gyászoló család köszönetét fejezi ki
mindazoknak, akik Herr János  temetésén részt vettek,

és virágot helyeztek sírjára.
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Interjú Szent-Iványi Géza ügyvezetővel
Eredményes évet zárt a Fóti Közszolgáltató Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft., és hasonlóan sikeres évet tervez 2013-ra

Mi mindennel foglalkozik a Kft.?
A főbb területeink a településüze-
meltetés, a városi konyha működ-
tetése, a kertészet és a kegyeleti 
szolgálat. Vannak vállalkozási te-
vékenységeink, pl. a Vörösmarty 
kunyhó szakszerű felújítása, ravata-
lozó építés Kisalagon stb. Végzünk 
továbbá társadalmi tevékenysége-

ket is, támogatjuk például géppel, gépi munkával az FSE-t, kiszállítunk 
önkormányzati támogatásként tűzifát a rászorulóknak, meleg ételt 
viszünk, a szükségleten felüli zöldségeket átadjuk kiosztásra egy sze-
retetszolgálatnak.
A tevékenységeink jegyzékével kezdtem az Önkormányzat számára 
beadott 2013-as üzleti tervünket, amelynek a vezérgondolata a kö-
vetkező volt: „Csak folyamatosan működő, korszerű eszközökkel lehet 
hatékonyan, gazdaságosan dolgozni”. Ebből a lényeg a folyamatosan 
működő kifejezésen van. A legrosszabb pillanatokban csődöt mondó 
gépekkel, eszközökkel nem lehet komoly feladatokat gazdaságosan 
és határidőre végezni. Márpedig a Kft. eszközparkja javarészt elavult, 
elöregedett. A fejlesztési tervünkben szerepelnek a szükséges beszer-
zések. Nem luxuseszközökre gondolok, lehet egy gép használt is, de 
a működőképessége nem lehet bizonytalan. Ráadásul a sok javítgatás 
jelentős költségbe is kerül. Mindehhez kapcsolódik, hogy bevezettem 
a folyamatos karbantartást. Ezzel meghosszabbíthatjuk a gépek hasz-
nos élettartamát, a működési biztonságát, s ráadásul takarékosabb 
megoldás a rendszeres karbantartás, mint a szervizi javíttatásuk.

Bővül-e a tevékenységjegyzékük 2013-ban?
Igen, igyekszünk több lábon állni, a város számára hasznos szolgáltatá-
sokat nyújtani, ilyenekkel akarjuk bővíteni a kínálatunkat, amennyiben 
az önkormányzat jóváhagyja a kezdeményezéseinket.
A város nyert egy pályázatot megújuló energiafelhasználásra, egy 
faapríték tüzelésére alkalmas kazánt, amely a Fáy András Iskolában 
van. Egy fűtési szezonban durván 1000 m3 aprítékra van szükség a 
működtetéséhez, amitől olcsóbbá válna az iskola fűtése. Ehhez mi tud-
nánk folyamatosan faaprítékot szállítani, ráadásul a kertészeti telephe-
lyünk közvetlen közelében található az épület. Aprítógéppel már van 
tapasztalatunk, egy kölcsön gépet működtettünk. Az aprítékot a tüze-
lés mellett talajtakarónak is használhatjuk a kertészetben a gyomoso-
dás ellen és a talaj nedvességtartalmának a megőrzéséhez. Ez mind ki-
adáscsökkentő (kevesebb földgázra van szükség a fűtéshez, kevesebb 
a gyomlálási munka és kevesebb locsolóvíz szükséges a kertészetben). 
Erre az ötletre kidolgozunk egy önálló üzleti tervet.
A kertészetben található vázszerkezet egy 1000 m2-es hajójának a 
befóliázásával tárolóhelyet alakíthatunk ki az aprítéknak, s kell egy szál-
lítóeszköz, amivel rendszeresen átszállítjuk a szükséges mennyiséget 
az iskolába. A faanyagot beszerezhetjük például a gödöllői erdészettől, 
a vágás utáni gallyak erre a célra megfelelnek. 
A másik lehetőség az energiaerdő ültetés. Ezzel egyúttal a parlagon 
heverő önkormányzati területeket is hasznosíthatnánk, egy 3-4 éves 
vágásfordulóra alkalmas növénnyel, például energiafűzzel.
Szívesen felvállalnánk az önkormányzati beruházások szervezését, 
bonyolítását egy kis létszámú szervezési csoport felállításával. Ezeket 
most a Polgármesteri Hivatal személyi állománya végzi, s így az ÁFA 
elvész Fót számára. A Kft. azonban vissza tudná azt igényelni. Más ön-
kormányzatok is élnek ezzel a lehetőséggel.
Némi beruházással, átalakítással a kertészeti ingatlanon található egy-
kori Forgács féle ingatlant vendégházzá lehetne alakítani, amelyben 
az önkormányzathoz, fóti szervezetekhez vagy üzleti vállalkozáshoz 

érkező vendégeket el tudnánk szállásolni, egyszerre akár 30 főt is. Ez a 
beruházás is megtérülhetne rövid időn belül.
A kertészetben még egy távlati lehetőséget is látok, kertész szakmai 
képzésre is alkalmassá tehetnénk. Itt van mellette az iskola, amely ker-
tészeti irányú szakképző intézménnyé is válhatna.
Ha beindul a termelői piac, a Kft. azt is tudná üzemeltetni, működtetni. 
A Kft. nevére is van javaslatom. A Fóti Köz-ért elnevezéssel a cégünk 
jobban kifejezhetné, hogy a köz szolgálatára állunk.

Milyen munkaerő áll a sokféle feladat elvégzésére?
Meg kell dicsérnem a Kft. 49 dolgozóját, túlnyomó többségük igye-
kezettel és becsületesen dolgozik, berázódott, összeszokott a csapat. 
Igyekszünk a munkát úgy szervezni, hogy az a lehető legkönnyebben 
elvégezhető legyen. Ezért például a szabadban dolgozók számára be-
vezettük a nyári hőségnapok idejére az új munkarendet, amely szerint 
reggel hajnalban kezdenek (mint egykor a kaszások, mezőn dolgozók), 
és így délre be is fejezik a tevékenységet. Ez így mindenkinek jobb, és a 
munka eredményén is meglátszik.

Az elmúlt évben a képviselő-testület kétszer is elutasította a Kft. 
2011-es beszámolóját. Most már túl vagyunk ezen a bizalmatlan-
ságról is árulkodó megítélésen? 
Igen, szerencsére lezárult ez az időszak, s elfogadták azt a beszámolót 
is. A képviselők belátták, hogy az akkori számokon, a megtörtént té-
nyeken nem lehet változtatni, az sajnos egy veszteséges év volt. Meg 
is volt az oka, amit nem lehetett nem tudomásul venni. Javított végül 
az önkormányzat a helyzeten, megemelték a Kft. törzstőkéjét 10 mil-
lió Ft-tal, amely így már 11 millió, s a 2012-es évben már nem voltunk 
veszteségesek.

A 2013-as üzleti terv értékelésénél Hegedűs Miklós, az önkormány-
zat könyvvizsgálója már úgy nyilatkozott, hogy az üzleti terv ösz-
szeállítása, felépítése példaértékű. Ilyen bizakodással hagyta jóvá a 
testület is az idei tervet?
Úgy látom, a 2013-as évben már nyugodt körülmények közt dolgozha-
tunk. A tavalyi évben teljesítettük a tervet, s erre alapozzuk a jelenlegit 
is. Elmondok egy üzleti megfontolásra alkalmas gondolatot.
2011-ben még egy idegen vállalkozó végezte a kátyúzást Fót útjain, 
durván 10 millió Ft értékben. 2012-ben már a Kft. végezte ezt. Ezáltal 
ez a 10 millió Ft itt maradt Fóton, a fóti dolgozók családjánál, akik fel-
tehetően szintén Fóton költötték el azt. Sokat dolgoztunk a 2011-ről 
maradt hatalmas kátyúk betömésével, amivel a fentieken túl további 
hasznot hajtottunk. A kátyúk hiányában kevesebb káreset történt az 
utakon a gépkocsikban, így a város jelentős kártérítési tételek kifizeté-
sétől mentesült. Jól járt a város és jól jártak a nálunk dolgozók és csa-
ládjaik, továbbá jól jártak a fóti kereskedők, mert itt költötték el azt a 
pénzt, amit az önkormányzat adott. Többszörösen hasznosult tehát az 
a pénz. Hasonlóan lehetne ezt megoldani a csapadékvíz-elvezetés, a 
parlagfűkaszálás, a parkok gondozása terén is…
Érdekességként jelzem, hogy a parlagfűkaszálásunk eredményének 
betudhatóan a gyógyszertáraink forgalma alapján megállapítható, 
hogy 2012-ben jelentősen csökkent a allergiaellenes gyógyszerek for-
galma Fóton. Windhager Károly

Szent-Iványi Géza

Irodai munkát keresek
Veresegyházon és környékén 

(kivéve értékesítés
és hálózatépítés)!

