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III. Fóti Paradicsom Fesztivál 
új helyszínen!

Programjaink a helyi paradicsomtermelés és feldolgozás hagyományai,
valamint az egészséges táplálkozás és életmód köré szerveződnek,

így ötvözzük a régit az újjal.
Mottónk:

„szívügyünk a paradicsom”.

Programízelítő: termelői, kirakodó vásár, paradicsom szépségverseny, paradi-
csomos ételek versenye, befőzés, egészségügyi szűrések, tanácsadás, sportbe-
mutatók, tesztek, népi játékok, gyermekeknek kézműves foglalkozások, rajz-

verseny, arcfestés, fotózkodás, kóstoltatás, ugrálóvárak, koncert és még sok más 
meglepetés az egész család számára!

Idén is várunk mindenkit
2013. augusztus 24-én

a III. Fóti Paradicsom Fesztiválon!

Helyszín: Fót, 
Bővebb információ:
marketing@fot.hu

kultur@fot.hu
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FÓTI HÍRNÖK

FÓTI HÍRNÖK
Fóti Hírnök • Issn 2062-6754 • Kiadja Fót Város Önkormányzatának megbízásából a Windhager Kft. Decens Kiadója.

• Kiadó és szerkesztõség: 2120 Dunakeszi, Vörösmarty u. 2. • Fõszerkesztõ: Windhager Károly
0630/335-9050, windhager@decens.eu, • Web: www.fot.hu, www.decens.eu

• Nyomdai elõkészítés: szenIK • Nyomda: Berei és Tsa. KFT.

Tájékoztatjuk Tisztelt Látogatóinkat, hogy a Művelődési Ház felújítása miatt rendezvényeinkre
szeptembertől a Kisalagi Közösségi Házba és különböző városi helyszínekre várjuk az érdeklődőket.

Kérjük, figyeljék hirdetéseinket!
Elérhetőségeink: honlap: www.vmh.hu, e-mail cím: fotimuvhaz@gmail.com, mobil: 06 70 331 5806

Bicskei Éva igazgató, FKKK

A Németh Kálmán Emlékház augusztusi sajtóhirdetései
FÓT VÁROs ÖnKORMÁnyzATA TÁMOGATÁsÁVAl

A VÖRÖsMARTy KUlTURÁlIs eGyesÜleT És A FÓTI KÖz-
MŰVELŐDÉSI ÉS KÖZGYŰJTEMÉNYI KÖZPONT 

nÉMeTh KÁlMÁn eMlÉKhÁzA

PODOLINI NÉMETH KÁLMÁN
SZOBRÁSZMŰVÉSZ SZÜLETÉSÉNEK
110. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL 
100 EZER FORINT ÖSSZDÍJAZÁSÚ
IRODALMI ÉS KÉPZŐMŰVÉSZETI

PÁLYÁZATOT HIRDET,
melyen óvodások, általános- és középiskolás diákok vehetnek részt 
olyan alkotásokkal, melyeket Németh Kálmán szellemisége, alkotásai, 
az Emlékház hangulata ihlettek.

A képzőművészeti pályaművek szabadon választott technikájú alko-
tások A/4-es, térbeli kivitelezés esetén legfeljebb.20x20x20 cm mére-
tűek lehetnek.
Az alkotások hátulján kérjük, tüntessék fel a készítő nevét, a mű címét, 
óvodája / iskolája és a segítő pedagógus nevét, telefonszámát.

Az írásművek legfeljebb 3 oldal (kb. 3 ezer karakter) terjedelemben:
 kutatómunkán alapuló valós történet igényes megírása,
 valós történeten alapuló, de kreatív írásmű (ebben az eset-
ben az eredeti történetet is kérjük egy mondatban összefoglalni).
Az írásműveket a nemethkalman@netroller.hu e-mail címre, .pdf for-
mátumban várjuk, beérkezésükről visszaigazolást küldünk. 

Az alkotásokat kérjük lábléccel ellátni, mely tartalmazza a készítő óvo-
dája/iskolája és a segítő pedagógus nevét, telefonszámát (a mű szer-
zője és címe természetesen a szövegrészben szerepeljen).

Beérkezési határidő: 2013. október 1.
Egy pályázó összesen legfeljebb 3 pályamunkával pályázhat.
A Németh Kálmán Emlékház munkatársa, Kiss Eszter gyűjteménykeze-
lő segít az anyaggyűjtésben és a felkészülésben (telefon: 27/358 130 
vagy 70/ 331 9236)

Az Emlékház nyitva tartásai 

keddtől szombatig 10 és 18.oo óra között
várja látogatóit!

2151 Fót, Béke u. 29/31.

Telefon: 06/703-119-236 vagy: 06/27-358-130)
E-mail: nemethkalman@netroller.hu

www.vmh.hu vagy: www.pnk.hu 

A BIBLIA VILÁGA NÉMETH KÁLMÁN 
MŰVÉSZETÉBEN

A Szakrális Művészetek Hete alkalmából 
KÉPes BIBlIA cíMMel 

TEMaTIKuS TárLaTVEZETÉSEKET ÉS MŰELEMZÉ-
SEKET TarT KISS ESZTEr GYŰJTEMÉNYKEZELŐ.

Időpontok:
szeptember 17. 15.00-17.00
szeptember 19. 15.00-17.00
szeptember 21. 15.00-17.00

 „Jöjj és tanulj, menj és taníts”
Szeretettel várjuk városunk óvodásait, diákjait és családjait

MúzeUMPeDAGÓGIAI FOGlAlKOzÁsAInKRA.
Részletes tájékoztatást Kiss Eszter gyűjteménykezelő - múzeumpe-
dagógus, a program összeállítója és vezetője ad a (+36 27) 358 130 

vagy a (+36 70) 331 9236 telefonon.

Kálmán napra tervezett ünnepi kiállításunk összeállításához 
várjuk azok jelentkezését is, akik Kálmán bácsitól kapott sze-
mélyes ajándéktárgyat őriznek, vagy emlékeiket, élményeiket 
megosztanák az ünnep résztvevőivel.
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Képviselő-testületi határozatok
324/2013. (VII.03.) 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. 

Z325/2013. (VII.03.) KT. HATÁROZAT
Tájékoztatás az adósságkonszolidációval kapcso-
latos szerződések aláírásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy elfogadja az 
adósságkonszolidációval kapcsolatos tájékozta-
tót.

326/2013. (VII.03.) KT. HATÁROZAT
Fót Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésé-
nek módosítása
A Képviselő-testület a Fóti Gazdasági Ellátó 
Szervezet karbantartási munkálataihoz bruttó 
195.000 forint összeget biztosít a 2013. évi költ-
ségvetés Általános tartalék sorának terhére.

327/2013. (VII.03.) KT. HATÁROZAT
Fót Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésé-
nek módosítása
A Képviselő-testület a Fót Város Önkormányza-
ta által működtetett intézmények karbantartási 
munkálataihoz bruttó 7.500.000 forint összeget 
biztosít a 2013. évi költségvetés Általános tarta-
lék sorának terhére.

328/2013. (VII.03.) KT. HATÁROZAT
Fót Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésé-
nek módosítása
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Fóti Köz-
művelődési és Közgyűjteményi Központ köl-
tözési költségének fedezetére 1,5 millió Ft ke-
retösszeget biztosít, (a beruházási sor kerüljön 
megemelésre, és a költözés keretösszege alsoron 
legyen megjelölve).

329/2013. (VII.03.) KT. HATÁROZAT
Döntés a Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit 
Kft. 2012. évi beszámolója elfogadásáról
A Képviselő-testület nem fogadja el a Fóti Köz-
szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. által készí-
tett 2012. évi tevékenységéről szóló egyszerűsí-
tett éves beszámolót és közhasznúsági jelentést, 
valamint a Fóti Közszolgáltató Közhasznú  Non-
profit Kft. 2012. december 31-i mérlegét.

330/2013. (VII.03.) KT. HATÁROZAT
Beszámoló a Klebelsberg Intézményfenntartó Köz-
pont Dunakeszi Tankerületének működéséről, külö-
nös tekintettel a Fót Városát érintő feladatokra
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Klebels-
berg Intézményfenntartó Központ Dunakeszi 
Tankerületének Fót Városát érintő feladatait tar-
talmazó beszámolót elfogadja.

331/2013. (VII.03.) KT. HATÁROZAT
Döntés a 2012. évi CLXXXVIII. törvény alapján ál-
lami fenntartásba vett köznevelési intézmények 
fenntartásával és működtetésével kapcsolatos költ-
ségek viseléséről szóló megállapodás megkötéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a „Döntés a 
2012. évi CLXXXVIII. törvény alapján állami fenn-
tartásba vett köznevelési intézmények fenntartá-
sával és működtetésével kapcsolatos költségek 
viseléséről szóló megállapodás megkötéséről” 
tárgyban készült 263-as számú előterjesztés 1.sz. 
mellékletét képező megállapodás tervezet: 
„ I. Az Önkormányzat viseli a dologi kiadások kö-
zül” fejezetét az alábbi módosításokkal fogadja el:
1.8. Az önkormányzati tulajdonban álló eszközök 
karbantartási és kisjavítási szolgáltatások díjait az 
üzemeltetési és működtetési feladatokhoz, bele-
értve a szakmai eszközök és hangszerek javításá-
nak költségeit.
1.15./ Az önkormányzati tulajdonban álló eszkö-

zök bérleti díjait (fénymásoló, nyomtató), ezek 
üzemeltetési költségei közül a működtetéshez 
szükséges alapdíjakat.
1.17./ Udvari berendezések (játékok) karbantar-
tását.

332/2013. (VII.03.) KT. HATÁROZAT
Döntés a 2012. évi CLXXXVIII. törvény alapján ál-
lami fenntartásba vett köznevelési intézmények 
fenntartásával és működtetésével kapcsolatos költ-
ségek viseléséről szóló megállapodás megkötéséről
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy 
felmérés után kerüljön rendezésre az intézményi 
mobil flotta (a KLIK-hez átkerült dolgozók flotta 
telefonjával kapcsolatos költségeket az Önkor-
mányzat átszámlázhassa a KLIK-hez).

333/2013. (VII.03.) KT. HATÁROZAT
Döntés a 2012. évi CLXXXVIII. törvény alapján ál-
lami fenntartásba vett köznevelési intézmények 
fenntartásával és működtetésével kapcsolatos költ-
ségek viseléséről szóló megállapodás megkötéséről
A Képviselő-testület elfogadja a 2012. évi 
CLXXXVIII. törvény alapján állami fenntartásba 
vett köznevelési intézmények fenntartásával és 
működtetésével kapcsolatos költségek viselésé-
ről szóló megállapodást a 330/2013. (VII.03.) KT. 
határozat szerinti módosítással. 

334/2013. (VII.03.) KT. HATÁROZAT
Beszámoló a 2013/14 nevelési év előkészítéséről és 
az óvodai beiratkozás tapasztalatairól
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 2013/14 
nevelési év előkészítéséről és az óvodai beiratko-
zás tapasztalatairól szóló beszámolót elfogadja.

335/2013. (VII.03.) KT. HATÁROZAT
A Fáy András Óvoda Apponyi Franciska Óvodához 
való összeolvadása
1./ A Képviselő-testület a határozat mellékletét 
képező tartalommal elfogadja a Fáy András Óvo-
da megszüntető okiratát.
2./ A Képviselő-testület elfogadja az Apponyi 
Franciska Óvoda alapító okiratának módosítását 
és az egységes szerkezetbe foglalt alapító okira-
tát a melléklet szerinti tartalommal.

336/2013. (VII.03.) KT. HATÁROZAT
Döntés az Apponyi Franciska Óvoda nyitva tartásá-
nak módosításáról
1./ A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az Appo-
nyi Franciska Óvoda nyitva tartását reggel 6 -17 
óráról 17:30-ra növeli.   

