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Nagy sikerrel zajlott a Zeng a Lélek hagyományőrző fesztivál
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A Zeng a Lélek rendezvény a környék nagy és kedvelt hagyományőrző fesztiválja, amely messziről ide vonzza a fellépő 
csoportokat, a kézműves mesterségek művelőit és természetesen az érdeklődő lakosokat, különösen a gyermekes csa-
ládokat. Nevezhetnénk Pest megyei nemzeti találkozónak, mely felemelő érzéseket ad mindazoknak, akik fogékonyak 
hagyományainkra, s szívesen művelik is azokat, legalább ilyen sátoros alkalmakkor. Így történt ez június 8-án is, ez volt 
a kilencedik alkalom. Még a váratlan és kiadós zápor sem tudta elvenni a sokaság kedvét. Volt elegendő sátor és eser-
nyő, jókedvből, mosolyból pedig töménytelen. A rendezvényről Sass Pál, az egyik fő szervező véleményét adjuk közre.

Zeng a Lélek Népművészeti Egyesület

Amikor még nem esett az eső

Sándor atyának tetszik az élettel teli udvar Sass Pál, a rendezvény főszervezője

Az egyik fellépő együttes Ez már a kilencedik nyárköszöntő 
népművészeti fesztivál. Az ötlet, a 
már több mint tíz éve működő tánc-
házunkban fogalmazódott meg. Az 
eseményt a templom melletti kato-
likus közösségi ház udvarán tartjuk. 
Igyekszünk egyszerre bemutatni a 
népművészet minden ágát. A szín-
padi műsorok mellett lehetőséget 
nyújtunk arra, hogy az érdeklő-
dők különböző kézműves foglal-
kozásokon vehessenek részt. Úgy 
rendeztük el az egészet, hogy aki 
kézműveskedik, az is nyomon tudja 
követni a színpadi forgatagot. 

Maga a fesztivált kimondottan civil 
kezdeményezés, négy-öt egymás-
sal barátságban álló család rendezi, 
akiket a népművészet szeretete köt 
össze. Ők hozták létre a Zeng a Lélek 
Népművészeti Egyesületet. Termé-
szetesen ez a négy – öt család nem 
tudna létrehozni egy ilyen komoly 
és sokrétű rendezvényt, mellettük 
nagyon sok önkéntes segítőnk van, 
a jegyszedőtől a takarítón át közel 
100 ember társadalmi munkában 
segíti ezt a rendezvényt. Kértünk 
és kaptunk támogatást az Önkor-
mányzattól, a Művelődési Háztól, a 
területet pedig a Katolikus Egyház 
bocsájtja a rendelkezésünkre. 
A belépés díja csak jelképes összeg, 
mivel nem hasznot szeretnénk elér-
ni. Még így is ráfizetésesek vagyunk, 
ámbár próbáljuk a költségeinket 
minél alacsonyabban tartani. A fel-
lépők és a foglalkozások vezetői 
többnyire ingyen, baráti gesztusból 
vesznek részt az eseményen, de a 
profi fellépőknek kell egy alacso-
nyabb összeget adnunk. 
A fellépők között láthatjuk a környe-
ző települések ifjúsági zenekarait és 
néptáncegyütteseit, akik késő estig 
betöltik a színpadot. Utána éjfélig 
maradunk, átalakulunk táncházzá. 
Ez a rendezvény csúcspontja, a mél-
tó befejezés.
Az eső sem zavarta meg nagyon a 
rendezvényt, mivel mi egy baráti, 
családias társaság vagyunk, a várat-
lan helyzetekre tudunk rugalmasan 
alkalmazkodni. A hangulatból lehet 
érzékelni, hogy ez nem szegte ked-
vét se a fellépőknek, se a résztvevők-
nek. 
Még rengeteg dolgot el lehetne me-
sélni a Zeng a Lélek-ről, de erről nem 
beszélni kell, hanem megtapasztal-
ni. Aki kíváncsi jöjjön el és érezze jól 
magát közöttünk.
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Levonult az ár!
Árvíz

 
Falnak feszül a víz

Ember építette falnak
Pedig ez a táj

Hozzá tartozott
Nem érti miért

Miért vette el az ember
 

Falnak feszül a víz
Túl oldalán feszül az izom

Övé a táj
Nem érti miért
Miért jön az ár

 
Falnak feszül a víz

Ahol tud, tép, szakít
Betör a víz

Épül a gát, a második
Örök háború, ez az árvíz. 

Speier Viktor

„Bár sok nehéz napot kellett átélnie, Pest 
megyének az elmúlt két hétben a Duna 
rendkívül magas vízállása miatt, a felkészü-
lés alapossága, valamint a hivatásosok és 
civilek összefogása eredményeként sikerült 
a gátak mögött tartani a megáradt folyót” – 
mondta a Pest megyei árvízhelyzet kapcsán 
Tarnai Richárd kormánymegbízott, Pest me-
gye védelmi bizottságának elnöke.
Folyamatosan járta a nehéz napokban Pest 
megye 23 árvíz kapcsán érintett települését 
Tarnai Richárd, hogy tájékozódjon az éppen 
aktuális helyzetről, és első kézből szerezzen 
információkat az esetleges problémákról, 
anyag-, eszköz- vagy ember hiányról. 
A legveszélyeztetettebb településeket – 
Nagymaros, Kismaros, Vác, Visegrád, Duna-
bogdány, Tahitótfalu, Kisoroszi, Szigetmo-

Pest Megyei

Kormányhivatal

nostor - a megyei védelmi bizottság elnöke naponta többször is felkereste, de a védekezésben aktívan 
résztvevő, árvízzel kevésbé sújtott déli járások településeit is végigjárta.
„Szentendrén kiválóan vizsgázott az ország első mobilgátja, a védekezés folyamán semmilyen problé-
ma nem lépett fel. Bízunk abban, hogy hosszú távon hasonló technikával védekezhetünk a Dunakanyar 
több veszélyeztetett pontján is” – hangsúlyozta Tarnai Richárd.

A kormány július 19-ig meghosszabbította az árvíz sújtotta megyékben a veszélyhelyzetet, Pest megyében már lassan visszatér az élet a 
rendes kerékvágásba. A június 15-i hétvégén több százan megfeszített munkával dolgoztak a megyében azon, hogy járhatóvá váljanak a 
lezárt útszakaszok. Ennek köszönhetően átadták a forgalomnak a 2-es számú főút Dunakeszitől Budapestig tartó szakaszát, a 11-es számú 
út Visegrádtól Budapestig tartó szakaszát, és a 12-es számú út Vác és Nagymaros közti szakaszát is. 

Az árvíz az egész országot foglalkoztatta, s mint ilyen, a világháló közösségi oldalain is nagyon sok írás jelent meg.
Vannak köztük tanulságosak. Két ilyen véleményt tárunk most olvasóink elé és egy verset.

Ünnep a bajban
Aludtam rá egyet, hogy biztosan meg tudjam fogalmazni, mit lát-
tam az árvízben dolgozó embereken. Boldogok – a baj kellős kö-
zepén. Igenis boldogok: a középkorú hölgy, aki hét közben unott 
arccal veszi át a hivatalban a papírokat, most a szakadó záporban 
sem hagyja abba a zsákok pakolását. Az eladó, aki, pontosan hat-
kor, akkor is lehúzza a rolót a kisboltban, ha pár elkésett vevő futva 
érkezik a busztól, most nyakig sárosan cipekedik. A szabadnapjain; 
a legendásan kelletlen autószerelő a legnagyobb zsákokat veszi 
a vállára. Cipekedés közben félmeztelen férfiak évődnek az asz-
szonyokkal, akik kacagva válaszolnak nekik. Vadidegen emberek 
szólnak egymáshoz a legnagyobb közvetlenséggel, bizalommal és 
figyelmességgel...
Aztán késő este, a sötétben, kis csapatokban indulnak hazafelé, fá-
radtan, vizesen, mocskosan és szakadtan. Nem várnak köszönetet. 
Eltölti őket egyfajta csendes elégedettség. Csak tér kell az embe-
reknek: igazi, valóságos feladat. Alkalom, hogy megmutathassák, 
mi mindenre képesek igazán. Ezt is az árvíz hozta: a lehetőséget, 
hogy olyannak láthassuk egy időre magunkat, amilyenek mindig is 
szerettünk volna lenni.

Vízválasztó
Lassan besötétedik, de az emberek ugyanolyan ritmusban dolgoz-
nak a gáton. Az esti zivatartól nem csak ők áztak bőrig: a homok is 
megszívta magát, kővé keményedtek a zsákok. Gyorsan hűl a leve-
gő, aki egy percre megáll a pakolásban, már megborzong a hideg-
ben...
A Duna csak jön. Halkan, csendben, minden percben emelkedik egy 
kicsit, félóránként szemmel is látható, hogy feljebb van... de ugyan 
úgy emelkedik a töltés is, mindig valamivel magasabbra, mint az ár. 
Percről percre, óráról órára, egyforma erővel dolgoznak az emberek. 

Hogy kerültek ide? Jöttek, maguktól, dolgozni. Most senki nem kért 
tőlük CV-t és motivációs levelet (, hogy aztán egy válasz e-mailt se 
kapjanak, még annyit sem, hogy „sajnáljuk, de most nem kérjük...).A 
gáton nincs SAP rendszer – mégis mindenki teszi a dolgát. Nincse-
nek márkás lapátok – csak fanyelűek. Nincsenek cuki gumicsizmák. 
Nincs reporting, nincs meeting. A marketing osztály léte is új ér-
telmet nyer, kiderül, egészen jól tudnak lapátolni, ha kell..... és kell! 
A Duna csak jön. Ha most ezek az emberek haza mennek, mert éhe-
sek, fáradtak és fáznak, a víz betör a szemközti házakba. Minden-
ki marad a helyén. A piszkos, szürke áradat annyi mindent tisztára 
mos.
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Képviselő-testületi határozatok
186/2013. (IV.04.) KT. HATÁROZAT
A 39/2013 (I.23.) sz KT határozat módosítása a köz-
beszerzési Bíráló Bizottság személyi összetételében 
történő változás miatt, valamint döntés az ajánlat-
tételi határidők meghosszabbításáról 
1. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy módosítja 
a 39/2013. (I.23.) sz. KT határozatának 3./ pontját 
(Fót, Eötvös u. 2. szám alatti új háziorvosi rendelő 
kivitelezési közbeszerzési eljárásának megindítá-
sáról) és a hatályos közbeszerzési törvény szabá-
lyozása szerint megbízza a bíráló bizottságban 
való részvételre Bene Szilvia és dr. Szádoczki An-
namária köztisztviselőket és Dobsa Sándor köz-
beszerzési tanácsadót.
2. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Bíráló 
Bizottság döntését tudomásul veszi, és ennek 
alapján az 59/2013. (II.13.) KT számú határozat 
(Döntés a Fót, Eötvös u. 2. szám alatti új háziorvo-
si rendelő kivitelezési közbeszerzési eljárásának 
ajánlati felhívásáról) mellékletét képező ajánlati 
felhívásban szereplő határidőket 30 nappal meg-
hosszabbítja.
3. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az 
59/2013. (II.13.) számú határozatának (Döntés a 
Fót, Eötvös u. 2. szám alatti új háziorvosi rendelő 
kivitelezési közbeszerzési eljárásának ajánlati fel-
hívásáról) mellékletét képező ajánlati felhívásban 
szereplő határidőket az alábbiak szerint módosít-
ja:
IV.3.3),IV.3.4.), IV..3.8.) pontok esetében (ajánlatté-
teli határidő):2013. április 15. 10:00
V.3.1.) pont esetében (első tárgyalási forduló): 
2013. április 22. 10:00

187/2013. (IV.15.) KT. HATÁROZAT
Az Apponyi Franciska Óvoda Ibolyás úti tagóvo-
dájának férőhely bővítése tárgyában indított köz-
beszerzési eljárás ajánlattételi határidejének meg-
hosszabbításáról
1. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 79/2013. 
(II.20.) számú határozatának (Döntés az Apponyi 
Franciska Óvoda Ibolyás úti tagóvodájának fé-
rőhely bővítése című KMOP-4.6.1-11-2012-0013 
azonosító számú pályázat tárgyában kivitelezési 
közbeszerzési eljárásnak megindításáról) mellék-
letét képező ajánlati felhívásban szereplő határ-
időket 12 nappal meghosszabbítja.
2. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 79/2013. 
(II.20.) számú határozatának (Döntés az Apponyi 
Franciska Óvoda Ibolyás úti tagóvodájának fé-
rőhely bővítése című KMOP-4.6.1-11-2012-0013 
azonosító számú pályázat tárgyában kivitelezési 
közbeszerzési eljárásnak megindításáról) mellék-
letét képező ajánlati felhívásban szereplő határ-
időket az alábbiak szerint módosítja:
IV.3.3),IV.3.4.), IV..3.8.) pontok esetében (ajánlatté-
teli határidő):2013. április 29. 10:00
V.3.1.) pont esetében (első tárgyalási forduló): 
2013. május 06. 10:00

188/2013. (IV.17.) KT. HATÁROZAT
Polgármesteri beszámoló
A Képviselő-testület nem fogadja el az előző kép-
viselő testületi ülés óta eltelt időszak fontosabb 
események tárgyában ismertetett polgármesteri 
beszámolót. 
189/2013. (IV.17.) KT. HATÁROZAT
A Fót Fejlődésért Közalapítvány támogatása
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Fót Fejlő-
déséért Közalapítvány 1%-kal kapcsolatos bevé-
teli forrást generáló céllal szórólap elkészítésének 
költségét az önkormányzat megelőlegezi 320 
e Ft összegben a költségvetés általános tartalék 
sorának terhére. A kölcsön lejárta 2013. decem-
ber 31.