 Tel.: 06-20/ 537-4109

Angoltanár otthonában 
tanít, felkészít 

06-30/504-1398
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Tóth Csaba rendőrkapitány
„Azt gondoltam, hogy ez a kinevezés megtiszteltetés lesz számomra. Három hét után rájöttem, hogy ez egy kihívás!”

A képviselő-testület a Pest megyei rendőrfőkapitány javaslatát tárgyal-
ta, melyben tábornok úr Tóth Csaba alezredesnek a Dunakeszi Rend-
őrkapitányság élére történő kinevezéséhez kérte a képviselő-testület 
egyetértését. A testület jóváhagyta Tóth Csaba megbízott kapitány-
ságvezető 5 évre történő kinevezését.
Az ülés során meghallgatták kapitányságvezető úr bemutatkozását és 
a kapitányságon szeptembertől eddig eltelt időszak alatt történtekről 
szóló beszámolóját. Tóth Csaba az alábbiak szerint tájékoztatta a jelen-
lévőket.

20 éve vagyok rendőr, 19 évig a Gödöllői Kapitányságon dolgoztam. ’95 
óta vagyok vezető beosztásban, először a Kistarcsai Rendőrőrs parancsno-
ka, majd a Gödöllői Közrendvédelmi Osztály vezetője, később a kapitányság 
függetlenített helyettese voltam Gödöllőn. Ezt követően 2012. szeptember 
16-ával kerültem át megbízott kapitányságvezetőnek a Dunakeszi Rendőr-
kapitányságra.
Röviden magamról. Pedagógusi végzettségem van, 51 éves vagyok, Gödöl-
lőn a szakmunkásképzőben tanítottam 8 évig, mint testnevelő tanár. Azután 
jöttem a rendőrséghez. Kistarcsán kezdtem közrendvédelmi beosztásban, ké-
sőbb őrsparancsnokként.
Nem könnyű a váltás annak, aki egy kapitányságon töltött el 19 évet, de vál-
tozni kell ebben a korban is. Azt gondoltam, hogy ez a kinevezés megtisztelte-
tés lesz számomra. Három hét után rájöttem, hogy ez egy kihívás. Van feladat 
bőven, és van elvárás is. Az eredmények tekintetében hagynak kívánnivalót 
a korábban itt történtek. Az itteni vezető kollégáimmal azon vagyunk, hogy 
lehetőség szerint minél előbb talpra állítsuk a csapatot.

latban. Ez ideérkezésem előtt nem így történt.
Október 1-jével szétválasztottuk a közlekedési és a bűnügyi helyszínelő cso-
portot, önállóvá tettük a tevékenységüket. Ezek szintén többletként jelennek 
meg a városban. Továbbá megpróbáltuk feltölteni a létszámot, ehhez kap-
tunk november 1-jével 17 fő új álláshelyet is. Ebből Fótra és Gödre 4-4 főt 
helyeztünk el. Az álláshelyeket fel is töltöttük decemberben kinevezett rend-
őrökkel, akik a vizsgáikat június 1-jével teszik majd le, addig a gyakorlati 
idejüket töltik itt.
Február 1-jétől feláll az a rend, hogy két körzeti megbízott rendőr kerül Fót 
városába. Ilyen szolgálat a dunakeszi kapitányság tekintetében korábban 
nem volt. Az idősebbek tudják, hogy ez mit jelentett régen, a fiatalabbaknak 
elmondom, ez azt jelenti, hogy a körzeti megbízott az általa felügyelt terüle-
tet alaposan ismeri, kapcsolatot tart az ott lakókkal, önkormányzati képvise-
lőkkel, intézményekkel, intézményvezetőkkel.
Október 1-jével valamennyi településen, az önkormányzatok segítségével 
bevezettük a járőrszolgálat lakossági elérhetőségét biztosító mobiltelefon-
használatot. Minden járőrkocsiban ott van a bármikor hívható telefon, a 
járőrkocsi sokkal gyorsabban tud megjelenni a helyszínen, ha egyenesen őket 
hívják. Azt gondolom, hogy ez egy jól működő fejlesztés. Eddig a járőrkocsiba 
120-130 hívás érkezett. Minden városnak megvan a maga járőr-mobiltele-
fonja, ami nem egyénhez kötött, hanem járőrkocsihoz és járőrszolgálathoz. A 
hívásoknak mindössze 5%-a az értékelhetetlen bejelentés, hogy valaki olyat 
kérdez, ami nem a rendőrség feladata. Ellenben nagyon sok olyan hívást 
kapunk, amiben azonnali intézkedést kérnek, vagy valamilyen rendőrséggel 
kapcsolatos, például ügyfélfogadással kapcsolatos kérdést tesznek föl.

A múlt év folyamán a kapitányságon 6 új gépkocsit sikerült szolgálatba ál-
lítani. Ebből kapott egy vadonatúj járőrautót Fót, amit decembertől használ 
a fóti őrs. Azt gondolom, hogy ezzel is erősödött a rendőri szolgálat. A rend-
őreink a járőrtelefonnak köszönhetően bármikor elérhetők, és a gépkocsival 
gyorsan eljutnak oda, ahol szükség van rájuk. Tovább erősíti a fóti őrs moz-
gékonyságát az önkormányzattól, illetve annak Alapítványától decemberben 
átvett másik, ugyancsak nulla kilométeres gépkocsi.

Lényeges célkitűzésünk erre az évre a bűnügyi szakterület erősítése. Itt első-
sorban az eredményes felderítésre gondolok, mert abban még akadnak kavi-
csok a rendszerben, az még nincs az elvárt szinten.

Nagyjából ennyit tettem az elmúlt 4 hónapban. Azt gondolom, elindítottuk 
a kapitányságot egy úton. Ha képletesen szeretném bemutatni mindezt, azt 
mondanám, hogy leraktuk az alapokat. A beton most köt, még az építkezést 
nem tudtuk elkezdeni, az majd a jövőben történik. Egy ilyen jellegű szerkezeti 
átalakítás mindenképpen hosszabb folyamat, egyik napról a másikra nem 
lehet megoldani. Szemléletben és gondolkodásban, egy bizonyos mértékben 
meg kell még változniuk a kollégáknak, és ez idő kérdése.

Tóth Csaba 
kapitányságvezető

Röviden arról, amit szeptember óta a 
kapitányságon vezetőként, illetve vezető 
társaimmal megtettünk. Az első lénye-
ges lépés az volt, hogy október 1-jétől 
a kapitánysághoz tartozó városokban 
mindenütt biztosítottuk a 24 órás, két-
fős járőrszolgálatot. Ez azt jelenti, hogy 
Fóton, Gödön és Dunakeszin összesen 
legkevesebb 6 fő áll állandóan szolgá-



www.decens.eu • folyóirataink 13

Ö
N
K
O
R
M
Á
N
Y
Z
A
T

Fót Város  Önkormányzatának közéleti, tájékoztató havilapja

FÓTI HÍRNÖK

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS
INGATLAN HASZNOSÍTÁSÁRA

Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Fót Város Önkor-

mányzata kizárólagos tulajdonában álló, alábbi ingatlant - a jelen 

ajánlattételi felhívás útján, egy fordulós nyílt eljárásban - bérbe 
kívánja adni.

A bérbe adni kívánt ingatlan:

Fót, Kossuth Lajos u. 38. szám alatti volt 
Pizzéria épülete

A bérbe adni kívánt ingatlan jellemzői:

főépületének alapterülete: br. 67 m2

a főépülethez tartozó földterület br. 345  m2

A bérlemény önálló közüzemi mérőórákkal ellátott (víz, gáz, villany). 
Az ingatlan korábban melegkonyhás éttermi vendéglátóhelyként 

üzemelt.

Ajánlattételi határidő: 2013. február 28. 10:00 óra!
A részletes tender megtekinthető, és ingyenesen beszerez-

hető Polgármesteri Hivatala Városfejlesztési Osztályán, 
Bódi Lászlóné vagyongazdálkodási ügyintézőnél 

(Fót, Vörösmarty tér 1.), hivatali félfogadási időben.

Ajánlattételi felhívás az önkormányzati 
honlap működtetésére
2014. december 31-ig,

 határozott időre

Az ajánlati határidő: 2013. február 15. 9:00 óra!
A borítékon a következő adatokat kell feltüntetni:
•  ajánlattévő neve, címe;
•  „Honlap pályázat”;
•  „Határidő: 2013. február 15. 9:00 óra”;
•  „Az ajánlattételi határidő előtt nem bontható fel!”