337/2013. (VII.03.) KT. HATÁROZAT
Döntés Fót Város Önkormányzat és a Fóti Közös 
Önkormányzati Hivatal, a Fóti Gazdasági Ellátó 
Szervezet, továbbá a Fóti Közszolgáltató Nonprofit 
Kft. részére történő vezetékes földgáz-vásárlás tár-
gyában lefolytatandó közbeszerzési eljárás megin-
dításáról és a hozzá kapcsolódó döntésekről
1./ A Képviselő-testület úgy dönt, hogy Fót Város 
Önkormányzat, Fóti Közös Önkormányzati Hiva-
tal, Fóti Gazdasági Ellátó Szervezet, továbbá a Fóti 
Közszolgáltató Nonprofit Kft. részére vezetékes 
földgáz vásárlás, szállítás beszerzése tárgyában a 
mellékelt (2. sz. melléklet) eljárást megindító fel-
hívás alapján a közbeszerzési eljárást megindítja 
azzal a kikötéssel, hogy a nyertes ajánlattevő a 
szerződés időbeli hatálya alatt a szerződő felek 
irányában áremelést nem érvényesíthet.
2./ A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a vezeté-
kes földgáz vásárlás, szállítás beszerzése tárgyá-
ban indított közbeszerzési eljárásban a szolgál-
tatás időtartamát  2013. október 01. 06.00 óra és 
2014. július 01. 06.00 óra közötti határozott idő-
tartamra vonatkozóan határozza meg.
3./ A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 1./ 
pontban meghatározott közbeszerzési eljárás 
nyertesének személyére vonatkozó döntést a 

Polgármester hozza meg. Az ajánlatok értéke-
lésének szempontja a legalacsonyabb összegű 
ellenszolgáltatás.
4./ A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, 
a Jegyzőt, a Fóti GESZ vezetőjét, valamint a Fóti 
Közszolgáltató Nonprofit Kft. vezetőjét, hogy a 
vezetékes- földgáz-vásárlás, szállítás beszerzése 
tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárás ered-
ményessége esetén a szerződést írják alá az eljá-
rás nyertesével.
5./ A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 1./ 
pontban meghatározott beszerzés pénzügyi fe-
dezetét a szerződés időtartamára vonatkozóan 
az Önkormányzat 2013. és 2014. évi költségveté-
sében biztosítja.

338/2013. (VII.03.) KT. HATÁROZAT
Döntés az „Apponyi Franciska Óvoda Ibolyás úti 
tagóvodájának eszközbeszerzése a KMOP-4.6.1-11-
2012-0013 azonosító számú pályázat keretében” 
tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról
A Képviselő-testület a „Döntés az „Apponyi Fran-
ciska Óvoda Ibolyás úti tagóvodájának eszközbe-
szerzése a KMOP-4.6.1-11-2012-0013 azonosító 
számú pályázat keretében” tárgyú közbeszerzési 
eljárás megindításáról” tárgyban a 273-as számú 
előterjesztéshez készített 2. sz. CSERE mellékletet 
az alábbi módosítással javasolja elfogadásra:
1.1/ Megrendelő megrendeli, Szállító pedig vál-
lalja az eljárást megindító felhívásban, valamint 
az általa tett ajánlatban megjelölt eszközök (to-
vábbiakban: Eszközök) beszerzését, valamint 
Megrendelő részére történő szállítását és átadá-
sát. Jelen szerződés tárgya a Szállító ajánlatában 
megjelölt bútorok / játék és sporteszközök / ve-
gyes iparcikkek (a nem megfelelő rész törlendő) 
szállítása, rendeltetésszerű használatba vételhez 
szükséges felszerelése, amennyiben erre szükség 
van.

339/2013. (VII.03.) KT. HATÁROZAT
Döntés az „Apponyi Franciska Óvoda Ibolyás úti 
tagóvodájának eszközbeszerzése a KMOP-4.6.1-11-
2012-0013 azonosító számú pályázat keretében” 
tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról
1./ A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az „Appo-
nyi Franciska Óvoda Ibolyás úti tagóvodájának 
eszközbeszerzése a KMOP-4.6.1-11-2012-0013 
azonosító számú pályázat keretében” tárgyú köz-
beszerzési eljárást a mellékelt ajánlati felhívás (1. 
sz. melléklet), valamint szerződéstervezet (2. sz. 
csere melléklet) alapján megindítja.
1.1/ A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az „Ap-
ponyi Franciska Óvoda Ibolyás úti tagóvodájának 
eszközbeszerzése a KMOP-4.6.1-11-2012-0013 
azonosító számú pályázat keretében” tárgyú köz-
beszerzési eljárást megindító felhívás „II.3) A szer-
ződés időtartama vagy a befejezés határideje” 
napját az alábbiak szerint határozza meg: 
Kezdés: 2013. november 18. 
Befejezés 2013. november 25.
2./ A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az „Appo-
nyi Franciska Óvoda Ibolyás úti tagóvodájának 
eszközbeszerzése a KMOP-4.6.1-11-2012-0013 
azonosító számú pályázat keretében” tárgyú köz-
beszerzés ajánlati felhívását a 3. sz. melléklet sze-
rinti gazdasági társaságoknak megküldi.
3./ A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az „Appo-
nyi Franciska Óvoda Ibolyás úti tagóvodájának 
eszközbeszerzése a KMOP-4.6.1-11-2012-0013 
azonosító számú pályázat keretében” tárgyában 
lefolytatott közbeszerzési eljárás nyertesének 
személyére vonatkozó döntést a Polgármester 
hozza meg.

340/2013. (VII.03.) KT. HATÁROZAT
Döntés Fót Város Önkormányzat és a Fóti Közös 
Önkormányzati Hivatal, a Fóti Gazdasági Ellátó 
Szervezet, részére történő irodaszer beszerzés tár-
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gyában lefolytatandó közbeszerzési eljárás megin-
dításáról és a hozzá kapcsolódó döntésekről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a „Döntés Fót 
Város Önkormányzat és a Fóti Közös Önkormány-
zati Hivatal, a Fóti Gazdasági Ellátó Szervezet, 
részére történő irodaszer beszerzés tárgyában le-
folytatandó közbeszerzési eljárás megindításáról 
és a hozzá kapcsolódó döntésekről” tárgyban ké-
szült 274-es számú előterjesztés 2.sz. mellékletét 
az alábbiak szerint kiegészíti:
1. I-COM Kft., 1044 Budapest, Ezred u. 2.
2. Budapiért Kereskedelmi Zrt.,1116 Budapest, Baráz-
da u. 42.
3. PBS Hungária Kft., 1116 Budapest, Építész u. 8-12.
4. Hexe Plusz Kft. ,2300 Ráckeve, Vörösmarty út 39.
5. Masters Universitas Kft., 6065 Lakitelek, Csokonai 
u. 6.
6. Nyomell Kft., 1149 Budapest, Kövér Lajos u. 21-23.
7. Profil-Copy 2002. Kft., 3531 Miskolc, Kiss Ernő u. 
15-2.
8. Lizzy Card Papír Kft.2151 Fót, Keleti Márton út 7.

341/2013. (VII.03.) KT. HATÁROZAT
Döntés Fót Város Önkormányzat és a Fóti Közös 
Önkormányzati Hivatal, a Fóti Gazdasági Ellátó 
Szervezet, részére történő irodaszer beszerzés tár-
gyában lefolytatandó közbeszerzési eljárás megin-
dításáról és a hozzá kapcsolódó döntésekről
1./ A Képviselő-testület úgy dönt, Fót Város Ön-
kormányzata és a PBS Hungária Kft. (1116 Bu-
dapest, Építész u. 8-12.) között 2011. augusztus 
16-án létrejött író- és irodaszer, papíráru és számí-
tástechnikai segéd- és kellékanyag beszerzésére 
vonatkozó határozott időtartamú szerződést to-
vábbi 1 hónappal (2013. augusztus 31-ig) válto-
zatlan feltételekkel meghosszabbítja.
2./ A Képviselő-testület úgy dönt, hogy Fót Város 
Önkormányzat, Fóti Közös Önkormányzati Hiva-
tal, valamint a Fóti Gazdasági Ellátó Szervezet ré-
szére irodaszer beszerzése tárgyában a mellékelt 
(1. sz. melléklet) eljárást megindító felhívás alap-
ján a közbeszerzési eljárást megindítja.
3./ A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az iroda-
szer beszerzése tárgyában indított közbeszerzési 
eljárásban a szolgáltatás időtartamát az aláírást 
követő kettő éves időtartamra vonatkozóan ha-
tározza meg.
4./ A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az iroda-
szer beszerzése tárgyú közbeszerzés ajánlati fel-
hívását a 340/2013. (VII.03.) KT. határozat szerinti 
2. sz. mellékletben foglalt gazdasági társaságok-
nak megküldi.
5./ A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 2./ 
pontban meghatározott közbeszerzési eljárás 
nyertesének személyére vonatkozó döntést a 
Polgármester hozza meg. Az ajánlatok értéke-
lésének szempontja a legalacsonyabb összegű 
ellenszolgáltatás.
6./ A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, a 
Jegyzőt, a Fóti GESZ vezetőjét, hogy az irodaszer 
beszerzése tárgyában lefolytatott közbeszerzési 
eljárás eredményessége esetén a szerződést írják 
alá az eljárás nyertesével.
7./ A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az 1./ és 
2./ pontban meghatározott beszerzés pénzügyi 
fedezetét a szerződés időtartamára vonatkozóan 
az Önkormányzat 2013 és 2014-2015 évi költ-
ségvetésében biztosítja. Felkéri a polgármestert, 
gondoskodjon a fedezet 2014. és 2015. évi költ-
ségvetésbe történő beépítéséről.

342/2013. (VII.03.) KT. HATÁROZAT
Döntés Fót Város Önkormányzata által kibocsátott 
HYPO NOE Gruppe Bank AG által jegyzett kötvény 
felhasználásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 
Z/1042/2007.(XII.21.) KT határozatát akként mó-
dosítja, hogy a kötvény felhasználására meghatá-
rozott fejlesztési célokat az alábbi beruházások-
kal és felújításokkal egészíti ki:
- Apponyi Franciska Óvoda Ibolyás úti tagóvodájá-
nak férőhelybővítése
- Belterületi útépítés
- Fáy András Általános Iskola és Óvoda energetikai 
korszerűsítése

- Boglárka Óvoda és Bölcsőde, Bölcsőde utcai épü-
letének infrastrukturális fejlesztése
- Széchenyi utca és környéke szennyvízcsatorna ki-
építése, elmaradt csatornabekötések
- Városháza építése
- Városi Piac létesítése
- Művelődési Ház felújítása
- Háziorvosi Rendelő

343/2013. (VII.03.) KT. HATÁROZAT
Hozzájárulás a Fót, Géza fejedelem u. 9. sz. alatti há-
ziorvosi, továbbá szülészet-nőgyógyászati rendelés 
folytatásához
1./ A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy 
a Dr. Orbán Győző Bt. a Fót, Géza fejedelem u. 
9.sz. alatti rendelőjében területi ellátási kötele-
zettséggel (3. sz. felnőtt háziorvosi körzet) - OEP 
által finanszírozottan - folytathasson háziorvosi 
rendelést heti kettő órában.
2./ A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az 1. 
pont alapján 2013. július 4-i hatállyal módosítja 
a Dr. Orbán Győző Bt.-vel 2012. december 20-án 
kötött egészségügyi feladat-ellátási szerződést 
akként, hogy a szerződés 1. sz. melléklete az aláb-
biakkal egészül ki:
„Az 1/a. pont szerinti területi ellátási körzet orvosi 
rendelője: 
Cím: Fót, Géza fejedelem u. 9.
Rendelési idő:
Kedd: 12:15 – 13:15 Szerda: 07:00- 08:00”
3./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testü-
lete hozzájárul, hogy a Dr. Orbán Győző Bt. a Fót, 
Géza fejedelem u. 9.sz. alatti rendelőjében Fót 
Város teljes közigazgatási területére kiterjedő te-
rületi ellátási kötelezettséggel - OEP által finanszí-
rozottan - végezhessen szülészet-nőgyógyászati 
szakorvosi ellátást heti nyolc órában a következő 
rendelési időben:
Hétfő: 07:00-08.00 és 19:00- 20:00
Kedd: 07:00-08:00
Szerda: 19:00-20:00
Csütörtök: 07:00- 09:00 és 18.00- 20:00

344/2013. (VII.03.) KT. HATÁROZAT
Döntés a Fót, utcanévtáblák készítésére és kihe-
lyezésére kiírt ajánlattételi felhívás eredményének 
megállapítása, a kivitelező kiválasztása tárgyában
1./ A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az 
utcanévtáblák készítésére és kihelyezésére köz-
zétett ajánlattételi eljárást érvényesnek és ered-
ményesnek nyilvánítja. 
2./ A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az Acryl 
World Kft. (képviselő: Nagy Tímea Anna, székhely: 
2151 Fót, Petőfi u. 20.) ajánlatát, (bruttó 1.448.816 
- Ft) fogadja el, mint az összességében legelőnyö-
sebb ajánlatot.
3./ A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az aján-
lattételi felhíváshoz csatolt szerződéstervezetbe 
szerződésbe kerüljenek bele a garanciális felté-
telek.
3.1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
felkéri a polgármestert, hogy a 2. pontban meg-
jelölt vállalkozással az előterjesztés 5. számú mel-
lékletét képező tartalmú vállalkozói szerződést 
kösse meg.
4./ A Képviselő-testület megállapítja, hogy a kivi-
telezés a 11/2013. (III.14.) számú az Önkormány-
zat 2013. évi költségvetéséről szóló rendelet új 
közlekedési táblák (pótlás) útburkolati jelek fes-
tése, utcanév táblák sor terhére megvalósítható.

