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FÓTI HÍRNÖK

Savanyú a Szőlő, avagy a megtéveSztéS meSterei
Megdöbbenéssel olvastam a Fóti Hírnök 2013. decemberi számá-
nak 2. oldalán „A választáson történtekről…” címmel megjelent 
Pozderka Gábor, Bartos Sándor, Gráf Mihály, Grigalek László, Lé-
vai Sándorné aláírásával megjelent irományt! Ebben a szerzőként 
tetszelgő „ötös fogat” azt a hamis látszatot igyekszik kelteni, mintha 
az időközi polgármester választást az MSZP miatt kellene megis-
mételni.

Ezzel szemben az az igazság, hogy a választással kapcsolatos egyetlen 
választási bizottsági döntés, vagy bírósági ítélet, végzés sem említi, 
hogy a szavazás napján az MSZP bármilyen törvénytelenséget el-
követett volna, vagy ilyennel csak megvádolták, meggyanúsították 
volna. Már csak azért sem felel meg az ilyen állítás a valóságnak, 
mert a szavazás napján történtekkel kapcsolatban semmilyen tárgyi 
bizonyíték nem merült fel, amely az MSZP bármilyen törvénytelen 
cselekedettel kapcsolatos érintettségére utalt volna.
A hamis látszatot keltő iromány kiemelkedő törvénysértésekről 
beszél, holott ilyen minősítés egyetlen választási bizottsági határo-
zatban, vagy bírósági ítéletben, végzésben sem szerepel. Az első „ki-
emelkedő törvénysértésként ” említett kopogtató-cédula üggyel azt 
igyekeznek sugallni a szerzők, mintha bármilyen törvénytelenség 
történt volna az indulásommal kapcsolatban. 
Ezzel szemben az az igazság, hogy a kopogtató-cédulák leadásakor 
a HVB egyértelműen, határozatban foglalva elfogadta a leadott 
ajánlószelvényeket, és polgármester jelöltként nyilvántartásba vett. 
Ezt a 20-2013 HVB határozatot senki, még az „ötös fogat” éber 
tagjai sem támadták meg. A választók tudták, hogy kiknek a jelöltje 
vagyok, és ennek ismeretében adták oda a kopogtatókat és ennek 
tudatában szavaztak rám, aminek eredményeként megnyertem a 
2013. november 24. időközi polgármester választást.

Nem igaz az a tényként közölt állítás sem, hogy „a szavazás napján 
délelőtt 10 órakor az IDV-181 forgalmi rendszámú kisbusz szava-
zókat vett fel és szállított a fótligeti buszmegállóba, ahol a szavazók 
kiszálltak, majd bementek a szavazókörbe”. Pontosan az a felvétel 
bizonyítja a tényként közölt állítás ellenkezőjét, amelyet a panaszos 
rögzített, mivel azon egyetlen buszra fel-, illetve leszálló ember sem 
látszik! 

Az Attila utcában történtekről megjelentek megint csak azt a hamis 
látszatot igyekeznek kelteni, mintha az MSZP valamilyen törvény-

telenséget követett volna el. Erre itt is a benyújtott hangfelvétel és 
a rendőrségi jegyzőkönyv a bizonyíték! Hiszen az utcán megállított 
hölgyek senki mellett nem kampányoltak, csupán a szavazáson való 
részvétel fontosságára bíztatták a felvételt készítő „kérdezőt”, ami 
nem törvénysértő, sőt a választási törvény ezt lehetővé teszi. Az írás-
ban említett kiadvány is csak akkor került elő, amikor a rendőrök 
felszólítására kiürítették a zsebeiket.