Fót Város Önkormányzata 
Fót, Vörösmarty tér 1.
Tel.: 06-27-535-365
Fax: 06-27-358-232

Kapcsolattartó:
Verebes Viktor

Tel: 06-27-535-365/112-es mellék
Az ajánlatot a részletes felhívásban olvasható módon kell 

beadni. A felhívás teljes anyaga beszerezhető a
Polgármesteri Hivatalban
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Egyik napról a másikra kapott új igazgatót a Károlyi  István Gyer-
mekközpont. Mint megtudtuk: a változás még folyamatban van. A 
jelenlegi új igazgató személye pedig nem végleges – Juhász Pétert 
erről is kérdeztük. 
– Aki nem bennfentes, annak úgy tűnt, váratlan volt az igazgató-
váltás. Valóban az volt?
– Annyi történt, hogy belső vizsgálatokat kezdeményezett a fenn-
tartó. Ennek hatására született egy döntés, mely szerint a jövőt már 
egy másik vezetővel képzeli el a minisztérium.
– Úgy tudni, Ön sem véglegesen ül az igazgatói székben.
– Én a budapesti javítóintézetnek vagyok az igazgatója. Engem 
kértek fel, hogy amíg nem találják meg a fóti gyermekközpont 
végleges vezetőjét, addig megbízottként irányítsam itt a munkát. 
Október elején kerültem ide. Ha minden a határidők szerint halad, 
akkor már februárban lesz végleges vezetője az intézménynek.
– Ön is pályázott a posztra?
– Nem, én nem pályáztam. Annyit tudok, hogy több pályázó volt, 
és a meghallgatások is rendben megtörténtek már.
– Pár hónapot volt itt csupán. Hogy érezte magát?
– Annyira nem ismeretlen a terep, hiszen korábban hét évet dol-
goztam itt, a gyermekközpont területén, az országos szakértői 
bizottságnál. A fóti gyermekközpont egy emblematikus intézmé-
nye a gyermekvédelemnek, és bizonyos változásoknak meg kell 
történni, a kort követni kell. Mint mindenhol, vannak, akik várják 
a változást, és vannak a régi szemléletű emberek, akik a régi ke-
rékvágásban szeretnek inkább dolgozni. Találkoztam itt nagyon 
jó szakemberekkel, nagyon lelkes kollégákkal. akik látják az újat és 
tenni akarnak.
– Milyen érzésekkel adja át a helyét?
– Amit én vállaltam, azt becsülettel és a legjobb tudásom szerint 
teljesítettem. 25 éve dolgozom a gyermekvédelemben, számomra 
kihívást jelentett itt lenni, és nem utolsósorban nagyon nagy meg-
tiszteltetés ez az idő!

Sz. Látó Judit

Nem olcsó „mulatság”, ennek ellenére kötelező minden kutyá-
ba csippet tenni. Úgy tűnik, hogy megértették ezt a fóti gazdik 
is, mert egyre többen keresik fel az állatorvosokat. Igaz, van, aki 
először csak a műszer ára felől érdeklődik. 
Az bőr alá kerülő speciális kis műszer, valamint a behelyezésé-
nek az ára változó: 3500 forint vagy ennek akár a többszöröse 

Interjú Juhász Péterrel
Igazgatói változások a gyermekközpontban

Ellenőrzik a kutyákat

Kötelező a csippezés!

bályozás kortól függetlenül minden kutyára érvényes! Mi több: 
kötelező.
– Van olyan gazdi, aki először csak telefonon érdeklődik, meny-
nyibe kerül majd neki a behelyezés - tudtuk meg az állatorvos-
tól. –Nekünk, állatorvosoknak kötelező beletenni a kutyába, 
ha vizsgálatra érkezik és az ellenőrzésünk során kiderül, még 
nincs azonosítója.  Négy hónaposnál idősebb ebeket pedig 
csak úgy olthatunk be, ha csippezzük is. Azt gondolom, hogy 
körülbelül egy év kell ahhoz, hogy a fóti kutyák többsége rend-
szerbe kerüljön és beazonosítható legyen.
A Fóti Hírnök megtudta: egyelőre még nem kell nagyobb el-
lenőrzésektől tartani, ám – például – a főváros tizenegyedik 
kerületében már leolvasóval járnak az ellenőrök , és figyelik  a 
kutyákat: ha nincs csipp, büntetést kap a gazda. 

szlj.

is lehet. 
Dr. Ligetvári Tibor helyi állatorvos 
a Fóti Hírnöknek elmondta: több-
féle mikrocsipp van forgalomban, 
nagyobb és kisebb méretű és ettől 
függ természetesen az áruk is. Ami 
viszont lényeges: egyik sem jobb 
vagy rosszabb a másiknál. Ráadásul a 
behelyezésük sem okoz különösebb 
fájdalmat az állatnak. És van még 
egy félreértés: sok gazdi ugyanis azt 
gondolja, az idős kutyákra nem vo-
natkozik a törvény. Tévednek! A sza-
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A földhasználati nyilvántartás
fontosabb változásairól

A földhasználati nyilvántartási eljárásra vonatkozó szabályok  2013. január 1-jével megváltoztak!

A termőföldről szóló törvény 2013. február 1-jével 
kötelező adatszolgáltatást ír elő a földhasználati 
nyilvántartásba már bejegyzett földhasználók szá-

mára. A magánszemély földhasználónak a személyi 
azonosítóját (személyi szám) és az állampolgársá-

gát, gazdálkodó szervezet földhasználónak pedig a 
statisztikai azonosítóját (törzsszám) kell bejelentenie az 

ingatlanügyi hatóság felé. 
Ezen rendelkezés a 2012. december 31-ig földhasználati nyilvántar-
tásba bejegyzett földhasználókra vonatkozik. Adatszolgáltatási köte-
lezettségüknek 2013. március 30. napjáig azonosító adatközlési adat-
lapon tehetnek eleget, melyet a használt földterület fekvése szerint 
illetékes járási földhivatalhoz kell benyújtani. Ez a kötelezően haszná-
landó adatlap a földhivatalok hivatalos honlapjáról (www.foldhivatal.
hu) a „nyomtatványok” menüpontból letölthető. Az adatközlési beje-
lentéssel indult eljárás díjmentes akkor, ha azzal együtt változás beje-
lentésére nem kerül sor. 
Ha a földhasználó több járási földhivatal illetékességi területéhez tar-
tozó termőföldet használ, úgy a bejelentését kizárólag egy földhivatal 
felé kell megtennie azzal, hogy az adatlapon fel kell tüntetnie azoknak 
a településeknek a nevét, amelyeken a nyilvántartásba vett földhasz-
nálatával érintett földrészletek vannak. 
A földhivatal földhasználati bírsággal sújthatja azt a bejegyzett föld-
használót, aki adatszolgáltatási kötelezettségének határidőn belül 
nem tesz eleget. 

2013. január 1-jével a földhasználóknak területi mértéktől függetlenül 
minden termőföld, valamint mező-, és erdőgazdasági belterületi föld – 
kivéve az erdőművelési ágú területek – használatát be kell jelenteniük 
a földhivatal felé. 
A használat, a használatban bekövetkezett változás, valamint a hasz-
nálat megszűnése bejelentésekor a magánszemély földhasználók kö-
telesek megadni – az eddigi adatokon túl – a személyi azonosítójukat 
és az állampolgárságukat, a gazdálkodó szervezet földhasználók pedig 
a statisztikai azonosítójukat, illetve cégek esetében a cégjegyzékszá-
mukat.  

Kötelező a formanyomtatvány használata a földhasználatban bekövet-
kezett változásoknak, illetve a használat megszűnésének bejelentése-
kor is. 
Az új formanyomtatványok szintén az 1. pontban megjelölt honlapról 
tölthetők le, és ezeket 2013. január 1-jével kell használni, de kötelező 
használni azon folyamatban lévő eljárásokban, ahol a bejelentés már 
megtörtént a földhivatal felé, de a használat bejegyzésére, a változás 
átvezetésére vagy a használat törlésére nem került sor 2012. december 
31-ig, valamint a megismételt eljárásokban.  

2013. február 1-jét követően a cégek esetében a cégkivonat benyújtá-
sa nem kötelező; az aláírási címpéldányt, illetve az aláírás-mintát pedig 
csak akkor kötelező benyújtani a földhivatalhoz, ha azt a cégjegyzék 
nem tartalmazza. 

Az azonosító adatok kötelező bejelentése a földhasználati nyilvántar-
tás országos személyi adatbázisa létrehozásának, illetve a 2013. július 
1-jét követően új adatszolgáltatási forma, a földhasználati összesítő 
szolgáltatásának lehetőségét készíti elő. Az összesítő a földhasználó 
által az ország egész területén használt egyes földterületek területét és 
aranykorona értékét tartalmazza majd jogcímenkénti bontásban, illet-
ve országosan összesítve, megjelölve a használt földterületek fekvése 
szerint illetékes földhivatalokat is. A földhasználati összesítő igénylésé-
re a földhasználó is jogosult lesz, annak érdekében, hogy mint hatósági 
bizonyítványt becsatolhassa, azt felhasználhassa az őt érintő eljárások-
ban 
Budapest, 2013. január 15.

