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Cselőtei Erzsébet polgármester asszony a képviselő-testület ülésén, a lemondása előtti percekben.

Időközi polgármester- és
önkormányzati képviselő választás

Szeptember 18-án, este 22 óra után, az éppen zajló képvise-
lő-testületi ülésen minden tisztségéről váratlanul lemondott 
Cselőtei Erzsébet polgármester asszony. Mivel ő a polgár-
mestersége mellett Fót 1. sz. körzetében önkormányzati kép-
viselő is volt, így erről is lemondott. Emiatt a polgármester 
választás mellett, ebben a körzetben önkormányzati képvi-
selő választás is zajlik majd. 
Az új polgármester kinevezéséig Pozderka Gábor alpolgár-
mester vette át a polgármesteri feladatokat.

Fót Város Helyi Választási Bizottsága november 24-ére írta ki 
a polgármester-, és az önkormányzati képviselő választást. 
Várhatóan decemberre ismét teljes lesz a fóti képviselő-tes-
tület, de a munka időközben is a szokásos mederben zajlik.
A választással kapcsolatos hivatalos tudnivalókat lásd a 2. 
oldalon.

Lapzártáig nem derült ki, hogy kik indulhatnak a polgár-
mesteri szék megszerzéséért és az 1. számú választókerület 
képviselői tisztségéért, s persze azt sem tudjuk még, melyik 
jelölt, milyen színekben és támogatással, illetve független-
ként vesz majd részt a küzdelemben. Azt azonban máris ér-
zékelhetjük, hogy elsősorban a pártok rendkívüli fontossá-
got tulajdonítanak ennek a választásnak, mert a jövő tavaszi 
országgyűlési választások előfutárának tartják ezt a fóti ese-
tet, amely akár az országos közhangulatot is befolyásolhatja, 
s mint ilyen, befolyással lehet a fél év múlva esedékes orszá-
gos választási eredményekre is. Úgy tűnik, a pártok számára 
rendkívül nagy a tét, s ezért bizonyára kemény kampánynak 
nézünk elébe.
Ennek mérséklésére, illetve elodázására, lapunk ebben a 
mostani számban még nem ad lehetőséget semmiféle kam-
pánycél által vezérelt írásnak, nem adunk helyet pártpolitikai 
vonatkozású cikkeknek. 

A következő lapszámunkban azonban, amely november első 
felében jelenik meg, minden polgármester- és önkormányza-
ti képviselő-jelölt számára ingyenes megjelenési helyet biz-
tosítunk, amennyiben a hivatalos jelöltté váláshoz szükséges 
feltételeket teljesítették, azaz a kellő számú és érvényes jelö-
lő cédulát (hétköznapi nevén kopogtató cédulát) határidőn 
belül leadva a Választási Bizottság jelöltté nyilvánította őket. 
A polgármester jelölteknek fél-fél oldalt szánunk a bemutat-
kozáshoz, a képviselő-jelölteknek pedig egynegyed-egyne-
gyed oldal áll majd a rendelkezésükre. Ezen a terjedelmen 
belül – természetesen a sajtótörvénybe nem ütköző módon 
- szabadon bemutatkozhatnak, elmondhatják terveiket, 
megköszönhetik a kapott kopogtató cédulákat, felsorolhat-
ják támogató szervezeteiket, s természetesen elhelyezhetik 
saját fényképüket, támogatóik jelképeit. Feltétel továbbá, 
hogy legkésőbb október 28-án (hétfőn) a szerkesztőségbe 
beérkezzenek a bemutatkozó cikkek, mert a lapzártát, és a 
lap novemberi megjelenését nem kívánjuk a megszokott 
időn túlra tolni. A 28-áig be nem érkezett bemutatkozásokat 
úgy tekintjük, hogy azok a jelöltek nem kívántak élni a Fóti 
Hírnök által felajánlott lehetőséggel.

Várjuk tehát a jeles napot, november 24-ét, hogy eldőljön, 
ki lesz a város első embere egy éven keresztül, továbbá kivel 
egészül ki a város döntéshozó testülete, az önkormányzat 
képviselő-testülete. 
Bízunk benne, hogy Fót város lakossága él szavazati jogával 
és bőséges szavazat érkezik a jelöltekre.

 

Windhager Károly főszerkesztő
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Fót gazdálkodásának ellenőrzése
AZ ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK folyamatosan vizsgálja a megye településeinek pénzügyi, gazdálkodási helyzetét, 
s ellenőrzi annak szabályosságát Fókuszban az önkormányzatok pénzügyei címmel. Fót városa a nyáron került 
sorra, s a vizsgálat eredményét  szeptember 20-án hozták nyilvánosságra, s kérték a sajtóban történő közlését. 

Fót Város Önkormányzata pénzügyi gazdálkodási helyzetének, szabályosságának ellenőrzéséről. 
Összefoglaló a sajtó számára

Az államháztartás helyi szintjén megjelenő 
gazdálkodási nehézségek, a pénzforgalmi 
hiány növekedése, az eladósodás az Álla-
mi Számvevőszék figyelmét a helyi önkor-
mányzatok pénzügyi helyzetére irányította. 
A 2011-ben megkezdett helyzetelemzés 
tapasztalatai megerősítették, hogy szükség 
van a beavatkozásra, hiszen az eladósodott-
ság, a pénzügyi nehézségek már az egész 
önkormányzati rendszer működését veszé-
lyeztették. Az adósságkonszolidációt köve-
tően kiemelt feladat az adósságállomány 
újratermelődésének megelőzése, ezért az 
ÁSZ 2013-ban is kiemelten fókuszál az ön-
kormányzatokra, pénzügyi gazdálkodási 
helyzetüket, annak szabályosságát téma-
csoportos ellenőrzések keretében, kocká-
zatalapú kiválasztás alapján értékeli.. 

Az ellenőrzés célja, tartalma
Az ellenőrzés keretében értékeltük az Ön-
kormányzat adósságkezelési és likviditási 
helyzetét, bemutattuk a pénzügyi egyen-
súly alakulására hatással lévő folyamatokat. 
Feltártuk az ezekre ható kockázatokat, a 
pénzügyi egyensúlyi helyzetet befolyásoló 
döntés-előkészítő eljárások szabályosságát. 
Minősítettük az ezekkel összefüggő belső 
kontrollok kialakítását és működését, vala-
mint az ÁSZ által az ellenőrzött időszakban 
végrehajtott ellenőrzés megállapításainak 
hasznosulását. Az ellenőrzést a 2009. január 
1. és 2012. december 31. közötti időszakra 
vonat-kozóan végeztük. A pénzintézetekkel 
szembeni kötelezettségek állományának 
ellenőrzésekor a 2012. december 31-én 
fennálló kötelezettségek keletkezésének 
időpontját vettük figyelembe. A jövőbeni 
kötelezettségek megállapításakor az adós-
ságkonszolidáció várható hatását is értékel-
tük.

A főbb megállapítások
Az ellenőrzött időszakban az Önkormányzat 
pénzügyi egyensúlya rövid- és középtávon 
biztosított volt. Az állam az Önkormányzat 
2012. december 31-én fennálló adósság-ál-
lományának és az ahhoz kapcsolódó járulé-
kainak 40%-át (1591,7 millió Ft) vállalta át. 
Az adósságkonszolidáció eredményeként 
az Önkormányzat pénzügyi egyensúlyi 
helyzete javult, annak fenntartásához azon-
ban a jövedelemtermelő képesség megőr-
zése szükséges. 

Az Önkormányzat a 2009-2012. években 
összesen mintegy 13,7 milliárd Ft költség-
vetési bevételt ért el és közel 12,5 milliárd 
Ft költségvetési kiadást teljesített. A feladat-
ellátás szervezeti formája alapvetően nem 
változott, nem volt hatással az Önkormány-
zat pénzügyi egyensúlyi helyzetére.  

A működési költségvetés – valamennyi 
ellenőrzött évben pozitív – egyenlege ösz-
szességében 1661,5 millió Ft többletet 
mutatott. A működési jövedelem kedvező 
alakulását elsősorban a magas helyi adó-
bevétel és az intézmények megfelelő ki-
használtsága eredményezte. Az ellenőrzött 
időszakban képződött működési jövede-
lem fedezetet nyújtott a folyó kiadásokra 
és a tőketörlesztésekre, az Önkormányzat 
ÖNHIKI önhibájukon kívül hátrányos hely-
zetben lévő önkormányzatok támogatása 
támogatásban nem részesült.  

A felhalmozási költségvetés egyensúlya az 
ellenőrzött időszakban nem állt fenn. A fel-
merült kiadások és a pályázati támogatások 
ütemkülönbségéből adódó felhalmozási 
forráshiány összesen 415,5 millió Ft volt, 
amelynek finanszírozása a nettó működési 
jövedelemből (pénzügyi kapacitásból) tör-
tént.      

A pénzintézetekkel szembeni kötelezettsé-
gek állománya a 2009. január 1-jei 3307,8 
millió Ft-ról a 2012. év végére 3985,8 millió 
Ft-ra növekedett, amit a devizában kibo-
csátott kötvény árfolyamának emelkedése 
okozott. Az ellenőrzött évek jövedelem-
termelő képessége, a kormányzati adós-
ságátvállalás, továbbá az Önkormányzat 
finanszírozásba bevonható tartalékai alap-
ján a pénzintézeti kötelezettségek teljesít-
hetősége alacsony kockázatot jelent, ennek 
fenntartásához azonban a működési költ-
ségvetés egyensúlyának további biztosítá-
sa szükséges.  

A szállítókkal szembeni kötelezettség 2012. 
december 31-én 28,9 millió Ft-ot tett ki, 
ebből 16,7 millió Ft (57,8%) lejárt tartozás 
volt, amely meghaladta a 2012. évi dologi 
kiadások egy havi átlagának 20,0%-át (14,8 
millió Ft-ot).  

Az Önkormányzat kizárólagos tulajdoná-
ban lévő gazdasági társaságainak nyúj-
tott tagi kölcsönök, valamint a tőkepótlás 
megtérülése nem várható. A gazdasági 
társaságok működése végelszámolás, illet-
ve veszteséges gazdálkodás, továbbá lejárt 
szállítói kötelezettségek miatt mérlegen kí-
vüli kockázatot hordoz.  

A kockázatkezelési rendszer keretében az 
ellenőrzött időszakban a pénzügyi egyen-
súlyt befolyásoló kockázatok beazonosítá-
sa, felmérése, értékelése, ezáltal kezelése 
elmaradt. A feltárt hiányosságok alapján 
a pénzügyi gazdálkodási folyamatok koc-
kázatainak kezelését biztosító belső kont-
rolltevékenységek kialakítása részben volt 

megfelelő, míg a belső kontrollok működé-
se összességében jó volt.  

Az Önkormányzat gazdálkodási rendszeré-
nek 2009. évi ÁSZ ellenőrzése során a pénz-
ügyi gazdálkodási helyzet javítására tett 
javaslatokat az intézkedési tervben előírt 
határidőre megvalósította.  