345/2013. (VII.03.) KT. HATÁROZAT
Döntés a Fót Márton patak 2013. évi felújítási fel-
adataira a kivitelező kiválasztásáról, a kiviteli szer-
ződés megkötéséről
1./ A Képviselő-testület úgy dönt, hogy Fót, Már-
ton patak 2013-évi felújítási feladataira meghir-
detett kivitelezői ajánlatkérés összegzése alapján 
az ajánlatkérés nyertese a  FÓTI Közszolgáltató 
Nonprofit Kft. (2151 Fót, Malom u. 1. Szent-Iványi 
Géza ügyvezető).
2./ A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a beér-
kezett árajánlat alapján módosítja a 281/2013. 
(V.30.) KT. HATÁROZAT 3./ pontját: „Fót Város Ön-
kormányzatának Képviselő-testülete az 1./ sz. ha-

tározati pont szerinti kivitelezési munkákra a FÓTI 
Közszolgáltató Nonprofit Kft által adott indikatív 
ajánlata alapján bruttó 2.050.000 Ft keretössze-
get határoz meg.” A kivitelezési munkák fedezeté-
ül, nettó 1.739.371,- Ft, azaz bruttó 2.209.000,- Ft 
(azaz kétmillió-kettőszázkilencezer Forint) költ-
ség keretösszeget határoz meg. 
3./ A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az előter-
jesztés 3.sz. mellékeltét képző vállalkozói szerző-
dés 7. pontját az alábbiak szerint fogadja el:
„7. Vállalkozó kijelenti, hogy a jelen szerződés 
tárgyát képező munkákhoz a szükséges szak-
értelemmel, végzettséggel, engedéllyel rendel-
kezik és alkalmas arra, hogy a jelen szerződés 
tárgyát képező kivitelezési munkákat elvégezze. 
Vállalkozó alvállalkozó igénybevételére jogosult 
maximum 15% költség erejéig. Vállalkozó képvi-
selője kijelenti, hogy szakemberei, illetve alvállal-
kozója a jelen szerződés tárgyát képező munkák 
elvégzéséhez szükséges végzettséggel és en-
gedélyekkel rendelkeznek. Vállalkozó feladata a 
munkavégzés során a vonatkozó baleset-, egész-
ségvédelmi, munkavédelmi, érintésvédelmi elő-
írások, valamint minden egyéb vonatkozó előírás 
maradéktalan betartása és betartatása. Vállalko-
zó tudomásul veszi, hogy az alvállalkozó tevé-
kenységéért úgy felel, mintha a munkát maga 
végezte volna el.
3.1./ A Képviselő-testület felkéri a polgármes-
tert, hogy 1./ pont alatti döntés alapján a nyer-
tes ajánlattevővel a csatolt szerződés-tervezet 
szerinti tartalommal a kiviteli szerződést bruttó 
2.209.000,- Ft, azaz kettőmillió-kettőszázkilenc-
ezer Ft összegben kösse meg és felhatalmazza 
annak aláírására. 

346/2013. (VII.03.) KT. HATÁROZAT
Döntés Fót Város közigazgatási területén a csapa-
dékvíz elvezető rendszer felújításának I-II. ütem ter-
vezésére vonatkozóan a tervező kiválasztásáról, a 
tervezési szerződés megkötéséről
1./ A Képviselő-testület úgy dönt, hogy Fót, Város 
közigazgatási területén a csapadékvíz elvezető 
rendszer felújítási feladatainak I.-II. ütem kiviteli-
engedélyezési terveinek elkészítésére meghirde-
tett ajánlatkérés összegzése alapján, az ajánlat-
kérés nyertese a NALA-MI Kft. (2146Mogyoród, 
Templom u. 9. Képv.: Nagy Lajos)
2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, 
hogy a nyertes ajánlattevővel az 1./ pont alatti 
döntés alapján, Fót, Város közigazgatási területén 
a csapadékvíz elvezető rendszer felújítási felada-
tainak I-II. ütem kiviteli-engedélyezési terveinek 
elkészítésére a tervezési szerződést a 3. sz. mel-
léklet szerinti tartalommal és  2.997.200,- Ft, azaz 
bruttó kétmillió-kilencszázkilencvenhétezer-ket-
tőszáz Ft összegben kösse meg és felhatalmazza 
a polgármestert a szerződés aláírására.

347/2013. (VII.03.) KT. HATÁROZAT
Döntés a Fót, 0238/45 hrsz.-ú ingatlan megvételéről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy nem vásárol-
ja meg Fót,0238/45 helyrajzi számú 42 m2 terüle-
tű, „szántó” művelési ágú, 0.09 ak értékű külterü-
leti, osztatlan közös tulajdonban lévő ingatlant.

348/2013. (VII.03.) KT. HATÁROZAT
Döntés Fót 0206/94 hrsz.-ú ingatlan megvételre tör-
ténő felajánlásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy nem vásá-
rolja meg Fót, 0206/94 hrsz-ú, 1.7026 m2 alapte-
rületű, 35.58 ak. értékű, szántó művelési ágú, kül-
területi ingatlan 8513/17026-od részét - 500,- Ft/
m2 – bruttó 4.256.500.-Ft, (azaz: Négymillió-kettő-
százötvenhatezer-ötszáz forint) vételáron.

349/2013. (VII.03.) KT. HATÁROZAT
Döntés Fót 0272/142 hrsz.-ú ingatlan térítésmentes 
átvételéről 
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy nem él az 
ingatlan felajánlásával, és nem veszi át Önkor-
mányzati tulajdonba a Fót, 0272/142 hrsz-ú, 31 
m2 alapterületű, 0,03 ak. értékű, szántó művelési 
ágú, külterületi ingatlan 1/3-ad részét - 200,- Ft/
m2 –mindösszesen: bruttó 2.000,-Ft vételáron.
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FÓTI HÍRNÖK
Ajánlattételi felhívás

Fót Város honlapjának üzemeltetésére
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy az „Ajánlattételi felhívás Fót Város honlapjának üzemel-
tetésére” tárgyban készült 138-as számú előterjesztés 1.sz.
mellékletét képező Ajánlattételi felhívást az alábbiak szerint 
fogadja el:

- Ajánlatkérő neve, elérhetőségei:
Fót Város Önkormányzata, 2151 Fót, Vörösmarty tér 1.
Tel.: 06-27-535-365 Fax: 06-27-358-232   e-mail: titkar@fot.hu
- Kapcsolattartó:
Verebes Viktor
Tel: 06-27-535-365/112-es mellék
- Ajánlatkérés tárgya:
„Fót Város honlapjainak működtetése”
- A honlap működtető feladatai:
• a jelenlegi honlap működtetése
• havi 8 óra fejlesztés 
- Szerződés meghatározása:
„Fót Város honlapjainak működtetése” tárgyában megkötendő 
vállalkozási szerződés
- Az ajánlat beérkezésének határideje:
2013. augusztus 15. 9:00 óra
- Az ajánlatok benyújtásának módja:
Cselőtei Erzsébet polgármesternek címezve, lezárt borítékban 
az ajánlatkérő székhelyén a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
Titkárságán leadva vagy postai úton eljuttatva. A borítékon a 
következő adatokat kell feltüntetni:
- ajánlattévő neve, címe; 
- „Honlap pályázat”; 
- „Határidő: 2013. augusztus 15. 9:00 óra”; 
- „Az ajánlattételi határidő előtt nem bontható fel!”
- Ajánlatok felbontásának helye, ideje:
Fót Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 2013. augusztus 15. 10:00 óra
- Ajánlatok értékelése:
Havi egyösszegű ajánlat, mely tartalmazza az üzemeltetés és a 
havi 8 óra fejlesztés költségét.
- Szerződéskötés tervezett ideje
Ajánlattevő 2014. december 31-ig határozott időre kíván szer-
ződést kötni.
- Az ajánlat részeként benyújtandó dokumentumok:
Egy példány cégszerűen aláírt árajánlat.
Referencia, a pályázó által működtetett, illetve korábban terve-
zett honlap.
- Az elbírálás szempontja:
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás.

T Á J É K O Z T A T Ó
Ezúton tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy 2013. augusztus 1-től a Fóti Közös 
Önkormányzati Hivatal számlavezető Bankja az OTP Bank Nyrt.

A Raiffeisen Bank Zrt. 2013. július 31-ig vezeti a számlákat, ezért kérem, hogy 2013. 
augusztus 1-től a Polgármesteri Hivatal felé kizárólag az alábbi számlaszámokra tör-
ténjenek befizetések:

Fót Város Önkormányzata
Pénzforgalmi bankszámla:
11784009-15731096-00000000
Út és közműfejlesztési hozzájárulás:
11784009-15731096-10010000
Építményadó beszedési számla:
11784009-15731096-02440000
Telekadó beszedési számla:
11784009-15731096-02510000
Iparűzési beszedési számla:
11784009-15731096-03540000
Talajterhelési beszedési számla:
11784009-15731096-03920000
Gépjárműadó fizetési számla:
11784009-15731096-08970000
Késedelmi pótlék számla:
11784009-15731096-03780000
Bírság beszedési számla:
11784009-15731096-03610000
Idegen bevételek számla:
11784009-15731096-04400000
Egyéb bevételek számla:
11784009-15731096-08800000
Eljárási illeték számla:
11784009-15731096-03470000
Mezőőri járulék beszedési számla:
11784009-15731096-10050006
Földvédelmi járulék számla:
11784009-15731096-10030008
Fejlesztési hozzájárulás számla:
11784009-15731096-10040007
Bérlakás lebonyolítási számla:
11784009-15731096-06080000

Bővebb tájékoztatásért kérem forduljanak a
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájához.

Cím: 2151 Fót, Vörösmarty tér 1.
Telefon: 06-27/535-386, 535-395/101 mellék
e-mail: uszi@fot.hu

Fót, 2013. július 23     Chrobák Zoltánné dr.
       jegyző
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Fót Város  Önkormányzatának közéleti, tájékoztató havilapja
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Guzsaly László és Oláh Edina
Korgyik Zoltán és Terék Piroska
Tóth Péter és Bodzássy Katalin
Tatár Balázs és Trofin Gabriela
Veres Ferenc és Botos Orsolya Katalin
Tariska Zoltán és Lassú Katalin
Benk András és Cselényi Szandra Nóra
Pongor Péter Imre és Dráguly Viktória
Karaba Gábor és Sós Vivien
Pákozdi Attila és Kelemen Roberta
Báder Ádám Balázs és Lengyel Edina
Hajós Ádám Gábor és Farkas Szandra
Fehér Csaba és Antal Tünde Ibolya
Tóth Attila Tibor és Magyar Alexandra Ágnes
Fülöp Péter és Németi Nikolett
Kádár Achilles Norbert és Márton Andrea
Fazekas Csaba és Gonda Ibolya
Tompa Tibor és Deszpod Edina

Szabó Zsigmond/1920.
Blaskovits István Tiborné

sz. Kokas Gizella Erzsébet/1959.
Nyuka Sándor/1942.
Nagy Lajosné sz. Kurencs Anna/1925.
Zsiga Sándor József/1939.
Ribai Imre/1930.
Szabó Zoltán/1941/Veresegyház

Elek Istvánné sz. Nyuka Julianna/1940.
Virág László/1975.
Molnár Kálmán Pál/1938.
Lengyel Józsefné sz. Naszáli Anna/1914.
Györkei László/1963.
Pozsár István/1938.
Haskó Istvánné sz. Berkes Mária/1932.
Vajda Lajos/1926.
Várnai Imre/1926.
Fábián László/1985.
Olvasztó Imre László/1966./Veresegyház
Böszörményi Ferencné sz. Dobra Rozália/1922.