Vidékfejlesztési Minisztérium Sajtóirodája

FELHÍVÁS
VALAMENNYI FÖLDHASZNÁLÓ SZÁMÁRA

A földhasználati nyilvántartás teljes körűvé tétele érdekében a 
Magyar Országgyűlés döntése alapján módosult a termőföldről 
szóló 1994. évi LV. törvény. A 2013. január 1-ével hatályba lépett 
rendelkezés értelmében már nem kizárólag az 1 hek-
tárt meghaladó termőföldterületet használó, hanem  
VALAMENNYI FÖLDHASZNÁLÓ KÖTELES BEJELENTENI A HASZNÁLATÁT 
a területileg illetékes járási földhivatalnál.
A törvény értelmében földhasználó az is, aki termőföld tu-
lajdonjogával rendelkezik és annak használatát nem en-
gedte át más személy részére.

A földhasználati bejelentési adatlap beszerezhető a földhiva-
taloknál, vagy letölthető a www.földhivatal.hu honlapról.

A bejelentést elmulasztó földhasználót az földhivatal 
bírsággal sújtja, amelynek mértéke a termőföld ingatlan-nyil-
vántartás szerinti AK értékének ezerszerese, azzal, hogy nem lehet 
kevesebb a behajtható köztartozás minimális összegénél. 

Már érkezik a gazdák számlájára
a területalapú támogatás

Megkezdődött az elmúlt évben esedékes területalapú agrártámo-
gatások második ütemének kifizetése, a következő hetekben 140 
milliárd forint érkezik a gazdák számlájára.
A szerencsések már meg is kapták a támogatást.
A két ütemben kifizetett több mint 294 milliárdos összeg a gyakor-
latban hektáronként csaknem 60 ezer forint támogatás.
Tavaly októbertől az év végéig az első ütemben 141 milliárd forint-
hoz jutottak hozzá az érintettek. 
VM Sajtóiroda, telefon: 795-2137, sajto@vm.gov.hu
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Dunakeszin, a Gyártelepen, az egykori Gárdonyi Géza Szakmunkás-
képző épületében, két teljes emeleten rendezkedett be a Járási Hi-
vatal, közel 80 munkatársával. Dr Tarnai Richárd kormánymegbízott 
itt tartott szemléjén, január 9-én, elégedetten tapasztalta a kialakult 
rendet. Minden helyiséget végigjárt Cs. Bíró Attila hivatalvezető 
társaságában, minden dolgozóval kezet fogott, s minden szobában 
elbeszélgetett az alkalmazottakkal, hogy személyes kapcsolatok is 
kialakulhassanak.
Ezt követően látogatást tett a Dunakeszi Okmányirodában is, amely 
változatlanul ugyan abban az épületben található, ahol már leg-
alább egy évtizede székel. Elmondása szerint annak gördülékeny és 
ügyfélbarát működése még fontosabb, hiszen a legtöbb ember azt 
keresi föl ügyintézései érdekében.
Itt az Okmányirodában – ahol a látogatás idejében is a szokásos 
ügyfélforgalom mellett javában folyt a munka - adott lapunknak 
kormánymegbízott úr egy rövid interjút az átszervezett közigazga-
tás helyzetéről:

Dr. Tarnai Richárd kormánymegbízott nyilatkozata
Írósasztal mögül nem lehet megmondani, hogy a járási rendszer 
beindításának első hete után mik a tapasztalatok, erről személye-
sen kell meggyőződni. Ézért határoztam úgy, hogy végigjárom a 
megye minden járáshivatalát, ezért vagyok most itt, Önöknél.
Azt gondolom, ha most az itt élő emberek nem tapasztalnak válto-
zást, akkor jól végeztük a dolgunkat. Továbbá, ha majd az év végén 
komoly változást – javulást - tapasztalnak az ügyintézésben, akkor 
megint jól végeztük a dolgunkat.
Első lépésként, január 1-től átkerültek az önkormányzatoktól az 
állami feladatok az államhoz, azaz a járási hivatalokhoz. Az állam 
végzi az állami feladatokat, az önkormányzat az önkormányzati fel-
adatokat. Év végére létrejönnek a Kormányablakok – itt az Okmány-
irodában is –, ami azt jelenti, hogy minden az állammal kapcsolatos 
ügyet itt lehet majd intézni. Nem kell külön elmenni a Földhivatal-
ba, az ÁNTSZ-hez, vagy az OEP-hez, hanem mindent egy helyen 
lehet intézni. Reméljük, hogy ezt a változást is előrelépésként élik 
majd meg az emberek. 

Ki kell emelnem a Dunakeszi Önkormányzat és ezen belül Polgár-
mester úr együttműködését. Felismerték azt, hogy az önkormány-
zati szféra és az állami szféra közös érdeke az, hogy az itt élőket 
szolgálja. Ez az együttműködés kiválóan megvalósult itt a telepü-
lésen. Meg szeretném még külön köszönni Cs. Bíró Attila hivatal-
vezető úrnak is az együttműködését. Minden olajozottan működik, 
a munkatársak tudják, hogy mi a feladat, mindenkinek megvan a 
maga számítógépe, asztala, és az ügyek ugyanúgy mennek tovább, 
ahogyan eddig. Év végén már minden állami ügyet intézni tudunk, 
s ezáltal az itt élő emberek élete egyszerűbbé válik. Kevesebb időt 
kell papírmunkával tölteniük, így több maradhat a legfontosabbra, 
a magánéletre. 
Azt tapasztalom, hogy a Dunakeszi Járás nagyon jól működik, re-
mekül vették az első nagy akadályt.

Dr. Tarnai Richárd üdvözli az egyik ügyintézőt

Dr. Tarnai Richard nyilatkozik a sajtónak

A Pest Megyei Kormányhivatal Dunakeszi Járási Hivatalá-
nak elérhetősége és  ideiglenes ügyfélfogadási rendje

Cím: 2120 Dunakeszi, Fő út 143.
Telefonszám: +36-27-540.690, +36-27-540.695

Ideiglenes ügyfélfogadási rend:
Hétfő:  13.00–17.30
Szerda:  8.00–12.00 és 13.00 – 16.00
Péntek:  8.00–12.00

Ügyintézés a Dunkakeszi Okmányirodában minden hétköznap 
reggel 8 és este 8 között, változatlan helyszínen.

Mit, hol intézhetünk a járási hivatalban?
A Dunakeszi Járási Hivatal a Pest Megyei Kormányhivatal szervezeti 
egységeként 2013. január 1-jével jött létre, a Fő út 143. szám alatt 
érhető el.

A járási hivatalhoz kerülő ügyek legnagyobb részét az okmányiro-
dai feladatok jelentik, így a személyi adat- és lakcímnyilvántartással, 
útlevél-igazgatással és a közlekedési igazgatással kapcsolatos fel-
adatok. A jelenlegi okmányiroda a járási hivatalok törzshivatalának 
szervezeti egységeként működik tovább a jelenlegi ügyfélfogadási 
helyszínen (Dunakeszi, Szent István u. 19.).

2013. január 1-jétől a járási hivatal szakigazgatási szerveként mű-
ködő járási gyámhivatalhoz kerültek a jegyzői és a városi gyámhi-
vatali feladat- és hatáskörök. A járási gyámhivatal jogosult eljárni a 
gyermekvédelmi feladatokkal kapcsolatos ügyekben (pl. gyermek-
elhelyezés, védelembe vétel), a szülői felügyeleti jog gyakorlásával, 
gyermektartásdíjjal, kiskorú házasságkötésének engedélyezésé-
vel, örökbefogadással, családi jogállás rendezésével, gyámsági és 
gondnoksági, valamint vagyonkezeléssel kapcsolatos ügyekben.

A gyermekvédelmi ellátások közül azonban egyes gyermekvédelmi 
támogatások (rendszeres gyerekvédelmi kedvezmény, a kiegészítő 
gyermekvédelmi támogatás, az óvodáztatási támogatás) továbbra 
is jegyzői hatáskörben maradnak, a rendkívüli gyermekvédelmi tá-
mogatással kapcsolatban pedig a települési önkormányzat képvi-
selő-testülete a döntéshozó szerv.

A járási hivatal hatósági osztályának hatáskörébe tartoznak az 
egyes szociális ellátásokkal, (időskorúak járadéka, alany és normatív 
alapon megállapított közgyógyellátásra való jogosultság, ápolási, 
emelt összegű ápolási díjra való jogosultság (méltányosság kivéte-
lével), egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság) a kommunális 
igazgatással összefüggő feladatok (pl. temetőengedélyezés), a me-
nekültügyek, az egyes vízügyi, illetve védelmi igazgatási, földren-
dezési és földkiadási ügyek, az érettségi vizsgával, oktatással, vala-
mint egyes távhő, villamos energia és földgázellátással kapcsolatos 
ügyek. 

Szabálysértési hatáskörben 2012. április 15-étől már a Pest Megyei 
Kormányhivatal járt el, január 1-jétől a járási hivatal hatósági osztá-
lyára kerültek a szabálysértési ügyintézők.
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Cs. Bíró Attila új hivatali helyiségében

2013. január 1-jétől a munkaügyi kirendeltségek, a népegészség-
ügyi intézetek, a körzeti földhivatalok, az állategészségügyi és élel-
miszerellenőrző hivatalok, valamint az építésügyi hivatalok is járási 
szinten végzik majd a feladataikat. A Dunakeszi Járás esetében a 
Járási Földhivatal változatlan helyszínen, a Vasút u. 11. szám alatt 
működik, a többi feladatokat a Váci Járási Hivatal látja el.