Összességében a 40%-os mértékű adós-
ságkonszolidációt követően fennmaradó 
pénzintézeti kötelezettségek, a fejlesztések 
során megvalósult létesítmények üzemel-
tetése, a lejárt esedékességű szállítói tarto-
zások, valamint a gazdasági társaságokhoz 
kapcsolódó tulajdonosi kötelezettségek 
a továbbiakban is kockázatot jelentenek 
a pénzügyei egyensúly fenntartása szem-
pontjából. A működési jövedelemtermelő 
képesség megőrzése, valamint a rendelke-
zésre álló, finanszírozásba bevonható tar-
talék azonban várhatóan biztosítja az Ön-
kormányzat jövőbeni kötelezettségeinek 
teljesítését.  

Az ellenőrzés megállapításai alapján java-
soltuk:  

a polgármesternek, hogy rendszeresen tá-
jékoztassa a Képviselő-testületet az Önkor-
mányzat pénzügyi egyensúlyi helyzetéről, 
annak kedvezőtlen változása esetén ter-
jesszen a Képviselő-testület elé a pénzügyi 
egyensúlyi helyzet javítását és hosszú távú 
megőrzését biztosító döntési javaslatot. 
Kezdeményeztük, hogy intézkedjen a szál-
lítói kitettség és az adósságrendezési eljá-
rás megindításának elkerülése érdekében. 
Javasoltuk, hogy terjesszen a Képviselő-
testület elé intézkedési tervet a kizárólagos 
tulajdonában lévő gazdasági társaságok va-
gyoni és pénzügyi helyzetének stabilizálása 
érdekében;  

a jegyzőnek, hogy működtessen a pénzügyi 
egyensúlyt befolyásoló kockázatok kezelé-
sére alkalmas kockázatkezelési rendszert, 
alakítsa ki és működtesse azokat a belső 
kontroll-tevékenységeket, amelyek bizto-
sítják a pénzügyi-gazdálkodási folyamatok 
szabályosságát, a pénzügyi egyensúlyi hely-
zet alakulását befolyásoló döntések kocká-
zatainak kezelését.  

A jelentés az interneten, a www.asz.hu cí-
men olvasható. 

Kommunikációs és Intézményi
Kapcsolatok Osztálya 
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Az önkormányzatnál az átmeneti időszakban is rendben folyik a munka
A polgármesteri feladatokat az új polgármester beiktatásáig 
Pozderka Gábor alpolgármester végzi. Megkértük alpolgármester 
urat, hogy adjon tájékoztatást a jelenlegi helyzetről.

Ezen a képviselő-testület ülésen szavaztak igennel a képviselők az 
első félévi költségvetés beszámolójára. Lévai Sándornét, a Pénzügyi 
és Fejlesztési Bizottság elnökét kérdeztük.

A szeptemberi ülésen döntöttek a képviselők a város két területének 
rendbetételéről, melynek kapcsán Bartos Sándor alpolgármester 
kérdeztük.

A polgármester asszony lemon-
dását követően az átadás-átvétel 
ugyan úgy zajlott le, mint egy vá-
lasztást követő polgármester-vál-
tásnál. Átvettem a 2010-től nap-
jainkig meghozott rendeleteket, a 
beszámolókat és a szerződéseket, 
valamint a kulcsokat. 
Polgármester asszony lemondása 
teljesen váratlan volt. Annak elle-
nére az volt, hogy az elmúlt három 
évben előfordultak ilyen hangok, 
amint azt mindenki tudta, de telt 

Az idei év gazdálkodása már nem 
a szokásos, mert az iskoláknak az 
irányítását a KLIK vette át, és az 
Önkormányzatunk pedig az isko-
lák működtetését vállalta. Ezen túl 
változás, hogy Csomád község pol-
gármesteri hivatal feladatait, a Fóti 
Közös Önkormányzati Hivatallal 
közösen látjuk el.  
A beszámolóból érdemes kiemel-
ni, hogy a bevételeink az időará-
nyos 50 %-os teljesítése helyett, 
60 %-nál tartanak, ez 2 milliárd 697 

A képviselő-testület fontosnak 
tartja, hogy az I. világháborús em-
lékművünk a város egyik kegyeleti 
helye legyen, méltó módon em-
léket állítva elesett katonáinknak. 
Ezért az emlékmű felújításáról 
döntöttünk. Minden ősszel visz-
nek oda virágokat, és gyertyát 
gyújtanak ma is a hozzátartozók. 
Időközben megkoptak a betűk 
is, amiket fel kell frissíteni és van 
még négy olyan hősünk, akinek 
neve még hiányzik, ezt is meg 

az idő és nem tulajdonítottunk ezeknek különösebb jelentőséget. Bár-
mikor mondott volna le polgármester asszony, az mindig váratlan lett 
volna, most is az volt. A lemondásra különösebb okot nem tudott és 
nem is akart mondani, hiába kérdeztük. 
Az új választásig, november 24-ig hátralévő két hónapban azt szeret-
ném elérni, hogy az önkormányzati és a hivatali munka ugyan úgy 
menjen tovább, mintha semmi nem történt volna. Felvállalom a város 
érdekében szükséges döntéseket, ezen nem fog múlni.
A legfrissebb történés, aminek nagyon örülök, hogy az átadás-átvétel-
lel járó feladatokkal szinte egy időben aláírták a kötvényi lejegyzést. 
A nagyságrendileg 13.700.000 svájci frank kötvényükből az állam 
5.700.000-et átvállalt, a maradékot elkezdtük törleszteni. 
A másik folyamatban lévő ügyünk az állandó orvosi ügyelet kiépítése. 
Ennek érdekében az Önkormányzat képviselő-testülete úgy döntött, 
hogy 2013. december 31-ével kilépünk a Dunakeszi Kistérségből és az 
orvosi ügyeletet önállóan oldjuk meg. Erre a feladatra már ki is írtuk 
a közbeszerzési pályázatot. Azt akarjuk elérni, hogy a rendelési időn 
kívül is legyen egy bármikor készenlétben lévő, elérhető orvos, gépko-
csival, gépkocsivezetővel és ápolóval, aki szükség esetén házhoz megy 
a fóti betegekhez. Erről a mostani ülésen egyhangúlag, 9 IGEN szava-
zattal döntöttünk.

millió Ft-ot jelent. Az adók tekintetében is mondhatjuk, hogy jól állunk, 
mert az időarányosan teljesült, de azért azt is meg kell említeni, hogy 
az utóbbi 5 évben felhalmozódott adókintlevőség elérte az 500 millió 
Ft-ot, ami miatt a Hivatalnak feltétlenül lépnie kell. 
Fontos lépés, hogy az előző képviselő-testület által, 2008-ban felvett, 
kötvény formájában lejegyzett adóság 40%-át átvállalta az állam. Mivel 
ennek átvezetése most szeptemberben történt, így ez a tétel a máso-
dik félévi beszámolóban szerepel majd. A CIB hitel összegének 40%-át 
szintén az állam rendezte. Ugyanakkor az Önkormányzatot terhelő fél-
éves tőketörlesztéseket a számított kamatokkal együtt rendben teljesí-
tettük, ez 157 millió forint kiadást jelentett az első  félévben. 550 millió 
forintot költöttünk az első félévben az intézményeink üzemeltetési és 
fenntartási költségére. Fontosnak tartjuk a nyugdíjasok és a diákok 
közlekedésének támogatását, melyet utólag térít meg az Önkormány-
zat. Szociális juttatásokra 37 millió forintot költöttünk. Támogattuk a 
helyi civil szervezetek működését és az egyházak kulturális életének a 
szervezését, a polgárőrséget és a sportegyesületeket, az első félévben 
összesen 4 millió forinttal. 
Folyamatban vannak beruházásaink, amelyeket nagyobb részben a 
második félévben kell majd kifizetnünk. Ilyen az új háziorvosi rendelő 
az Eötvös utcában, az Ibolyás utcai óvoda két csoportférőhellyel törté-
nő bővítése, és a városi piac kialakítása. Rendelkezésre áll a pénz a Mű-
velődési Ház felújítására és a tervezett bölcsőde bővítésére is. Ugyan-
csak folyamatban van a Fáy Iskola energetikai pályázata és a település 
szerkezeti terv módosítása. 
Kifizettük a kisalagi temető ravatalozójának a költségét, ez 15,7 millió 
forint volt, a belterületi közvilágítás fejlesztése, amely több utcát érin-
tett 0,5 millió Ft volt. Elvégeztettük az 5 évenként kötelező tűz- és érin-
tésvédelmi vizsgálatokat valamennyi intézményünknél, amely során 
a fellelt hiányosságokat is pótoltattuk, ennek költsége 2 millió Ft lett.
Felújíttatunk egy önkormányzati épületet a Bokor utcában, amelyben 
4 lakás van, illetve egy további lakást a Kossuth utca 30-ban. Mindez 
13,5 millió forintba került. Ugyancsak elkészült a FORFA óvoda tetőcse-
réje: 15 millió forint, és a Garay Iskolában a sportpálya javítása, illetve 
parkoló kialakítása, amely  1 millió forintba került.
Beterveztük négy földes utca aszfaltozását, ezek a Géza fejedelem u., a 
Baross u., a Virág u. és a Czuczor utca. 
Váratlan, nem tervezett kiadást jelent az időközi választás lebonyolítá-
sa, ami 4-5 millió Ft összeget emészthet föl, de ezt nem lehet elkerülni.
Még egy fontos kiigazítást szeretnék tenni, ugyanis az a hír járja, hogy 
nincs Fóton állandó orvosi ügyelet. Ez tévedés. Jelenleg is van, csak a 
Dunakeszivel közös ügyelet nem biztosít teljes, azaz 24 órás kijáró or-
vosi ügyeletet. Ennek ellensúlyozására a képviselő-testület megszerve-
zett egy ügyeletet a kieső időszakokra, így Fóton bármikor lehet orvosi 
segítséget kérni. Ez a kiegészítő időszakokra szóló ügyelet a városnak 
az első félévben 16.740.000 forintba került, de ezt a képviselő-testület 
a lakosság érdekében fontosnak tartja.

Összefoglalva szeretném a lakosságot tájékoztatni, hogy az első félévi 
beszámoló alapján Fót pénzügyileg, gazdaságilag stabil helyzetben 
van. Köszönhető ez a feladatok hatékony átszervezésének, és a pénz-
ügyi gazdálkodási folyamatok ered-ményességének. Sem munkabér-, 
sem működési hitel felvételére nem volt szükség az idén. Előre látha-
tóan a második félévben is pénzügyileg nyugodt időszaknak nézünk 
elébe. 

akarjuk oldani. A Településszolgáltató Nonprofit Kft máris hozzákez-
dett a környezet rendbe tételéhez, nyírják a bokrokat, vágják a füvet, 
látszania kell, hogy van gazdája ennek az emlékműnek. 
A másik terület a Fóti tó és környéke. Itt az ideje, hogy ez a tájegység 
idővel ismét alkalmas lesz a fóti gyerekek és felnőttek számára szabad-
idő eltöltésére, kulturált környezetet biztosítva. A képviselő-testület 
első lépésben úgy döntött, hogy vagyonvédelmi szempontból körbe-
kerítteti és kapuval látja el a területet. 
A magánvéleményem szerint ennél jóval többre van szükség, ez csak 
az első lépés lehet. Ki kell építeni a szükséges melléképületeket, hogy 
rendesen használható legyen és gondnokot kellene alkalmazni, aki 
felügyel, továbbá kamerarendszerre is felszerelésre kerül. A mostani 
állapot szerint nagyon sok budapesti utazik ide a napfény és víz csá-
bítására, de ehhez jelenleg semmiféle előírásnak megfelelő környezet 
nincs. Fontos a Városban a zöld területek rendezése, minél több sza-
badidős rendezvény lebonyolításához, mint amit elindítottunk a Fóti 
szüret kapcsán is. 
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Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
„A” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Fót Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III.26) Kormányrendelet 
alapján ezennel kiírja a 2014. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási 
hallgatók számára a 2013/2014. tanév második és a 2014/2015. tanév első félévére vonatkozóan.