Valamennyi Ifjú Párnak ezúton is gratulálunk,
sikerekben  gazdag házasságot kívánunk!

A szeretteiket elvesztő családokkal együttérzünk, 
fájdalmukban osztozunk!

Bese Lászlóné anyakönyvvezető

Fót városban kötöttek házasságot

Fót városban hunytak el

Babafoglalkoztató a 
Járási Hivatalban

Kedves rendezvényre hívta szerkesztőségünket dr. Tarnai Richárd Pest 
megyei kormánymegbízott és Cs. Bíró Attila, a Dunakeszi Járási Hivatal 
vezetője. 
A család- és gyermekbarát politika megvalósulásaként alakítottak ki 
egy helyiséget, ahol az ügyintézésre érkező anyukák vagy apukát a 
gyermeküket elhelyezhetik, ezzel is egy újabb lépést téve az ügyfélba-
rát szolgáltatások erősítéséért. Amint azt dr. Tarnai Richárd elmondta, a 
járási hivatalok ügyintézési ideje este 8-ig tart, így bizony sűrűn előfor-
dulhat, hogy a szülők gyermekeiket is magukkal hozzák, ha nem tudják 
őket otthon valakire hagyni. A várakozás nem jelent viszont nyűgöt a 
gyerekeknek, ha egy kellemes helyen, játékok közt tölthetnek egy-egy 
negyedórát, és a szülő is nyugodtan fordulhat az ügyintézőhöz, nem 
kell közben az ölében tartania gyermekét.

Dr. Tarnai Richárd elmondta: a területi közigazgatás átalakításának 
végső célja, hogy 2013. év végétől megkezdődjön az átállás az egyab-
lakos ügyintézésre Magyarországon, vagyis hogy valamennyi állami 
ügyet egy helyen lehessen elintézni. Ez a hely lesz a kormányablak, 
ami egységes arculatával, kedvező – hétköznap reggel 8-tól este 8-ig 
tartó – nyitva tartással, jól képzett munkatársakkal és természetesen 
baba-mama sarkokkal várja majd az állampolgárokat az ország 300 
helyszínén.

Windhager

Dr Tarnai Richard és Cs. Bíró Attila 
a gyermekek közt

Gyermekülést kapott a Gyámhivatal
Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége a Dunakeszi Járási Hivatal 
Gyámhivatalának. Az ajándékot dr. Tarnai Richárd kormánymegbízott 
adta át az intézmény számára, melyet Szarvas Katalin intézményvezető 
asszony vett át.
A kormányhivatal egyik szervezeti egysége saját erőből nyújtott segít-
séget egy másiknak, hiszen a Közlekedési Felügyelőség – profiljába vá-
góan – gyermekülést ajándékozott a dunakeszi gyámhivatal számára. 
„A közigazgatás átalakításának és ezen belül a kormányhivatalok létre-
jöttének egyik legfontosabb célja az volt, hogy az eddig külön működő 
és egymásról keveset tudó szervezeti egységek szorosabban tudjanak 
együttműködni” – emelte ki az átadás kapcsán dr. Tarnai Richárd, aki 
hozzátette, a gyermekülés ajándékozása ennek egy konkrét, kézzel-
fogható bizonyítéka. A gyámhivatal vezetője, Szarvas Katalin köszöne-
tét fejezte ki a Közlekedési Felügyelőségnek az ajándékért, és kiemelte: 
nagyon nagy szükségük volt a gyermekülésre, hiszen a gondozásuk alá 
tartozó gyermekek szállítása e nélkül nehezen megoldható.
Tolna Sándor, a Pest Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügye-
lőségének igazgatója a kezdeményezés kapcsán elmondta, hogy 
munkatársai önkéntesen és önerőből vásárolták meg a korszerű és jó 
minőségű gyermekülést, mellyel a hatékonyabb és biztonságosabb 
munkavégzéshez kívántak hozzájárulni.

(Pest Megyei Kormányhivatal)
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S Gyermekétkeztetési támogatás!

A Pest Megyei Önkormányzati Hivatal tájékoztatása szerint Pest 
megyében negyvenöt település részesül kormányzati támoga-
tásban a nyári gyermekétkeztetés megoldásához. 

Fót is azon  települések között van, amelyek kormányzati támo-
gatást kapnak a nyári gyermekétkeztetéshez.

Ebből 23 gyermek, (összesen 1035 adag) nyári étkeztetését tud-
juk megoldani.

A szociálisan legrászorultabb gyermekeknek és szüleiknek tu-
dunk így segíteni, azoknak, akik rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben részesülnek.

o Településünk ehhez 455.400 Ft kormányzati támogatást ka-
pott. Ennek köszönhetően legalább 44 napon keresztül, leg-
alább egyszeri meleg étkeztetést tudunk a gyermekeknek nyúj-
tani.

Ez nagy segítséget jelent ezeknek a családoknak. Emellett 
igyekszünk a nyári gyermekétkeztetést egészséges és helyi ter-
melőktől vásárolt alapanyagokból biztosítani. 

A országban összesen közel 1200 település kapott támogatást, 
összesen 112 ezer gyermek nyári étkeztetését segíti a Fidesz-
kormány, a pénz most garantáltan a legrászorultabb települé-
sekre és gyermekekhez érkezik.

FELHÍVÁS 
VALAMENNYI FÖLDHASZNÁLÓ SZÁMÁRA

A termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény és a földhasználati nyil-
vántartás részletes szabályairól szóló 356/2007 (XII. 23.) Korm. 
rendelet változása következtében valamennyi ingatlanügyi ha-
tóságnál (továbbiakban: járási földhivatalnál) regisztrált földhasz-
náló 

köteles bejelenteni:

a) magánszemély földhasználó esetében a személyi azonosí-
tóját (személyi számát) és az állampolgárságát,
b) gazdálkodó szervezet földhasználó esetében pedig a sta-
tisztikai azonosítóját.

A fentiek alapján

2013. szeptember 30-ig
az illetékes járási földhivatalhoz be kell nyújtani a 2013. január 

1-ét megelőzően már regisztrált földhasználóknak a fenti adato-
kat tartalmazó földhasználati azonosító adatközlési adatlapot. 

A földhasználati azonosító adatközlési adatlap beszerezhető a 
földhivataloknál, vagy letölthető a www.földhivatal.hu honlapról.

A bejelentést határidőben elmulasztó földhasználót a földhivatal 
bírsággal sújtja, amelynek mértéke a termőföld ingatlan-nyilván-
tartás szerinti AK értékének ezerszerese, azzal, hogy nem lehet 
kevesebb a behajtható köztartozás minimális összegénél.
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Somlyói galuskák
A feladat inkább kihívás volt, hogy általános iskolás korú gyerekeknek 
tartalmas szórakozást biztosítsunk két héten át, napi 8 órában.
Mivel a lepény hal meg utoljára, és sosem esünk pánikba, kértünk és 
kaptunk (juhéj!) segítséget, támogatást, törődést. 
A tábor idején a napközis nyugdíjasok területének egy részét bitorol-
tuk és kissé felforgattuk nyugodt mindennapjaikat. Többször is volt 
kézműves foglalkozás, amihez a Vörösmarty téren lévő Szalay papír-
boltból és a Deák F. utcai, frappánsan Deák papír-írószer boltból is kap-
tunk alapanyagot és eszközöket. 
Közben azt a tökéletes és temérdek schlossenfockenburgendorfi cse-
resznyét eszegettük, amit Erdőkertesről kaptunk Rózsahegyi Linda 
jóvoltából, de ez az akció sem jöhetett volna létre a szörnyen bájos 
Wagner Hajnalka nélkül, aki nem törődve hőséggel, szúnyogokkal, 
rendíthetetlenül szedte a cseresznyét. A legális tudatmódosító eköz-
ben egy Fenyő Miklós cd volt. Hogy hány ágat tört le eközben véletle-
nül és rejtett el a susnyásban nem véletlenül… maradjon a mi titkunk.

Az első héten rekkenő hőség volt; így többször is ellátogattunk a Fót 
és Dunakeszi határán lévő álomgyár edzőterembe, ahol olyan réme-
sen kedvesek voltak, hogy köredzést és kangoo órát is kaptunk. Timi, 
Amarilla, Ági, Attila – emléketek örökké szívünkben él, pedig még meg 
sem haltatok.
Reggelente a Lani és a Szezám pékségből érkezett friss, illatos süte-
mény, zsemle, ropogós kenyér formájában. 
Aztán végre elérkezett a bográcsozás napja; János volt a hősünk, aki 
minimális alapanyagból maximális gulyást rittyentett, második alka-
lommal pedig paprikás krumplival kápráztatta el a kis táborlakókat. Az 
ehető növényeket nap mint nap a Németh K. úti zöldségestől kaptuk, 
a kisalagi nagy abc mellett. 
Elég az hozzá, hogy amíg rotyogott valami a bográcsban, addig Sza-
bó Attila szakértő irányítása mellett készült az utolérhetetlen sajtos 
pogácsa „Robbantott konyha” fedőnév alatt. A gőzölgő, kis tökéletes 
pogácsák alapanyagát a buszfordulónál, a Móricz Zs. u. 10. alatti abc-
ből kaptuk. A rengeteg óriás petesejtet – ismertebb nevén tojást – a 
Dózsa Gy. u. 2.-ből hoztuk, ahol szintén fizetés nélkül távoztunk. De 
mentségül szolgáljon, hogy palacsintát is sütöttünk, vagyis csak Csilla, 
aki félreolvasta a munkaköri leírását, és azt hitte, a GyeJó vezetőjeként 
ez a minimum. 
A tikkasztó napok közepette megjelent a porondon Kárpáti Bánk és 
Kende, nem teljesen váratlanul, hiszen megkértük őket. Ők az értékes 
nyári szünet egy részét áldozták arra, hogy bemutassák és gyakorolják 
a sakkozás művészetét. 
Még a Béke utcai könyvtárba is eljutottunk egy kis ismerkedésre, olvas-
gatásra Márta néni hatékony közreműködésével. 

Most pedig lássuk a tábor idei történetének csúcspontját. A Somlyó 
lábához igyekeztünk Csomád felé, ahol csodás napot töltöttünk az 
Aranysomlyó lovasparkban, a Palomino lovasiskolában. Kétségtelenül 
ez volt az a nap, amit mindenki a legjobban várt, és senki sem csaló-
dott. Úgy tudtam, a magyar lovas nép, azért volt, akit hárman gyö-
möszöltek fel a nyeregbe, miközben fókamozgással igyekezett fenn-
maradni. Az oktatók nagyon hatékonyan és vidáman segítik az idővel 
vágtázni vágyókat. 

A legboldogabb pillanatok ezek voltak, minden gyerek lovagolt, és 
mivel az egész napot ott töltöttük, fejlődést is véltem felfedezni, de le-
het, hogy az otthon felejtett szemüveg tette. Aki egyszer felült a lóra, 
egyhamar nem jött le önszántából, nem segített sem kérés, könyörgés, 
fenyegetés, zsarolás. A kutyák, táltosok és simabőrűek mellett a táj is 
lenyűgöző onnan nézve.
A lócipész és szépreményű tanítványa mutatta be a flexpedikűrt patá-
sokon mindenféle furmányos szerszámmal. Dél körül megérkeztek a 
Casa pizzériából az ajándék pizzák. Felhőtlen élményünket és hajunkat 
a folyamatos nagy szél próbálta összezavarni, de mint tudjuk, az olyan 
levegő, aminek sürgős dolga van. 
Végül a körkarámba is bejutottunk, ahol komoly védőfelszerelésben 
csiszoltak még tudásukon, miközben Anita és Peti felváltva ugratta a 
kis lovasokat és a lovakat. Ha annyi időm lesz, amennyi most nincs, ak-
kor biztosan oda fogok járni lovagolni és kikapcsolódni. Erre biztatok 
másokat is: Csomád felé a sorompó után 1,5 km-rel, a tejárus és zöld-
séges kanyarban jobbra le, aztán onnan már csak pár nagy lépés vagy 
több kicsi a földúton a lovardáig. Telefonszámuk: +36 70 328 7315 
Délután mindenesetre megkönnyebbültünk, amikor a tejárus magas-
ságában megpillantottuk a kisbuszt. 