Az iromány szerzői a „mű” végén teszik fel a koronát hamisságukra, 
amikor a 9. szavazókörben az egyik lakásban talált, előre kitöltött és 
lepecsételt szavazólapokkal kapcsolatban elhallgatják azt a tényt: a 
megsemmisített szavazatok a Fidesz támogatta polgármester jelölt-
re, és a Jobbik egyéni képviselő jelöltjére voltak beikszelve.
De még az eddigi sunyiságot is felül tudják múlni az utolsó két 
mondatukkal! Mert nem igaz, hogy „sorozatos törvénysértések 
alapján” semmisítette meg a bíróság a választási eljárást! Ugyanis 
a bíróság a két egymásnak és önmagának is ellentmondó végzésé-
ben csupán egyetlen szavazókörben bejelentett, de nem bizonyított 
szavazó szállítás ügyéből vonta le egyszer azt a következtetést, hogy 
a polgármester választást megismételteti. A másik határozatában 
viszont ugyanebből a nem bizonyított és a többi 15 szavazókört 
nem érintő esetből arra jutott a magas bírói testület, hogy az eljárást 
ismételteti meg, igaz itt is az indoklás végén már így fogalmaz: „Erre 
tekintettel a bíróság (…) a választási eljárás szavazásra vonatkozó 
részének megismétlését rendelte el…” Ez pedig nem ugyanaz, mint 
az egész eljárás elölről történő megismétlése!

Értik ezt, kedves Fóti Polgárok? Vagy nem?! Ha nem, akkor „a hiba 
nem az önök készülékében van”…
Az 5 Fideszes képviselő – aki e példátlan, zavaros, ellentmondó, 
túlzó, igazságtalan ítéletnek köszönhetően március 2-ig a várost ve-
zetheti – utolsó mondatával teljesen egyetértek: Döntsék el Önök, 
Kedves Választópolgárok, hogy a már több millió forintba került 
választás kik miatt hiúsult meg, és miért kerül újra az adófizetők 
pénzébe!

Takács István,
a 2013. november 24-i időközi önkormányzati választáson a város 

polgárai által megválasztott polgármester.”

A fenti írás leközöltetését Takács István egy ügyvéd közbenjárásával kérte az alábbiak szerint: 
A megtévesztés mesterei” címet kapó helyreigazítást jelentesse meg következő lapszámában, ugyanazon a helyen és terjedelemben, mint 
„A választáson történtekről…” című írást.

Lehetnének kérdéseink Takács úrhoz, de mivel választás előtt állunk, ismert a helyzet, minden elképzelhető előnyt ki szeretnének hasz-
nálni a pártok és a jelöltek. Bizonyára ennek tudható be, hogy Takács úr a decemberben megjelent írásra, nem a januári lapszámba szánta 
válaszát. A válaszlevelet csak január 13-án keltezte, majd azt követően küldette el az ügyvéddel szerkesztőségünkbe, emailben is és ajánlott 
levélben is, kérve, hogy jelentessük meg. Így már nyilván csak a februári lapszám jöhetett szóba, s ez pontosan a választásokat megelőző 
időpontban kerül az olvasókhoz, azaz a választókhoz. Érthető.
Szerkesztőségünk úgy döntött, hogy helyt a válaszlevélnek azon az alapon, hogy „Hallgattassék meg a másik fél is!” Mi ugyanis nem 
foglalhatunk állást politikai kérdésekben, ez pedig 100 %-ig az.
Bízunk benne, hogy Fót lakossága, a választópolgárok, a március 2-án következő szavazáskor minél nagyobb számban vesznek részt és 
alkalmas polgármestert választanak a város élére.