1. A pályázat célja
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer (a 
továbbiakban: Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer) célja az esélyte-
remtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok 
felsőoktatásban való részvételének támogatása. A Bursa Hungarica 
Ösztöndíjrendszer többszintű támogatási rendszer, amelynek pénz-
ügyi fedezeteként három forrás szolgál: a települési önkormányzatok 
által nyújtott támogatás; a megyei önkormányzatok által nyújtott 
támogatás és a felsőoktatási intézményi támogatás. Az ösztöndíjpá-
lyázattal kapcsolatos adatbázis-kezelői, koordinációs, a települési és 
megyei ösztöndíj pénzkezelési feladatait az Emberi Erőforrás Támoga-
táskezelő (a továbbiakban: Támogatáskezelő) végzi, míg az elbírálási 
feladatokat az ösztöndíjpályázathoz csatlakozó települési és megyei 
önkormányzatok látják el.
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 
jogszabályi hátteréül a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatá-
sairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) 
Kormányrendelet szolgál.

2. A pályázók köre
A Bursa Hungarica Ösztöndíjban az 51/2007. (III. 26.) Kormányrende-
let 18. § (2) bekezdése alapján kizárólag a települési önkormányzat 
területén állandó lakóhellyel (a továbbiakban: lakóhely) rendelkezők 
részesülhetnek. [A Kormányrendelet „állandó lakóhely” fogalma a pol-
gárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. 
évi LXVI. törvény „lakóhely” fogalmának feleltethető meg, amelyet a 
pályázó a lakcímkártyájával tud igazolni.]
Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat illetékességi 
területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőok-
tatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (fel-
sőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagoza-
tos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, 
mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, 
egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási 
szakképzésben folytatják tanulmányaikat. 
Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2013 szeptemberében felsőoktatá-
si tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is. Amennyiben az 
ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2014 őszén már nem áll fenn, úgy a 
2014/2015. tanév első félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósítás-
ra.
Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akik-
nek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási intézményben a pályázás 
időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 
2013/2014. tanév második félévére a hallgató már beiratkozzon a fel-
sőoktatási intézménybe.

Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:
• középiskolai akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzésben 
vesz részt 
• a Magyar Honvédség és a fegyveres szervek hivatásos és szerződéses 
állományú hallgatója
• doktori (PhD) képzésben vesz részt 
• kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban

Az ösztöndíjat minden pályázati fordulóban újra kell pályázni.

Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete rögzíti, hogy Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjban - a 2013/2014. 
tanév második és a 2014/2015. tanév első félévére vonatkozólag – az 
alábbi pályázók részesülhetnek (támogatott pályázói kör):
-  A pályázó szülője gyermekét egyedül neveli (elvált vagy külön élő). 

-  A pályázó személy árva vagy félárva.
- A pályázó valamilyen krónikus betegségben szenved, vagy családban 
folyamatos ellátást igénylő beteg van.
- A pályázó szülője/gondviselője munkanélküli vagy nyugdíjas.
- A pályázónak gyermeke van.
- A pályázó családjában lévő eltartottak száma három vagy annál több.
- A pályázó kollégiumi ellátásra jogosult, de helyhiány miatt abban 
nem részesült.
Előnyben részesül az a pályázó, aki igazolja, hogy legalább 1 hónap ön-
kéntes, vagy bármely (diák)munkában részt vett.

3. A pályázat benyújtásának módja és határideje 
Figyelem! Változás a pályázás rendjében!
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési 
és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rend-
szer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: https://
www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx

Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben regisztráltak a rend-
szerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév 
és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe. Amennyi-
ben jelszavukat elfelejtették, az Elfelejtett jelszó funkcióval kérhetnek 
új jelszót. A pályázói regisztrációt vagy a belépést követően lehetséges 
a pályázati adatok feltöltése a csatlakozott önkormányzatok pályázói 
részére. A pályázati űrlapot minden évben újra fel kell tölteni! A sze-
mélyes és pályázati adatok ellenőrzését és feltöltését követően a pá-
lyázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál 
kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban 
meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati 
kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat for-
mai hibásnak minősül. A benyújtott pályázatok befogadását az önkor-
mányzat köteles az EPER-Bursa rendszerben igazolni. A nem befoga-
dott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.

A pályázat rögzítésének és az önkormányzatokhoz tör-
ténő benyújtásának határideje: 2013. november 15.

A pályázat teljes terjedelmében megtekinthető 
a Polgármesteri Hivatalban és tájékozódni lehet 
a következő elérhetőségeken is:
1381 Budapest, Pf.: 1418
Tel.: (06-1) 795-7932,
795-7933, 
795-7934,
795-7935
E-mail: bursa@emet.gov.hu
Internet: www.emet.gov.hu (Bursa Hungarica)



www.decens.eu • folyóirataink 7

Ö
N
K
O
R
M
Á
N
Y
Z
A
T
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Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
„B” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Fót Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával Együttműködve, az 51/2007. (III.26) Kormányren-
delet alapján  ezennel kiírja a 2014. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felső-
oktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára.

1. A pályázat célja
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer (a 
továbbiakban: Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer) célja az esélyte-
remtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok 
felsőoktatásban való részvételének támogatása. A Bursa Hungarica 
Ösztöndíjrendszer többszintű támogatási rendszer, amelynek pénz-
ügyi fedezeteként három forrás szolgál: a települési önkormányzatok 
által nyújtott támogatás; a megyei önkormányzatok által nyújtott 
támogatás és a felsőoktatási intézményi támogatás. Az ösztöndíjpá-
lyázattal kapcsolatos adatbázis-kezelői, koordinációs, a települési és 
megyei ösztöndíjjal kapcsolatos pénzkezelési feladatait az Emberi Erő-
forrás Támogatáskezelő (továbbiakban: Támogatáskezelő) végzi, míg 
az elbírálási feladatokat az ösztöndíjpályázathoz csatlakozó települési 
és megyei önkormányzatok látják el.
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 
jogszabályi hátteréül a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatá-
sairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) 
Kormányrendelet szolgál.

2. Pályázók köre
A Bursa Hungarica Ösztöndíjban az 51/2007. (III. 26.) Kormányrende-
let 18. § (2) bekezdése alapján kizárólag a települési önkormányzat 
területén állandó lakóhellyel (a továbbiakban: lakóhely) rendelkezők 
részesülhetnek. [A Kormányrendelet „állandó lakóhely” fogalma a pol-
gárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. 
évi LXVI. törvény „lakóhely” fogalmának feleltethető meg, amelyet a 
pályázó a lakcímkártyájával tud igazolni.]

Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat illetékességi 
területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok 
jelentkezhetnek, akik:
a) a 2013/2014. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középisko-
lások;
vagy
b) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe 
még felvételt nem nyert érettségizettek;
és a 2014/2015. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény kereté-
ben teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget 
eredményező alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy fel-
sőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni. 

Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:
- középiskolai akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzésben 
vesz részt 
- a Magyar Honvédség és a fegyveres szervek hivatásos és szerződéses 
állományú hallgatója
- doktori (PhD) képzésben vesz részt 
- kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban

A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2014-
ben először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe, és tanulmá-
nyaikat a 2014/2015. tanévben ténylegesen megkezdik.

Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete rögzíti, hogy Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjban - az alábbi pá-
lyázók részesülhetnek (támogatott pályázói kör):
-  A pályázó szülője gyermekét egyedül neveli (elvált vagy külön élő). 
-  A pályázó személy árva vagy félárva.
- A pályázó valamilyen krónikus betegségben szenved, vagy családban 
folyamatos ellátást igénylő beteg van.
- A pályázó szülője/gondviselője munkanélküli vagy nyugdíjas.

- A pályázónak gyermeke van.
- A pályázó családjában lévő eltartottak száma három vagy annál több.
- A pályázó kollégiumi ellátásra jogosult, de helyhiány miatt abban 
nem részesült.
Előnyben részesül a pályázó aki igazolja, hogy legalább 1 hónap ön-
kéntes, vagy bármely (diák)munkában részt vett.

3. A pályázat benyújtásának módja és határideje
Figyelem! Változás a pályázás rendjében!
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési 
és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rend-
szer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: https://
www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx

Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben regisztráltak a rend-
szerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév 
és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe. Amennyi-
ben jelszavukat elfelejtették, az Elfelejtett jelszó funkcióval kérhetnek 
új jelszót. A pályázói regisztrációt vagy a belépést követően lehetséges 
a pályázati adatok feltöltése a csatlakozott önkormányzatok pályázói 
részére. A személyes és pályázati adatok ellenőrzését és feltöltését kö-
vetően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkor-
mányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályáza-
ti kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. 
A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a 
pályázat formai hibásnak minősül. A benyújtott pályázatok befoga-
dását az önkormányzat köteles az EPER-Bursa rendszerben igazolni. A 
nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.

A pályázat rögzítésének és az önkormányzatokhoz tör-
ténő benyújtásának határideje: 2013. november 15.

A pályázati kiírás teljes terjedelmében besze-
rezhető a Polgármesteri Hivatalban és további 
tájékoztatás kérhető az alábbi elérhetőségeken:
1381 Budapest, Pf.: 1418
Tel.: (06-1) 795-7932,
795-7933, 
795-7934,
795-7935
E-mail: bursa@emet.gov.hu
Internet: www.emet.gov.hu (Bursa Hungarica)
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Új mód a közvilágítási hibák bejelentéséhez
A Magyarországi Települések Közvilágítási Közhasznú Egyesü-
lettől az alábbi tájékoztatást kapta a Fóti Hírnök szerkesztősége.

TÁJÉKOZTATÓ
Egyesületünk tájékoztatja tag településeinek azon Tisztelt Lakóit, 
akik interneten jelentik a közvilágítási hibákat, hogy már üzemel 
az új hiba-nyilvántartási rendszer. Számítógépen, illetve „okos te-
lefonon” egyaránt lehetőség van a bejelentésre.
Kérjük, hogy ezután a közvilágítási hibákat lehetőleg a www.
mtkke.hu honlapon található „Hibajelentés” című ablakon ke-
resztül jelentsék be.