Az állampolgároknak állandó ügyintézésre a járási hivatal székhe-
lyén kívül a járás városaiban, nagyközségeiben kialakított kirendelt-
ségen is lesz lehetőségük. A Dunakeszi Járási Hivatal gödi kirendelt-
sége Gödön a Pesti út 60/a szám alatt érhető el.

A gyámhivatal munkatársai a járási székhelyen és a gödi kirendelt-
ségeken érhetők el.

Az illetékességi területhez tartozó Csomádon heti 2 alkalommal 
tart ügyfélfogadást a települési ügysegéd.

Építésügyi hatósági ügyintézés
Tisztelt Lakosság!
Ezúton tájékoztatjuk a T. Lakosságot, hogy 2013. január 1-től meg-
változtak az építésügyi hatósági eljárásokra vonatkozó jogszabá-
lyok az építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és 
működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (1) 
bekezdése alapján. Fenti időponttól kezdve Fót Város Önkormány-
zatának Polgármesteri Hivatala Építésügyi Szolgáltató Pontként áll 
a lakosok rendelkezésére, míg az eljárások a Dunakeszi Járási Hi-
vatalában (2120 Dunakeszi, Fő út 143./ Tel.: 27/542-800) kerülnek 
lefolytatásra.
 
Az Építésügyi Szolgáltató Ponton a lakosok tájékoztatást kapnak 
továbbra is az építésügyi hatósági eljárások menetéről, lefolytatá-
sáról, a Város közigazgatási területén bármely építési ügyet érintő 
kérdéssel kapcsolatosan. Továbbra is lehetőség nyílik arra, hogy a 
lakosok az eljárást az Építésügyi Szolgáltató Ponton (Fót, Polgár-
mesteri Hivatal Vörösmarty tér 1. / Tel.: 27/535-375, 27/535-385) 
indítsák el, melynek során az Építésügyi Szolgáltató Pont segítséget 
nyújt számukra.

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy az Építésügyi Szolgáltató Pon-
ton az engedélyekre irányuló kérelmek és a hozzájuk kapcsolódó 
mellékletek (eljárási illeték, nyilatkozatok, igazolások) papíralapon, 
míg a kérelemhez kapcsolódó tervdokumentáció kizárólag digitá-
lis formátumban (CD) adható le az építésügyi és építésfelügyeleti 
hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi ha-
tósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet alap-
ján. A kérelmeket és mellékleteiket az Építésügyi Szolgáltató Pont 
elektronikus úton az ÉTDR rendszeren keresztül továbbítja az eljáró 
hatóság felé.  

Az ÉTDR rendszert a lakosság is használhatja, melynek során lehe-
tőség nyílik az ügyek elektronikus úton történő intézésére. Az ÉTDR 
rendszerről, valamint a használatáról tájékoztatást kaphatnak a 
http://www.e-epites.hu/ weboldalon, valamint az Építésügyi Szol-
gáltató Ponton (Fót Polgármesteri Hivatal Vörösmarty tér 1. / Tel.: 
27/535-375, 27/535-385).

Fót Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Építésügyi Szolgál-
tató Pontja készséggel áll rendelkezésükre.

Újszerű Graco Quattro Tour Duo
lapracsukható testvérbaba-

kocsi lábzsákkal, esővédővel 
eladó.

 Ár: 55.000 Ft.
Érd: 06-20-519-8653
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360 informatikai és idegen nyelvi képzés a 
Tudásod a Jövőd! programban

Mindössze 2-5 % képzési díj befizetése ellenében tanulhatunk!

360 informatikai és idegen nyelvi képzés már elindult a Tudásod a jövőd! projekt keretében, január 22-én pedig újabb 
képzések jelennek meg. A program keretében százezren vehetnek részt minimális önerő mellett idegen nyelvi és infor-

matikai képzésben 2014 augusztusáig.
A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal a már 24 képző intézménnyel aláírt megállapodáson túl, további 83 képző intéz-

ménnyel kötött együttműködési megállapodást. A megállapodások mellett a képzések meghirdetése is ütemezetten halad, 
így ennek köszönhetően január 22-én újabb képzések jelennek meg.
Magyarországon még nem volt korábban példa olyan horderejű és kedvezményes felnőttképzési programra, mint a Tudásod a jövőd!. 
A programban egészen minimális önerő befizetésével bárki idegen nyelvi és/vagy informatikai képzésen vehet részt, aki betöltötte a 
18. életévét és nem áll középiskolával, felsőoktatási intézménnyel tanulói/hallgatói jogviszonyban (kivételt képeznek a költségtérítéses 
képzésben résztvevők), így a program több ezer embernek ad komoly esélyt a fejlődésre. A kormány bruttó 90 ezer forintos keretösszeg-
gel támogatja az idegen nyelvi és informatikai képzését, a támogatás a költségek 95-98%-át fedezi. A hátrányos helyzetű kistérségekből 
jelentkezőknek csak 2% önrészt kell befizetniük, a többieknek 5%-ot. A felnőttképzési program kiemelten kezeli a munkanélkülieket, a 
kismamákat, a legszegényebb környezetben élőket és a 45 év felettieket.  Az élethosszig tartó tanulás jegyében a képzéseknek nincs felső 
korhatára. A jelentkezők a következő két évben az ország egész területén összesen 300 képző helyen tanulhatnak majd.
A fentiekkel kapcsolatban további tudnivalók találhatók a www.tudasodajovod.hu honlapon!

A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal közleménye

Kedves Szülők!

Hívogató napok az iskolában
1. 2013. február 4. (hétfőn) 17 órától
A felnőtteknek Szülői Értekezletet, gyermekeiknek kézműves foglalkozást tartunk.
2. 2013. március 23. (szombaton) 10–12 óráig
Hívogató napot szervezünk az iskolánk iránt érdeklődő Szülők és Gyermekeik számára 
(kérjük hozzanak magukkal sportos öltözéket, tornacipőt).
3.   2013. április 11. (csütörtökön) 8.00–10:45-ig nyílt napot rendezünk, melyre szeretettel 
várjuk a jövendőbeli elsősök Szüleit, remek alkalmat kínálva arra, hogy megismerkedje-
nek a leendő elsős tanítók szakmai munkájával.
A nyílt nap órarendje: 
1. óra  8:00–8:45  Giliczáné Berecz Edina, Visontay Violetta
   Matematika 
2. óra 9:00–9:45  Benk Lászlóné, Kálmánné Bodács Emília 
   Magyar irodalom
3. óra 10:00–10:45 Beszélgetés

Garay János Általános Iskola
Köszönjük!
A médiában számos példáját láthatjuk annak, hogy egy-egy jó ügy érdekében az emberek ma is ké-
pesek az összefogásra. Ez a csoda nemrégiben velünk is megesett. S ez azért nagyon örömteli, mert a 
mai válságos időkben nem csak a családoknak, hanem az iskoláknak is szüksége van az összefogásra 
és a szülői segítségre. S ez alól a mi iskolánk, a Garay János Általános Iskola sem kivétel.
Mindig nagy öröm, amikor olyan önzetlen, lelkes emberrel találkozunk, mint Kalocsai László szülő, 
akinek aktív közreműködésével az Auchan áruház egy pingpongasztalt adományozott intézmé-

nyünknek. Az adományt a gye-
rekek nagy lelkesedéssel vették 
birtokba. Tavaly karácsonykor 
pedig gyermekének osztályát, a 
4. b osztályt lepte meg egy fan-
tasztikus léghoki asztallal.
Az iskola tanulói és pedagógu-
sai nevében az újság hasábjain 
keresztül mondunk köszönetet 
a nemes lelkű Kalocsai Úrnak az 
ajándékokért.

Barókáné Pere Katalin
és a 4.b osztály

Tanórán kívüli tevékenységek a 2013 – 2014-es tanévben
Emelt szintű angol oktatás, Angol szakkör, Angol színjátszó, 
Lovasoktatás, Emelt informatika, Tanulmányi versenyek, Ér-
dekes kísérletek szakkör, Viaszfestés, Kézműves foglalkozás, 
Népi játszóház, Furulya szakkör, Énekkar, Diáksport Egyesület

Címünk: 2151 Fót, Vásár tér 1. Telefon: 27/537-620, e-mail: 
info@fay.suli.hu;  www. fay.suli.hu

Az utóbbi időben bizony már egyre 
gyakrabban előfordult, hogy beázott 
az ovi teteje. Ez azonban már csak 
a múlt. A „sárga” Boglárka óvodára 
mára jobb napok köszöntek: hamaro-
san új tető kerül az épületre. 