Windhager Károly főszerkesztő

„mondd te kit válaSztanál?”
Megdöbbentő szórólapot juttatott el a balliberális összefogás Fót lakossá-
gához. Bár ebben már a közelgő országgyűlési választásokra készülő kam-
pányként az országgyűlési képviselő-jelöltjük is szerepel, a színes, négyol-
dalas kiadvány elsősorban a március 2-ai fóti választásra van kihegyezve. 
A legnagyobb terjedelemben Takács István szocialista jelölt elképzelései 
olvashatók benne. 
Sajnos nem mondhatjuk, hogy az elképzelései bíztatók lennének, sőt ri-
asztók. Takács István, nyilvánvalóan választási fogásként szép jövőképet 
vázol elénk. Azt írja, talált olyan vállalkozót, aki önként és ingyen zúzottkő 
szórással rendbe teszi a város közel 40 név szerint felsorolt utcáját, meg-
toldva a külterületi utakkal, a Kurjancstól kezdve végig.
El tudják képzelni az emberek, hogy közel 40 utcát és az összes külterüle-
ti utat mennyi zúzott kővel lehetne rendbe tenni? Mennyibe kerül nagy-
ságrendileg ezer köbméter zúzott kő? Mennyi ennek a szállítási költsége, 
mennyi munka az elsimítás, behengerezés? Van vállalkozó, aki ezt ingyen 
állja? Nehéz elképzelni. De ha mégis akad ilyen, akkor vajon mit kér cse-
rébe? A szabályos pályáztatási, közbeszerzési rendszerben hogyan tudná 
neki honorálni Takács úr a megtérülést? Későbbi városi feladatok juttatá-
sával? Tisztességes úton nem látszik megoldás. Bár hallunk időközönként 
hasonló esetekről, de azt nem szeretnénk Fóton megtapasztalni. Arról 
már nem is beszélve, hogy egy zúzottkő borítás nem időtálló, legfeljebb, 
ha néhány hónapig bírja. A gépkocsik kerekei kipörgetik a kődarabká-
kat, rövid időn belül újra gödrös, kátyús lenne az összes út, s a lejtősebb 
részeken az esők is lehordják. A zúzottkő borítás szép optikai tuning, de 
legfeljebb ideiglenes megoldás lehetne, vagy egyszerűen csak választási 
fogás a beígérése. Még hozzá tehetnénk, hogy ha tényleg van vállalkozó, 
aki ezt bevállalja Fót érdekében, akkor ezt megtehette volna eddig is, és 
akkor is, ha bárki lesz a polgármester, de tudjuk a közmondásból, hogy 
„Ingyen ebéd sohasem volt!”
Még nagyobb veszélyeket rejt Takács István másik leírt jövőképe. Azt 
írja, ha ő lesz a polgármester, akkor több milliárdos városfejlesztési be-
ruházásokra számíthatunk anélkül, hogy az Fótnak a pénzébe kerülne. 
Elkészülne egy új városháza, főtér, minden egyéb fontos létesítmény, ami 
a város díszévé válna, a jelenlegi lepusztult állapotok helyett. Szép ez 
az álomkép, csak mi az alapja? Olyan pénzintézeti, beruházókat sejtet 
a háttérben, akik ezt Fótnak megcsinálják anélkül, hogy ez a városnak 
költségbe kerülne. Ha egy vállalkozót mégiscsak el tudnánk képzelni, aki 
a fenti hatalmas munkát ingyen elvégi csak jószándékból, de egy bankár- 
vagy befektető csoport milliárdos beruházást végezne a haszon reménye 
nélkül? Lehetetlen! Egy beruházó csoport általában nem is csak a saját 
pénzét fekteti be, hanem másokét is. Csak a haszon, a kamatosan meg-
térülő jövedelem reményében vágnak bele bármibe, mégpedig pontos 
számítások után. Ha tehát ide jön Takács úr hívására egy ilyen befekte-
tőkből álló csoport és itt milliárdos beruházásokat végez, azt a pénzt bu-
sásan vissza is akarják kapni. Ez annyit jelenthetne, hogy eladósítanánk 
Fótot, nagytőkéseknek kiszolgáltatott helyzetbe kerülhetnénk, éppen 
most, amikor végre a FIDESZ-KDNP kormány jóvoltából kikerülünk 
az adósságcsapdából.
Még szerencse, hogy mindez nem elképzelhető. Sokkal nagyobb a való-
színűsége, hogy Takács úrmind az utak rendbe tételét, mind a város fel-
virágoztatását csak választási ígéretnek szánta, mert ennyire naív mégsem 
lehet. Számunkra, fótiaknak pedig még mindig jobb, ha ez csak egy blöff 
Takács István remélt választási sikere érdekében.

 Gráf Mihály, Pozderka Gábor, Grigalek László,  Lévai Sándorné, 

kinek Savanyú a Szőlő?
takácS iStván SzíveS figyelmébe!