Ennek előnye, hogy a hiba azonnal megjelenik a nyilvántartás-
ban. A szerelők, az adminisztrátor azonnal látják. Minden beavat-
kozásról a Tisztelt Bejelentő e-mail-ben értesítést kap, ami lehet a 
javítás megkezdése, a hiba elhárítása, vagy „szakaszhiba” esetén 
továbbítás a területi szolgáltatóhoz. (E.ON, ELMU-EMASZ)

Ez év végéig még természetesen fogadjuk és a nyilvántartási 
rendszerbe továbbítjuk az e-mail címünkre érkező hibákat.
Jövő év elejétől szeretnénk, ha a Tisztelt e-mail használók kizáró-
lag a honlapot vennék igénybe hiba jelentésre.
Megértésüket és együttműködésüket előre is köszönjük!

Nagypáli, 2013. szeptember
MTKKE vezetősége

A villanyvezetékek védelme a 
lakosság kötelessége is!

A Magyarországi Települések Közvilágítási Közhasznú Egyesü-
lettől az alábbi tájékoztatást kapta a Fóti Hírnök szerkesztősége.

Tisztelt Ingatlantulajdonosok!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy az ingatlanjukon található villamos 
hálózat folyamatos és biztonságos működéséhez a villamos 
energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (VET) és a 2/2013 
(I.22.) NGM rendelet a villamos vezetékek biztonsági övezetére 
vonatkozóan speciális tiltó és korlátozó rendelkezéseket tartal-
maz. Ilyen korlátozás, hogy a villamos vezetékek biztonsági öve-
zetét sértő növényeket gallyazni kell, vagy szükség esetén ki kell 
vágni. Ez elsősorban azon ingatlan tulajdonosának a kötelezett-
sége, amelyen a biztonsági övezetet sértő növények találhatók. 
Amennyiben a tulajdonos ezen a kötelezettségének nem tesz 
eleget, az életveszély mielőbbi megszüntetése, valamint a há-
lózat üzembiztonsága érdekében azt az ELMŰ Hálózati Kft. - a 
jogszabályok rendelkezéseinek eleget téve és törvényi felhatal-
mazás alapján - az általa megbízott szakemberekkel 2013. októ-
ber-november hónapokban elvégezteti! Kérjük, fentiek miatt a 
munkavégzés során szíves együttműködésüket!

Kárpáti Gábor
Közbiztonsági- és hulladékgazdálkodási referens

Képviselői fogadóóra
Merkwart Krisztián, Jobbik Magyar-
országért Mozgalom önkormányzati 
képviselő fogadóórát tart minden hó-
nap első keddjén 17:00-tól 18:30-ig, a 
Kisalagi Közösségi Házban. 
Forduljanak hozzá bizalommal. 

Szép közterület
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védett történelmi kert!?

A fóti Károlyi kastély és park állami tulajdonú, kiemelten értékes 
műemlékingatlan, amelynek vagyonkezelője az Emberi Erőforrás 
Minisztérium. Az egykori hatalmas angolpark területén az utóbbi 
több mint félszáz évben számos egyéb, a korábbi használattól ide-
gen létesítmény és parkhasználat történt és történik ma is. Emiatt 
a park állapota romlik. Szeptemberben a „Fóti Károlyiak Alapítvány” 
kezdeményezésére, a Lechner Lajos Tudásközpont Örökségvédelmi 
Osztály két munkatársa, Velladics Márta és Hajdú Nagy Gergely mű-
vészettörténész, továbbá Sáringer Anna tájépítész felmérést végzett 
a kastély kertjében, hogy a park védelme érdekében nyilvánítsák tör-
téneti kertté ezt a nemzeti értéknek számító kastélyparkot. Egyetért-
ve a szemlézőkkel, remélhetjük, hogy a kastély épülete mellett a hoz-
zá tartozó – egykor 140 hektáros, jelenleg 40 hektáros  – kert védett 
történeti kert besorolást kaphat. Egy ilyen történeti kert rendkívül 
vonzó turisztikai célpont lehet, különösen, hogy a fóti kastélypark a 
fővárosból perceken belül elérhető, méretével és régi pompáját rész-
ben még mindig őrző csodálatos fáival, tavaival, sétányaival lenyű-
göző szépségű. A kert rendbe téve kiegészítheti a kastély adta látvá-
nyosságot, s így, egységben még jelentősebb nemzeti értéket jelent.
„A kert szerkezete, egy kitűnően tervezett, nívós parkot sejtet. A je-
lenlegi helyzet azonban nem egy letisztult állapotot mutat, mivel az 
idők során új épületeket, sportpályákat, egyéb műtárgyakat, vízmű-

vet építettek bele, amelyek nem illeszkednek a tájképi kert kompozíciójába.” – mondták a felmérést végzők. 
A Lechner Lajos Tudásközpont a Belügyminisztérium háttérintézményeként működve előkészíti a műemlékvédelem szempontjából fontos érté-
kek felmérését. Negyedévente úgynevezett védési csomagokat szállítanak a Minisztériumnak, amelyek alapján évente kétszer zajlik kodifikáció, 
azaz rendeletalkotás. Most alkalom nyílik rá, hogy a fóti Károlyi kert is bekerüljön a védett történeti kertek körébe. A döntés a Belügyminisztérium 
hatásköre. 
A Lechner Lajos Tudásközpont Örökségvédelmi Osztályának szemléző szakembereitől, Velladics Mártától és Hajdú Nagy Gergelytől kértünk vá-
laszokat kérdéseinkre.

A szakértők Károlyi gróf úr és Molnár Krisztina 
társaságában ismerkednek a kastély kertjével

A kert egyik tava

Milyen céllal jöttek most ki a Károlyi kastély kertjébe?
Meghívásra jöttünk, hogy megnézzük a kertet, alkalmas-e arra, hogy a 
műemléki védelmet módosítani lehessen.

Milyennek találták a kert állapotát? 
Nem olyan rossz az állapota, a kert még mindig őrzi egykori szépségét 
elhanyagoltságában is, de vannak elkeserítő részei is. 

A szemlét követően mi a következő lépés?
Egy védési dokumentáció készül, amely alapján, ha kedvező döntés 
születik, történeti kertként lehet majd védelemben részesíteni.

Milyen esély van erre, és mikorra várható a döntés?
Jó esély van rá. A műemléki törvény szerint a Lechner Lajos Tudásköz-
pont készíti elő a védési dokumentációkat és a Belügyminisztérium 
rendeletben kodifikálja az előkészített anyagot. 

Ha mindez sikerül, és a Károlyi kertet történeti kertté minősítik, ak-
kor az mit jelent a számunkra? 
Ez a kert értékét jelzi, minősíti, de anyagi támogatással nem jár. (Egy 
védett történeti kert azonban további pályázati lehetőségeket jelent. 

– a szerk. megjegyzése) Fontos szerepet kaphat azonban, mint látvá-
nyosság. Az egyre élénkülő turizmus egyik hívó ága a műemlék és ez 
is annak számít, illetve kiegészíti a kastélyt. A turistáknak egy jelentős 
rétege kimondottan azért járja a magyar és a külföldi tájakat, hogy a 
történelmi emlékeket keresse föl. 

Mit  jelent ez az elismerés a védelem szempontjából?
Ha ez egy történelmi kert, akkor védeni kell a kert szerkezetét, növény-
állományát. Valamikor ez egy igen nívós, szakember által tervezett, 
szép park volt, de az előző politikai korszak másképpen gondolkodott, 
s a parknak adott többféle funkció miatt most nagy összevisszaság van.

Ebben a helyzetben mi a teendő? 
Első sorban gondoskodni kell a megmaradt értékek megőrzéséről. A 
fejlesztés is rendkívül fontos, de mint emlékpark, a megőrzés a legfon-
tosabb, a megmaradt értékeit meg kell védeni. Emiatt szükséges egy 
főkertész és néhány kertész szakmunkás, de a kert „eltarthatna” 1-2 
fiatal kutató kertészmérnököt is. Ehhez pénz is kell, de legfőbbként 
akarat. Nem olyan sok pénz ez, de ha megvárjuk, hogy lepusztuljon, 
akkor a rendbe tétel sokkal többe kerül majd. Egy megalapozott ku-
tatást követően készített helyreállítási program keretében kell hozzá-

kezdeni a munkához. Nem egyszerre kell rendbe tenni mindent, 
hanem évtizedes munkával lehetne eljutni valamilyen célig, egy 
koncepció mentén. Szükség van egy alapos állapotfelmérésre, és 
történeti kutatás alapján kell egy konszenzuson alapuló fejlesztési 
tervet elkészíteni. 

Ki lenne a felelőse, vagy a gazdája ennek a projektnek? 
Mivel az egész kastély és a kert állami tulajdon, s állami kézből ki 
nem adható besorolásban van, a feladat az államé, illetve a va-
gyonkezelőé. Jól azonban csak akkor működik a rendszer, ha a te-
rületnek gazdája van, mert az állam, mint olyan, nem láthat bele 
minden részletbe. Gondoljuk el, hogy az országban nyilvántartott 
15.000 műemlékből, 260-at minősítettek olyanná, többek közt a 
Károlyi kastélyt is, amely az állami kézből ki nem adható nemzeti 
érték.

lejegyezte: Windhager Károly



www.decens.eu • folyóirataink 11

Fót Város  Önkormányzatának közéleti, tájékoztató havilapja

FÓTI HÍRNÖK

É
R

T
É

K
E

IN
KFelhívás fóti értékek felkutatására,

települési értéktár létrehozására
A kiskastély oromzata

Az év tavaszán kormány-
rendelet jelent meg a ma-
gyar nemzeti értékek és a 
hungarikumok gondozásáról. 
A rendelet alapján az értékek 
egybegyűjtése különböző 
szinten történik. Szakmai bi-
zottságok javaslatai alapján 
települési, tájegységi, megyei, 
ágazati és külhoni magyarság 
értéktár jön létre. Az értéktár 
piramis csúcsán a Magyar 
Értéktár és a Hungarikumok 
Gyűjteménye áll.
A fóti Képviselő-testület a 
szeptemberi ülésén az alábbi 
személyeket szavazta meg a 
Települési Értéktár Bizottság 
tagjai körébe: Lévai Sándorné 
képviselőt, Kiss Eszter képző-

művészt, Czégány Sándor építészt és Molnár Krisztina kulturális referenst. 
A bizottság a kormányrendeletben megfogalmazott szempontrendszer 
szerint állítja össze a helyi értéktárat, amelyhez kéri a lakosság segítségét, 
javaslatait.  A nemzeti értékek szakterületenkénti kategóriái az alábbiak, 
egy-egy helyi példával illusztrálva:

• agrár- és élelmiszergazdaság: gerezdes paradicsom
• egészség és életmód: gyógyvíz
• épített környezet: Suum Cuicque telep
• ipari és műszaki megoldások: szódakészítés berendezése Jedlik Ányos ta-
lálmánya nyomán

• kulturális örökség: a fóti Károlyiak kulturális öröksége (katolikus temp-
lom, kastély, benne galéria) 
• sport: Erdei Zsolt ökölvívó világbajnok
• természeti környezet: Fóti Somlyó
• turizmus-vendéglátás: fröccs, Dobos-torta, Somlói galuska

A Fóti Értéktár létrehozásához köszönettel várjuk javaslataikat a 
kultur@fot.hu címre. 