Négy év – ennyi időt kellett várni az épít-
kezésre. Pontosabban az új tetőre. 
– Nagy örömünkre szolgál, hogy ha-
marosan elkészül – mondta a Fóti Hír-
nöknek Nyéki Lászlóné, óvodavezető. – 
Néha ugyan zavaró volt a fűrész hangja 
és a kopácsolás, de a cél érdekében min-
den elviselhető volt!
 Az új tető csak az első „lépcsőfok”, a fel-
újítási munkák folytatódnak. Terveznek 
még többek között festést, padlózat 
felújítást, és energiatakarékossá teszik a 
fűtést is.  A beruházást az Önkormányzat 
végzi. Bizony ráfér már az épületre a fel-
újítás és a korszerűsítés, hiszen az utóbbi 
időben napi problémákat okozott a be-
ázás. 
– A következő nagy feladatat a további 
felújítási munkák mielőbbi beindítása – 
folytatta Nyékiné, aki 1980 óta vezeti a 
több tagintézményből álló óvodát. – Re-
méljük, még az idén beindul az új, nyolc 
csoportos bölcsőde építése is!

szlj.

Fáy András EGYMI Általános Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat 
Előminősített referencia iskola

Új tetőt kapott az óvoda
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A Németh Kálmán Emlékház 
TERMŐÁG ALKOTÓMŰHELYÉNEK

foglalkozásai: februárban is szombatonként 
délelőtt: 9.30-tól 12 óráig.

Helyszín:
Kisalagi Közösségi ház ( Fót, Béke u. 33. )

Vezeti: Kiss Eszter képzőművész tanár

Érdeklődni lehet:
a 06 70 533 52 78 vagy a  06 70 331 92 36

telefonszámokon

ZÖLD JÁTSZÓHÁZ
a Németh Kálmán Emlékház  

szervezésében:

2013. február 22-én, 14.00-16.00 óráig.

Ezúttal ismét megvalósítjuk saját színes- rajzos 
terveinket, ötleteinket, hogy meglepetés   

ajándékot készítsünk szeretteinknek.

Helyszín:
Kisalagi Közösségi Ház,   Belépő: 200 Ft/fő

Kedves Szülők, Gyerekek!

A Vörösmarty Művelődési Ház szervezésében újra 
indul nagycsoportos óvodás és iskolás gyermekek 

számára a 

S a k k  k l u b ! ! !
Időpont:        szombatonként 9.00–12.00 óráig
Helyszín:       Művelődési Ház, Vörösmarty tér 3.

       Oktató:           Paksi Gyula bácsi
       Első alkalom:  január 19.

Jelentkezni munkanapokon 9.00–20.00 óráig
a művelődési ház elérhetőségein lehet.

A foglalkozás díjtalan! 

A Városi Könyvtár februári 
programjai és hírei: 

Február 16. 9:30–12:30

„Családi szombatok a könyvtárban”
Fiókkönyvtár-Kisalag

Valentin-napi kézműves foglalkozás

Február 23. 13:30–16:30

„Családi szombatok a könyvtárban”:
Gyermek részleg

Valentin-napi kézműves foglalkozás

Március 8. 17:30 
Petrezselyem Károly és Petrezselyem Brigitta
              fafaragó   tojásfestő
Felnőtt részleg kiállítása

A kiállítás március 30-ig tekinthető meg

Programjaink ingyenesek, mindenkit
szeretettel várunk!

Könyvtárosok

VÁLL ALKOZÓK FIGYELEM!
E l a d ó !

Őrbottyánban 1284 m2-es 1346 négyszögöl telken családi ház, tulajdo-
nostól, áron alul. Minden közművel ellátott. Az utca szilárd burkolatú.
 A lakás hasznos alapterülete 105 m2 + 19 m2, pince+23 m2 garázs, 

gazdálkodásra alkalmas melléképületek.

Ugyanitt építési telkek eladók.
Érdeklődni: 06-20/803-19-25

SZEMTANÚKAT KERESÜNK!
A Dunakeszi Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya nyomozást 
folytat segítségnyújtás elmulasztása bűntett miatt ismeretlen tettes ellen az 
alábbiak alapján:
2012. december 28-án 19 óra 06 perckor Fóton a Dózsa György út 42. szám 
előtti útszakaszon ismeretlen személy az általa vezetett, ismeretlen típusú, 
ismeretlen forgalmi rendszámú személygépkocsival közlekedett, melynek 
során elütötte az úttesten gyalogosan áthaladó gyermekkorú személyt, aki a 
baleset következtében súlyos sérüléseket szenvedett. 
A gépkocsi vezetője a balesetet követően megállás, segítségnyújtás és adatai 
hátrahagyása nélkül a helyszínről eltávozott.

Kérjük, aki az esettel kapcsolatban információval rendelkezik, látta az ese-
ményt, ismeri a balesetben résztvevő gépkocsi vezetőjét, illetve a gépkocsiról 
bármit tud, jelentkezzen személyesen a Dunakeszi Rendőrkapitányságon, 
vagy tegye meg bejelentését 27/341-055-ös városi, vagy a 107-es segélyhívó 
telefonszámon. A bejelentő személyét bizalmasan kezeljük. 
Segítségüket előre is köszönjük!

Dunakeszi Rendőrkapitányság
Közlekedésrendészeti Osztály
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A Fóti Római Katolikus Egyházközség 
tagjai évek óta elzarándokolnak ja-
nuár végén a Margit-szigetre, Szent 
Margit kápolnájába, ahol meghitt 
szentmise keretében emlékeznek IV. 
Béla király szent életű lányára, majd 
gyertyát gyújtanak, és egy-egy vi-
rágszálat helyeznek el a kolostorrom 
kertjében található Szent Margit sír-
helyén.
Árpád-házi Szent Margit a dalmáciai 
Klisszán született 1242. január 27-én, 
és 1270. január 18-án halt meg az ak-
kori Nyulak szigetén lévő domonkos 
kolostorban. Szülei, IV. Béla király és 
Laszkarisz Mária bizánci hercegnő a 
tatárjárás elől menekültek a Dalmát 

Fényképeket is tartalmazó kiad-
vány jelent meg a 2012-es Pest- és 
Nógrád megyei műemlékek felújí-
tásáról 600 példányban – írtuk 
előző lapszámunkban. Most be-
mutatjuk, mit írtak benne a Vörös-
marty kunyhóról.

FÓT, ÖREGHEGY,
VÖRÖSMART Y KUNYHÓ

A nádfedeles, egyterű kis szőlőhegyi 
kunyhót Fáy András és felesége a 
maguk számára építtették, a nagy 
társasági életnek helyt adó présházuk 
közelében, 1837-ben. A Fáy-présház-
ban a szüretek idején rendszeresen 
megfordultak a magyar reformkor hí-

Árpád-házi Szent Margitra
emlékeztek

„Fölfelé száll borban a gyöngy, jól teszi...”

MUSTRA

tengerpartra, és a születendő gyermeket felajánlották az Úr szolgálatára, hogy fo-
gadalmukkal megmentsék Magyarországot a tatárok további pusztításától. Margit 
ennek szellemében élte le rövid életét, 28 évét. Az önfegyelmezés és a keresztény 
szeretet példaképe lett. Az imádság erejével és bölcs tanácsaival valóban meg-
mentette a hazát a puritán életű apáca. 
Az elmúlt kétezer év alatt a katolikus egyház a Szent Család tagjain, az Aposto-
lokon, az evangélistákon és a vértanúkon kívül számos egyházi és világi vezetőt 
avatott boldoggá illetve szentté. 
Mi, magyarok joggal lehetünk büszkék arra, hogy nincs még egy olyan uralkodó-
ház, amely annyi szentet nyújtott volna a világnak, mint az Árpád-ház. Az uralko-
dásuk mintegy háromszáz éve alatt az alábbi tíz személy érdemelte ki példamuta-
tó, keresztény életével a szentté, illetve boldoggá avatást:
Szent István király †1038., Szent Imre herceg †1031., Szent László király †1095., 
a szegények megmentője Nagy Szent Erzsébet királyné †1231., Boldog Cseh Ág-
nes †1280. (III. Béla unokája), továbbá IV. Béla három lánya: Szent Kinga lengyel 
királyné †1292., Boldog Jolánta pomerániai királyné †1298., Szent Margit domon-
kos apáca †1270., majd Szent Erzsébet premontrei apáca †1297., (Nagy Szent 
Erzsébet lánya) és Árpád-házi Boldog Erzsébet †1338., III. András lánya, az Árpád-
ház utolsó sarja.
Az új időkben is avattak magyar személyt szentté, illetve boldoggá. Pl. Apor Vilmos 
püspököt, Salkaházi Sárát, Batthyány Strattmann Lászlót. Folyamatban van más 
személyek mellett Mindszenty József hercegprímás és Márton Áron erdélyi püspök 
boldoggá avatása is.
Árpád-házi Szent Margit imádságára most is nagy szükség lenne.