191/2013. (IV.17.) KT. HATÁROZAT
Az Apponyi Franciska Óvoda pályáztatási ütemter-
vének 6. pontja szerinti vezetői beszámoló elfoga-
dása
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az Appo-
nyi Franciska Óvoda vezetője, Koczur Györgyné 
2009-2013. évi beszámolóját elfogadja.

192/2013. (IV.17.) KT. HATÁROZAT
A Dunakeszi Rendőrkapitányság, a Fót Rendőrőrs 
és a Fóti Közhasznú Polgárőr Egyesület 2012. évi 
munkáját értékelő beszámoló elfogadása
1. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Dunake-
szi Rendőrkapitányság vezetőjének a Dunakeszi 
Rendőrkapitányság 2012. évi munkáját értékelő 
beszámolóját elfogadja.
2. Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
úgy dönt, hogy Fót Rendőrőrs parancsnokának 
Fót város közbiztonsági helyzetéről szóló 2012. 
évi beszámolóját elfogadja.

193/2013. (IV.17.) KT. HATÁROZAT
A Dunakeszi Rendőrkapitányság, a Fót Rendőrőrs 
és a Fóti Közhasznú Polgárőr Egyesület 2012. évi 
munkáját értékelő beszámoló elfogadása
A Képviselő-testület a Fóti Közhasznú Polgárőr 
Egyesület 2012. évi tevékenységéről szóló szak-
mai beszámolót elfogadja.

194/2013. (IV.17.) KT. HATÁROZAT
A Dunakeszi Rendőrkapitányság, a Fót Rendőrőrs 
és a Fóti Közhasznú Polgárőr Egyesület 2012. évi 
munkáját értékelő beszámoló elfogadása.
A Képviselő-testület megköszöni mindazok 
munkáját, így a Dunakeszi Rendőrkapitányság-
nak, Fót Rendőrőrsnek, a Polgárőrségnek, a me-
zőőröknek és mindazon állampolgároknak, akik 
a város közbiztonsága érdekében tevékenyen 
közreműködtek.

195/2013. (IV.17.) KT. HATÁROZAT
Fót történelmi városközpont belső városmagjának 
kialakítása, szabályozási irányelvei, a MŰ-HELY Zrt. 
által készítendő részletes szabályozási terv számára
A Képviselő-testület a történelmi városközpont 
részeként a városmag szabályozására, a város új 
főtere kialakítása körülményeire, az új városhá-
za helyének meghatározására az alábbi döntést 
hozza:
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 1124/2 és 
a 1124/3 és a 1123-as hrsz-ú területet jelöli ki vá-
rosháza építése számára. E célból a Polgármester 
vezetésével Pozderka Gábor és Bartos Sándor al-
polgármesterek, Chrobák Zoltánné dr. jegyző és 
Csízik Melinda ügyfélszolgálati és hatósági osz-
tályvezető folytassák le az egyeztető tárgyaláso-
kat az ingatlantulajdonossal a tulajdonjog meg-
szerzésére, melynek határideje 2013. június 1.

196/2013. (IV.17.) KT. HATÁROZAT
Fót történelmi városközpont belső városmagjának 
kialakítása, szabályozási irányelvei, a MŰ-HELY Zrt. 
által készítendő részletes szabályozási terv számára
A Képviselő-testület a történelmi városközpont 
részeként a városmag szabályozására, a város új 
főtere kialakítása körülményeire, az új városháza 
helyének meghatározására az alábbi döntéseket 
hozza:
1. A fóti 1526 hrsz-ú ingatlanon álló, „Pirok-ház” 
rekonstruálásra, korszerűsítésére, (bővítésre) ke-
rüljön azzal a céllal, hogy ismét eredeti funkció-
nak megfelelően pékség kerüljön kialakításra. A 
1527 hrsz-ú ingatlan (Városháza Kossuth L. utcai 
épület tömbje) mind három épülete, valamint 
a 1528/1 hrsz-ú (vasbolt, virágbolt) ingatlanon 
meglévő épülete bontásra kerüljön. A 1307 
hrsz-ú utca (a Városháza két épületét elválasztó 

utcaszakasz) és a Kossuth L. utca felé eső részen a 
1526, 1527, 1528/1, hrsz-ú ingatlanokat magába 
foglaló tömbben, valamint az ehhez csatlakozó 
új orvosi rendelő telkén (1530 hrsz-ú ingatlan)  
5,00 m-es építménymagasság és zártsorú beépí-
tési mód kerüljön meghatározásra.
2. A fóti 1306 hrsz-ú ingatlanon (jelenlegi Város-
háza Vörösmarty téri épülete) meglévő épületek 
(főépület, faépület, mosdó-iktató-irattár-iroda 
funkciójú épület) lebontásra kerüljenek.
3. A fóti 1308, 1309/1, valamint a 1309/2 hrsz-ú 
ingatlanok (Evangélikus templommal szemben 
lévő tömb) változatlanul megmaradnak egy zárt 
telektömb formájában.
4. A fóti 1305/1 hrsz-ú ingatlanon meglévő keres-
kedelmi és szolgáltató funkciót betöltő pavilon 
jellegű épületek (faépületek) lebontásra kerülje-
nek.
5. A fóti 1311 hrsz-ú ingatlanon meglévő épület 
(régi Újvári-ház) bontásra kerüljön.
6. A fóti 1312 hrsz-ú „utca” megjelölésű ingat-
lan gépjárművel történő közlekedésre alkalmas 
funkciója megszűnjön és csatlakozzon a kialakí-
tani kívánt térhez.
7. A fóti 1313 hrsz-ú ingatlanon meglévő építmé-
nyek (jelenlegi falu-udvar) lebontásra kerüljenek.
8. A fóti 1314 hrsz-ú ingatlanon meglévő lakó és 
melléképület (Nyíri-ház) lebontásra kerüljön.
9. A fóti 1315 hrsz-ú ingatlanon meglévő lakó és 
melléképület (Nyíri-ház mögötti) lebontásra ke-
rüljön.
10. A fóti 1316 hrsz-ú ingatlanon meglévő épü-
letek (gesztenyés előtti) megmaradjanak, de a 
hozzá tartozó telek mérete a 1315 hrsz-ú ingatlan 
telekhatárvonalával párhuzamosan a megfelelő 
teresedés érdekében csökkenjen.
11. A fóti 1300 hrsz-ú ingatlanon meglévő épü-
letek, építmények a védettség alatt álló katolikus 
óvoda főépületének a kivételével lebontásra ke-
rüljenek.
12. A fóti 1302 hrsz-ú ingatlanon meglévő épület 
(Somlyó-sütöde) üzemi épületrészei lebontásra 
kerüljenek, a fóti 1302 (Somlyó-sütöde árusító 
épületrésze), 1301 hrsz-ú (papír-írószer, lottózó-
virág bolt, cukrászda) ingatlanokon megmaradni 
tervezett épületek Vörösmarty tér felöli homlok-
zata színben és formában megegyezően, össz-
hangban kerüljön kialakításra.
13. A fóti 1303 hrsz-ú ingatlanon (Dömény-ház) 
meglévő lakóépület eredeti formájába kerüljön 
visszaállításra, a meglévő gazdasági épület Vö-
rösmarty tér felöli része lebontásra kerüljön. 
14. A fóti 1304/2 hrsz-ú ingatlanon meglévő gaz-
dasági épület eredeti formájában kerüljön vissza-
állításra, a hozzá csatlakozó két épületmaradvá-
nya elbontásra kerüljön. 
15. A fóti 1304/1 hrsz-ú ingatlanon meglévő épü-
let (Kalácska ház) felújításra kerüljön, úgy hogy 
városközponti funkció elhelyezésére alkalmas 
legyen.
16. A katolikus templom előtti 1299 hrsz-ú in-
gatlanon meglévő parkoló a mai rendezetlen 
állapota miatt,  kétoldalas parkolási lehetőség 
biztosításával kerüljön kialakításra, úgy hogy az 
„Óvoda-kerthez” csatlakozó területen is legyen 
lehetőség parkolni (az Óvoda-kert felőli parkoló 
kiépítésének feltétele a 1297 hrsz-ú ingatlanon 
lévő „Kulcsos ház” elbontása).
17. A fóti 1297 hrsz-ú ingatlanon (Kulcsos-ház) 
meglévő épület, építmény bontásra kerüljön.
18. A fóti 1298 hrsz-ú ingatlanon meglévő köz-
park (Óvoda-kert) kertépítészeti terv alapján 
kerüljön átépítésre, úgy, hogy a meglévő nö-
vényállomány mellé további kerüljön ültetésre. 
A katolikus templomra merőlegesen (a templom 
tengely vonalával megegyezően) és párhuzamo-
san (a park hossztengelyének vonalában) sétáló 
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út alakuljon ki. (A terület kialakításának a felté-
tele a 1297 hrsz-ú ingatlanon lévő „Kulcsos ház” 
elbontása).
19. A fóti 1124/2 hrsz-ú ingatlanon meglévő élel-
miszer áruház és melléképülete  bontásra kerül-
jön.  Az áruház mai gazdasági udvara az új köz-
épület – városháza – számára parkolóhelyként 
szolgáljon.
20. A fóti 1124/3 hrsz-ú ingatlanon az élelmiszer 
áruház előtti meglévő parkoló szűnjön meg, és a 
szomszédos telekre az új középület – városháza – 
funkciójához igazodó, a vele szemközti új térren-
det is figyelembe vevő kiemelt minőségi köztér 
kerüljön kialakításra úgy, hogy ezzel párhuzamo-
san a közúti forgalmi csomópont kialakítása is 
kerüljön megvizsgálásra.
21. A Szeberényi u. – Óvodakerttel szembeni 
utcaszakasz – a jelenlegi Vörösmarty tér által ha-
tárolt területen, kivéve a 1308, 1309/1, 1309/2 
hrsz-ú ingatlanok által alkotott tömböt –  alakul-
jon ki az új Vörösmarty tér és
a fent megfogalmazott területen belül alakuljon 
ki egy kisebb tér is, mely a jelenlegi katolikus 
Óvoda udvara és a lebontásra szánt sütőüzem 
közös területéből tevődik össze. (Kizárólag akkor 
lehetséges, amennyiben a sütőüzem lebontásra 
kerül). 
22. A Városmagot összefoglaló a 21-22 pontban 
rögzített terülten szabadon álló beépítési mód, 
40%-os beépítettség, 5,00 m-es építménymagas-
ság, 20%-os zöldfelület kerüljön meghatározásra. 

197/2013. (IV.17.) KT. HATÁROZAT
A városi főépítész feladatkörének kiegészítése
A Képviselő-testület javasolja, hogy a polgár-
mester egészítse ki úgy a főépítész munkaköri 
leírását, hogy az a településképi véleményezé-
si-  illetve településképi bejelentési eljárásokról 
szóló önkormányzati rendeletek alkalmazása so-
rán készülő szakmai állásfoglalásait egy e célból 
létrehozott szakmai munkacsoport javaslatának 
figyelembevételével közösen, azzal konszenzus-
ban hozza meg, melynek tagjai:
• Prof. Dr. Müller Ferenc városi főépítész,
• Csízik Melinda Hatósági és ügyfélszolgálati osz-
tályvezető,
• Tóth Imre építésügyi és szolgáltató pont ügyin-
téző,
• Németh József építészmérnök és
• Czégány Sándor építészmérnök.

198/2013. (IV.17.) KT. HATÁROZAT
A Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módo-
sítása
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy 
terjessze be a Polgármesteri Hivatal alapító okira-
tának módosítását a Jegyző hatáskörébe tartozó, 
szociális ágazatot érintő szakfeladatok megjelö-
lésével.