Molnár Krisztina
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Gyermekbarát meghallgató szobát adott át Navracsics Tibor közigazgatási és igazságügyi miniszter szeptember 27-én, Dunakeszin. Az esemé-
nyen részt vett dr. Tarnai Richárd, Pest megyei kormánymegbízott, dr. Mihály István rendőr dandártábornok, a Pest Megyei Rendőr-főkapitány-
ság vezetője, Beluzsárné Beliczai Andrea rendőrségi szóvivő, Novodomszky Éva műsorvezető, valamint házigazdaként Dióssi Csaba polgármes-
ter, dr. Tuzson Bence kistérségi fejlesztési biztos, és Tóth Csaba rendőrkapitány. 

A gyermekbarát meghallgató szoba célja, hogy a bűncselekményt 
elszenvedett, amúgy is sérült lelkű gyermekek kihallgatása ne egy 
esetleg számukra félelmet keltő hivatalos kinézetű irodában, szigo-
rú, egyenruhás rendőrök közt történjen, hanem oldottabb, barátsá-
gosabb légkörben. Ilyen, kellemesebb környezetben nyilván szíve-
sebben beszélnek a számukra kellemetlen történésekről és sokkal 
több részletet tudnak felidézni, ami pedig fontos lehet a rendőrségi 
nyomozati szakaszban és a bírósági vonatkozásban is. A nyomozás 
érdekében szükség van a bűncselekményt elszenvedett gyermekek 
meghallgatására, de ha ezt lehet kevésbé kényelmetlenné, kevésbé 
feszélyezetté tenni, akkor ezt meg kell tenni. A gyermekbútorokkal, 
játékokkal felszerelt helyiségben egy rejtett kamera veszi és rögzíti 
a beszélgetést, így az is elkerülhető, hogy a gyermek számára igen 
komoly feszültséget, akár újabb lelki sérülést okozó emlékek felidé-
zését többször követeljék tőle, elég egyszer elmesélnie a számára 
nagyon kellemetlen történéseket. 
Egyelőre Pest megyében egyedül a Dunakeszi Rendőrkapitánysá-
gon alakították ki ezt a gyermekek számára barátságos helyiséget, 
így Pest megye egész területéről ide hozzák a bűncselekmény miatt 
meghallgatni szükséges gyermekeket. 

A bűncselekmények gyermekáldozatai az eljárás során nem válhatnak még egyszer áldozatokká – ez a fő üzenete annak a KIM rendeletnek, 
melyet Navracsics Tibor közigazgatási és igazságügyi miniszter 2011 novemberében hozott, és amely tartalmazza többek között, hogy 2014-ig 
minden megyeszékhelyen kötelező létrehozni gyermekbarát meghallgató szobákat. A Dunakeszin most átadott meghallgató szoba az ország-
ban a 16. erre a célra kialakított helyiség.

„Minden közvélemény kutatás azt bizonyítja, hogy a magyar családcentrikus” – mondta 
Navracsics Tibor az átadás alkalmával, de hozzátette, a statisztikai adatok alapján kö-
zel kétszázezer veszélyeztetett gyermek él ma Magyarországon. „Évente közel harminc 
gyermek hal meg gyermekbántalmazásban, s a bántalmazások mintegy 80 százalékát 
családon belül követik el. Mindez azt mutatja, hogy valami alapvető probléma van, 
aminek a megoldásában az államnak is van feladata. Éppen ezért, amikor a gyermek-
barát igazságszolgáltatás csomag elindult, akkor a célunk az volt, hogy amit az állam 
megtehet, azt tegyük meg” – hangsúlyozta a közigazgatási és igazságügyi miniszter, 
aki példaértékűnek nevezte a rendőrség segítő együttműködését a gyermekbarát 
meghallgató szobák kialakításában, berendezésében, melyekben reményeik szerint a 
gyermekek minél kevesebb sérüléssel élik át a meghallgatásokat, kihallgatásokat.

Tarnai Richárd kormánymegbízott az átadás alkalmával hangsúlyozta, a Pest Megyei 
Kormányhivatal is igyekszik mindent megtenni azért, hogy a gyermekekkel való ügy-
intézés a lehető legkényelmesebben történjen. Ehhez járul hozzá az az összesen 70 
baba-mama szoba, melyeket minden olyan kormányhivatal alá tartozó intézményben 
kialakítottak, ahol ügyfélfogadás történik.

Mihály István, Navracsics 
Tibor és Tarnai Richard

Novodomszky Éva a cél érdekében 
kitalált játékfigurával

ÉRETT MARHATRÁGYA 
kiskertekbe, házhoz szállítással Csömörről

    tel.: 06 30 9623 382



www.decens.eu • folyóirataink 13

Fót Város  Önkormányzatának közéleti, tájékoztató havilapja

FÓTI HÍRNÖK

K
IS

T
É

R
S

É
g

I 
E

S
E

m
É

N
y

E
KFótiak a Dunakeszi Feszten

Rajtra készülődik a fóti 
sárkányhajó legénysége

Harmadik alkalommal rendezték meg szeptember 13-15 
között a Kistérségi Hétpróbát. A DunakesziFeszt keretén be-
lül vetélkedett egymással 4 település: Dunakeszi, Göd, Fót 
és ezúttal Veresegyháza. A rendezvény az idén is a látványos 
sárkányhajó versennyel kezdődött, 80 versenyző 2 km hosz-
szan lapátolt a győzelemért. A vizes viadalon az első helye-
zését Dunakeszi csapata érte el. A fóti legénységet Rosental 
Réka vezette, a képviselők közül Pozderka Gábor alpolgár-
mester és Gráf Mihály EEB elnök erősítette a csapatot..
A Kistérségi Hétpróba további számai a főzőverseny, a 
szkander és a sörivóverseny kivételével a rossz időjárás mi-
att elmaradtak.  A Fóti Közszolgáltató Kft. Központi Kony-
hájának dolgozói  a hideg dacára olyan gulyáslevest készí-
tettek, amely a zsűritagok szívét is megmelengette, ezzel az 
első helyet városunk lelkes csapata nyerte.

Ez a három nap a verseny jegyében zajlott, de az év többi napján nem a versengés jellemzi ezeket a településeket.

Dióssy Csaba, Dunakeszi polgármestere elmondta: „Mint házigazda és ötletgazda a kezdetektől foglalkozom ezzel a rendezvénnyel, bor-
zasztóan lelkes vagyok, amikor összegyűlnek az emberek ezen a napon. Öröm látni ezt, bár a verseny közben nagy a teher, mert Dunakeszi 
eddig mindig az első vagy második helyen végzett. A verseny alatt egyébként én hátul ülök, mert minél jobban tud valaki evezni, - álta-
lában az ül előre. Így én hátul maradok.”

Pozderka Gábor, Fót alpolgármestere hozzátette: „Mi húzzuk ezerrel, majd meglátjuk mi lesz a vége. A csapatot részben toboroztuk, de 
sokan maguktól is jelentkeztek. Óvodavezető helyettestől, önkormányzati képviselőkig és dolgozókig, fiúk-lányok vegyesen vízre szállnak. 
Van olyan lelkes csapattársunk, aki komoly edzéssel készült a mai versenyre, a Gödi Sárkányokhoz járt, hiszen nem vagyunk mi ellenségek, 
csak –most- ellenfelek.”

Dr Tuzson Bence területi fejlesztési biztos is kiemelte, hogy az ilyen eseményekkel erősödhet a kistérségi összefogás, ami által sikereseb-
ben képviselhetjük közös érdekeinket.

Franyó Zsolt 



2013. 10. szám • októberFÓTI HÍRNÖK 14

N
E

V
EL

ÉS
 -

 O
K

TA
TÁ

S
FÓTI HÍRNÖK

Garay János Általános Iskola

Németh Kálmán Általános Iskola

Balavásári diákok nyaralása Fóton
A Garay János Általános Iskolának van testvériskolája. Persze eddig 
is volt, hiszen a Balavásári Általános Iskolát már több mint egy évti-
zede nevezhetjük testvériskolánknak. De mostantól ez már hivata-
los. Van testvériskolánk. Hogy is kezdődött ez?
Még 2001-ben Lipták János, iskolánk akkori igazgatója vette fel a 
kapcsolatot Fót testvérvárosa iskolájának igazgatójával. Az elkép-
zelés az volt, hogy ha már a két település testvérének fogadta egy-
mást, a két iskola között is kialakulhatna egy szorosabb kapcsolat. 
Az elmúlt tíz év számtalan látogatása, közös kirándulása, tábora 
igazolja, hogy amit annak idején közösen elképzeltünk, az teljes 
mértékben megvalósult. Személyes barátságok alakultak ki a két 
iskola tanárai között, a diákok pedig, akik együtt nyaraltak az évek 
során, mai napig tartják a kapcsolatot. A jó viszony, a nem hivatalos 
testvériskolai kapcsolat mindmáig megmaradt. Sőt, idén nyáron a 

Balatonon táboroztunk
Tavasszal a tanító nénikkel pályáztunk Erzsébet, táborba őszi osz-
tálykirándulásra. Örültünk, mikor nyár végén kiderült, hogy sikerült, 
elutazhatunk Zánkára. 
Szeptember első hétvégéjét így fürdéssel, kirándulással, közös 
programokkal tölthettük. Nagyon jó volt az esti kincskeresés, íjá-
szat, daltanulás.
Reméljük máskor is lesz még ilyen jó tábor!

a Németh Kálmán Általános Iskola 3. évfolyamának tanulói

két iskolaigazgató, Asztalosné Tóth-Fekete Beatrix és Vajda József ügyvéd jelenlétében aláírták azt a megállapodást, amelyben hivatalossá 
tették a két iskola közötti testvériskolai viszonyt. A találkozás apropója pedig az volt, hogy iskolánk meghívásának eleget téve, egy húszfős 
diákcsoport látogatott el hozzánk.
A csapat, diákok és tanáraik, a leányfalui Vadkacsa Vízitelepen kapott szállást. A tábor szervezői garays tanárok voltak: Balázs Lajos táborve-
zető, Asztalosné Tóth-Fekete Beatrix, Jordán Ildikó, Bartos Erika és Büte Zsolt. Változatos és programokban gazdag hét volt. Esti városnézés 
Budapesten, látogatás az Országházban, a Közlekedési Múzeumban, de kirándultunk a Margitszigetre, a hegyekbe, eveztünk a Dunán, és a 
nagy melegben persze strandoltunk is. Bartos Erika és Büte Zsolt voltak az útikalauzok, a táborban a konyháért és a remek ellátásért Jordán 
Ildikó és Balázs Lajos felelt. 
A tábor utolsó napján vendégeink Fóttal és a fóti nevezetességekkel ismerkedhettek. Látogatást tettünk a Németh Kálmán Emlékházban, 
megtekintettük a katolikus templomot, valamint a Károlyi Kastélyt, ahol Molnár Krisztina mesélt Fótról, a kastélyról, a Károlyi családról. Az 
önkormányzat jóvoltából pedig még fagyizhattunk is egyet. Ezután iskolánk aulájában ünnepélyes keretek között megtörtént a hivatalos 
megállapodás aláírása.
A találkozó utolsó eseménye a búcsúvacsora volt. Rengeteg vendég vett részt, fóti tanárok, szülők, diákok, az üstben főtt a finom vacsora, 
az asztal telis tele süteménnyel. Minden, ami a kiváló hangulathoz kell.
Késő este aztán búcsút vettünk barátainktól. Még hosszú út állt előttük, haza Erdélybe. Vajda József igazgató úr indulás előtt meghívott 
bennünket hozzájuk, ennek a meghívásnak jövő nyáron szeretnénk eleget tenni.
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani a Garays Diákokért Alapítványnak, amely támogatta a meghívást, és a tábor teljes költségét állta, 
valamint Zajacz Istvánnak, az alapítvány elnökének, aki anyagilag és személyes jelenlétével is nagyban hozzájárult, hogy vendégeink jól 
érezzék magukat nálunk. További köszönet jár azoknak a garays tanároknak, akik megszervezték és lebonyolították az egész tábort, fóti 
szülőknek, diákoknak és mindenkinek, akik hozzájárultak ahhoz, hogy ilyen színvonalas vendéglátást tudtunk biztosítani a barátaink szá-
mára.