Hamar elrepült a két hét, melynek zárásaként a Colibriből kaptunk egy 
kisebb hegynyi fagylaltot, amit a buszfordulónál kapott Fornettivel foj-
tottunk le. 
Meg kell még említenem a Somlyó és Pandulia patikát, ahonnan ko-

közelében, ne haboz-
zon…! Név és cím a 
szerkesztőségben. 

733 szónak is egy a 
vége, jól éreztük ma-
gunkat, hálásan kö-
szönjük a lelkes ter-
mészetbeni és erkölcsi 
támogatást. Világbéke.

(A cikk eredeti terjedel-
mében elérhető a www.
fot.hu honlapon)

Csernyánszky Ilona

moly kis egészségügyi csomagot kaptunk minden lehetőségre felké-
szülve: égés, csípés, itt fáj, ott fáj, elvágtam, beütöttem.
Igyekeztünk minél több jó képet készíteni, de sajnos egy részük elve-
szett. Úgyhogy aki talált egy kis fekete Canont az Öreghegyen vagy 
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A Duna parton tölti a nyár java részét sok fóti iskolás
Nyári Napközis Tábor

Azoknak az általános iskolás gyerekeknek, akiknek a nyári szünidőben rövidebb-hosszabb ideig a szüleik nem tudtak más elfoglaltságot 
biztosítani, a dunakeszi Napközis Tábor ad megnyugtató, jó megoldást. Hétről hétre, kissé változó szereplőkkel, 50-60 fóti gyermek érkezik 
reggelente a dunakeszi rév mellett található egykori úttörőtábor területére, tanárok kíséretében. Itt, a Duna-parti fövenyen, évszázados 
fűzfák tövében zsibongott a gyerekek egy része, amikor előzetes bejelentkezés nélkül, váratlanul látogatást tettünk a helyszínen. Meg 
akartunk győződni saját szemünkkel, vajon jól érzik-e magukat itt a gyermekeink?
A nevelőkkel beszélgetve kiderült, hogy ez a létszám csak a fele a teljes gyerekcsapatnak, a másik fele bent, a tábor területén éppen egy 
kisállat-bemutatón vesz részt.
A napközis táborban a dunakeszi és a fóti gyerekek együtt töltik napjaikat, de mindkét településről vannak velük nevelő tanárok. A fótiak 
vezetője Bagi Katalin tanárnő a Garay János Általános Iskolából. Vele beszélgettünk.

Önt beosztotta az iskola, vagy önként vállalta ezt a szünidei fe-
ladatot?
Én évek óta több hetet töltök itt a táborban, az idén is szívesen vál-
laltam, mert szeretek itt lenni, ez egy nagyon kellemes tábor. Itt, a 
Duna-parton nagyon jól érzik magukat a gyerekek, s így gyakorlati-
lag nincsenek fegyelmezési kérdések. Régről ismerem Roska Péter 
táborvezetőt, aki már ide szoktatott egy kipróbált tanári gárdát. Jól 
ismerjük tehát egymást. Itt, a táborban lehetőségünk nyílik olyan 
kézműves foglalkozásokat megtanulni, amire tanítás közben nincs 
módunk. Ilyenkor tudjuk kibontakoztatni ezeket a hajlamainkat. 
Persze ez a nyári beosztás anyagiakkal is jár, s jól jön az a kis pénzki-
egészítés egy tanárnak.
A táborvezető úr remek foglalkozásokat szervez a gyerekeknek, 
olyanokat, amelyek valóban leköti a figyelmüket, s persze tanulnak 
is belőle. Sok kézműves és sporttevékenységet szervezünk, beszél-
getéseket, meséket, éneklést.
A gyerekek is szeretik a tábort, meg is nőtt a létszámunk alaposan. 
24 fővel indultunk, s ma már közel 60 gyermeket hozunk át min-
dennap busszal Fótról. A szülőktől hallom a visszajelzéseket, hogy 
el vannak ragadtatva a körülményektől és a foglalkozásoktól, és at-
tól, hogy a gyermekük örömmel meséli, mi minden történt vele itt 
a táborban.

Van jelentkezési lehetőség még augusztusban?
Igen, de nem korlátlan számban.

Mennyibe kerül a tábor a szülőknek gyermekenként?
Ez egy rendkívül olcsó alapellátás, a gyermekek nagy része számára 
a költség mindössze 1000 Ft hetenként. Ezen felül van a kirándu-

lási hozzájárulás, ami valójában a buszköltség. Minden héten van 
ugyanis egy kirándulás. Változatos úti célokat szervezünk, voltunk 
már Visegrádon, Szentendrén, Veresegyházon a Medveotthonban, 
legközelebb a Pálvölgyi cseppkőbarlangba megyünk. Étkezést az 
ilyen napokon is kapnak a gyerekek, mi készítjük el az útravalót. A 
költségekhez hozzá kell még számítani a szülőknek a Fót és Duna-
keszi közti járatot. Ez az önkormányzat által fönntartott ún. SZTK 
járat, ami ilyenkor a gyerekek kedvéért egyenesen a táborig hoz 
minket. A gyerekeknek a buszbérlet 550 Ft egy hónapra.

Mennyi időre íratják be a szülők a gyermekeiket?
Változó, de sokan vannak, akik a teljes szünidőre bejelentkeztek. 
Ilyen alacsony áron, ilyen jó helyen és jó légkörben nem tudnák el-
helyezni másutt a gyermekeiket. Még a nagyobb, felsős gyermekek 
is szívesen jönnek, akik már esetleg egyedül is otthon maradhat-
nának.
Imádják a gyerekek a Ki Mit Tud-ot, amit mindig péntekenként tar-
tunk, az a csúcspontja a hétnek. Olyan különleges képességeket 
mutatnak be az egyes gyerekek, amire nem is gondoltunk volna. 
Nagyon szeretnek szerepelni, és érdekes, hogy mennyire szívesen 
vállalnak a közösségért feladatokat. Maguk akarnak teríteni az ét-
kezésekhez, vállalnak ügyeletet, takarítást. Kiderül, hogy otthon 
sokukat nem engedik a szülők részt venni a házimunkában, itt ezt 
is élvezik.

Megkérdeztünk egy fóti fiút is – Pampuk Kristóf szívesen nyilat-
kozott.
A Fáy András Általános Iskolában tanulok, most megyek ősszel a 6. 
osztályba. Én egész nyáron jövök a táborba.
Hogyan telik egy napotok? Milyen foglalkozásokat szeretsz?
Vannak érdekes bemutatók, szoktak lenni kézműves foglalkozások. 
Most éppen állatsimogató van. Nekem a pingpong-mérkőzések a 
kedvenceim, és nagyon tetszett a lovaskocsizás is. Jó, hogy itt új ba-
rátokra lehet találni, mert különböző fóti és dunakeszi iskolákból 
vagyunk.

Kisállat bemutató a tábor parkjában

Dubován Julianna, és Bagi Katalin fóti 
tanárok Roska Péter táborvezetővel

Tetszik a varázslatos 
környezet a gyerekeknek
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Első helyezést ért el országos pályázaton
Bognár Alexandra „Harang” című tanulmányával

Bognár Alexandra, 17 éves diáklány – a Népművészeti Szakközép-
iskola népviselet-készítő szakos hallgatója – pályázatot nyújtott be 
az Országos Népművészeti Versenyre, és korcsoportjában első he-
lyezést ért el.
A pályamunkákat rangos szakemberek zsűrizték, akik külön érté-
kelték a pályázók önálló gyűjtőmunkáját és a hiteles adatközlők 
felkutatását. Bognár Alexandra rendkívül érdekes témát választott 
dolgozata tárgyául: a harangokról írt egy 80 oldalas dolgozatot fo-
tókkal és rajzokkal illusztrálva.
Először a környezetére figyelt fel, mikor és miért harangoznak. Fel-
kereste és kifaggatta a helyi egyházi gyülekezetek vezetőit, felku-
tatta a fóti templomok és harangjaik történetét, és összevetette a 
történelmi egyházak harangozási szokásait. Alexandra meglátogat-
ta a híres őrbottyáni harangöntőt, Gombos Miklóst, aki bevezette 
a harangöntés mesterség világába. A diáklány érdeklődését, affi-
nitását maga a mester írta le találóan: „A véleményem: a gyermek 
hölgyben műszaki véna csörgedez.”
A pályaműben a harang kultúrtörténeti és néprajzi vonatkozású 
leírása is rendkívül gazdag ismeretet nyújt, érződik benne a felké-
szítő tanár, Lencsés Károlyné alapos munkája is. Bognár Alexandrá-
ból még nem veszett ki a természetes kíváncsiság, felfedezi, milyen 
gazdag a minket körülvevő világ, pl. a naponta megszólaló harang 
múltja, jelene. Dolgozatában ezt írja: „a harangok ezentúl nemcsak 
tárgyak lesznek számomra, hanem egy-egy történet, melyet, ha 
meg szeretnénk ismerni, ahhoz kutatni kell.”
Gratulálunk sikeres munkájához, és szorgalmazzuk, hogy Bognár 
Alexandra „Harangja” nyomdai kiadásban is „megszólaljon”.

Molnár Krisztina
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114 új munkahely jön létre Fóton
Egy 6000 m2-es új üzemcsarnok alapkőletétele zajlott a Fót Északi Iparterületen július 31-én. Az 
ottani GE telephely bővül ezzel a korszerű gyártó csarnokkal, mely 114 jól képzett szakembernek 
biztosít munkát, köztük 40 mérnöknek. Így a magyar tudás, szellemi tőke beépül a GE termékeibe. 
A rendezvényen Fót Városát Pozderka Gábor alpolgármester képviselte, s jelen volt Tuzson Bence, 
a FIDESZ választókerületi elnöke is. Az esemény jelentőségét jelezte, hogy 5 tv-társaság küldte ki 
riportereit Fótra.

Az alapkövet Szijjártó Péter, a Miniszterelnökség külügyi és külgazdasági ügyekért felelős állam-
titkára, valamint Dave Cox, a GE Oil & Gas üzletág gyártásért felelős alelnöke helyezte el. Ponto-
sabban az alapkőben kiképzett üregbe egy időkapszulát helyeztek el, amely az esemény napján 
megjelent újságokat, napilapokat tartalmaz.

Szijjártó Péter beszédében hangsúlyozta, hogy mivel a GE világméretekben piacvezető az erőmű-
vek vezérlő egységeinek gyártásában, ezért ez a beruházás azt jelenti, a magyar mérnököknek és 
munkásoknak mostantól kezdve kitüntetett szerepük lesz a világ energiabiztonságának javításá-
ban.
Fontosnak tekintette államtitkár úr azt is, hogy ezzel az alapkőletétellel a magyar–amerikai gazda-
sági együttműködés sikertörténetének újabb fejezete kezdődött el. Az új gyártóbázis megépítése 
növeli Magyarország versenyképességét, s hozzájárul ahhoz, hogy Európa termelési központjává 
váljék. Ennek érdekében további tárgyalásokat folytatnak a GE-vel, hogy a Magyarországon je-
lenleg már 12.000 szakembert foglalkoztató cég továbbra is részese legyen a nemzetgazdaság 
fejlesztésének. Magyarázatként kifejtette, hogy a kormány gazdasági célkitűzésének megfelelően 
a keleti nyitás mellett a szövetségkötési versenybe való benevezést, illetve a stratégiai partnerek 
körének bővítését is fontosnak tartja.
„A GE nem véletlenül lett egyik stratégiai partnerünk. Hazánkban ez a cég működteti a harmadik 
legtöbb leányvállalatot, a Magyarországon foglalkoztatott munkaerő számát tekintve – a német 
és az osztrák leányvállalatok után. A hozzáadott érték előállítása szempontjából pedig a második 
helyet foglalja el.” Fóton, „a most induló, energiabiztonságunkat is növelő beruházásnak köszön-
hetően 114 új munkahelyet teremtenek, és az itteni gyár beszállítóinak 75 százaléka magyar” – 
emelte ki államtitkár úr.
„Mára a magyar kormány csaknem 30 stratégiai együttműködési megállapodást kötött, és eb-
ből 7-et amerikai cégekkel írtunk alá. Ezek a stratégiai szövetségkötések számunkra azért nagyon 
fontosak, mert ezek segítik Magyarország célkitűzéseinek megvalósítását. Egyrészt abban a te-
kintetben, hogy a versenyképességünket folyamatosan növeljük, másrészt pedig annak érdeké-
ben, hogy Európa termelési központjává váljunk, mert a mi helyzetértékeléseink szerint a válság 
után az lesz igazán erős, az startolhat majd igazán erős pozícióból, aki a legerősebb termelőiparral 
rendelkezik, és a legfejlettebb technológiát tudja használni. Na most a GE és a magyar kormány 
stratégiai együttműködése is erről szól, hogy tegyük még versenyképesebbé Magyarországot, és 
tegyük még versenyképesebbé a hazánkban több mint 12.000 embert foglalkoztató GE-t.”
„Ugyanakkor szeretnék köszönetet mondani azoknak a magyar mérnököknek és azoknak a ma-
gyar munkásoknak, akiknek a hozzáállása, szorgalma és teljesítménye nélkül Magyarország nem 
tudná, nem tudta volna elnyerni a GE ilyen fokú bizalmát.”