199/2013. (IV.17.) KT. HATÁROZAT
A közszolgálati tisztviselők törzsgárda juttatása
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a fóti ön-
kormányzati intézményekben, illetve azok előd-
intézményeiben letöltött szolgálati idő kerüljön 
beszámításra a törzsgárda juttatásnál. Felkéri a 
Jegyzőt, hogy ennek tekintetében dolgozza ki a 
törzsgárda juttatás szabályozását. 

200/2013. (IV.17.) KT. HATÁROZAT
A közalkalmazotti megállapodás aláírása
A Képviselő-testület felhatalmazza polgármes-
tert, hogy a 170-es számú előterjesztés 4. számú 
melléklete szerinti tartalommal a közalkalmazotti 
megállapodást aláírja. 

201/2013. (IV.17.) KT. HATÁROZAT
A közalkalmazottak és köztisztviselők juttatásainak 
és jogviszonyának egyes kérdései
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy 
a 2013. évi költségvetés I. számú módosítását úgy 
terjessze elő, hogy a közalkalmazottak és köz-
tisztviselők részére az alábbi adható juttatások 
céltartalékból történő átcsoportosítását az intéz-

ményi költségvetés előirányzatai közé vezesse át.   
• Törzsgárda jutalom a KIK fenntartásában lévő 
intézmények alkalmazottainál 
• Egyszeri kereset-kiegészítés (bruttó 100.000 Ft/
fő béren kívül juttatás)
• Bankszámla átutalási költségtámogatása bruttó 
18.000 Ft/fő 
A képviselő-testület felhatalmazza az intézmé-
nyek vezetőit, hogy a fentiek szerinti kifizetések-
ről gondoskodjanak. 

202/2013. (IV.17.) KT. HATÁROZAT
Döntés a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 
szerződésről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy – a hulladék-
ról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 33. § (1) be-
kezdése alapján, figyelemmel a közbeszerzések-
ről szóló, többször módosított 2003. évi CXXIX. 
törvény 2/A. §-ában rögzített kivételszabályra, 
– az egyrészről Fót Város Önkormányzata (szék-
hely: 2151 Fót, Vörösmarty tér 1.), másrészről az 
Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális 
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Ön-
kormányzati Társulás (2100 Gödöllő, Dózsa Gy. 
út 69., adószám: 15566609-2-13), harmadrészről 
a Zöld Híd Régió Környezetvédelmi és Hulladék-
gazdálkodási Kft. (2100 Gödöllő, Dózsa Gy. út 
69., Cg.: 13-09137208, adószám: 22666794-2-13) 
között, a 2013. január 1. – 2017. december 31. 
időszakra vonatkozó, ZHR-1007 számú Hulla-
dékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést az 
alábbiakban részletezett módosításokkal, illetve 
kiegészítéssel elfogadja.
• III. fejezet 13/i) Közszolgáltató, az Önkormány-
zattal előzetesen egyeztetett időpontban, évi 
egy alkalommal, felügyelt gyűjtőpontos lomta-
lanítást végez, melynek keretében kizárólag a 
nagydarabos lomhulladékok kerülnek átvételre. 
A lomhulladékok körébe tartozó hulladékok az 
5. számú hirdetményben találhatók. Az így vég-
zett lomtalanítás költségét a közszolgáltatási díj 
tartalmazza.
• IV. fejezet 4/k) Ha az Önkormányzat díjkedvez-
ményt, mentességet, vagy ingyenességet állapít 
meg az ingatlantulajdonos részére, a felmerülő 
költségeket a Közszolgáltató számára a besze-
dési időszakot követően 15 banki napon belül a 
Közszolgáltató által kiállított számla alapján meg-
fizeti.
• XII. fejezet 9) Az Együttműködő felek kijelentik, 
hogy jelen szerződés aláírásával egyidejűleg, 
az egyrészről Fót Város Önkormányzata (szék-
hely: 2151 Fót, Vörösmarty tér 1.), másrészről az 
Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális 
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Ön-
kormányzati Társulás (székhely: 2100 Gödöllő, 
Dózsa Gy. út 69., adószám: 15566609-2-13), har-
madrészről a Zöld Híd Régió Környezetvédelmi 
és Hulladékgazdálkodási Kft. (székhely: 2100 
Gödöllő, Dózsa Gy. út 69., Cg.: 13-09137208, adó-
szám: 22666794-2-13) között, 2011. szeptember 
21. napján aláírt Települési szilárd hulladékkeze-
lési közszolgáltatási szerződést közös megegye-
zéssel megszűntetik.

203/2013. (IV.17.) KT. HATÁROZAT
Döntés a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 
szerződésről
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy 
vegye fel a kapcsolatot a Zöld Híd Régió Kft-vel, 
hogy tárgyi eszközökkel segítse az újonnan ala-
kuló helyi termelői piac hulladékgazdálkodási 
feladatainak ellátását, valamint vegyen részt az 
iskoláskorúak környezettudatos nevelésében.

204/2013. (IV.17.) KT. HATÁROZAT
Döntés a „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási 
rendszerek továbbfejlesztése” című pályázat (KEOP-
1.1.1/B) pályázati lehetőségeiről

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy „a Települési 
szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek tovább-
fejlesztése” című, KEOP-1.1.1/B pályázat újbóli 
megnyitását követően a jelenleg 109 tagönkor-
mányzatot tömörítő Észak-Kelet Pest és Nógrád 

Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Kör-
nyezetvédelmi Önkormányzati Társulás kereté-
ben kíván részt venni.

205/2013. (IV.17.) KT. HATÁROZAT
Döntés Fót, Vörösmarty tér 3.sz. alatti Művelő-
dési Ház felújítása, bővítése, akadálymentesítése 
tárgyában kivitelezési közbeszerzési eljárásának 
megindításáról, ajánlattételi felhívásról, valamint a 
hozzá kapcsolódó dokumentumokról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a „Döntés 
Fót, Vörösmarty tér 3.sz. alatti Művelődési Ház 
felújítása, bővítése, akadálymentesítése tárgyá-
ban kivitelezési közbeszerzési eljárásának meg-
indításáról, ajánlattételi felhívásról, valamint a 
hozzá kapcsolódó dokumentumokról” tárgyban 
készült előterjesztés 3. sz. mellékletét képező lis-
ta egészüljön ki a Lakmé Kft-vel (1157 Budapest, 
Nyírpalota utca 61.).

206/2013. (IV.17.) KT. HATÁROZAT
Döntés Fót, Vörösmarty tér 3.sz. alatti Művelő-
dési Ház felújítása, bővítése, akadálymentesítése 
tárgyában kivitelezési közbeszerzési eljárásának 
megindításáról, ajánlattételi felhívásról, valamint a 
hozzá kapcsolódó dokumentumokról
1. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Fót, 
Vörösmarty tér 3. szám alatti Művelődési Ház ki-
vitelezésére a mellékelt (2. sz. melléklet) ajánlati 
felhívás, valamint  szerződéstervezet alapján a 
közbeszerzési eljárást megindítja.
2. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Fót Vö-
rösmarty tér 3. szám alatti Művelődési Ház felújí-
tására, bővítésére, és akadálymentesítésére az 
ajánlati felhívást a 3. sz. melléklet szerinti gazda-
sági társaságoknak megküldi.
3. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Fót, Vö-
rösmarty tér 3. szám alatti Művelődési Ház felújí-
tására, akadálymentesítésére valamint bővítésé-
re, kivitelezésére lefolytatott közbeszerzési eljárás 
nyertesének személyére vonatkozó döntést a 
Képviselő-testület hozza meg.

207/2013. (IV.17.) KT. HATÁROZAT
Döntés az önkormányzati folyószámla vezeté-
se tárgyában lefolytatandó közbeszerzési eljárás 
ajánlati felhívásáról
1. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy Fót Város 
Önkormányzat költségvetési számlájának veze-
tésére a mellékelt közbeszerzési eljárás megindí-
tó felhívás alapján a közbeszerzési eljárást meg-
indítja.
2. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy Fót Város 
Önkormányzat költségvetési számlájának veze-
tésére a közbeszerzési eljárás megindító felhívást 
a mellékelt pénzügyi intézményeknek megküldi.

208/2013. (IV.17.) KT. HATÁROZAT
Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2012. évi mun-
kájáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy elfogadja a 
Polgármesteri Hivatal 2012. évi munkájáról szóló 
beszámolót.

209/2013. (IV.17.) KT. HATÁROZAT
A Dunakeszi Kistérség Többcélú Társulása 2012. évi 
beszámolójának elfogadása
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Dunakeszi 
Kistérség Többcélú Társulás 2012. évi munkájáról 
szóló beszámolót akként fogadja el, hogy az elő-
terjesztés 1. sz. mellékletében szereplő beszámo-
lóból kerüljön törlésre a következő mondat: 
„Az új közbeszerzési eljárás lebonyolítását köve-
tően elindult a kistérség három településén egy 
költséghatékonyabb, korszerűbb, a lakossági igé-
nyeket jobban kielégítő központi orvosi ügyeleti 
ellátás, mely jelentős megtakarítást eredménye-
zett a tagönkormányzatoknak.”
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A júniusi képviselő-testületi ülésről
A júniusi képviselő-testületi ülésen a képviselők hossza vita után, meg-
szavazták a Vörösmarty Mihály Művelődési Ház felújításához szükséges 
következő lépést, kiválasztották a közbeszerzési eljárás alapján pályázó 
vállalkozók közül, melyik legyen a kivitelező. Ilyenkor, a központilag sza-
bályozott eljárás szerint, van még fellebbezési lehetőség, de ha ez erre 
fönntartott időtartam fellebbezés nélkül eltelik, akkor megtörténhet 
a szerződéskötés a győztes céggel, s elkezdődhet végre a kivitelezési 
munka. 
Azt gondolhatnánk, hogy mindenki örülhet, ha végre az oly hosszú ideje 
várt munka, a városközpont meghatározó jelentőségű – jelenleg sajná-
latra méltó állapotban lévő - épülete megszépül és korszerűsödik, azon-
ban az ülésen mégis kifogások hangzottak el a döntés jogszerűségről, 
annak ellenére, hogy azt a közbeszerzési tanácsadó és a törvény őrének 
számító jegyző asszony is szabályosnak tekintette. Négy képviselő nem 
volt hajlandó a szavazáson részt venni. Végül név szerinti szavazással 
dőlt el a kivitelező cég megválasztása. IGEN-nel szavazott: Cselőtei Er-
zsébet polgármester, Bartos Sándor alpolgármester, Földi Pál, Gráf Mi-
hály, Grigalek László, Lávai Sándorné, és Pozderka Gábor alpolgármester.  
Nem vett rész a szavazásban: Fábry Béla, Koncz János, Merkwart Kriszti-
án, és Szabó Mihály.

Felújítják a Művelődési Házat
Pozderka Gábor alpolgármester, a 
vele készített interjú során elmondta, 
hogy elkészültek a felújításhoz a kivi-
teli tervek, s kiválasztották a győztes 
ajánlattevőt, valamint meghatározták 
a második legjobb helyezettet is arra 
az esetre, ha bármi ok miatt az elsőnek 
rangsorolt vállalkozással mégsem tud-
nánk szerződést kötni. 
A felújítás megszavazása során kiala-
kult egy kisebb vita a képviselő testület 
tagjai között, ami abból indult ki, hogy 
a két és fél évvel ezelőtti becsült ösz-
szeghez képest, a mostani árajánlatok 

nagyobb összegről szóltak. Egy igen öreg épületről van szó, nem lehet 
csodálkozni, hogy az alapos felmérés során újabb javítani való hibák de-
rültek ki. Többek között az épület alapozását is meg kell erősíteni, ami 
nem kevés összeggel emeli a költségeket, az előzetesen becsült összeg-
hez képest. A végső árat csak a kivitelezési terv beárazásával lehetett 
pontosan meghatározni. Emiatt a megemelkedett költségre a testület-
nek többlet összeget kellett fedezetként beállítani. Mivel ez a többlet 
összeg rendelkezésre áll, nem volt akadálya a döntés meghozatalának. 
Sajnos ezt nem minden képviselő látta így. 
A szerződéskötés (a lapzártáig – a szerk!) még nem történt meg. Ha a 
pályázók közül valamelyik, úgy gondolja, hogy őt jogsértés érte, akkor 
lehetősége van fellebbezni. Amennyiben nem történik fellebbezés, júli-
usban megtörténik a szerződéskötés és a hónap végén már kezdődhet 
is a munka, amely jó esetben karácsonyra be is fejeződhet! 