M.K.

rességei. A kunyhóban elhelyezett márványtábla tanúsága szerint Barabás Miklós, 
Bajza József, Bugát Pál, Czuczor Gergely, Ferenczi István, Luczenbacher János, Pó-
lya József, Szontágh Gusztáv és Vörösmarty Mihály családtagjaikkal valamennyien 
hoztak egy-egy követ a kunyhó építéséhez. 1842-ben, szüreti mulatságon Vörös-
marty e kunyhóban írta meg a Fóti dal c. hazafias versét, melyet maga szavalt el: 
„Fölfelé száll borban a gyöngy, jól teszi...” E jeles eseményre emlékezve, az utókor 
róla nevezte el az épületet. 
A kunyhó meszelt falú, fafödémes, sátortetős épület, berendezését, az egyszerűsé-
gében is bájos paraszt bútorokat 2002-ben adományozta a Magyar Filmgyártó Vál-
lalat fóti telepe. A megkopott és javítgatott épület tetőzetét már hornyolt cserép 
fedte, az ablakot kívülről drótüveg és vasrács védte. Helyreállítása során ablakait 
hagyományos, fatáblás ablakra cserélték, a tető visszanyerte ná¬fedeles kialakítá-
sát, tégla padlózatát hagyományos módon, homokba ágyazva rakták újra, a vako-
latot kijavították, a csapadékvíz elvezetéséhez az eresz alatt folyókákat alakítottak 
ki. A megújult épület ismét a fóti Öreghegy gyöngyszeme lett. A helyreállítás Fót 
Város Önkormányzata kivitelezésében készült el.

Közreműködők:
Építtető: Fót Város Önkormányzata
Építész: Czégány Sándor
Kivitelező: Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft.
Balázs Nád Kft. Pákozd
Műemlék-felügyelő: Fehér Judit

A kiadványban szintén bemutatott másik fóti műemlék felújítást, a Római Katolikus 
templom szentélyének díszítő festését a következő alkalommal tárjuk olvasóink elé.
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Sz. Látó Judit rovata

Mi, anyák...
Munkáim során sokféle anyával találkoztam: gyermekéért küzdőssel, gyermekéért harcolóssal, 
gyermekét egyedül nevelőssel…

…olyan anyákkal, akik példaképek. Azzal, amit és ahogy a gyerme-
kükért tettek és tesznek most is, minden áldott nap. Én szerencsés 
vagyok. Nem kell harcolnom, küzdenem, egyedül nevelnem. De sok-
szor eszembe jutnak ők, akiknek más lapokat osztott az élet.
Legutóbb Barbarával ismerkedtem meg egy riportom kapcsán. Sze-
mélyesen sosem találkoztunk, mert ő most éppen a kisfia, Rinat éle-
téért harcol a csontrák ellen egy londoni kórházban. Több mint tíz 
évvel ezelőtt már érte egy tragédia, amikor Neil fia a kezei között halt 
meg leukémiában – egy orvosi hiba miatt.
Hogy miért mesélem ezt? Mert ilyenkor én is – mint oly sok más anya 
– felsóhajtok: milyen jó, hogy nekem egészségesek a gyerekeim! A 
következő pillanatban pedig már azért szégyellem magam, mert 
micsoda oltári nagy ügyet csináltam a lányaim legutóbbi csíntevése 
miatt. Pedig mi ez mások tragédiájához képest!
A legtöbben tovább is lépnek, és nem foglalkoznak többet az újság-
hírnyi történetekkel. Pedig, kedves anyatársak, mi is tehetnénk ám 
valamit! És sokszor egy egészen apró kedvesség is elég, egy jelzés: 
hogy van, aki gondol rá, és szurkol neki…
Barbaráék nemsokára csomagot kapnak Londonban. Egy egész „első 
a” osztálynyi színes és vidám gyerekrajzzal kopogtat majd a postás. 
Kitaláltam, megszerveztem – szerencsére nagy örömmel segített az 
kislányom osztályfőnöke, aki szintén anyuka –, és postára adtam. (A 
gyerekek tudták, kinek rajzolják, „Gyógyulj meg Rinat” üzenetek is ke-
rültek a papírra.)
Remélem, örül majd, amikor megkapja. Talán gyorsabban gyógyul, 
ha tudja: ilyen sok kisgyerek szurkol neki. Az anyukája, Barbara pedig 
boldog lesz, hogy a fiát örülni látja. És erőt ad neki is, hogy jelet ka-
pott: gondolnak rájuk, szurkolnak nekik.
Én ennyit tehettem.
És te tettél már valami hasonló jót? Tudod: egy egészen apró dolog 
is elég…

A számok bűvöletében
Egy hónapja kezdtem az edzést: kíváncsi voltam, család-
anyaként mennyit fogyhatok, ha hetente kétszer-háromszor 
edzeni járok…
Segítségemre volt és van Körtvélyessy-Schumann Adrienn 
edző, aki jó tanácsokkal látott el. Ma már tudom, hogy a pul-
zusomnak 130 és 150 között kell lennie edzés alatt, és este hat 
után nem ehetek mást, ha éhes vagyok, csak natúr joghurtot 
vagy gyümölcsöt… Az eredmény: egy hónap alatt mínusz 
egy kiló, plusz egy új cimbi, aki nem más, mint az edző-tanács-
adóm: Adrienn. Legutóbb már viháncolva csináltunk végig egy 
zsírégető aerobik edzést…
De a java csak most jön: nálam az első hónap után következik 
a kritikus időszak. Ráadásul a szakemberek szerint két hónap 
után indulnak meg igazán a kilók lefelé. Hát, kíváncsi leszek. 
Még lelkes vagyok. Mi lesz egy hónap múlva? Elmesélem!

 „Kati néni osztályába kerülni” – sok kis ovis szüleinek ez az 
álma, amikor eljön az idő, és iskolába kell adniuk a csemeté-
jüket. De vajon mi lehet a mindig kedvesen mosolygós tanár-
nő, Rick Katalin titka?
– A titkom? Csupán annyi, hogy szeretem a munkám – mond-
ja nevetve Kati néni. – Élvezem, ha örülnek a gyerekek, ami-
kor rácsodálkoznak a lehetőségekre, a sokféle megoldásra, 
és maguk választhatják ki, hogy merről közelíthetik meg a 
„sikert”. Hiszen sikerélmény nélkül nincs lendület.
Kati néni 16 éve tanít a Garay János Általános Iskolában. Ott, 
ahol egykor még ő is diákként izgult a dolgozatíráskor.
– A tanítás előtt szülésznőként dolgoztam, így hát volt olyan 
tanítványom is, aki a kezeim között született – folytatja a 
tanárnő. – Én nagyon szerettem tanulni, valószínűleg mert 
nekem nagyon jó tanáraim voltak. Még most is szeretem a 
kihívásokat, ezért is tanultam több irányban. Szeretném ha a 
tanítványaimnak is átadhatnám ezt az érzést.
A tanárnő mindent el is követ ennek érdekében: folyamato-

Tóthné Rick Katalin a Garay iskolából

Ismeretlen Ismerősök
Köztünk élnek, naponta akár többször is összefuthatunk és találkozhatunk velük. Ismerőseink ők – is-

meretlenül, hiszen nem tudunk róluk sokat. Havonta megjelenő rovatunk februári vendége:

san ösztönzi a gyerekeket. Versenyeken indul-
nak, pályázatokra neveznek. És mindig a leg-
jobbak között végeznek. 
– A versenyek közös izgalma hozza össze az 
osztályt, ekkor ismerjük meg egymást igazán. 
Így sokkal jobban el tudjuk fogadni a másikat. 

„Nem hagyják a gyerekek, hogy fáradt legyek!”

Elképesztő ötletek születnek 
egy-egy pályázatra készülés 
során. Na és persze rengeteget 
nevetünk. Ez ad energiát, ezt ki 
nem hagynám!
A tanárnő – aki szabadidejében 
legszívesebben olvas – őszin-
tén bevallja, hogy olykor-olykor 
azért bizony ő is elfárad.
– De a gyerekek ezt nem hagyják 
– nevet. – Ők mindig a maximu-
mot várják, így én is azt várom 

tőlük. Egymásnak bizonyítunk. Lehet 
elfáradni, lehet hibázni, ez nem baj, 
ettől lesz „otthoni” a légkör, ezért szere-
tünk egymás társaságában lenni!