Büte Zsolt

Kedves Egykori Iskolánk!
Engedjék meg, hogy ezúton is megköszönjük azt a 8 évet, amikor 
gyermekünk, Tamás elméleti tudását  megalapozták. A 2008-as 
ballagása után sikeres 5 évet töltött a helyi gimnáziumban, az 
Önöktől szerzett biztos tudásra remekül építkezett, szép ered-
ménnyel érettségizett az idén, szerzett két nyelvvizsgát, és két 
hete a budapesti műszaki,- és gazdaságtudományi egyetem első 
éves építőmérnök hallgatója.
Hálásak vagyunk, amiért segítettek terelgetni gyermekünket a 
helyes úton, kihozták belőle a maximumot, rávilágítottak erőssé-
geire. Mindezekre szükség volt ahhoz, hogy ma megállja helyét a 
felsőoktatásban.         Üdvözlettel:

T. Tamás családja
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KBemutatkozik a reFót

2013. eleje óta formálódik Fóton egy új, lelkes, 
fiatalokból álló csoport, akik nem csak akarnak, 
hanem tesznek is a városukért. Ez a reFót – Fiata-
lok Fótért csapata.
A Fiatalok Lendületben Program pályázatát 
megnyerve lehetőségünk nyílt megvalósítani 
valamit Fóton, Fótért, az itteni fiatalokkal ösz-
szefogva. Sok – sok ötletelés után a volt Nov-
ember 7., most Sipos Pál tér felújítása mellett 
döntöttünk, itt szerettünk volna közösségi teret 
kialakítani fiataloknak-időseknek egyaránt. Erre 
augusztus végén került sor, egy 10 napos közös-
ségi munka keretében.
Az első lépés az összekovácsolódás volt. Noha 
néhányan már ismertük egymást, sokszor csak 
futólag, névről, ezért augusztus 22-től három 
napos csapatépítő tréninget tartottunk a Kato-
likus Közösségi Házban. A három nap végén, a Paradicsomfesztivá-
lon kaptunk bemutatkozási lehetőséget.  Ezt követően hozzákezd-
tünk a Sipos Pál téri munkákhoz. 
Egy strandröplabda pályát és egy pihenő pavilont terveztünk a tér-
re, valamint egy kerti tűzrakó helyet, remélve, hogy mindenki talál 
valami okot arra, hogy kimenjen a térre. Az építéshez számos támo-
gató nyújtott segítséget, volt, aki munkájával, szervezés lebonyo-
lításával támogatott minket, mások alapanyagokat biztosítottak 
nekünk kedvezményesen, vagy akár ingyen! Így aztán az egész tér 
arculatán javítani tudtunk a padok, kandeláberek újrafestésével, és 
a kosárlabdapálya felújításával. 
A hét során egyre több lakos jött segíteni nekünk, ahogy terjedt 
a híre, hogy mit is csinálunk. Eközben a minden nap kint dolgozó 
fiatalokból összetartó csapat kovácsolódott, hiszen együtt voltunk 
reggeltől estig, és keményen dolgoztunk - akár esőben is lapátoltuk 
a megázott homokot.
A tér megnyitása, és egyben projektünk lezárása szeptember 7-én 
egy sportnap keretében történt. Az új pályán strandröplabda baj-

nokságot szerveztünk, de volt kispályás foci kupa, rekeszmászás, és duatlon verseny is (ez utóbbi szervezéséért köszönet a Fóti-Futi csa-
patának). A kisebbeknek tízpróba feladatokat szerveztünk, az állomásokon a reFót csapat tagjai animátorkodtak. Mi nagyon jól éreztük 
magunkat.
Szeretnénk a jövőben is hasonló programokkal színesíteni a fóti életet. Tervezzük egy ifjúsági klub létrehozását, ahol közösen, aktívan tölt-
hetjük el a szabadidőnket.  Egy olyan helyet, ahova jó lemenni, beszélgetni, filmet nézni vagy éppen meginni egy csésze kávét. A megfelelő 
helyszínt még keressük.
Legközelebbi tevékenységünket október 26-ára tervezzük. Ekkor a felajánlott fákat, bokrokat ültetjük el, a tér lakóközösségével együtt. 
Várjuk további fiatalok csatlakozását kezdeményező csapatunkhoz!
További tájékozódás a Facebook oldalunkon: www.facebook.com/fotiifjusagikezdemenyezes
Köszönjük a sok biztatást és támogatást!

A csapat nevében: Bíró Adél és Udvardi Dorottya

Köszönjük a támogatást az alábbi magánszemélyeknek, 
egyesületeknek, civil szervezeteknek és vállalkozóknak

Acél Sándor, Ambrosia Cukrászda, Argina Kft., Berke József, Bíró Zoltán, Borkultúra Bor-
szaküzlet és Borbár, Dunakeszi Homokbánya, Fót City.hu, Fót TV, Fót Város Önkormány-
zata, Fót-Gép Kft., Fóti Hírnök, Fóti Polgárőrség, Fóti Római Katolikus Egyházközség, 
Fóti Szabad Waldorf Iskola, Fóti Településszolgáltató Kft., Fóti Városszépítő Egyesület, 
Fóti-Futi, Földi Pál, Gladiátor Edzőterem, Kékesi Mihály, Kiss Hajnalka, KözTV, Más Fes-
tékbolt Kft, Merkwart Krisztián, Mogyoródi Településüzemeltető Nonprofit Kft., Molnár 
Krisztina, MOST Szabadidősport Egyesület, Nagy Edit, Németh István, Nor-Color Kft., 
Oxigén Étterem  és , Pozderka Gábor, Sajtos család, Seszták Szabolcs, Szabó Mihály, Szil-
ágyi Szabolcs, Szilaj Lovas Park, Tímár Vaskererkedelmi Kft., Tóth György, Tóthné Elek 
Julianna, Trikke Budapest, Turai Anikó, Veresegyházi Triatlon, Viva Natura World Kft., 
Wagner Solar Hungaria Kft.
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MEGHÍVÓ
A Fót Fejlődéséért Közalapítvány

kuratóriumának következő ülését

2013. november 5-én, kedden este 6 órakor
a Polgármesteri Hivatal házasságkötő

termében tartjuk.

Az ülés napirendje:
1. A kuratórium elnökének tájékoztatója

2. Az új kuratórium munkatervének
megvitatása és elfogadása.

Az ülés az Alapszabályban előírtak szerint
nyilvános, várunk minden érdeklődőt.

Tájékoztatás és helyesbítés a Sipos Pál 
térről az előző számunkban

megjelent írásunkkal kapcsolatban
15. évvel ezelőtt, 1998. 
szeptember 29-én, a pá-
kozdi győzelem napján 
avattuk föl a nemzeti 
emlékhelyet Fóton, Sipos 
Pál sírjánál.
Kapcsolódva, kutatjuk a 
Hadtörténeti Múzeum 
segítségével a 48-as zász-
lókat. A Károlyi huszárez-
red zászlószalagja már 
megvan, melyről eredeti 
nagyságban Gróf úrnak 
a 80. születésnapjára, 
2012-ben elkészíttettük 
az itt látható képet.

Nagy Edit

Helyreigazítást kért a tér néhány lakója a Fóti Hírnök 2013. szep-
temberi számában, a Sipos Pál térről szóló híradásban megjelent, 
idézőjelbe tett „elátkozott” szó miatt. 
Elnézést kérünk a lakóközösségtől, akiket  nem akartunk megbán-
tani. Mentségünkre szóljon, hogy mindössze azért használtuk írá-
sunkban az elhanyagolt helyett az elátkozott jelzőt, mert ezzel utal-
tunk az írás előző bekezdésében tett Csipkerózsika hasonlatra, ahol 
a mese szerint azért volt a palota és környéke elhanyagolt, mert 
minden lakója egy átok miatt mély álomban szunnyadt. Nem a va-
lós állapotokat akartuk elátkozott jelzővel illetni, ezért is tettük ezt 
a kifejezést idézőjelbe, ezzel is jelezve, hogy a Csipkerózsika mese 
átkára gondoltunk. 
Mindezek mellett azonban elnézést kérünk mindazoktól, akiket 
akaratunkon kívül megbotránkoztattunk ezzel a kifejezéssel, nem 
ez volt a célunk. Természetesen a park nem volt elátkozva, mindösz-
sze elhanyagolt állapotban volt, s mára már ez a helyzet is megvál-
tozott, hála a reFót lelkes csapatának és segítőiknek.

Windhager Károly főszerkesztő

A Magyar Lovasterápia Szövetség 
Nemzetközi és Nemzeti Díjlovas

Versenye és Lovasterápiás Versenye

Fóton, a Károlyi Kastély park-
jának egy elkerített területén 
lovasterápiás képzés zajlik, 
amelyen autista, értelmileg sé-
rült, tanulásban akadályozott, 
hiperaktív vagy éppen mozgás-
sérült gyerekek kapnak kiegé-
szítő kezelést. Fóton kívül más 
településeken is folynak hason-
ló képzések a Nemzetközi Gyer-
mekmentő Szolgálat által életre 
hívott Magyar Lovasterápiás 
Központ szervezésében.
Évente egyszer, idén kilencedik 
alkalommal Fótra látogatnak az ebben a képzésben részt vevő gye-
rekek a Lovasterápiás Központ által számukra szervezett versenyre.