Angolul elmondott beszédében Dave Cox hangsúlyozta a GE elkötelezettségét a helyi közösségek 
és a helyi polgárok segítésében, ezért is fontos számukra a magyar kormánnyal kötött megállapo-
dás. Az itt, Fóton felépítésre kerülő létesítmény szélesíti a termékkört, s hozzájárul Magyarország 
versenyképességének növeléséhez is. 

Csúcsszínvonalat képviselő gyártóbázist épít ki a gáz- és gőzturbinás villamos erőművek központi 
vezérlő egységeinek (UCP) előállítására a General Electric (GE) Oil & Gas üzletága Fóton.

Miért választotta a GE 
Fótot az új üzem

felépítéséhez?
 
Szabóné Mészáros Andrea, a GE Oil 
& Gas fóti telephelyének igazgató-
ja szerint ennek három oka is van.
• Ennek a területnek a megköze-
lítése na-
gyon köny-
nyű, mind 
a reptérről, 
mind pedig 
az M0 és az 
M3-as autó-
pályáról. A 
termékeink 
k iszá l l í tá -
sát, illetve 
az alapanyagok beszállítását ille-
tően ez a fekvés nagyon kedvező a 
számunkra. 
• A vevőink a legtöbb esetben ellá-
togatnak hozzánk, mert személye-
sen is jelen akarnak lenni a termék 
végső tesztelésén. Mivel budapesti 
szállodában szállnak meg, fontos, 
hogy Budapestről is igen egysze-
rűen ki tudnak jutni hozzánk.
• A harmadik fontos szempont pe-
dig a GE általános irányelveiben 
megfogalmazott elvárása, mely 
szerint a cég nagy hangsúlyt fektet 
a dolgozók egészségének a meg-
őrzésére. Ebben a vonatkozásban 
úgy gondoltuk, hogy itt, Budapest 
vonzáskörzetében létesüljön az 
üzem, de egy kellemes, jó levegős, 
szép környezetben. 
Így esett a választásunk erre a te-
rületre, amely mindhárom szem-
pontnak megfelel.

Szíjjártó Péter államtitkár beszéde Jóízű beszélgetés az állófogadáson
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Fóti művészek a Duna Art-ban

Kortárs művészek galériája

Ez a nyár nagy jelentőségű a környékbeli művészek életé-
ben: július 12-én megnyílt a DunArt Képzőművészeti Egye-
sület galériája Dunakeszin, a Fő út 110. alatt, a korábban itt 
székelő Révész István Helytörténeti Gyűjtemény helyén.
A DunArt Képzőművészeti Egyesület még 2011-ben alakult 
meg 21 taggal, alapítói közt találjuk Kiss Eszter fóti festőmű-
vészt is, elnökük pedig Peti Sándor fotóművész. Az Egyesü-
letnek eddig állandó kiállítóhelye nem volt, így örömmel vet-
ték birtokba a Dunakeszi Önkormányzattól kapott épületet, 
mely új lehetőségeket nyújt a számukra. „Városunknak szük-
ség van az értékteremtő közösségekre, s tevékenységükhöz 
sajátos eszközeivel a városvezetés megadja a segítséget” – 

fogalmazott Dióssi Csaba pol-
gármester a megnyitó ünnep-
ségen.

A galéria szerda-péntek-
vasárnap látogatható, minden 
alkalommal 12–18 óra között 
tart nyitva. Csoportos látoga-
tási igényt előzetesen be lehet 
jelenteni a dunartegyesulet@
gmail.com e-mail címen.

A jelenlegi tárlat augusztus 
30-ig látogatható. Az érdeklő-
dők Dér Győző, Gulyás Aranka 
Erzsébet, Kiss Eszter, Kubó Éva, 
Magát Tamás, Palásti Renáta, 
Peti Sándor, Tuzson-Berczeli Pé-
ter, Vincze József kiállított mű-
veit szemlélhetik meg.
Ajánljuk minden szépet, művé-
szetet szerető olvasónknak. A 
tárlat látogatása ingyenes!

Windhager

Az Egyesület
alapító tagjai

Ceglédi Gabriella,  
Chiba Miklós,  Czinege 

István, Dusza Tibor, 
Gáspár Imre, Gulyás 

Aranka Erzsébet, 
 Halász Géza, Kiss 

Eszter, Koó Éva Lídia, 
Kubó Éva,  Lelesz 

István, Magát Tamás, 
Magyar Miklós, 

Palásti Renáta, Péter 
Nándor, Peti Sán-

dor, Rákos Éva, Tóth 
Antal Tónió, Tuzson-

Berczeli  Péter, Vándor 
Gábor, Vincze József.

Peti Sándor, Rimóczi Rudolf és Kiss Eszter 
a nemrégen megnyílt galériában

Jól halad a Németh Kálmán Emlékház 
látogatókat kalauzolni hivatott

emléktáblájának faragása

A több elemből álló alkotást Rimóczi Rudolf faragóművész, 
Németh Kálmán egyik tanítványa, a család jó barátja készíti, 
egy csendes kis mátraaljai faluban, Apcon.
A képviselő-testületi döntés szerint folyik a munka, ezt szem-
lézte Földi Pál képviselő, Kiss Eszter, a Németh Kálmán Em-
lékház gondnoka, Molnár Krisztina, a Polgármesteri Hivatal 
közművelődési szakreferense és Sörös Zsolt fotóművész au-
gusztus 1-jén. A küldöttség elégedetten nyilatkozott az erős 
tölgyfából készülő művészi faragásokról. 

Rimóczi úr bemutatja az elkészült darabot
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Értesítjük kedves olvasóinkat könyvtáraink nyári ZÁRVA tartásáról:
Központi könyvtár: július 16-tól augusztus 3-ig tart zárva, 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 tart zárva, nyitás: augusztus 27-én kedden. Beiratkozott olvasóink ez idő alatt a 

Központi könyvtárat vehetik igénybe külön beiratkozás nélkül!
A Központi könyvtár augusztus hónapban ingyenes könyvbörzével várja olvasóit!

 Könyvtárosok
1,5 kg csokipapírt postáztunk
Június közepén postára adtuk az Önök által összegyűjtött csokoládépapírokat a Kóborlók Állatvédelmi Egyesülete számára, hogy a június 
30-i határidőig biztosan célba érjen, és pénzre tudják váltani.
A 1,5 kg csokoládépapírt ingyenesen postázhattuk a TerraCycle programon keresztül. 2 hónap alatt közel 1200 db csokoládépapírt gyűjtöt-
tek össze azok a fóti állatbarátok, akik elhozták a könyvtár valamelyik részlegébe a műanyag alapú csomagolásokat.
Sajnos a csokoládépapír-gyűjtést szüneteltetni kell a szponzor hiánya miatt. Ugyanakkor továbbra is gyűjthetők a műanyag alapú sós 
csomagolások (ropi, chips, stb.). A sós csomagolások leadhatók a Központi könyvtárban és a Kisalagi Fiókkönyvtárban is. Részletek a www.
fotikonyvtar.hu weboldalon. Fáradozásukat köszönjük!

Kőszegi Réka

A Városi Könyvtár augusztusi hírei

A központi könyvtárban augusztus 6-tól megújult számítógépparkkal várjuk Olvasóinkat!
A gépek szervizelése megtörtént, ismét gyorsabb és korszerűbb gépekkel állunk rendelkezésükre.

Kitaláltuk, megpályáztuk, megnyertük és meg is valósítjuk!

Akcióban a reFót
Találkozzunk! Rendben, de hol, kinél?  

Gyakran hallunk ilyesmi vagy ehhez hasonló beszélgetése-
ket fiatalok között. Talán nem túlzok, ha azt írom, alig van 
olyan hely Fóton, ahol fiatalként összegyűlhetünk, beszél-
gethetünk, esetleg valamit sportolhatunk. Nap, mint nap 
érezzük hiányát egy olyan közösségi térnek, ahol együtt 
lehetünk. 
Megelégelve a tétlenséget, elkezdtünk ötletelni, majd sike-
rült egy olyan pályázatot is találnunk, mely illeszkedik ter-
veink megvalósításához. 
Ekkor jött a rengeteg munka, szervezkedés, pályázat be-
adás és persze az izgatott várakozás. Vajon sikerül? És sike-
rült! Pozitív elbírálásban részesültünk a Fiatalok Lendület-
ben Programban. 

Az önkormányzattal egyeztetve a Sipos Pál teret szeret-
nénk rendbe rakni, élhetőbbé varázsolni. Terveink között 
szerepel egy strandröplabda pálya és egy pihenő pavilon 
megépítése, padok kihelyezése, homokozók felújítása és 
fák ültetése. A munkát augusztus 21-én kezdjük a téren, 
ahova minden lelkes és lelkében fiatalt sok szeretettel vá-
runk!

A legnagyobb közösségi oldalon is fent vagyunk Fóti Ifjúsá-
gi Kezdeményezés néven, ahol minden fontos információt 
megosztunk. 

Udvardi Dorottya
reFót - Fiatalok Fótért csapata nevében 
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EKVIII. EGYHÁZI- ÉS VILÁGI BOROK VERSENYE

Ezt a versenyt, amelynek egykor Fót adott otthont, az idei évben a 
Cegléd és Nagykőrös között található Nyársapát község kapta meg 
a Gödöllő és Környéke Regionális Turisztikai Egyesülettől (GKRTE). 
Ahogy ezt a házigazda települések meg szokták oldani, július 13-
án Nyársapát is összekapcsolta a község egyik jeles ünnepével, a 
náluk hagyományos Lecsó Fesztivállal, s lett egy valóban hetedhét 
országra szóló hatalmas ünnepség, mely a VIII. Kenyér, a Bor és a 
Kultúra Ünnepe nevet viselte. 

Vendégek között köszöntötte Kiss Miklós polgármester Földi László 
országgyűlési képviselőt, Cegléd város polgármesterét, valamint az 
előző évi rendezvény házigazdáját: Veresegyház polgármesterét, 
Pásztor Bélát, aki nem érkezett egyedül. Vele volt Kelemenné Boros 
Zsuzsanna, a veresegyházi Váci Mihály Művelődési Ház igazgatója, 
valamint hagyományőrző népdalkörük is. Részt vettek a szadai bo-
rászok, Gödöllőt Vörös István képviselő képviselte, Nagytarcsa kül-
döttségét Papp János, korábbi alpolgármester vezette. Természete-
sen a Cegléd–Nagykőrös környéki településekről is szép számmal 
érkeztek képviselők.
Jelen volt a jövő évi rendezvény leendő házigazdája, Gódor Lajos-
né, Dány község polgármestere, aki át is vette a váltóbotot a színpa-
don Kiss Miklós nyársapáti polgármestertől. Az Egyházi és Világi Bo-
rok Versenye népszerűségét jelzi, hogy már a 2015. évi borverseny 
megrendezésére is akadt jelentkező, Perna Pál, a GKRTE elnöke be 
is mutatta Fábry Istvánt, Csömör jelenlegi polgármesterét, aki jelen 
volt tapasztalatokat gyűjteni.
Fótról is akadtak vendégek, Földi Pál önkormányzati képviselő 
vezetésével, aki a Széchenyi Zsigmond Vadásztársasággal a főző-
versenyen is értékes helyezést ért el, továbbá velük volt a Cselényi 
Népdalkör, amely szépen szerepelt a műsorban.