Közszolgáltató Kft.
A képviselő-testületi ülésen nem volt 
egyetértés a Közszolgáltató Kft 2012. évi 
beszámolóját illetően. Bár Szent-Iványi 
Géza ügyvezető elmondta, hogy a be-
számoló jelentésben található számok 
lezártak és azokat a könyvvizsgáló is 
pontosnak és szabályosnak minősí-
tette, azokon tehát utólag (2013-ban) 
változtatni nem lehet, ennek ellenére a 
testület most sem adta a szavazatát kel-
lő arányban az előző üzleti év lezárását 
jelenő beszámolóhoz. A szavazás során 
kapott 5 IGEN nem jelentett többséget, 

ugyanis 4 NEM szavazat és 2 TARTÓZKODÁS is történt. Szerkesztőségünk a 
téma előterjesztőjét, Lévai Sándorné bizottsági elnököt kérte föl az ügy is-
mertetésére.

Ahhoz, hogy világosan tárjuk az olvasók elé a helyzetet, néhány évvel koráb-
ban kell kezdenünk a történetet. Ügyvezető úr 2010. október végén vette át 
a Kft vezetését. Az átvételkor a Kft-nek 42 millió Ft köz és szállítói tartozása 
volt,  az általa használt géppark nem volt a tulajdonában, azért bérleti díjat 
fizetett elődjének a Kht-nek, ugyanis egy jó ideig párhuzamosan létezett a 
két cég. Még az előző képviselő-testületnek lett volna lehetősége egyszerű 
átalakítással a Kht-ből Kft-t létesíteni (más településeken így történt), de ezt 
elmulasztották. Ezzel a mulasztással - ha jól utána számolunk - durván 100 
millió Ft veszteséget okoztak. Például csak a Kft vagyonáért 35 millió Ft-ot 
fizettünk a cég fölszámolása során. Emellett a cégben olyan alkalmazottak 
voltak, akiknek  a kft tevékenységi köréhez nem volt megfelelő a végzettsé-
gük, vagy megszűnt az általuk végzendő feladat. Emiatt  sok millió forintot 
kellett végkielégítésre fordítani. 
Mindezek következtében 2010-ben a Kft-nek 29 millió Ft vesztesége volt. 
2011-ben ebből már le tudtak faragni, év végén 17 millió Ft veszteség mu-
tatkozott, s 2012-ben ez a maguk előtt görgetett veszteség már 11, 5 mil-
lió Ft-ra olvadt. Tetézte a gondokat, az hogy  2010-ben egy 12,5 millió Ft-os 
számlát nem tudott befogadni az önkormányzat, s ez hiányként jelentkezik 
minden elszámolásban.
Az önkormányzat úgy akart a helyzeten segíteni, hogy 10 millió Ft-os törzs-
tőke emelést hajtott végre a Kft-ben, de sajnos ezt az összeget csak 2013. 
januárjában írták jóvá a Kft javára, így ez a 2012-es évet még nem tudta te-
hermentesíteni.

A pénzügyi oldal mellett javaslom, hogy mutassuk be a Kft. tevékenységét is, 
hogy az olvasók teljes képet kaphassanak. 
• Napi 1500 ebédet főznek és elkészítik a tízóraikat és uzsonnákat a város ne-
velési-oktatási intézményei, valamint az idősek otthona számára, s lehet ren-
delni tőlük magánembereknek is ebédet. Ez a munka természetesen nem 
csak főzéssel jár, hanem beszerzéssel, szállítással, adminisztrációval, hiszen 
januártól nem az óvodák és iskolák szedik be az étkezési díjat, hanem a Kft. 
• Kertészetet létesítettek, 2 hektáron gazdálkodnak. Egészséges zöldségeket 
állítanak elő a konyha számára, valamint virágokat és faiskolai árut is nevel-
nek. A város közparkjaiban , a villanyoszlopokon már láthatjuk a virágaikat.
• Temetkezési feladatot látnak el, gondozzák a kisalagi temetőt
• Végzik az utak karbantartását, a téli síkosság-mentesítést, a gépparkjuk 
adta lehetőségeik szerint
• Tisztítják, karbantartják a város vízelvezető és szikkasztó árkait
• Takarítják a közterületeket, ürítik a közterületeken található szemetes edé-
nyeket
• Kapacitásuk szerint takarítják a buszmegállókat
• Részt vesznek a városi rendezvények lebonyolításában,
• Bekapcsolódtak a közmunka programba, 
• Esetenként kivitelezési munkákat is el tudnak vállalni - a közmunka prog-
ramnak köszönhetően - olcsóbban. Ilyen eset volt a kisalagi temető ravata-
lozójának a megépítése
• 52 alkalmazottat foglalkoztatnak, többnyire fóti lakosokat.
Igyekezetük, munkásságuk ma már meglátszik a városon. A hatékonyságuk 
további növeléséhez gépek eszközök beszerzésére lenne szükség. Tevékeny-
ségük a város számára gazdaságos. Tervezik az önkormányzat másra nem 
használt földterületeit energia növénnyel hasznosítani, s abból faaprítékot 
gyártani, amely például a Fáy Iskolába most telepített apríték-kazán ellátá-
sához is, és más célra is hasznosítható. Természetesen vannak még hiányos-
ságok a kft működésében, vannak pótlásra váró, elmaradt feladatok. Ha a 
kft működésének folyamatát nézzük összességében, akkor azt látjuk, hogy a 
település működtetésében egyre több feladatot lát el gazdaságosan., annak 
érdekében, hogy a város élhetőbb legyen.

Az önkormányzat a Kft ezévi üzleti tervét jóváhagyta,  a tavalyi évi beszámo-
ló elfogadása késik. Több képviselő kifogásolja még az említett 12,5 milliós 
ki nem fizetett számla miatt kialakult helyzetet. A felügyelő bizottság a gaz-
dasági folyamatok vizsgálatával megbízott egy külső könyvvizsgáló céget, 
amely még nem fejezte be a munkát. Reményeim szerint ennek elkészülté-
vel a vitás kérdések tisztázódnak, s ez a gond is megoldódik.
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2013. június 17-18. között rendezte meg első alkalommal a Károlyi István Gyermekközpont az Országos Nyárköszöntő Fóti Gyermek-
fesztivált az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával. A meghívott vendégek az ország minden megyéjében megtalálható 
gyermekintézmények neveltjei és nevelői voltak. Célul azt tűzték ki, hogy a tanév befejeződését követően, a gyermekvédelmi gondos-
kodásban nevelkedő 6 – 18 éves fiatalok, aki a saját környezetükben tanulmányi eredményükkel, sporttevékenységükkel, magatar-
tásukkal, a közösségért végzett tevékenységükkel példát mutattak, ezzel a meghívással elismerést, jutalmat kaphassanak. E mellett 
ez egy kitűnő alkalom az ország különböző vidékein tevékenykedő nevelőszülőknek, gyermekotthonok és lakásotthonok nevelőinek 
a szakmai találkozásokra, a szakmai kapcsolatok erősítésére. A kétnapos fesztivált Kádas István igazgató mellett Dr. Kecskés Péter, 
az Emberi Erőforrások Minisztériuma Gyermekvédelmi és Gyámügyi Főosztályának főosztályvezetője nyitotta meg be.

Kádas István

Díszvendégek az első sorban: Pozderka Gábor alpolgármes-
ter, gróf Károlyi Lászlóné, gróf Károlyi László, Sebők Sándor 
plébános

Kádas István igazgató és dr Gyuricza Csaba dékán

dr. Kecskés Péter A ünnepélyes megnyitót követően még egy fontos és előre mutató 
esemény történt. A Szent István Egyetem Mezőgazdaság- és Környe-
zettudományi karának dékánja, Dr. Gyuricza Csaba és Kádas István a 
Károlyi István Gyermekközpont igazgatója együttműködési megál-
lapodást írt alá. Az aláíráson jelen voltak a rendezvény díszvendégei: 
gróf Károlyi László és felesége Károlyi Lászlóné, valamint Fót város ne-
vében Pozderka Gábor alpolgármester. Károlyi gróf úr méltatta az ese-
ményt és bíztatónak tekintette az Egyetemmel történt megállapodást, 
melyben az egykori kastélykert megszépülésének lehetőségét látja.

A Jól sikerült rendezvényen az ország minden tájáról érkeztek vendé-
gek, összesen közel 500 gyermek élvezte a sok színes és élménydús ki-
kapcsolódási lehetőséget, melyet a szervezők biztosítottak számukra.

További érdekessége volt az eseménynek, hogy a hivatalos szervek mellett számos cég jelent meg önkéntes támogatóként, akik részvéte-
lükkel hozzá akartak járulni az állami gondozásban élő gyermekek jólétéhez, szórakozásához. Többek közt itt találtuk a Celanese cég két 
pénzügyes munkatársát, Csapuka Máriát és Pintér Gabriellát, akik az United Way Magyarország szervezésében, önkéntesként vettek részt 
a munkában.

Pozderka Gábor alpolgármester az alábbiakban értékelte az eseményt lapunk kérésére
Bár a Károlyi István Gyermekközpont nem tartozik Fót városához, ám a valóságban mégis itt van a városban, ezért fontos, hogy jó kapcsolatot 
tartsunk fenn velük, tudjunk róla, mi történik idebenn. Ez a kapcsolat jelenleg kifogástalan, együttműködünk és amiben tudunk, segítünk egy-
másnak. Most például, az óvodabővítés munkálatai ideje alatt, két óvodai csoportunk a gyermekváros területén nyer elhelyezést. Még folynak a 
tárgyalások, de a megállapodás lényegében megtörtént. 
A gödöllői Szent István Egyetemmel történt megállapodásnak örülünk. Ennek elsősorban abban lehet jótékony hatása, hogy a kastélypark vár-
hatóan visszanyerheti eredeti szépségét. Korábban már készült egy felmérést arról, hogy hogyan nézett ki egykor a park és remélhető, hogy 
annak alapján járnak majd el. A későbbiekben a kastélypark az egyetemi hallgatók számára ad gyakorlási lehetőséget, mint gyakorlókert. Ez a 
város számára egy újabb látványosságot jelent majd, növelve Fót az idegenforgalmi vonzerejét.
Maga a kastély jelenleg zárva áll a turisták előtt, csak kívülről csodálhatják, de bízunk benn, hogy a jövőben ez is megváltozik. Többek közt ezen 
is dolgozunk, hogy a kastély belül is látogathatóvá váljon.

Helyreigazítás

Előző lapszámunk 12. oldalán megjelent egy köszönetnyilvánítás, amely címében is és aláírásában is a Károlyi István Gyermekközpont 
megjelölést tartalmazta. Mint utóbb kiderült, az írást bár így küldték be szerkesztőségünkbe, valójában ezt nem a Gyermekközpont, ha-
nem a szövegben is megnevezett Vészhelyzet 2002 Életmentő Alapítvány aláírásával kellett volna ellátni. Nem voltunk elég gyanakvók, 
ezért elnézést kérünk mindenkitől, akit akaratlanul megtévesztettünk a levél szó szerinti leközlésével.
Továbbá a Gyermekközpont javaslatára közöljük, hogy a magyar gyermekvédelmi rendszerben – ezen belül Fóton is – csekély az árva 
vagy félárva gyermekek száma. Nem az a jellemző a tevékenységünkre, hogy árva gyermekeket gondozunk, nevelünk. Fontos fe-
ladatunk gyermekeink számára a vérszerinti családi kapcsolatok, kötődések megőrzése, ápolása. Sajnos erőfeszítéseinket nem mindig 
koronázza siker.
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Tisztelt Polgármester/Jegyző Asszony /Úr!

Itt a betakarítás ideje! Milyen gondok jelentkeznek a ka-
lászos termények betakarítása, a visszamaradó növényi 
hulladékok égetésével kapcsolatosan?

A nyári betakarítási munkák amellett, hogy nagy igénybevételt 
jelentenek a mezőgazdaságban dolgozóknak, igen tűzveszélyes 
is. Arra kellő körültekintéssel kell felkészülni, különösen fontos a 
betakarítási munkálatokban részt vevő erőgépek tűzvédelme, az 
aratásra, illetve a tarló és növényi hulladékok égetésére vonatko-
zó szabályok ismerete, betartása. Ezeket az Országos Tűzvédelmi 
Szabályzatról szóló 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet tartalmazza (to-
vábbiakban: OTSZ) (602-609.§)

A mezőgazdasági erő- és munkagépek, illetve az aratás 
tűzvédelmi szabályai

A szabályok betartása különösen fontos, évente több száz mező-
gazdasági tüzet – gabonatábla-tüzet, valamint kazal-, illetve bog-
lyatüzet – kell eloltaniuk a tűzoltóknak.