„Szeptember 18-20-án, 17 csapatban összesen 142 gyerek nevezett 
be a versenyre az ország különböző pontjairól, ezzel az idei rendez-
vény az eddigi leglátogatottabbnak bizonyult. 
Minden versenyszám után eredményhirdetést tartottunk, a gye-
rekek megkapták az érmeiket és okleveleiket, majd a három nap 
eredményét összesítve hirdettük ki a csapatverseny eredményét. 
A csapatok komoly pénznyereménnyel távoztak, amelyet a saját 
lovasterápiás egységük fejlesztésére fordítanak, lótartásra, felsze-
relésre. 
A fóti lovas terápiás központ jelenleg 28 saját lóval dolgozik, ezek 
között vannak betanítás alatt 
álló csikók is. Jelentős részük-
kel a terápiában dolgoznak, de 
vannak olyan lovak is, amelyek 
az oktatásban vesznek részt, 
ugyanis lovasterapeuta képzés 
is folyik nálunk. 
Sok fajta ló alkalmas erre a mun-
kára, a kiválasztásuknál a lényeg 
a nem túl nagy méret, mivel 
alapvetően gyerekekkel dol-
goznak, fontos továbbá a nyu-
godt természet, a munkakedv 
és az épp, egészséges járás-
mód.”- ismertette 
Bozori Gabriella, a 
Lovasterápiás és 
Oktató Központ 
vezetője. 

Bozori Gabriella
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KÉlhető Jövő Park

Október 2-án adták át Áder János köztársasági elnök jelenlétében a Károlyi 
kastély parkjában elhelyezkedő Lovasterápiás és Oktató Központban az Él-
hető Jövő Parkot, amely megújuló energia hasznosításával kívánja függet-
leníteni magát a gáz-, és a villamos energia beszerzésétől. Fót Város Önkor-
mányzatát Bartos Sándor és Pozderka Gábor alpolgármesterek képviselték.
Az ünnepélyes átadást követően dr. Edvi Pétertől, a Nemzetközi Gyermek-
mentő Szolgálat Magyar Egyesületének ügyvezető elnökétől kértünk tájé-
koztatást a beruházás céljáról és jelentőségéről.

A Nemzetközi Gyermekmentő Szol-
gálat fóti telephelyén immár 12 éve 
lovasterápiás központ működik, ahol most 
egy nagyvonalú fejlesztést hajtottunk vég-
re, átadtuk az Élhető Jövő Parkot. 
Először is szeretnénk megszabadulni a 
villany- és gázszámláinktól, ezért napele-
meket, napkollektorokat szereltünk fel, a 
Mogyoródi patakon létesített vízerőmű is 
termel 200 wattot, amely elegendő ahhoz, 
hogy a rendkívül energiatakarékos ledes 
izzókkal felszerelt közvilágítást az általunk 

használt másfél hektáron ellássa.  Van egy szélerőművünk is, s ami-
kor fúj a szél, akkor az is termel energiát. Ezeken túl a levegő hőjét 
is felhasználjuk energia termelésre egy fűteni, hűteni képes hőszi-
vattyúval.
Ezek segítségével állítjuk elő a szükséges villanyáramot és oldjuk 
meg a melegvíz ellátást.” –mondta Dr. Edvi Péter, a szervezet elnöke. 
Előfordul, hogy túl sok energiát termelünk, ilyenkor a pillanatnyi 
szükségleten felüli mennyiséget egy erre a célra kialakított akku-
mulátorrendszerben tároljuk, s akkor használjuk föl, amikor arra 
szükség van. Az összes egység megfelelő működését, összehango-
lását pedig egy rendkívül okos számítógép vezérli. 
A rendszer működése arra is alkalmas, hogy itt egyetemek tudjanak 
kutatni, ezért együttműködési megállapodást kötöttünk az ELMŰ-
vel, a Műszaki Egyetemmel és az Óbudai Egyetemmel. Ez a terep 
azonban nem csak a villamosmérnökök számára alkalmas kutató-
hely, jöhetnek informatikusok, építészek és még nagyon sok szak-
ma képviselője tanulhat, kutathat nálunk. Kevesen tudják, hogy ez 
az intézet egyúttal képzőintézet is. Magyarország nyolc egyetemén 
oktatunk és nemrégiben a kaposvári egyetemmel létrehoztunk egy 
tanszéket, hogy más egyetemek is jöhessenek kutatni.

Az „Élhető Jövő Park” azonban másról is szól. Arról például, hogy 
mennyire fontos az egészségügyben a megelőzés, a védőoltások, 
a szűrővizsgálatok. Figyelembe kell venni azt a tényt, hogy egyre 
gyakoribb az allergia, egyre jobban szennyezzük a környezetet, 
egyre szélsőségesebb az éghajlat, és ezek mind a környezet szeny-
nyezésétől alakulnak ki. Rendkívül fontos, hogy ezt a folyamatot 
megállítsuk, megfordítsuk a gyermekeink jövője érdekében. Olyan 
gyümölcsöket kell termelni, amelyek ellenállóbbak, s nem kell any-
nyiszor méreggel permetezni. Ehhez meg kell találnunk a régi, de 
még gyűjteményekben fellelhető régi gyümölcsfajtáinkat. A szem-
léletünkön is változtatni kell.

A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat egy civil szervezet, ami 
mindenféle állami támogatás nélkül működik. Igaz az alapító tagok 
között megtalálható többek között Magyarország miniszterelnöke 
és az Országgyűlés elnöke is.  A szervezet jelenleg négyszázhúsz/
négyszázharminc fővel működik, a rendezvények költségeit ők ad-
ják, a nagyobb horderejű programokhoz pedig szponzorokat kere-
sünk. Jelen esetben a legnagyobb szponzorunk az ELMŰ volt, de 
jelen volt a Mercedes Benz, a HP Magyarország és az OTP Bank is, 
például a nyílászárókat a Jan Kft-től, a burkolóanyagokat a Rene-
szánsz Rt-től kaptuk. 
További fejlesztéseket is tervezünk, többek között szeretnék felújí-
tani az épületeket, szeretnének hidroterápiás medencét építeni és 
létrehozni egy egészségi egységet is. Sok még a teendő.

Most eljutottunk valameddig, ez egy 300 millió forintos beruházás 
volt, amit a szponzorok adtak össze.
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A Városi Könyvtár
októberi hírei

NOVEMBER 08. (péntek) 18:00:
Író-olvasó találkozót tartunk „Távol-Kelet közelről” címmel 

FELNŐTT RÉSZLEG

Könyvtárunkba látogat P. SZABÓ JÓZSEF újságíró,
szerkesztő, híradós, a Magyar Rádió utazó tudósítója!

                                          
                                                                                         

Minden érdeklődőt szeretettel várunk,
programjaink ingyenesek!

Esti tanfolyamok szervezéséhez a
könyvtárban helyet biztosítunk!

  Könyvtárosok    

Délelőtt Délután

Hétfő
Képviselői fogadó óra /
minden hó 1. hétfője/  

18-20-ig

Kedd Baba- mama klub
10-12-ig

Képviselői fogadó óra /
minden hó 1. keddje/  

17-18:30-ig

Szerda Nyugdíjas tánc
9-10-ig

Zenebarátok kórusa
18-20-ig

Csütörtök

Mozgáskorlátozottak 
fogadó órája /minden 

hó 3. csütörtök/
10-12-ig

Ovi angol 
15:30-16:30-ig

*
Krisztus szeretete 

egyház
17:30-20-ig

Péntek Néptánc 16-19-ig

Szombat

Gyermek sakk  9-12-ig 
/könyvtár/

*
Termőág alkotóműhely

9-12-ig

Heti rend Álláspályázat!
A Fóti Közművelődési és Közgyűjteményi Központ Városi 

Könyvtára határozatlan idejű, közalkalmazotti jogviszony 
keretében, teljes munkaidőben gyermekkönyvtárost keres.

A részletes kiírás a
https://kozigallas.gov.hu portálon olvasható.

I. II.

III.
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Fót Város  Önkormányzatának közéleti, tájékoztató havilapja

FÓTI HÍRNÖK

Dr. Bábel Balázs
Kalocsa-Kecskeméti érsek

volt a vendége a Károlyi Sándor Körnek, szeptember 3-án.
Érsek atya „   tudom, kinek hiszek…” (2Tim 1,12) című előadása so-
kakat elgondolkodtatott.

Az Aradi Vértanúk emlékestje
Az Aradi Vértanúkra emlékeztünk a Kisalagi Könyvtárban, ok-
tóber 4-én este. Az eseményt Bicskei Éva művelődési ház igaz-
gató szervezte és vezette le, beszédet mondott Gróf Károlyi 
László és Pozderka Gábor alpolgármester. 
Az est folyamán megismerhettük - kivetítve is - az osztrák 
bosszú számos áldozatának történetét, a hangulatról zenés-
énekes-szavaló színművészek gondoskodtak.

Világító képek
A Fóti Ökumenikus Iskola diákjai „Világító képek” címmel egy éjsza-
kai kiállítással csatlakoztak az ARS SACRA rendezvénysorozathoz. 
A gyerekek által készített lámpások és papírképek színes fényeivel 
azt az utat is szeretnénk megvilágítani, melyen közösen elindulva 
eredményesen megvalósíthatjuk a „DIÁKOK A MAGYAR SZAKRÁLIS 
ÖRÖKSÉG VÉDELMÉBEN”című díjnyertes pályamű célkitűzéseit. 
Ennek első lépéseként a diákok lelkes közreműködésével elkezd-
jük felújítani a Fóti Római Katolikus Templom stációit. Kiállításunk 
egymás után kigyulladó fényei az összefogás fontosságát  jelzik, 
de azt is, hogy ezt az örökséget mindenek előtt a sajátunknak kell 
éreznünk, aztán pedig a lelkünkben kell először felépítenünk úgy, 
ahogyan azt a fizikai valóságban is szeretnénk látni. 
Ezt a lélektől lélekig hatoló fények hangulatát láthattuk szeptember 
14-én este a Katolikus Templom kertjében.