A rendezvény rangjához méltóan jelen volt Bíró Mária, a Magyaror-
szági Borrendek Országos Szövetségének főtitkára. A borlovagren-
dek képviseletében pedig közel 40 borlovag vett részt, akik díszru-
hájukban felvonulva emelték a rendezvény fényét.
A borverseny szakmai vezetője, Erdész Ferenc, a Mogyoródi Hegy-
község Hegybírója volt, aki a Hegyközségek Nemzeti Tanácsát is 
képviselte.

A nagyszabású rendezvény számos egyéb érdekességet és szak-
mai értékeket vonultatott fel, melyekről hely hiányában nem szá-
molunk be (részletes, fényképes tájékoztatás a GKRTE honlapján 
olvasható).

Hajóra gyerekek!
Ebben az évben is 100 fóti gyermek vehet részt iskolai csa-
pataikkal az augusztus 20-i állami ünnepségen, a Dunán, az 
Országház előtt ringatózva, Földi Pál képviselő szervezésének 
köszönhetően.
További részletek lapzártánkig még nem kerültek nyilvános-
ságra.
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Így is történik ez egyházmegyénkben és plébániánkon. Július 8-án 
találkoztunk a templom előtt a máltai gyerekekkel, akiket fóti, rádi, 
váci családok és gyermekeik fogadtak be ittlétük ideje alatt, és vise-
lik minden költségüket – ismertette Keserű Márta, a helyi szervezet 
vezetője.
A máltai csapatot az ottani Pápai Missziós Művek vezetője, Salvinu 
Micallef nemzeti igazgató hozta el hozzánk, a beszélgetést vele a 
magyar országos központ igazgatója, P. Benvin Sebastian segítette.

Mint megtudtuk, a fenti idézetben megfogalmazott célok érdeké-
ben igyekeznek tudatosítani a gyerekek szívében és lelkében, hogy 
nem minden gyermek él olyan jó körülmények közt, mint nálunk, 
vannak nehéz sorsú gyermekek, akiknek még enni sem jut elegen-
dő, például Afrikában. A különbségek és a kultúrák megismerése 
fontos lépés ahhoz, hogy kialakuljon bennük a segítés szándéka. 
Ki-ki annyit tegyen, amennyit ő tud, gyerekek a gyermekekért.
Ezért jöttek máltai gyerekek Magyarországra. Jövőre a most befo-
gadó családok gyermekei viszonozzák majd a látogatást, amikor ők 
tölthetnek el egy hetet Máltán, az ottani családok életét megismer-
ve.
Amint láttuk, a gyerekek értik meg legjobban a másik gyermeket. 
A nyelvi különbségek sem okoznak komoly gondot, igyekeznek an-
golul társalogni, de pár magyar szót máris tudnak, értenek a vendé-
gek. Óriási, semmi mással föl nem érő élmény ez a vendéglátó és a 
vendégül látott gyermekek életében egyaránt.
Természetesen mindennap van mise a gyermekeknek, az is felvált-
va angol, magyar vagy máltai nyelven. Még nyomtatott füzetet is 
kaptak, amely a szentmise szövegeit és imáit angol és magyar nyel-
ven tartalmazza.
A Missziós Gyermekség Mozgalomban a Váci Egyházmegye példa-
mutató, már 8 csoportban összesen 350 gyermek a tagjuk.

Az Ars Sacra Alapítvány ebben az évben is megrendezi a 
Szakrális Művészetek Hete sorozatot és az ehhez kapcsoló-
dó Templomok Éjszakáját. A Fóti Római Katolikus Egyház-
község több színvonalas programmal csatlakozik a rendez-
vénysorozathoz.

Szeptember 14-én, a sorozat nyitó eseményeként este 7 
órakor a Four Bones harsonakvartett koncertjét rendezzük 
meg a templomban. Az együttest négy fiatal harsonás ala-
pította 2002-ben. Az eltelt több mint 10 évben világhírűvé 
lett csapat nem először lép fel a templomunkban.
A koncert után két kiállítás megnyitásával kezdődik a Temp-
lomok éjszakája: Kiss Eszter festőművész műveit már szin-
tén csodálhattuk, de ezúttal összeállításában a dunakeszi 
DunArt Művészeti Egyesület művészeinek alkotásaiból 
rendezett tárlatot láthatjuk. Ezt követően a Fóti Ökumeni-
kus Általános Iskola és Gimnázium fiataljainak egyedülálló 
bemutatójával várjuk az érdeklődőket a templomban és a 
templomkertben, melyről Sándor János tanár úr előzetesét 
külön cikkben olvashatják.
Befejezésül Gedai György, a templom kántora az orgonát 
mutatja be az érdeklődőknek. Ludwig Moser orgonaépítő 
mesternek sok magyarországi templom orgonáját köszön-
hetjük, melyekből eredeti állapotában már csak a fóti orgo-
na látható. A bemutatón egészen közelről megszemlélhető 
az orgona teljes szerkezete, és természetesen a hangjában 
is gyönyörködhetünk.
Ezen a hosszú estén vendégünk lesz még Vácziné Takács 
Edit, a Fót TV vallási műsorok szerkesztője, aki Jézus útján 
„kívül-belül” című múzeumpedagógiai programjával várja 
az érdeklődőket.
Jézus Krisztus egykori lépéseit követve, az ő mozdulatait és 
érzéseit felidézve, a hit erejét megtapasztalva ismerjük meg 
a templom szépséges részleteit. A műalkotásokat lelkünk-
ben is életre keltjük, hogy a vallás és a művészet egyedülál-
lóan élő kapcsolatát megcsodálhassuk.

A rendezvénysorozat következő eseményére szeptember 
17-én, kedden este ½ 7-kor kerül sor. A Károlyi Kör előadás-
sorozatában Maracskó Izabella és Fodor Edina restaurátorok 
a szentély képeinek felújításáról, valamint a templombelső 
tervezett további restaurálásáról tartanak előadást az ér-
deklődőknek.

A sorozat záró eseményeként egy nagyszabású hangver-
senyt tartunk szeptember 21- én, szombaton. A műsorban 
közreműködik az Óbudai Kamarakórus (karvezető: dr. Erdős 
Ákos), a Budavári Kamarazenekar (vezényel: Héja Benedek), 
valamint a fóti templom Magnificat kórusa (karvezető: 
Kúnné Kocsis Erzsébet)

Részletes műsortervet a Szeplőtelen Fogantatás Templom 
honlapján és hirdetőtábláján találnak az érdeklődők.
A Szakrális Művészetek Hete minden eseményén díjtalan a 
belépés, adományaikat a templom restaurálásának folytatá-
sára köszönettel fogadjuk.

Mérei Sándor

Máltai gyerekek Fóton A Szakrális Művészetek 
Hete a fóti Szeplőtelen

Fogantatás templomban
A Pápai Missziós Művek szervezésében júliusban Máltáról érkeztek 
gyermekek Fótra, akiket a Váci Egyházmegye szervezetén belül, a 
Missziós Gyermekség – Szent Gyermekség közösségünk látott ven-
dégül.
“Püspökök, misszionáriusok, vezetők és gyermekek által segít Isten a 
gyermekeknek, hogy családjaik, más gyermekek és az egész föld evan-
gelizációjának nagy feladatát elvégezzék.
Minden plébánia, minden egyházmegye és az egyetemes Egyház sa-
játjának érezheti a Missziós Gyermekség Társaságát.”

A máltai gyerekek és vendéglátóik, középen szintén 
zöld sapkában Mgr. Salvinu Micallef
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Pap Peti Junior és a magyar válogatott fóti tagjainak sikerei
a Kyokushin Európa Kupán

Az IKO Sosai Hungary magyar válogatott tagjai nagy sikert értek 
el a Nagyszebenben (Sibiu, Románia) rendezett Kyokushin Karate 
nemzetközi versenyen. Az id. Pap Péter 2 Danos mester által irá-
nyított magyar versenyzők mind érmet szereztek. Az így született 
eredmények: 2 ezüst és 3 bronz. A rendezvény megnyitóján ismét 
elhangzott a Pap Peti Junior által írt „The Kyokushin Way” című dal.
2013. július 2-án utazott ki csapatunk Erdélybe, hogy részt vegyen 
a bajnokságon és az előtte rendezett táborban. Az edzések igen ke-
mények és hosszúak voltak, napi szinten 7 órát edzettek a fiatalok. 
A tábor végeztével szombaton, július 6-án rendezték a nemzetközi 
kupát.

Az ünnepélyes megnyitó keretén belül elhangzott a stílus himnu-
szává vált Mas Oyama 10 danos mester emlékére írt The Kyokushin 
Way. Szerzője és egyben előadója, Pap Peti Junior a válogatott tag-
jaként is részt vett a versenyen, ahol 3. helyezést ért el formagya-
korlatban.
A gyakorlat után Shihan Horatiu Neagoe, az Európai Szövetség el-
nöke hivatalosan átadta Pap Péter mesternek, az IKO Sosai Hungary 
elnökének a 2 Danos övet és oklevelet a korábbi Tokiói vizsga ered-
ményeként.
További eredmények: 
Barabás Károly – 70 kg kumite (küzdelem) 2. helyezett, kata (forma-
gyakorlat) 2. helyezett, 
Bartos Gábor – 80 kg kumite (küzdelem) 3. helyezett, 
Szász Kristóf – gyerek kumite (küzdelem) 3. helyezett.

Kancho Yoshikazu Suzuki, az IKO Sosai Kyokushin Karate Nemzet-
közi Szövetség elnöke meghívta a magyar válogatott versenyzőit 
a 2013. szeptember 15-én Tokióban következő világbajnokságra, s 
egyben felkérte Pap Peti Juniort, hogy a megnyitón ismét elénekel-
je „A Kyokushin útja indulót” – nyilatkozta id. Pap Péter elnök.

Az IKO Sosai Hungary mindemellett várja a sportág iránt érdeklő-
dő, újonnan jelentkezőket. A kyokushinkai karate nem csak sport, 
hanem életforma, mely lehetőséget biztosít minden korosztály szá-
mára, hobbi és versenyzés szintjén is. A fizikai és mentális fejlődés 
eredményeként további versenyekben, táborokban és övvizsgákon 
vehetnek részt az újoncok.
Az edzések helyszíne
Fóton: Németh Kálmán Általános Iskola – Fót, Március 15. utca 40. 
Időpontja: hétfőn és csütörtökön 17:30-tól 18:30-ig, 
Mogyoródon: Juhász Jácint Művelődési Ház – Mogyoród, Fóti út 18. 
Időpontja: szerdán 17:15-től 18:15-ig.
Az edzést tartja és érdeklődni lehet: id. Pap Péter 2 Dan: 06-30-243-
8816 és Pap Peti Junior 1 Dan 06-30-559-1985.

Előzetesben a garázdák
Az illetékes bíróság előzetes letartóztatásba helyezte 
azt a két férfit, akik több fiatalt is bántalmaztak Fóton.
A Dunakeszi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya 
folytat eljárást csoportosan elkövetett garázdaság 
bűntettének megalapozott gyanúja miatt B. Ferenc 28 
éves és B. Zoltán 33 éves fóti lakosok ellen.

A jelenleg rendelkezésre álló adatok szerint több fiatalból álló 
társaság szórakozott 2013. augusztus 2-án egy fóti szórakozó-
helyen, amikor 23 óra körüli időben négy ismeretlen férfi min-
den előzmény nélkül megütötte és megrúgta a társaság több 
tagját. A bántalmazás következtében a sértetteknek orvosi el-
látást igénylő sérülései keletkeztek.

A Dunakeszi Rendőrkapitányság munkatársai a bejelentést 
követően azonnal megkezdték az adatgyűjtést és a tanúk ki-
hallgatását, amely alapján a cselekményt követő néhány órán 
belül beazonosították és elfogták a bűncselekmény elköveté-
sével megalapozottan gyanúsítható B. Ferencet és B. Zoltánt.  
A nyomozók kihallgatásuk után őrizetbe vették a gyanúsítot-
takat, az illetékes bíróság, pedig 2013. augusztus 5-én előze-
tes letartóztatásba helyezte őket. A bántalmazásban résztvevő 
további két elkövető beazonosítása és felkutatása jelenleg is 
folyamatban van.