A kalászos termény betakarítási, kazalozási, szalmaösszehúzási és 
bálázási munkáiban csak a tűzvédelmi követelményeknek megfe-
lelő, legalább egy, az érvényben lévő hatályos szabványoknak és 
jogszabályoknak megfelelő tűzoltókészülékkel is ellátott erő- és 
munkagép, valamint egyéb jármű vehet részt, amelynek tűzvé-
delmi felülvizsgálatát, gépszemléjét a betakarítást megelőzően 
az üzemeltető elvégezte. Az erő- és munkagép, valamint egyéb 
jármű megfelelőségéről szemle során kell meggyőződni. Ennek 
tervezett időpontját nyolc nappal a gépszemle előtt írásban az il-
letékes katasztrófavédelmi kirendeltségre be kell jelenteni. A gép-
szemléről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek egy példányát 
az erő- és munkagépen, járművön el kell helyezni és a gépszemlét 
követő nyolc napon belül a katasztrófavédelmi kirendeltségnek 
meg kell küldeni.

Kötelező az akkumulátorok megfelelő védőburkolása, illetve ki-
pufogó és a szikratörő éghető anyagoktól való megtisztítása leg-
alább naponta egyszer (a napi munka végeztével). Figyelni kell 
arra is, hogy sehol se csepegjen az üzemanyag vagy hidraulika-
folyadék, mert ez nagyban segítheti egy esetleges tűz terjedését. 
Fontos, hogy a munkagépet tilos a gabonatáblán, illetve tarlón 
üzemanyaggal feltölteni. A járműveken nyílt láng használatával 
járó karbantartást, javítást nem szabad végezni gabonatáblán, 
szérűn és a rostnövénytároló területén, hiszen e munka során 
üzemanyag folyhat el, amelyet a nyílt láng lángra lobbanthat.

Az aratást lehetőleg közút, illetőleg vasútvonal mentén kell elő-
ször elvégezni, ezek mellett legalább három méter széles védő-
szántást kell kialakítani. Ugyanilyen védőszántást kell készíteni 
akkor, ha a munkaszünet idejére az arató-cséplőgépet (kombájnt) 
nem tudják a gabonatáblától, kazaltól legalább 15 méter távol-
ságban leállítani. A munkálatok közbeni dohányzás veszélyeit is 
fontos szem előtt tartani, gabonatáblán még a járművek, erő- és 
munkagépek vezetőfülkéiben sem szabad dohányozni. Az aratás 
idejére a gabonatáblától legalább 15 méterre kell dohányzó he-
lyet kijelölni, ott vizet tartalmazó edényt kell elhelyezni.

Pest Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság
Vác Katasztrófavédelmi
Kirendeltség

A szalmaösszehúzást és kazalozást csak olyan erőgépek végez-
hetnek, amelyek a betakarítást megelőzően a gépszemlén részt 
vettek és olyan műszaki állapotban vannak, hogy nem jelentenek 
gyújtási veszélyt, ugyanis az erőgépek kipufogócsöve könnyen 
lángra lobbanthatja a száraz szalmát. Az összehúzott szalma alap-
területe nem haladhatja meg az ezer négyzetmétert, a szabadban 
összerakott kazlak között legalább húsz méter távolságot kell tar-
tani, vasúti vágánytól legalább száz, közúttól és erdőtől legalább 
huszonöt méterre kell elhelyezni a kazlakat.

A tarló- és a növényi hulladék égetésének szabályai

Magyarországon évtizedek óta végeznek tarlóégetést, amely-
nek egyik oka a monokultúrás termelés. Ez azt jelenti, hogy a 
gabonavetést követő évben is gabona kerül ugyanazon táblá-
ba, így a növény gombabetegségei fokozottabban megjelen-
nek. A gombabetegségek elleni védekezés jelentős mennyiségű 
növényvédőszer alkalmazásával jár. Ennek kiváltására alkalma-
zott olcsóbb módszer a tarlóégetés. A levegő védelméről szóló 
306/2010. (XII. 23.) kormányrendelet azonban egyértelműen tiltja 
a lábon álló növényzet, tarló és növénytermesztéssel összefüg-
gésben keletkezett hulladék nyílt téri égetését. Ettől az előírástól 
azonban jogszabály eltérően is rendelkezhet. Kormányrendelet 
36.§. (2) bekezdése szerint az elsőfokú eljárási jogkört a fővárosi 
és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala gyako-
rolja. A kormányrendelet megsértése esetén a tarlóégetés környe-
zetvédelmi bírsággal sújtható.

Amennyiben jogszabály lehetőség ad a tarló égetésére, az alka-
lomszerű tűzveszélyes tevékenységnek minősül és legalább 24 
órával az égetés előtt a katasztrófavédelmi kirendeltségen írásban 
be kell jelenteni, továbbá az alábbi szabályokat be kell tartani. A 
tarlót egyidőben minden oldalról meggyújtani tilos, biztosítani 
kell ugyanis a vad elmenekülési lehetőségét. Csak tarlómarad-
ványt lehet égetni, szalmát erre felhasználni tilos. Legalább há-
rom méter széles, de facsoportok, erdők mellett már hatméteres 
védőszántást kell alkalmazni. Lábon álló gabonatábla mellett még 
védőszántás alkalmazása esetén is tilos tarlót égetni. 30 hektár-
nál nagyobb területek égetését szakaszosan kell végrehajtani, 
az egyes szakaszokat védőszántással kell egymástól elválasztani. 
Egyszerre csak egy szakasz égethető. Az égetés idején a területtől 
függetlenül legalább egy traktort ekével a helyszínen készenlét-
ben kell tartani. A tűz őrizetlenül nem hagyható, illetve ha már 
nincs rá szükség, azt el kell oltani. Az égetés után a területet át kell 
vizsgálni, és az izzó, parázsló részeket el kell oltani.

A tarlóégetések során a tűzvédelmi hatóság ellenőrzi, hogy meg-
történt-e az előzetes bejelentés. Az előírások megsértése esetén 
a terület tulajdonosa, illetve az égetést végző ellen eljárás kezde-
ményezhető.

A fenti szabályok azért vannak, hogy meggondolatlanság, felelőt-
len magatartás miatt ne vesszen kárba az egész éves mezőgazda-
sági munka, a termés.

Kérem Önt, hogy intézkedjen a betakarításban érintettek széles-
körű tájékoztatásában, valamint a helyi nyomtatott sajtóban, illet-
ve a település hivatalos honlapján történő megjelenésről!

Tisztelettel:
Nagy Gábor tű. alezredes kirendeltség

vezető nevében és távollétében
Farkas Csaba tű. főhadnagy hatósági osztályvezető

A tarló és parlag-tüzek megelőzése érdekében
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célellenőrzés során a tűzvédelmi hatóság az 
alábbi feltételek meglétét vizsgálja

A parlagfű irtásának
fontosságáról szóló

tájékoztatók országszerte

Kalászos termény betakarításának helyszínén a tűzvédelmet 
alapvetően meghatározza:
- a tűzoltó készülékek megfelelősége,
- a mezőgazdasági erő- és munkagépek és egyéb járművek tűz-
védelmi felülvizsgálatának elvégzése (jegyzőkönyv, gépszemle),
- az erő- és munkagép kipufogó-vezeték, szikratörő műszaki ál-
lapota, tisztántartása,
- a tartalék üzem- és kenőanyagok elhelyezése,
- a munkaszünet idejére vonatkozó gépelhelyezési előírások be-
tartása,
- a dohányzásra kijelölt hely megfelelősége,
- a learatott kalászos termény OTSZ szerinti elhelyezése,
- az OTSZ által előírt területen a védőszántás kialakítása,
- a mezőn összerakott kazal tárolási kialakítása,
- a növényi hulladék OTSZ szerinti égetése.

Kalászos termény betakarításkor a telephely tűzvédelmét 
alapvetően meghatározza:
- a megfelelő tűzvédelmi szabályzat,
- az OTSZ szerinti tűzveszélyességi osztályba sorolás,
- a munkavállalók tűzvédelmi oktatása és annak nyilvántartása,
- a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett munkakörök nyilvántar-
tása (jegyzék, kimutatás) és érvényes tűzvédelmi szakvizsgával 
rendelkező munkavállalók foglalkoztatása,
- a villamos- és villámvédelmi berendezések tűzvédelmi felül-
vizsgálata és annak igazolása (jegyzőkönyv, minősítő irat),
- a terményszárítás szabályainak betartása.

Parlagfű-megismerésére, az ellene való védekezés 
formáira és társadalmi fontosságára hívja fel a figyelmet a par-
lagfű-mentesítési nap, amelyet júniusban országszerte több 
helyszínen is megrendeznek. Emellett a június 22-ei Nemzetközi 
Parlagfű Nap is e gyomnövény káros hatása elleni küzdelem fon-
tosságára irányítja a figyelmet.
Közeledik a parlagfű virágzás kezdete, amely számos allergiában 
szenvedő életét megkeseríti. Az allergén gyomnövény elleni vé-
dekezést még a virágzás előtt el kell kezdeni, ezért júniusban a 
Megyei Kormányhivatalok Növény- és Talajvédelmi Igazgatósá-
gai a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamarával 
közösen parlagfű-mentesítési napot szerveznek. Az esemény 
célja, hogy útmutatást adjon a közvetve százmilliárdos egész-
ségügyi és mezőgazdasági kárt okozó gyomnövény visszaszo-
rításához.
A földhivatalok és önkormányzatok június 30-ikát követően 
megkezdik a parlagfűvel fertőzött földterületek, ingatlanok fel-
derítését, majd a büntetést.
Európában Magyarország az egyik parlagfűvel leginkább fertő-
zött ország. Hazánkban a parlagfű szinte valamennyi szántóföldi 
kultúrában előfordul, és jelentős terméskiesést okoz. Ezen kívül 
jelen van mezőgazdasági művelés alatt nem álló parlagterüle-
teken, a gabonatarlókon betakarítás után, a vasúti pályatestek, 
utak mentén és belterületeken is.

Vidékfejlesztési Minisztérium Sajtóirodája
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S Magyarország 
elkötelezett a kontrollált 

vetőmag-előállítás és a 
tájfajták védelmében

Fazekas Sándor:
Az új jogszabály a

legnagyobb garancia a 
magyar föld védelmére

Magyarország elkötelezett a tájfajták védelmében, és a nö-
vényi szaporítóanyagok forgalmazási rendszere ellenőrzési 

színvonalának megőrzésében, ezért az Európai Bizottság által 
a szaporítóanyag-előállítás és forgalmazás területén kidolgozott 

jogszabálytervezet vitájában számít a többi érintett tagállam támo-
gatására - mondta Feldman Zsolt az MTI-nek.
A Vidékfejlesztési Minisztérium (VM) agrárgazdaságért felelős he-
lyettes államtitkára minderről annak kapcsán beszélt, hogy a hónap 
elején az Európai Bizottság véglegesítette a növényi szaporítóanya-
gok termesztésére és forgalmazására vonatkozó alapjogszabály-
tervezetét, amelyben Magyarország számára több elfogadhatatlan 
kitétel látott napvilágot.
Feldman Zsolt emlékeztetett: az Európai Bizottság által a vetőmag-
szabályozás területén most közzétett tervezetet a következő két 
évben vitatják meg a tagállamok, és az a bizottság tervei szerint 
2018-tól lépne hatályba, ám a magyar érdekek védelme indokolja 
a határozott kormányzati álláspont képviseletét már a tárgyalások 
megkezdésekor.
A megismert szövegtervezet jelenlegi állapotában - az ezzel kapcso-
latban felröppent hírekkel szemben - nem veszélyezteti azokat az 
agrobiodiverzitás területén elért vívmányokat, amelyeket Magyaror-
szág például a helyi és tájfajták elterjesztése tekintetében elkönyvel-
het - tette hozzá. 
Az elmúlt három év során ugyanis a magyar szakemberek megalkot-
ták a szántóföldi növények, zöldségek és gyümölcsök egyszerűsített 
fajtajegyzékbe vételét segítő jogszabályi hátteret, amelynek ered-
ményeképpen például gyümölcsökből 120 tájfajtát regisztráltak ed-
dig, forgalmazhatóvá téve azokat ezáltal.
Magyarország jelenleg a harmadik legnagyobb vetőmag-exportőr 
az Európai Unióban, mintegy 120-130 ezer hektáron termeszt vető-
magot, és évente 170-190 milliárd forint árbevételt ér el az ágazat. 
Az ország pozíciójának megőrzéséhez továbbra is szükséges a vető-
mag-előállítás magas színvonalú szabályozásának és ellenőrzésének 
lehetősége.
Magyarország számára éppen ezért elsődleges, hogy az Európai Uni-
óban a vetőmagot ne kezeljék úgy, mint bármilyen más mezőgaz-
dasági árut, és az új szabályozás ne lazítsa fel azt a szigorú rendszert, 
amelyben a vetőmag most előállítható és forgalmazható. „A bizott-
ság javaslata jelenlegi formájában inkább ezen a területen jelent szá-
munkra problémát” - mondta Feldman Zsolt.
A helyettes államtitkár hozzátette: tapasztalataik szerint a bizottság 
által most asztalra tett javaslat a nagy vetőmagtermelő országok szá-
mára - a szabályozás lazítása miatt - szintén nem elfogadható. „Rájuk 
számítunk Magyarország partnereiként a jogszabályok következő 
időszakban meginduló vitájában” - mondta.