Sándor János
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E Erdélyi és kárpátaljai vendégek a 45. Fóti Szüreten

a Guriga Színpad társulatával Beregszászón találkoztak egy diákszínjátszó 
fesztiválon. A szakmai kapcsolatból barátság lett, kölcsönös meghívások, 
fellépések és idén márciusban a két iskola között testvériskolai szerződés 
kötődött.  
Bohus Zoltán igazgató úr a bátyúi színjátszók vendégszereplésére önkor-
mányzati személyeket is meghívott.  /A  kisalagi iskola tornateremben két 
darabot láthatott a közönség, Illyés Gyula „Tűvétevők” és Karinthy Frigyes 
„Tanár úr kérem” átiratát. A fergeteges előadást követően született az ötlet, 
a 45. Fóti Szüreten is bemutathatnák a diákszínjátszók az Illyés darabot. A 
beszélgetésekből kiderült, mivel Ukrajna nem tagja az Európai Uniónak, 
komoly nehézségekkel jár a határon túli utazás, a vízum, az útlevél meg-
szerzése. Így jött az ötlet, kössünk testvérvárosi szerződést a kárpátaljai te-
lepüléssel, talán könnyebb lesz a hatóságoktól a beutazási engedélyt meg-
kapni és szorosabbra fűzni a két település közötti kulturális kapcsolatot. 
A fóti Képviselő-testület rábólintott a kárpátaljai településsel kötendő test-
vérvárosi szerződésre, így a nyár folyamán elküldtük  a hivatalos meghívó-
leveleket.
Számos akadály leküzdése után szerencsésen megérkeztek szeptember 
13-án a kárpátaljai vendégek. A balavásri testvérvárosi delegációval együtt 
töltötték az első estét a Fáy András Általános Iskolában, ahol a fóti vendég-
látók házias vacsorával és a három település címerével díszített hatalmas 
tortával készültek. Már első este felmerült a beszélgetések során, mi lenne, 
ha Balavásár is kötne testvérvárosi szerződést Bátyú Nagyközséggel. 
Másnap egész napos kirándulást szervezetünk Ópusztaszerre, ahol a Feszty 
körkép és a Nemzeti Történeti Emlékpark látottai valóban maradandó él-
ményt nyújtottak a vendégek számára.
A fő események szeptember 15-én, vasárnap történtek. Délelőtt a Károlyi 
kastély Márványtermében ünnepi keretek között Bátyú Nagyközség pol-
gármestere és Fót Város polgármestere aláírta a Testvérvárosi szerződés 
dokumentumát.  Fót így az  erdélyi Balavásár mellé testvértelepüléssé fo-
gadta a kárpátaljai - többségében magyarlakta - települést is.
Az ünnepi események után egy órakor a három település elöljárósága, a 
grófi pár, a bíróné és bíró hintóra szállt, a többiek a lovas kocsikra, a test-
vérvárosi vendégek a polgármesteri hivatal dolgozóival együtt a gyönyö-
rűen feldíszített traktor által húzott szalmabálás utánfutó kocsira ültek és 
elindult a reformkor hangulatát idéző fergeteges szüreti felvonulás. A ko-
csin élő népzene szólt, a megállóhelyeken pedig,  amíg ropták a táncot a 
fiatal párok, a nézőket finom borral kínálták a korabeli viseletbe öltözött 
csinos hölgyek. A látványos menet szép lassan felért a hegyre, ahol a kö-
szöntő szavakat követően megkezdődött a szüreti műsor. A Fáy présház 
feletti színpadon az immár testvérvárossá vált Bátyú Guriga Színpada Illyés 
Gyula Tűvétevők c. komédiáját adta elő nagy sikerrel. A darabot a magyar 
tannyelvű gimnázium matematika-informatika tanára, Bagu Géza rendez-
te. A diákok és tanárok közös játéka a szüreti műsor színfoltja volt. A napot 
vidám „szüreti levonulás” zárta, az esti traktoros meneten közös népdal-
éneklés, vidám beszélgetés zajlott a vendégekkel. Külön köszönet Bartos 
Balázsnak, aki a traktort remekül vezette.
Remélhetőleg gazdag élménnyel utaztak haza a 45. Fóti Szüret vendégei, a 
kárpátaljai és balavásári testvérváros delegációi. 

Molnár Krisztina kulturális referens

Az érkezés utáni első pillanatok

A bátyúi polgármester asszony Chrobák Zoltánné  
dr. fóti jegyző társaságában

Van, aki fényképezi is a három címert tartalmazó 
közös tortát

A balavásáriak is ismerik a dalainkat

Esőben érkeztünk Ópusztaszerre

Szeptember 13-án érkeztek Fótra a balavásári és kárpátaljai vendégek. A tíz fős erdélyi delegáció körében köszönthettük Tőkés László testvérét, 
Tőkés Andrást, illetve Balavásár alpolgármesterét, Koncz Csabát. A kárpátaljai Bátyúból tizenegy fős delegáció és a Guriga Színpad tagjai érkeztek 
Fótra. A delegációt Bátyú polgármestere, Zseliznyák Natália vezette. A színjátszós csoportot a Németh Kálmán Általános Iskola színjátszóinak csa-
ládjai látták vendégül.
Sokan kérdezték, miért éppen Bátyú Nagyközséggel köt testvérvárosi szerződést Fót Városa?
A történet úgy indult, hogy a Németh Kálmán Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény két drámapedagógiai tanára, Kis Tibor és 
Kovács Éva évek óta vezeti az iskola színjátszó csoportjait, a Fóti Figurásokat és a Fóti Fiókákat.  A bátyúi magyar tannyelvű középiskola színjátszóival, 
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EEgyütt a három település csapata az Árpád emlékmű előtt Ünnepélyes pillanatok a Márványteremben

A polgármesterek megpecsételték a megállapodást

Bohus Zoltán igazgató úrnak, a testvértelepülési kapcsolat 
elindítójának gratulál a bátyúi művelődési ház vezetője

A Fóti Asszonykórus fellépése

Vidám szüretelők

Károlyi grófék a hintóban
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100 éves 
a FÓTI SPORT EGYESÜLET

A Fóti összevont focicsapat az újságírókkal játszott egy igen barátsá-
gos meccset, ami jó színvonalú mérkőzés volt. Az első félidőben Fót 
nagycsapata lépett pályára, a második félidőben pedig a fóti öregek 
játszottak, megtűzdelve 1-2 fiatallal. Az újságírók nem először játszot-
tak Fóton, voltak már vendégségben nálunk jó 15 évvel ezelőtt. Most 
azt mondták, szeretnének 20 év múlva megint jönni, mert, ha még ak-
kor is bírnák a futást, az nagyon jó lenne, mivel már ők is 50 és a 60 év 
körüliek.
A mérkőzés után közös gulyáslevesezés és persze közös megemléke-
zés zajlott. Jelen volt a Pest Megyei Szövetség küldöttje és beszédet 
mondott Vincze András, a Nemzeti Sport újságírója.
Felemlegettük a régi időket, amikor Fót még az utánpótlás nevelésről 
volt híres. Számos fiatal került tőlünk felnőttként NB1-es és NB2-es csa-
patokhoz, például az Újpesti Dózsához, vagy az akkori Testvériség-hez. 
Bár akkor Fót lélekszáma jóval kisebb volt a mostaninál, de a focinak 
sokkal nagyobb népszerűsége volt. Egy-egy mérkőzésen a 300 - 500 
ember szurkolt. 

Új remény, hogy most elindult ismét az utánpótlás nevelés. Nagyon szeretnénk, hogy ha a fiatalok, akik az általános iskolai korosztálytól kezdve 
fociznak, felnőnek, az FSE-ben játsszanak majd. Bízom benne, a fiatalok nevelése meghozza a gyümölcsét, hogy ne kelljen idegen légiósokat 
szerződtetni. Mégiscsak más lelkülettel játszik egy helyben nevelkedett fiú, mint egy idehozott játékos.
Az ünneplés viszonylag szűk körű volt, de nagyon meghitt. Megemlékeztünk a főbb támogatókról (ma már szponzoroknak nevezzük őket), a volt 
elnökökről, akik közül a leghosszabb ideig Gárdonyi Géza vezette az Egyesületet. Felidéztük a nagy játékosokat, kik voltak az FSE legjobb kapusai, 
a legjobb mezőnyjátékosai, kik kerültek el Fótról jónevű csapatokhoz. Többek közt emlegettük Koczó Szivi-t, Szabó Sándor-t, Szabó Ferencet, Sza-
bó László-t, Forgács Dodit, Kisalagi Jánost, Strübek Imrét, Forgács Pityut, aki többször szögletből rúgott az ellenfélnek további érintés nélkül gólt. 

Az ünneplést az Önkormányzat is támogatta, nem csak összeggel, hanem egy szép születésnapi tortával, melyen szerepelt a 100 éves a FSE felirat. 

Amint az lenni szokott minden egyesület történelmének vannak arany oldalai, a sikerek időszaka. Ezekről a nem is nagyon régi évekről idézünk 
fel néhány mondatot az FSE krónikájából.
„1999 nyara minőségi változást hoz a fóti labdarúgásban: Balogh Sándor elnök megveszi az NB II-es (harmadosztályú) szereplés jogát a Palotástól, 
így az ezredforduló előtt - történelme során először - professzionális hazai csapat fut ki a pályára. A kft-ként működő sportvállalkozás ügyvezetői 
tisztét Vass György látja el, míg Barsi János technikai vezetőként működik közre. Az első szezon remekül sikerül, az új edző, Horváth Pál újjáala-
kított csapata a Keleti-csoport 5. helyén végezve feljut az átszervezett NB I/B-be, a Magyar Kupában pedig visszhangos sikert arat: 1999 őszén a 
fótiak Hajdú Norbert fejesével 1-0-ra legyőzik az élvonalbeli Diósgyőrt, s a továbbjutást érő gól a televíziók sporthíradóiban is látható 
Az NB I/B-s szereplés csodája 3 évig tart. Neves együttesek látogatnak Fótra, s bár az NB I-es Győr és a Siófok nyer a kupameccseken, a bajnokikról 
a Tatabánya, a Nyíregyháza és a Kaposvár is vesztesen távozik. A kispadon előbb az aktív pályafutását itt lezáró volt újpesti védő, Sarlós András, 
majd 2002-től Mészöly Géza ül. A korábbi Vasas-hátvéddel éri el az FSE minden idők legjobb eredményét, az NB I/B 6. helyét, soraiban váci le-
gendákkal (Nagy Tibor, Füle Antal, Nyikos József), illetve az élvonalba később vissza is térő játékosokkal (Potemkin Károly, Márkus Tibor, Csordás 

Az egy évszád óta fennálló FSE a kerek évforduló alkalmából barátságos labdarúgó mérkőzésre és ünneplésre hívta szurkolóit és baráti körét, 
régebbi játékosait szeptember 29-én Gáspár Zénó elnök. A mérkőzésen a fóti csapat ellenfele az Újságíró Válogatott volt.
A mérkőzést követően ünnepi vendéglátás következett az FSE éttermében.

A hangulatos bankettről Bartos Sándor alpolgármester az alábbiakban számolt be főszerkesztőnknek

Csaba). Eközben az ifjúságiak bajnokságot nyernek Liszkai Ferenc keze 
alatt a korosztályos küzdelmek egyik területi csoportjában. 
Egy év múlva Gergely Károly, a nemrég elhunyt egykori váci edző veszi 
át a felnőttek irányítását, s olyan fiatal, később a válogatottságig jutó 
futballistáknak adhat játéklehetőséget, mint Vanczák Vilmos, Vaskó Ta-
más és Kapcsos Vince. Fót a 10. helyen zár, de az anyagi lehetőségek 
beszűkülnek, így a következő szezonban már csak az NB III-as csatáro-
zásokra nevez az Egyesület. A 2003/04-es idényben a REAC-cal kötött 
együttműködés révén Balogh Béla edzővel egykori ifisták is érkeznek 
Rákospalotáról, ám ez csak ideig-óráig jelent megoldást. 2005. nyarán 
már Újpest FC-Fót néven, fiókcsapatként működik tovább a gárda. A 
hektikus változásokat nehezen követő, megcsappanó közönség edző-
ként még Véber Györggyel, majd Haász Sándorral és Szapor Gáborral 
találkozhat, ám a bennmaradást alig sikerül kiharcolni - s azt is csak a 
pályán. A szezon végén ugyanis eldől: Fót nem bírja tovább a versenyt 
- innen pedig ismert a történet.”
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