Sz. Látó Judit
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ETA Szent Erzsébet Katolikus 
Karitász Csoport

Otthon Segítünk Szolgálat

Adományosztást 
rendezett a Szent 
Erzsébet Katolikus 
Karitász csoport a 
Fóti Római Katoli-
kus Egyházközség 
Közösségi házá-
ban január 10-én

A Karitász csoport 
két éve kezdte 
meg tevékeny-
ségét. A Magyar 
Élelmiszerbank 

Az angol gyökerekkel rendelkező 
nemzetközi segítő hálózat, a Home 

Start tagjaként a magyar Otthon 
Segítünk Alapítvány több mint 
tíz éve segíti országszerte in-
gyenesen a kisgyermekes 
családokat. A szolgálat szülői 
tapasztalattal rendelkező, fel-

készített önkéntesekkel dolgo-
zik, akik rendszeres támogatást, 

barátságot és gyakorlati segítsé-
get ajánlanak a segítségért hozzánk 

forduló családoknak. A kicsi gyermeke-
ket nevelő családok gyakran szembesülnek a 

Egyesülettel kötött együttműködés alapján heti rendszerességgel 
adományokat juttatnak az arra rászorulóknak. Évente két alkalom-
mal, Húsvét és Karácsony előtt nagyobb élelmiszercsomagokat visz-
nek személyesen ellátottjaikhoz. Egyre nagyobb igény mutatkozott 
a ruhanemű, így télvíz idején a meleg cipők, csizmák iránt. Ezért dec-
emberben a Katolikus Egyházközség tagjai között gyűjtést hirdettek 
meg, melynek eredményéül gyűltek össze a januárban kiosztható 
adományok.
A kilenc órai kezdésre már szép számmal várakoztak a megnyíló ka-
puk előtt. Sokan kisgyermekükkel érkeztek, akik számára játékokat, 
mesekönyveket tudtak adni. Volt, aki háztartását tudta kiegészíteni 
háztartási felszerelésekkel, ágyneművel. A Szent Erzsébet Katolikus 
Karitász csoport 280 főt lát el rengeteg önkéntes munkával. A csoport 
vezetője Szécsi Csilla. Aki szívesen segítené munkájukat adománnyal, 
hogy a rászorulóknak szétoszthassák, Csillát a Római Katolikus Egy-
házközség Plébániáján vagy a 06/30-839-5588-as számon megtalál-
ják.

bizonytalanság, tanácstalanság érzésével. Különösen érezhető ez 
olyan családok esetében, akiknek rokonaik és barátaik csak ritkán 
vagy egyáltalán nem tudnak segíteni. Ezt a hiányzó baráti segítsé-
get igyekszünk elvinni a családok otthonába. Segítségnyújtásunk 
ingyenes, megelőző jellegű, de igény szerint szakemberekkel is 
együttműködve látogatjuk a családot. A segítő kapcsolat a köl-
csönös bizalomra épül, ezért nagyon fontos a titoktartás. A segí-
tés célja elsősorban a szülő saját szülői szerepében való megerő-
sítése, valamint a család értékességének felmutatása.
2003-ban, a negyedik gyermekem születése előtt találtam rá az 
Otthon Segítünk Alapítványra, mely éppen helyi szervezőket ke-
resett. Azt gondoltam, fontos lenne e segítő preventív szolgálatot 
megszervezni kisvárosunkban is, hátha lesz néhány család, akik-
nek ez segítséget jelent majd. Valóban: még össze sem toboroz-
tam az első önkéntes csapatot, már volt segítségkérő családom. 
Gondoltam, ennél jobb alkalom nem is adódhat egy kezdő szol-
gálat életében, mint hogy a szervező megpróbálja magát az első 
pillanatokban, mire is szeretne majd önkéntes segítőket találni. A 
szolgálat első fóti évei alatt a két önkéntes felkészítő tanfolyam 
során kilenc lelkes segítővel gazdagodtunk. Ám azóta sokuk el-
költözött, munkába állt – megváltoztak az élethelyzetek. De ez 
így van rendjén. Az önkéntességnek is megvan a maga helye és 
ideje. Nem elvárható több évnyi önzetlen munka, megelégedett-
séggel kell eltöltsön egy-egy felajánlott hónap vagy év. Ennek 
ellenére van olyan önkéntesünk, aki 9 év után még ma is aktív, 
bármikor segítségre fogható. Kevesen vagyunk, a segítségek 
azonban elkelnének. Ezért szeretettel várom újabb szülői tapasz-
talattal rendelkező, segítőkész önkéntes jelöltek jelentkezését 
legközelebbi felkészítő tanfolyamunkra! A 40 órás, ingyenes, fő-
képp önismereti témákkal foglalkozó tanfolyam február végén 
indul. Jelentkezés: remelinda@gmail.com 06-20-358-4016
Bővebb információ a szolgálatunkról: www.otthonsegitunk.hu

Révész Melinda

Időpontot kell kérni a laborba
Új szabály a vérvételnél!

Egy kormányrendelet hozta a változást, így tavaly szeptembertől 
már időpontot kell kérnie annak, aki vérvételre akar menni. Erre 
mindennap ugyanabban az időben van lehetőség.
Eleinte a fótiak sem fogadták kitörő örömmel, mára azonban már kez-
dik megszokni az új rendszert. Négy hónapja változott a rend.
– Tavaly szeptember huszadikától kötelező az előjegyzési rendszer, 
ami megkönnyíti a munkánkat – tudtuk meg Kissné Dudás Ilona 
szakasszisztenstől. – Általában egy hétre előre tudunk időpontot 
adni, kivételt csak azok az esetek képeznek, amikor az orvos sür-
gősséggel kéri a vizsgálatot. Ezt 
azonban külön fel kell tüntetni a 
beutalón.
A fóti rendelőben naponta negy-
venöt ember vérét tudják levenni. 
Kissné mosolyogva tette hozzá: a 
jó szívüknek köszönhetően ez a 
szám általában azért megközelíti a 
hetvenet…
– Megszokták az emberek az új 
szabályt, és pontosan érkeznek. 
Szerencsére egyre ritkábban van 
hőzöngés – folytatta Kissné. – 
Előjegyzési időpont minden nap 
10–14 óráig kérhető, a 358-738-
as közvetlen számunkon, illetve 
személyesen is a rendelőben. 

Adója 1%-ával sokat segíthet,
hogy több, biztonságban és

boldog családban élő gyermek 
legyen hazánkban.
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Otthon Segítünk Alapítvány
Köszönjük!



FÓTI HÍRNÖK

FÓTI HÍRNÖK

Eredményes ősz, külföldi részvétellel
A Fóton működő Peregrinus Harcművészeti Egyesület a sikeres 2012. év tavaszi versenyszezonját követően újult erővel vetette bele magát a mun-
kába, amely meg is hozta az eredményét az őszi szezont illetően.
Az egyesületünkben sportoló Kissimon Réka (WKF ifi válogatott kerettag) a válogatott tagjaként részt vett a csehországi Pilzenben megrendezésre 
került Euro Grand Prix Pilsen elnevezésű nemzetközi versenyen, ahol a népes mezőnyben a 4. helyig sikerült eljutnia. 

Versenyzőink a következő eredményeket érték el az őszi szezonban:

A Fóti Hírnök körkérdése:
Ön mit használ síkosság-
mentesítésre – só helyett?

MÁRKUS GÁBOR: 
Hólapát és seprű, én csak ezeket 
használom. Szeretem a környeze-
temet, a fákat, a növényeket, és 

tudom, hogy a só nagyon káros. 

SZABÓ LÁSZLÓ: 
Én egy speciális fagymentesítő 
anyagot használok, és ezt ösz-
szekeverem faforgáccsal. Nekem 
ez a recept nagyon bevált, most 
minden áldott nap használom, és 
nagyon meg vagyok vele elégedve.  

Sózni nem szabad.

iránt, illetve akik versenyeken is kipróbálnák magukat. 
Újdonság, hogy ősztől felnőtt csoport is indul. Az edzések helyszíne, időpontjai:

Helyszín: Vörösmarty Művelődési Ház (2151 Fót, Vörösmarty Mihály tér 3.)

Időpontok: Kezdők: Szerda: 1630–1730, Péntek: 1730–1830
  Felnőtt: Kedd: 1800–1930, Péntek: 1600–1730

Elérhetőségeink: 
Vezetőedző: Farkas Norbert 2. Dan 
SHOTOKAN KARATE tel: 0630/245-1512/
Email: peregrinushe@gmail.com 
http://peregrinushe.atw.hu

• Goju Kupa (Szombathely) Kissimon Réka: Kumite 1. hely
• Céghmester Kupa: (Mogyoród.) Kissimon Réka: Kumite: 3. hely
• Euro Grand Prix Pilsen (Csehország): Kissimon Réka: Kumite 4. hely
• Balaton Karate Kupa: (Siófok) Kissimon Réka: Kumite 1. hely
• Tatami Team Kupa (Budaörs) Bánáti Mimi: Kata 2 hely
• WKF Diákolimpia (Budapest): Bánáti Mimi: Kata 1. hely
  Kissimon Réka: Kumite 2. hely
  Juhász Anna Flóra: Kumite 3. hely

2013. január 17–20. között került megrendezésre Fóton a II. Pereg-
rinus Téli edzőtábor, ahol csoportbontásban (fehér övesek, színes 
övesek) közel 30 fő vett részt. A tábor végét vizsga zárta, ahol min-
denki sikeresen szerepelt, és előreléphetett egy fokozatot.

Amennyiben bárki csatlakozni szeretne, a Peregrinus Harcművészeti 
Egyesület a következő helyszínen és időpontokban várja mindazok 
jelentkezését, akik érdeklődnek a tradicionális Shotokan karate 

Minden érdeklődőt
szeretettel várunk!