A magyar föld védelmére az új földtörvény a legnagyobb 
garancia - mondta a vidékfejlesztési miniszter pénteken a 
Parlamentben, miután az Országgyűlés elfogadta a földforgal-
mi törvényt.
A magyar gazdákból alakult helyi földbizottság hagyhatja jóvá az 
adás-vételeket, így a helyi közösségnek van egy erős ellenőrző sze-
repe a helyi földvásárlásokkal kapcsolatban - közölte újságírókkal 
Fazekas Sándor, hozzátéve: továbbá hatósági engedélyezéshez kö-
tött a földvétel Magyarországon. Vizsgálja a hatóság például, hogy a 
gazdálkodó helyben lakik-e, valamint földműveléssel foglalkozik-e. 
Egyben a Nemzeti Földalapkezelő Szervezetnek (NFA) első helyi elő-
vásárlási joga van - mondta.
„Atombiztos védelmet nyújt a magyar földnek az új földtörvény” - 
összegzett Fazekas Sándor, aki szerint pénteken az Országgyűlés Eu-
rópa egyik legerősebb szabályát alkotta meg ezen a területen.
Arra az újságírói felvetésre - az ellenzék véleményét idézve -, hogy az 
Országgyűlés nem működött házszabályszerűen, amikor a törvény-
ről szavaztak, a tárcavezető azt mondta: a Vidékfejlesztési Minisztéri-
um (VM) nem jogosult ezzel kapcsolatban állást foglalni. „Az Ország-
gyűlés a rá vonatkozó törvények és rendelkezések szerint dolgozik” 
- fogalmazott a miniszter.
A földtörvénnyel kapcsolatos heves ellenállást firtató kérdésre Faze-
kas Sándor azt válaszolta: az elmúlt napokban a törvény miatt kilá-
tásba helyezett demonstrációk „hamvába holt” kísérletek voltak. 
„Úgy látom, a magyar gazdatársadalom nyugodtan, megelégedés-
sel fogadja a földtörvényt. Tisztában van annak hatásaival, tisztában 
van azzal, hogy a földpiac első számú szereplője a földműves lesz a 
jövőben. A helyben lakó földműves lesz jogosult arra, hogy földet 
vásároljon” - mondta. Hozzátette: a törvény szövegét kell nézni, azt 
kell elolvasni, bármilyen más dolog inkább a politikai küzdőtér ese-
ménye.
Emlékeztetett: az Országgyűlés által elfogadott földforgalmi törvény 
a családi gazdaságokat erősíti. A helyi földmozgásokat a családi gaz-
daságok fejlesztésére lehet felhasználni, ugyanis helyben lakó gaz-
dálkodók választják meg azt a földbizottságot, amely dönt a helyi 
földvásárlásról. A családi gazdaságokat erősíti a 300 hektáros földvá-
sárlási maximum; az 1200 hektáros földbérleti maximum szintén az 
agrár-középosztályt erősíti.
Arra a kérdésre, hogy külföldiek miért nem vásárolhatnak földet, a 
miniszter leszögezte: a magyar termőföld nemzeti kincs, és a befek-
tetéseknek tág tere van a magyar gazdaság más területein. Hozzá-
tette: meggyőződése, hogy a föld esetében a törvényalkotó helye-
sen járt el, amikor megvédte a magyar nemzeti tulajdont.

MTI/VM Sajtó
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2013. június 19.
Gyors ütemben halad előre a következő uniós fejlesztési időszak 
előkészítése, ezért a megyei önkormányzat összegyűjti a települé-
sek előkészített fejlesztési elképzeléseit és terveit az operatív prog-
ramozáshoz.
Azokat az ötleteket és elképzeléseket is várja Pest Megye Önkor-
mányzata, melyek kevésbé előkészítettek, de gondolati úton már 
megfogalmazódtak és kellő támogatottsággal bírnak a településen.
 
Jelen felmérés előzetes projektgyűjtésnek minősül. A projektekről 
összegyűjtött információk felhasználásra kerülhetnek a megyei és 
az országos tervezési dokumentumok elkészítéséhez, egyben a 
szakpolitikai módszertan alapján elkészülő jövőbeni projektlista 
megalapozását is szolgálják. Az uniós és hazai jogszabályok elfoga-
dását követően kialakuló forráselosztás és a támogatási lehetősé-
gek ismeretében kerül sor majd a végleges projektlista meghatá-
rozására.
 
Annak érdekében, hogy Pest megye települései, valamint gazdasá-
ga és társadalma fejlesztési elképzelései, igényei megfelelő súllyal 
tudjanak jelen lenni a támogatási rendszerben, azokat a megyei fej-
lesztési koncepció és az európai uniós programozás céljaival össz-
hangba hozva fel kell mérni.
 
A tervek szerint a jövőben megváltozik, illetve kevésbé bürokrati-
kussá válik a támogatási rendszer működése. Ahol az lehetséges, a 
pályázati úton történő forráselosztás helyett előtérbe kerül a prog-
ramalapú finanszírozás, ezért elkerülhetetlen a munka megkezdése 
annak érdekében, hogy a települések tervei valóban támogatható-
ak legyenek 2014 és 2020 között.
 
A projektek listája a későbbiekben tovább bővíthető lesz.
 
A projektek összegyűjtéséhez a megyei önkormányzat webes felü-
letetek hozott létre, amelyen keresztül várja a település- és térség-
fejlesztésre vonatkozó elképzeléseket:
 
A települési önkormányzatok számára létrehozott webes felület: 
http://projektek.pestmegye.hu
(Belépés a kiküldött felhasználóinévvel és jelszóval)
 
Pest Megye Önkormányzata fontosnak tartja, hogy a megyében 
működő civil szervezetek és vállalkozók fejlesztési elképzeléseit is 
megismerje. Mivel jelenleg nincs olyan adatbázis, amely elkülöní-
tetten tartalmazná a valóban működő, a térség fejlesztésében meg-
határozó szervezetek és vállalkozók elérhetőségét, ezért számukra 
a megyei önkornmányzat egy regisztrációs felülethozott létre. A re-
gisztrálókat a következő körben lebonyolításra kerülő projektgyűj-
tés során az önkormányzat megkeresi.
 
A civilek és vállalkozók számára létrehozott webes felület: http://
regisztracio.pestmegye.hu
 
A projektjavaslatok befogadására kizárólag a fenti hivatkozás alatt 
megtalálható elérhetőségen van mód, ezért kérjük, hogy postai levél 
vagy e-mail formájában javaslatokat ne küldjenek!
 
Javaslataik, kérdéseik esetén keressék a Pest Megyei Területfejlesz-
tési Nonprofit Kft. munkatársát az alábbi elérhetőségeken:
Kánai Gergely
E-mail: kaniag@pestmegye.hu
Tel.: 1-233-6863
Mobil.: 20-488-6970
 
www.pestmegye.hu

Fót legszebb közterületei közül
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Hangulatos gitárestet rendezett a Zeneiskola
az Ifjúsági Ház udvarán

Steimetzné Pénzes Csilla és Gellén 
István tanítványai szórakoztatják a 
hallgatóságot
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Kosaras buli
Június 11-e nagy nap volt a fóti sport és kosárlabda életében. A 15 
éves Kiss Lenke Kosár Suli fóti bázisának évzáró buliját tartottuk 
meg ezen a napon. Fóton egyre nagyobb népszerűségnek örvend 
a kosárlabda, köszönhetően az előző edzők odaadó munkájának, a 
Németh Kálmán Általános Iskola támogatásának, a lelkes gyerekek-
nek és családjaiknak. Többek közt volt ennek az iskolának országos 
4. helyezett csapata is, sőt számtalan kitűnő kosaras, de talán, ami 
még fontosabb sok egészséges, jó szellemiségű gyerek indult in-
nen. 

Sajnos azonban itt is újból kellett kezdeni az építkezést, mert a régi 
edzők elmentek, a kosaras életet pedig a megszűnés fenyegette. 
Szerencsésnek érzem magam, hogy közreműködhettem ebben az 
újjáépülésben, és büszkeséggel tölt el, hogy 21 állandó taggal sike-
rült végig edzeni és versenyezni az évet. Ez a 21 gyerek, és akik még 
évközben kipróbálták magukat, mind hozzá járultak ahhoz, hogy 
hamvaiból újjá épülhessen a kosárlabda Fóton. Nagyon tehetséges 
fiatalok vannak és egy igazi csapat van épülőben.

 Ezek a gyerekek és az őket támogató nem kevésbé lelkes szüleik 
megérdemlik azt, hogy a jövőben is minden erőnkkel azon legyünk, 
hogy megadjuk a lehetőséget nekik a sportolásra. Az ő lelkesítésük 
és eddigi érdemeik elismeréséül rendeztük évzáró bulinkat, melyen 
olyan élő legendák vettek részt, mint Erdei Zsolt ökölvívó világ-
bajnok, Madaras Ádám öttusa világbajnok, Kiss Lenke 328-szoros 
magyar válogatott kosárlabdázó, és az ő első edzője, illetve kosár 
sulijának jelenleg is aktív szakmai vezetője, Bátor Vilmos. 

Ennyi kitűnő sportolóval találkozni meghatározó élmény, arról nem 
is beszélve, hogy Erdei Zsolt és Madaras Ádám kosarazni is beáll-
tak a kicsik közé. Óriási szerencse, hogy Fótnak ilyen nagy sportolói 
vannak, mindannyian példát vehetünk pályafutásukról, lelkesedé-
sükről, és emberségükről. Mi a fóti kosaras bázis, azon leszünk, hogy 
még több emberhez jutassuk el a játék és a sport örömeit, és hogy 
mi is napról napra fejlődjünk és ápoljuk az újjá alakult közösségün-
ket. Köszönjük a támogatást mindenkinek! A következő szezonban 
újra itt leszünk! 

Az év játékosai: Kardos Levente és Komlós Barnabás 
Pozderka Ádám KLKS

A két legidősebb játékosunk beszámolói
A kosárlabda évzáró buli Fóton Erdei Zsolttal és Madaras Ádámmal, 
a két világbajnokunkkal nem is lehetett volna élvezetesebb, hisz 
még kosarazhattunk is velük. Én személy szerint Madaras Ádámmal 
és Pozderka Gáborral voltam az első felnőtt-gyerek mérkőzésen. 
Utána meg úgy játszottunk, hogy 4-5 gyerek plusz a két madár a 10 
-15 fős gyerekcsapat ellen. 
Mindezt egy szokásos edzés vezette be, ahol a gyerekek össze-
mérhették tudásukat: volt ziccer- és büntetődobó verseny, no meg 
akadálypálya. A legjobbakat a nap végén a vendégeink jutalmaz-
ták. Négy éve kosarazom, de ilyen jó évzáró bulin, amin ott volt két 
világbajnok is, még sohase voltam.

Gaál Bence

Amikor elkezdődött a kosár buli, a kicsik, a nagyok, és a felnőttek 
külön csapatokban kezdtek el játszani. Először a kicsik, aztán a na-
gyok, végül a felnőttek meccseztek. Amikor véget értek a meccsek, 
bejelentették, hogy megérkezett Madaras Ádám öttusa bajnok, az 
egyik sztár vendég. Attól kezdve vele kosaraztunk. Épp az utolsó 
meccs előtt jött be az ajtón Erdei Zsolt. Az utolsó meccsen Madaras 
Ádámmal és Erdei játszottunk. A buli végén ajándékokat és autó-
grammokat kaptunk. Ez volt a legjobb kosár buli!

Sasvári Szabolcs

Szemben állnak: Pozderka Gábor, Erdei Zsolt, Madaras Ádám, 
Pozderka Ádám, Kiss Lenke
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NÉMETH KÁLMÁN NYOMÁBAN
ALKOTÓTÁBOR

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

III. Alkotótábor általános- és középiskolás tanulók részére

2013. augusztus 5-9.
A táborban alkotó módon ismerkedünk a városunkban élt és alkotott 

Németh Kálmán szobrászművész szellemi és tárgyi örökségével, 
életművével.

A programból:
A művész alkotásai és az emlékház külső-, belső terei ihlette rajzokat, 
festményeket készítünk. Az emlékház műhelyében található díszítő fa-
ragások motívumait, részleteit gipsztáblákba faragjuk.