A gyanúsítottak ellen a további eljárást- fogvatartásuk mellett- 
Dunakeszi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya folytatja le.
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 Mentők: 104  Rendőrség: 107
 Tűzoltóság: 105  Segélyhívó: 112

Rendőrőrs Fót: 06-27-358-007, 06-70-321-3107
Polgárőrség: 06-30-686-7895

Polgármesteri Hivatal 
Tel.: 06-27-535-365, 06-27-535-375, 06-27-535-385,
06-27-535-395;   Fax: 06-27-358-232
A Polgármester fogadóórája: minden hónap utolsó
péntekén 7:30–10:00-ig, előzetes egyeztetés után: 06-27-535-385/104
A Jegyző fogadóórája: minden hétfőn 13–17-ig,
előzetes egyeztetés után: 06-27-535-385/102
A Főépítész fogadóórája: minden szerda, csütörtök 9–15-ig a
Polgármesteri Hivatalban, előzetes egyeztetés után: 06-27-535-365/102

Közszolgáltató Nonprofit Kft. 
Fót, Malom u. 1. Tel: 06-27-539-680, Fax: 06-27-539-681, 
kozszolgaltato@fot.hu

Orvosi ügyelet 
ESZEI központ, a körzeti orvosok központi száma:
06-27-358-104, 06-27-358-438
Napközben sürgősségi esetekben 06-20-241-4487, 06-27-358-104, 
Éjjel, hétvégén és ünnepnapokon 06-27-358-104, 06-27-358-438
Fogászati szakrendelés: 06-27-360-623, 06-27-395-466

Területi Gondozási Központ 
Hargita u. 36. Tel.: 06-27-358-436

Gyermekjóléti Szolgálat
Dózsa Gy. út 12-14. Tel.: 06-27-360-417

Családsegítő Szolgálat
Dózsa Gy. út 12-14. Tel.: 06-27-360-625

DMRV Fóti Vízellátási Üzem 
Széchenyi u. 40. Tel: 06-27-358-086, Fax: 06-27-535-170
Ügyfélszolgálat (csak műszaki): Telefon: 06-27-535-171 
Hétfő–Csütörtök: 7:30–14:30
Hibabejelentés:(munkanapokon 7:00–15:00) 06-27-358-086
DMRV ivóvíz és szennyvíz ügyben:  06-27-511-511,  06-40-881-188,
vagy ugyfelszolgalat@dmrvzrt.hu e-mail címen

TIGÁZ 
Gödöllő, Dózsa György út 69/A.
Gázszivárgás és üzemzavar bejelentése: 06-80-300-300
Általános ügyfélszolgálati ügyintézés: 06-40-333-338
Mérőállás bejelentése: 06-80- 333-338 (csak vezetékes 
telefonról ingyenesen hívható, önkiszolgáló ügyfélszolgálat)
TIGÁZ gázszivárgás, üzemzavar: 06-80-300-300,
ugyfelszolgalat@tigaz.hu e-mail címen

ELMŰ Észak-pesti Igazgatóság
Hibabejelentés: 06-40-38-39-40
Számlázás és egyéb ügyintézés: 06-40-38-38-38
Mérőállás bejelentése: 06-80-202-938
(csak vezetékes telefonról hívható, ingyenes zöld szám)

Közvilágítás 
Közvilágítási hibabejelentést éjjel-nappal: 06-27-363-887, 
ugyfelszolgalat2@mtkke.hu 
munkaidőben: 06-27-535-365/121, vagy 06-70-967-1824,
kozmu@fot.hu 

Szemétszállítás Zöld Híd Régió Kft. 
Személyes ügyfélfogadás Fóton a Polgármesteri Hivatalban
minden hónap 2. hétfőjén 13:00–17:30 óra között
Központi telefonszám: 06-28-561-200

Fontos tudnivalók Rendőrségi 
tájékoztató

Fót közbiztonságáról a rendőrségi adatok
szerint júliusra viszonylag nyugodt 
hónapként emlékezhetünk – számolt be
Balatinecz Gábor rendőr törzszászlós, 
őrsparancsnok-helyettes.

Egy esemény került innét a közvélemény
elé, egy ismert személy öngyilkossága, 
mely a Fót és Csomád közti erdőben
történt. Amit erről tudni lehet, megírták a napilapok, bővebb 
tájékoztatást adni mi sem tudunk.

Kisebb jelentőségű esetek azonban történtek. 
• A katolikus temetőben egy reggeli órában ellopták egy hölgy 
táskáját.
• Feltehetően hamis pénzzel akart valaki fizetni a Fehérkő utcai 
bevásárlóközpontban.
• Elloptak egy telefont, amit a tulajdonosa letett egy virágtartó-
ra, amíg cigarettázott. Mire elszívta a cigarettát, nyoma veszett 
a telefonnak.
• Ugyancsak a bevásárlóközpont parkolójában a bevásárlást 
követően elloptak egy anyósülésre rakott pénztárcát, amíg az 
illető visszatolta a bevásárlókocsit a helyére.

Ezek az esetek jellemzően a figyelmetlenségből, könnyelmű-
ségből fakadnak, pedig ismerjük a közmondást: Alkalom szüli 
a tolvajt. Törzszászlós úr az újságon keresztül is felhívja a figyel-
met, hogy óvjuk értékeinket, mert a felügyelet nélkül hagyott 
tárgyak egy pillanat alatt is eltűnhetnek.

Hasonlóan jellemzőek a nyári besurranásos bűncselekmények, 
mivel a nagy melegben nyitva hagyott ablak nappal is csábít-
ja a tolvajt és a betörőt, s éjjel még az alvó család mellől is el-
lophatják az értékeket. Nagyon oda kell figyelni, mit hagyunk 
nyitva, hol adunk alkalmat a rossz szándékú embereknek. Sze-
rencsére ilyennel is csak elvétve volt dolga a rendőröknek, de a 
nyárnak még nincs vége, jobb az óvatosság.

A ritkán használt nyaralók feltörésénél pedig az nehezíti a fel-
derítést, hogy amikor a tulajdonos észleli a betörést, fogalma 
sincs róla, hogy azt egy napja, egy hete, vagy még régebben 
követték-e el, hiszen nem volt kint a telkén akár egy hónapja.
Szerencsére mostanában ilyen felfeszítési nyomokon kívül 
tényleges betörésről nem tudunk az előző hónapból.

A másik veszélyforrás nyáron a Fóti tó, illetve az abban törté-
nő fürdés. A nagy melegben vízbe kívánkozik az ember, mégse 
ide jöjjenek megmártózni, fürdeni. Ez nem egy kiépített strand, 
nincs vízimentő-szolgálat, nincsenek kiépített higiénikus le-
hetőségek. Emiatt sok az eldobált szemét, könnyen lehet akár 
fertőzést is kapni.
A rendszeres igazoltatások során kiderült, hogy nagyon sok a 
más településről érkezett vendég. Az idegenek pedig még ke-
vésbé érzik a magukénak a környezetet, ezért nem is törődnek 
vele. 
Tilos tehát a fürdés, s az ilyen tiltott helyen vízbe merészkedő-
ket a Pest megyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatója szerint 
bírságolni kell (a szerkesztő megjegyzése).

Irodai mindenes munkát keresek

Telefon: 06 30/ 469-0794
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Ingyenes jogsegélyszolgálat
SÉRELMEK A PSZICHIÁTRIÁN

Alapítványunk közel 20 éve biztosít INGYENES jogsegélyszolgálatot azok szá-
mára, akiket sérelem ért a pszichiátriai kezelésük során. Ha Ön vagy ismerőse 

ilyen helyzetben van, illetve tudomása van ilyen esetről, kérjük, jelezze az 
alábbi elérhetőségeken: 

Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.

Telefon: 06 (1) 342-63-55, 06-70-330-5384
E-mail: panasz@cchr.hu

Weboldal: www.emberijogok.hu

Minden információt bizalmasan kezelünk!”

Felhívás! 
Pszichiátriai szerek viselkedési problémákra?

Ha gyermeke „tanulási problémára” vagy „viselkedési rendellenesség” miatt 
pszichiátriai szereket szed, és úgy érzi, hogy a gyermek állapota semmit sem 

változott vagy rosszabbodott emiatt, keresse az Állampolgári Bizottság az 
Emberi Jogokért Alapítványt. Az alapítványtól ingyenes tájékoztató kiadvány is 

kérhető a hiperaktivitás témájában.
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.

Telefon: 06 (1) 342-63-55, 06-70-330-5384
E-mail: info@cchr.hu

Weboldal: www.emberijogok.hu

Minden információt bizalmasan kezelünk!
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Ingyenes, Auchan-feliratos, vadonatúj, 55 személyes
Mercedes busz járja a várost

A nemrég indult, kényelmes buszjárattal a fóti Auchanba juthatunk el. A meglehetősen 
sűrű és sok megállós járattal akár az iskolába járás is ingyenesen megoldható, s akár 
VOLÁN bérlet nélkül is bejuthatunk Budapestre, mivel az Auchan buszról átszállhatunk a 
224-es kék buszra. Az újítások után érdeklődve kerestük fel a fóti Auchan áruház új igaz-
gatóját, Kalmár Richardot.

Miért döntöttek az ingyenes fóti buszjárat beindítása mel-
lett?
2012 áprilisában vette meg cégünk a CORA bevásárlóköz-
pontot. A Cora Áruház üzletpolitikájának nem kedvezett 
a válságos időszak, ők a gépkocsis, tehetősebb vásárlókat 
várták. Ezek száma lecsökkent, a forgalmuk visszaesett, s vé-
gül eladták a bevásárlóközpontot. A mi célkitűzésünk más, 
az Auchan egyre több vásárlónak, egyre több árut, egyre 
olcsóbban akar eladni! Ez nem jelenti azt, hogy ne lehetne 
nálunk felsőkategóriás műszaki cikkeket vagy prémium mi-
nőségű egyéb termékeket is kapni, de összességében igyek-
szünk az árakat a lehető legalacsonyabban tartani.
Sikerül is több árut eladni, egyre jobb árakon, de azt tapasz-
taltuk, hogy az áruházunknak kicsi a törzsvásárlói köre. Úgy 
tűnik a Cora idejében a fótiak rászoktak, hogy a dunakeszi 
Auchanba vagy a dunakeszi Tescóba járnak. Ezen szeretnénk 
változtatni, és szeretnénk azokat a fótiakat is a vásárlóink 
közt tudni, akik nem járnak gépkocsival.
Ezért döntöttem úgy, hogy buszjáratot indítunk Fót és az 
áruház között. Szerencsére kitűnő a kapcsolatunk a fóti ön-
kormányzattal, napi szintű kapcsolatban állunk Pozderka 
Gábor, valamint Bartos Sándor alpolgármester urakkal, pol-
gármester asszonnyal, jegyző asszonnyal. A velük folytatott 
megbeszélések alapján állítottuk össze a menetrendet és a 
megállókat.

Mit kell tudni erről a buszjá-
ratról?
A nap folyamán 10 járatot 
indítunk, amelyre közel 20 
megállóhelyen lehet föl- és 
leszállni. A járat a sok megál-
ló miatt városi közlekedésre 
is alkalmas, és ez esetben is 
ingyenesen használható.
Intézkedéseink alapján már 
a 224-es kék busz kijár Budapestről a bevásárlóközpontunkhoz, 
így a Fótról, Auchan busszal érkezők erre átszállhatnak, és bejut-
hatnak Budapestre.
Úgy állítottuk össze a menetrendet, hogy ha valaki csak néhány 
dolgot akar vásárolni, akkor van fél órája, hogy ugyanazzal a busz-
szal vissza is tudjon indulni. Így mindössze közel 1 óra alatt lebo-
nyolíthatja a napi bevásárlást valaki.
A dunakeszi Auchan a Fótra indított járatát ezzel egyidőben meg-
szüntette, hogy ne egymás elől vonzzuk a vásárlókat. A fóti lako-
sok jöjjenek a fóti üzletbe! Ez hasznos a városnak is, hiszen a fótiak 
itt elköltött pénzének egy része az iparűzési adón keresztül a to-
vábbiakban már nem Dunakeszit, hanem Fótot gazdagítja.