Helyszín: Fót, Németh Kálmán Emlékház
Részvételi díj: 14.000 Ft/fő (tízórai, ebéd, uzsonna, anyagok, eszközök, 
oktatás), testvéreknek: 12.000 Ft/fő

A tábort vezeti: Kiss Eszter múzeumpedagógus, képzőművész

Érdeklődni és jelentkezni lehet: Németh Kálmán Emlékház
                                                     2151 Fót, Béke u. 31.
                                                     tel.: 06/ 70/ 331 9236
                                                   Kiss Eszter tel.: 06/ 70/ 533 5278

2013-ban emlékezünk podolini Németh Kálmán szobrászművész 
születésének 110. évfordulójára.  Ebből az alkalomból a Fóti Közmű-
velődési és Közgyűjteményi Központ és a Fóti Vörösmarty Kulturális 
Egyesület képzőművészeti és irodalmi pályázatot hirdet Kálmán 
bácsi emlékére.

A pályázaton óvodások, valamint általános- és középiskolai tanulók 
vehetnek részt, több korcsoportban, olyan alkotásokkal, melyeket 
valamiképpen Németh Kálmán személyisége, alkotásai, ill. az em-
lékház hangulata ihlettek.

A pályaművek lehetnek:
• szabadon választott technikájú képzőművészeti alko-
tások, A/4-es méretben. vagy térbeli alkotás esetén legfeljebb 
20x20x20 cm-es nagyságban.
Az alkotások hátulján kérjük tüntessék fel a készítő nevét, a mű cí-
mét, valamint óvodája v. iskolája, és segítő tanára nevét, telefon-
számát.
írásművek terjedelme legfeljebb 3 oldal (kb. 3 ezer karakter) legyen
•  kutatómunkán alapuló valós történet igényes megírása,
• valós történeten alapuló, de kreatív írásmű (ebben az esetben az 
eredeti történetet is kérjük egy mondatban összefoglalni).

Az írásműveket e-mailben, .doc. formátumban kérjük elküldeni, 
ugyancsak a fenti adatok feltüntetésével: a nemethkalman@netrol-
ler.hu címre.

Egy pályázó összesen legfeljebb 3 pályamunkával pályázhat.
A Németh Kálmán Emlékház munkatársa, Kiss Eszter részletes tájé-
koztatást ad a pályázatról, ill. segít az anyaggyűjtésben és a felké-
szülésben. Elérhető az emlékház telefonszámain: 27/358 130 vagy 
70/ 331 9236

A pályaműveket 2013. október 1-ig várjuk a Németh Kálmán 
Emlékházban, a Városi Könyvtárban, vagy a Kisalagi Közösségi Ház 
és Fiókkönyvtárban. 

Fót, 2013. 06. 07.
Bicskei Éva FKKK igazgató

Kiss Eszter NKE gyűjteménykezelő
Szabó Tünde

a Fóti Vörösmarty Kulturális Egyesület elnöke, múzeumpedagógus
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Értesítjük kedves olvasóinkat részlegeink nyári ZÁRVA tartásáról:

Központi könyvtár: július 16-tól augusztus 3-ig,
nyitás: augusztus 6-án kedden.

Beiratkozott olvasóink ez idő alatt kisalagi Fiókkönyvtárunkat vehetik igénybe külön beiratkozás nélkül!    
   

Kisalagi Fiókkönyvtár: augusztus 6-tól augusztus 24-ig,
nyitás: augusztus 27-én kedden.

Beiratkozott olvasóink ez idő alatt a központi könyvtárat vehetik igénybe külön beiratkozás nélkül!

A kisalagi Fiókkönyvtár július 13-án szombaton ZÁRVA tart!
 Könyvtárosok

A központi könyvtárban megújult számítógépparkkal várjuk Olvasóinkat!
A gépek szervizelése megtörtént, ismét gyorsabb és korszerűbb gépekkel
állunk rendelkezésükre.

A Városi Könyvtár júliusi hírei

SAJTÓKÖZLEMÉNY
FÓT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BERUHÁZÁSA NEVELÉSI INTÉZMÉNYEK FEJLESZTÉSE CÉLJÁBÓL

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, mint Támogató képviseletében eljáró MAG - Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. és 
Fót Város Önkormányzata „Az Apponyi Franciska Óvoda Ibolyás úti tagóvodájának férőhelybővítése” című projektre kötött 
szerződést, melynek tervezett összköltsége 126 315 800 Ft, azaz Százhuszonhatmillió háromszáztizenötezer nyolcszáz forint. 
A beruházás célja a város népességmegtartó képességének, a település fiatal, képzett munkaerőt megtartó lehetőségeinek 
növelése, a helyi szükségletekre és településszerkezetre épülő közszolgáltatások racionális és költséghatékony működésé-
nek kialakítása. A projekt során két csoportszobával tervezzük bővíteni az intézményt. A kettő új csoportszobában, valamint 
a  logopédiai szobában és a tornaszobában megvalósítjuk a teljes akadálymentességet, valamint az összes helyiség elérhető 

Fót Város Önkormányzata az Új Széchenyi Terv Közép- Magyarországi Operatív Program keretén belül elnyert  
120 000 000 Ft összegből az Apponyi Franciska Óvoda Ibolyás úti tagóvodájában a férőhelyek bővítése, annak 
fenntartása, a minőségi nevelés megteremtéséhez szükséges feltételek biztosítása érdekében komplex beruhá-
zást valósít meg. A bővítés során olyan infrastrukturális fejlesztések valósulnak meg, amelyek egészséges, mo-
tiváló környezetet teremtenek az óvodás korú gyermekek számára, optimális térhasználat, térigény biztosítása 
mellett.

www.fot.hu www.ujszechenyiterv.gov.hu E-mail:palyazat@fot.hu

lesz a mozgásukban akadályozottak számára. A projekttel energiatakarékos 
megoldásokat kerestünk a fenntartási költségek csökkentésére. Jelenleg 
az intézmény maximális befogadóképessége 190 fő, a fejlesztéssel elérhet-
jük, hogy a maximálisan felvehető 240 főre emelkedjen a minőségi nevelés 
megteremtésével.
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Dunaszerdahelyi kórus

Vendégünk volt a Dunaszerdahelyi Művészeti Alapiskola kórusa jú-
nius 15-én, a katolikus templomban. A Németh Borbála énektanár-
nő vezetésével érkezett kórus tagjai egytől egyig az iskola diákjai és 
tanárjai közül kerültek ki. Kimagasló előadásukat még ragyogóbb 
fényben tünteti föl, hogy ezek a fiatalok egy fő kivételével nem zenei 
pályára készülnek, mindössze szeretnek énekelni. 
Olyan sikert arattak, amelyet ritkán tapasztalunk, a fóti közönség tap-
saival kikövetelte a ráadást, s alig akarták leengedni az énekeseket a 
templom lépcsőiről.
Fóttal, pontosabban a Magnificant kórussal az egyik kórustag Bu-
dapesten élő nővére által kerültek kapcsolatba, aki meghívta a fóti 
Magnificant kórus egyik fellépésére Németh Borbála tanárnőt. Ezt 
követően meghívták a kórusunkat novemberben Dunaszerdahely-
re, ahol a gyönyörű Vermes villában léphettek föl. Most tehát egy 
viszont fellépés történt, most a dunaszerdahelyiek adtak nagysike-
rű előadást Fóton. – tudtuk meg mindezt Mérei Sándornétól, a fóti 
Magnificant kórus tagjától, akik éppen a vendégek fellépés utáni 
megvendégelését készítette elő társaival. 

A fellépést követően Németh Borbála karnagy -  aki az egyik szám 
előadásában szólistaként is bemutatkozott -  is interjút adott a Fóti 
Hírnöknek.
Németh Borbála vagyok a dunaszerdahelyi Művészeti Alapiskola ének-
tanárnője. A kórus tagjai mind az iskola növendékei és tanárai, profi 
nincs közöttünk. A gyerekek más pályára készülnek, de imádják a zenét 
és biztosan maradnak a kórusban. Zöld Ágnes zenetagozatos tanár-

A Magnificant kórus tervei közt első helyen jelenleg egy 
szeptemberi koncert szerepel, amelyre folyamatosan ké-
szülnek. Még az iskolai nyári szünet ideje alatt is gyakorol-
nak. Az előadás itt lesz a fóti katolikus templomban. Liszt 
Ferenc Ave Maria-jától kezdve, több nagyobb művet adnak 
majd elő szólistákkal és hangszeres kísérettel. Reméljük, 
hogy nagyon sokan el fognak jönni, és tele lesz a templom-
ban.

nőnek készül, itt az Alapiskolában. Jövőre fogja befejezni az ötödik 
évfolyamot, de ő sem szóló énekesi pályára készül, hanem pedagó-
gusira. 
Csak a mai nap maradunk, este már megyünk haza. Nálunk még 
nincs nyári szünet, csak június 28-án fejezzük be a tanítást, nálunk 
még vígan folyik a munka. A szólisták is a saját növendékeim: Sebők 
Bereniké, Sáha Emese, Zöld Ágnes.

Szép, ápolt a református templomkert
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Az Edinborough University Kamara Zenekara Nagy Britannia veze-
tő amatőr együttese lépett föl a katolikus templomban, június 9-én. 
A skóciai egyetem zenekara 50 diákból áll, akik minden nyáron tur-
néznak a világban. Az idén Magyarországra látogattak el, ahol egy 
hetet töltöttek. Ez alatt az idő alatt különböző városokban lépnek 
fel.
Az előadásuk két részből állt, az első részben szerepelt Beethoven-
től az Egmont nyitány, valamint egy szaxofonszóló Glazunovtól, a 
második részben pedig előadták Beethoven hetedik szimfóniáját. 
Nem tudták, hogy mit várjanak Magyarországtól, hiszen még soha 
nem jártak volt szocialista országban. Kellemesen csalódtak, gyö-
nyörűnek találtak az országot, és kedveseknek az itt élő embereket.

Június 23-án időt és energiát nem spórolva tisztította meg a Jobbik 
helyi szervezete az öregfalu központját, az  Óvo-
dakerttől kezdve egészen az ártézi kútig az  
utcákat és a köztereket. Merkwart Krisztián  
önkormányzati képviselő elmondta: Nem 
csak a turisták és az átutazó vidéki embe-
rek által látott területeket kell rendben 
tartani és tisztává varázsolni, hanem azo-
kat a részeket is ahol az egyszerű hétköz-
napi fóti emberek fordulnak meg. Nem egy 
ember állt meg segíteni szemetet szedni egy 
szó nélkül, valamint számos fóti köszönte meg 
a fáradozásainkat. Ezzel az akcióval arra szerettük volna felhívni a 
lakosok és a civil szervezetek figyelmét, hogy egy kis odaadással és 
odafigyeléssel komfortosabbá tehetjük városunkat. A pozitív visz-
szajelzésekre és a sok bíztató szóra tekintettel a következő hóna-
pokban számos hasonló megmozdulást fogunk szervezni! 

Merkwart Krisztián

Skót Zenekar Fóton Megtisztította Fót
központját  a helyi Jobbik

A Fóti Futi 10 év alattiak 2 km-es
futásának eredményjegyzéke

2 km férfi 10 év alatt
SZŐKE- KISS Benedek 

SZŐKE- KISS Jácint
KÁRPÁTI Ákos

2 km nő 10 év alatt
TÓTH Emese

VAJAS Nikoletta
FARKAS Szonja

Eltűnt és megtalált nő
Novák Gábor Zsolt alezredes, őrsparancsnok elmondta, hogy 
június közepén a legforróbb kánikulai napok idején bejelen-
tést kaptak egy fóti embertől, miszerint a felesége két napja 
Kisalagról eltűnt. A helyszínre rendőrjárőrt küldtek, aki elvé-
gezte az adatgyűjtés: mikor tűnt el, milyen ruházatban, hová 
indulhatott el, stb. Ezek után a helyi polgárőrséggel és me-
zőőrséggel karöltve a rendőrség megkezdték az idős hölgy 
felkutatását. Teleki Sándor mezőőr a volt katonai rakétabázis 
olyan területén fedezte fel, amit kizárólag terepjáróval lehe-
tett megközelíteni. A kiszáradt, napégette, teljesen legyen-
gült nőt, ott a helyszínen elsősegélyben részesítettek. Az 
orvosok utólagos elmondása szerint az utolsó pillanatban 
érkezett a segítség, még egy fél napot már nem bírt volna ki 
az asszony. A mentő a váci kórházba szállította, s örömmel 
közölhettük a férjével, hogy a felesége életben van, a kezelé-
sekre jól reagál és komolyabb sérülések nélkül átvészelte az 
esetet. Dicséret illeti a megtaláló Teleki Sándor mezőőrt és a 
vele lévő önkéntes segítő állampolgárt, valamint a helyszíne-
lő rendőrt.  
Másik hírünk, hogy június 17-én nagy közlekedési ellenőrzés 
történt Fóton. Két mikrobusszal 13 készenléti rendőr érkezett 
hozzánk. Déltől a kora esti órákig teljesítettek szolgálatot a 
város fő közlekedési útjain, amelyeken a balesetek 80%-a tör-
ténik. A város bevezető és kivezető részeinél munkanapokon 
akár 20.000 autó is elhalad, ezért kérünk minden arra közleke-
dőt, hogy óvatosan, körültekintően közlekedjenek. 
Köszönöm a munkatársaimnak, hogy a tűző napon kint álltak 
és eredményesen végezték szolgálati kötelességüket.

Budapesti és győri munkahelyre CNC-NC  
szakembereket keresünk, szállás biztosított. 

Érdeklődni telefon a 
06 70/ 366-5808  vagy  06 70/ 366-3396 

e-maliben a
sipek2000@gmail.com

címen lehet .
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RENDŐRSÉGI HÍREK
Betörőt fogtunk!

A Dunakeszi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya eljárást folytat 
lopás bűntett kísérletének megalapozott gyanúja miatt H. József 39 
éves rácalmási lakos ellen. 
A jelenleg rendelkezésre álló adatok szerint a férfi 2013. június 
24-én átmászott egy gödi családi ház kerítésén, majd a ház egyik 
ablakáról lecsavarozta a szúnyoghálót, hogy a lakásba az ablakon 
keresztül be tudjon jutni. Közben felébredt a ház tulajdonosa, aki 
kiabálásával megzavarta a betörőt. H. József megijedt és a helyszín-
ről elmenekült. 
A sértett azonnal hívta a rendőröket és pontos személyleírást adott 
a betörőről. Ennek alapján a rendőrök a helyszín közelében rövid 
időn belül elfogták és a dunakeszi Rendőrkapitányságra előállítot-
ták a 39 éves férfit, akit gyanúsítottként hallgattak ki, majd őrizetbe 
vettek.

Ünneplés helyett kábítószer
Egy 17 éves fiút kórházba szállítottak, egy 20 éves lányt, pedig 
előállítottak, miután feltehetően kábítószert fogyasztottak. 
A Dunakeszi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya eljárást foly-
tat kábítószerrel visszaélés megalapozott gyanúja miatt G. Anita 
Andrea 20 éves budapesti lakos ellen.
A jelenleg rendelkezésre álló adatok szerint a 20 éves lány és 17 
éves barátja 2013. június 22-én a lány születésnapját ünnepelték, 
ezért a késő délutáni órákban Budapesten találkoztak, majd a fiú 
gödi lakására mentek. Itt a barátja által korábban az interneten 
keresztül vásárolt kristályos, por állagú- jelenleg ismeretlen ösz-
szetételű- anyagot az orrukon keresztül felszívták. Amikor az is-
meretlen anyag hatása másnap délután kezdett elmúlni, akkor 
nagyobb mennyiségű alkoholt is fogyasztottak. Ekkor azonban a 
17 éves fiú váratlanul agresszív lett, megtámadta a lakásban tar-
tózkodó édesapját és édesanyját, valamint a dulakodás közben 
megsebesítette barátnőjét is.
A helyszínre kiérkező rendőröknek a fiatalok elmondták, hogy 
kábítószert fogyasztottak, valamint azt is, hogy korábban már 
többféle drogot kipróbáltak. A fiút- agresszív, kiszámíthatatlan vi-
selkedése miatt a mentők további ellátás céljából kórházba szál-
lították, míg G. Anita Andreát a Dunakeszi Rendőrkapitányságra 
előállították, és gyanúsítottként hallgatták ki.
Ellene a további eljárást a Dunakeszi Rendőrkapitányság Bűnügyi 
Osztálya folytatja le.

zseblopás, gépkocsi feltörés, illetve egyéb értékek eltulajdonítása.
Bár a nagy melegben otthonunkban szükség van egy kis levegőre, 
a besurranók ezeket a helyzeteket kihasználják, és pillanatok alatt 
ellopják azokat az értékeket, amiket találnak. Ezért soha ne hagy-
junk értékes tárgyakat, ékszereket, kulcsokat, készpénzt mások által 
jól látható és könnyen hozzáférhető helyen, még ha otthon tartóz-
kodunk is.
Kérjük Önöket, hogy figyeljenek egymásra és szomszédjaikra, hi-
szen sokszor egy haszontalannak tűnő információ is segítheti nyo-
mozásunkat. Amennyiben bármi gyanúsat észlel vagy tudomására 
jut egy olyan eset, ami jelentős lehet egy bűncselekmény kapcsán, 
azt ne habozzanak velünk megosztani.

Ezen bűncselekmények egy kis odafigyeléssel megelőzhetőek, így 
kérem, ezekre figyeljenek oda jobban. 
Amennyiben strandolni vágynak, és vízbe mennek, a táskájukat, 
értékeiket ne hagyják őrizetlenül, valaki inkább áldozza fel magát 
a társaságukból, és őrizze a táskákat, pénztárcákat, mivel az őrizet-
lenül hagyott értékek szinte csalogatják az ezt figyelő elkövetőket. 
Nagyobb mennyiségű készpénzt, telefont, fényképezőgépet lehe-
tőleg ne vigyenek magukkal.
Gépkocsiban, öltözőben, szekrényben továbbra se hagyjanak nagy 
értéket, a gépkocsit pedig minden esetben zárják le és húzzák fel 
az ablakokat. Ne engedjenek támadási felületet azoknak, akik pont 
ezeket az apró jeleket figyelik. 

A nyaralások, hosszú hétvégék előtt általában nagy bevásárló kör-
utakra indulnak a családok. Ilyenkor fokozottan ügyeljenek arra, 
hogy a parkolóban hagyott gépkocsikban ne maradjanak értékek, 
illetve, hogy a jármű ablakai, és ajtajai bezárt állapotban legyenek. 
Az üzletben ne hagyjuk felügyelet nélkül a bevásárlókocsira akasz-
tott táskát, mert a tolvajok pillanatok alatt észrevétlenül eltulajdo-
nítják azt. A bevásárlást követően, amikor már a gépkocsiba pakol-
ják a megvásárolt termékeket, fokozottan figyeljenek arra, hogy a 
táskát, pénztárcát, más értéket ne rakjanak jól látható helyre, amíg 
Önök a csomagtartóba pakolnak. Ha nem egyedül vásárolnak, ak-
kor kérjék meg a partnerüket, hogy addig felügyeljék a bepakolt 
értékeket.

KÉRJÜK ÖNÖKET, HOGY TARTSÁK BE A FENT LEÍRT AJÁNLÁSAIN-
KAT, ÉS AZOKRA  HÍVJÁK FEL MÁSOK FIGYELMÉT IS. VIGYÁZZANAK 
MAGUKRA ÉS EGYMÁSRA. AMENNYIBEN BALESETET, BŰNCSELEK-
MÉNYT ÉSZLELNEK, VAGY ANNAK ÁLDOZATÁVÁ VÁLNAK, KÉRJÜK, 
ÉRTESÍTSÉK AZ ILLETÉKES SZERVET VAGY AZ EURÓPAI SEGÉLYKÉRŐ 
SZÁMOT (112).

Vigyázat! Nyári veszélyek!

Köszönjük az Önkor-
mányzatnak, a civil 
szervezeteknek, és a la-
kosságnak az odaadó, 
kitartó és együttműködő 
munkáját, segítségét a 
2013. év júniusi árvízvé-
dekezésben!

Dunakeszi Rendőrkapitányság

Tóth Bianka

RENDŐRSÉGI FELHÍVÁS!
A Dunakeszi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya nyomozást foly-
tat ismeretlen tettes ellen lopás vétségének gyanúja miatt.

A jelenleg rendelkezésre álló adatok szerint ismeretlen személy 
2013. március 28-án 15 óra körüli időben Fót Gyermekvárosban 
található egyik épületében bement egy nyitott szobába és magát 
rendőrnek kiadva eltulajdonította a sértett tulajdonát képező HP 
márkájú laptopot. 

Az ismeretlen férfi személyleírása: 24-25 év körüli, kb. 160-170 cm magas, szigorú, 
kerek arcú és nagyon rövid, világos szőkés-barna hajú, világosbarna szemű. A bűn-
cselekmény elkövetésekor fekete nadrágot és fehér inget viselt, továbbá egy derékig 
érő sötétkék bőrkabát is volt rajta, aminek a vállánál mindkét oldalon két karjelzés 
volt, POLICE felirattal. A testalkata izmos volt, láthatóan konditeremben edződött. Az 
elkövetőről a szemtanúk leírása alapján grafikai rajz készült.
 
Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy aki felismeri a képen látható személyt, vagy bár-
milyen információval tud szolgálni az elkövetővel kapcsolatban, kérem, jelezze azt 

hatóságomnak a 06-27/341-402, illetve a 06-27/341-055 telefonszámokon, vagy az ingyenesen hívható 107, 
112 központi segélyhívók valamelyikén.

Segítségüket köszönjük!
      Dunakeszi Rendőrkapitányság

A Dunakeszi  Rendőrkapitányságon 
Tóth Bianka r. törzsőrmester tartott saj-
tótájékoztatót a nyár várható veszélye-
inek elkerülése érdekében.

A nyári időszak és vele együtt a rekke-
nő hőség bekövetkeztével megszapo-
rodnak a besurranásos lopások, vala-
mint a strandokon és tavak környékén 
elkövetett bűncselekmények úgy, mint 
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Fót Város  Önkormányzatának közéleti, tájékoztató havilapja

FÓTI HÍRNÖK
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A kovácsmester

Agyagozás

Játékasztal

Bőrdíszműves foglalkozás

Kivárjuk amíg esik!

Egy rugalmas megoldás, sátor a szereplőnek

Az est sztárvendége: 
Berecz András

Akik tovább viszik majd 
hagyományainkat



2013. 7. szám • júliusFÓTI HÍRNÖK 20

FÓTI HÍRNÖK
A

 H
Ó

N
A

P
 E

S
EM

ÉN
Y

E Kormányzati segítséggel sikerült az áttörés

Fóti termelő áruja az Auchanban

Megtörtént, amiről azt gondoltuk, hogy csak a vágyainkban lehetséges. Fóti paradicsomot árul az Auchan. Nyúka Sándor áruja jól fogy, 
a június 29-i szombati napon 70 rekesz termést szállított be. A nagy keresletbe beszámít az a tény is, hogy erre az első hétre akciós árat 
állapítottak meg rá, de a látványosan szép kerek, fényesen csillogó egészséges paradicsom is kínálta magát, továbbá szerencsére a vásárlók 
közt is egyre több az olyan, aki tudatosan a magyar árut keresi, s a helyi áruról nagyobb eséllyel hiszik el, hogy friss. Az akcióhoz tartozik 
a kóstoltatás is, amit maga a termelő, Nyúka Sándor végez, tálcán kínálja a szeletkékre vágott gyümölcsöt. Aki megkóstolja, elégedetten 
csettint és nyúl a zacskóért, hogy megrakja.

Az örömteli eredmény hátteréről Nyúka Sándort kérdeztük
Kormányprogram írja elő, hogy 20 km-es körzeten belül is keressenek beszállítókat, helyi termelőket a bevásárlóközpontok. Az Auchan 
ezért jelentkezett a Fóti Önkormányzatnál, hogy tudnak-e kellő mennyiségű és kiváló minőségű árut előállító termelőt ajánlani. Pozderka 
Gábor alpolgármester engem ajánlott. Két-három tárgyalást követően megegyeztünk az Auchannal és június 24-én elkezdődhetett a 
beszállítás.
Egy hete tart az akció és sikeres. A paradicsomunk íze finom, édes. Ma hajnalban, reggel 5 órakor szállítottam be 70 rekesszel, ami több 
mint 700 kg-ot tesz ki, de hétfőre újabb szállítmányt rendelt a cég, tehát folytatódik az együttműködés. Az árat az Auchan állapítja meg és 
hetente változtathatja.

Hogyan lett Önből paradicsomtermelő?
Ez régi történet, legalább 100 évre nyúlik vissza. A nagyszüleim is 
termelték, a szüleim is termelték, én pedig 1977-től foglalkozom 
vele. Őstermelő vagyok, a felségemmel csináljuk. Persze ma már 
sokkal modernebb megoldással dolgozunk. 2001-ben nyertem pá-
lyázaton a mostani termelési rendszerhez támogatást. Ez egy fran-
cia szabadalom, se nem üvegház, se nem fóliasátor, hanem növény-
ház. 2100 m2 felületen termelünk kétrétegű fólia alatt. A két réteg 
közt levegő van, ami 6 fokkal emeli a belső hőmérsékletet, persze 
e fölött fűtéssel állítjuk be a szükséges hőállapotot. Az időjárás így 
is befolyásolja a termelést, az idén két hetet késett az érés, pedig 
most is január 3-án vetettük el a magot. Egy holland, ún. szendvics 
paradicsom fajtát termelünk.

Reméljük, hogy ennek a helyi termelői beszállításnak lesz folytatása 
is.

Windhager