„A választáson történtekről.......” című, a Fóti Hírnök 2013 decemberi 
számában megjelent újságcikkel kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk:
A megjelent írás kizárólag a Budapest Környéki Törvényszék határozata-
it, továbbá az eseményekkel kapcsolatos jegyzőkönyvekben, jelentések-
ben rögzítetteket tartalmazza.
A kopogtatócédulákkal kapcsolatban leírták, hogy azok gyűjtésének 
jogszerűségét érdemben vizsgálni nem lehetett, mert az ellen határidőn 
belül jogorvoslati kérelmet nem terjesztettek elő. Egyébként a nyilván-
tartásba vételről szóló határozat ellen szavazó tag megkereste az Együtt 
2014 Párt elnökét, aki a Magyar Távirat Iroda Országos Sajtószolgálata 
által hivatalosan kiadott közleményben nyilatkozta, hogy pártja a 2013 
novemberében Fóton megtartásra kerülő időközi képviselő és polgár-
mester választáson egyetlen jelöltet sem támogat. A szervezett szállításra 
vonatkozóan megjelent plakát kifüggesztését nem lehet vitatni. A plakát 
a jogorvoslati eljárásban a HVB és a Bíróság részére is benyújtásra került. 
Az eset körülményeit rendőrségi jelentés és jegyzőkönyv rögzítette. Az is 
leírásra került, hogy eltiltás nem történt az eseménnyel kapcsolatban. Az 
Attila utcai mozgósítás és a mozgóurnás szavazás szintén a jegyzőköny-
vekben rögzítettek szerint lett leírva. Téves a hivatkozása Takács Úr, mely 
szerint az üggyel kapcsolatos tárgyi bizonyíték nem merült fel, mivel a 
két hölgy is elismerte az MSZP-s kapcsolatát, azon felül az intézkedő 
rendőr részére átadtak egy MSZP-s időszakos kiadványt, ehhez tartozott 
hét nyomtatott lap is, amelyen fóti lakosok neve és lakcíme volt feltün-
tetve. Minderről videó felvétel is rendelkezésre áll.
Tisztelt Takács Úr! 
Vajon honnan tudja, hogy a mozgóurnás szavazáson történt választási 
csalás esetében kiknek a neve szerepelt a szavazócédulákon? Hivatalo-
san ez az adat ugyanis sehol nem jelent meg. Csak nem látta valahol? 
Talán volt is a kezében?
A Budapest Környéki Törvényszék az eseményeket összességében vizsgálta, 
és nem egyetlen bejelentés alapján hozta meg a döntését, ahogy erre Ön 
hivatkozik. A Törvényszéknek a jogerős végzésében elegendő volt a kam-
pánycsend megsértésének megállapítása, különös tekintettel a választójogi 
törvényben rögzített választási alapelvek megsértésére, amelyek a választás 
tisztaságának megóvása, a választási csalás, az esélyegyenlőség, és a jóhiszemű 
és rendeltetésszerű joggyakorlás megóvását szolgálják. 
És azért akárhogy is rakosgatjuk ezeket a tényeket, valahol mindig előbújik 
az a társaság, amelyik az Ön kampányát segítette. Egyszer buszból, egyszer 
szórólapok és mozgósítós listák mögül. Ezzel Önnek is tisztában kell lennie.
A fentiekre figyelemmel megállapítható, hogy mi nem terjeszkedtünk 
túl a mindenki számára hozzáférhető dokumentumokon, az abban 
foglaltak közlésén. Az Ön által kért helyreigazítási cikk azonban nem 
tényszerű, nem a sérelmesnek tartott szöveg kijavítására, hanem szub-
jektív kérelemre alapul.
A sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 
2010. évi CIV törvény kimondja: „12. § (1) Ha valakiről bármely médi-
atartalomban valótlan tényt állítanak, híresztelnek vagy vele kapcsolatban 
való tényeket hamis színben tüntetnek fel, követelheti olyan helyreigazító 
közlemény közzétételét, amelyből kitűnik, hogy a közlés mely tényállítása 
valótlan, illetve megalapozatlan, mely tényeket tüntet fel hamis színben és 
ehhez képest melyek a való tények.”
A bizonyítási eljárás az Ön levelében elmaradt. 
Pozderka Gábor, Bartos Sándor, Lévai Sándorné, Gráf Mihály, Grigalek László 
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FÓTI HÍRNÖK

dr. mádly zSolt
független polgármeSter-jelölt éS a

fóti 1. Számú válaSztókörzet képviSelő-jelöltje

Az előző időközi polgármester-választásra azért került sor, mert Polgármester asszony nem bírta elviselni a rá nehezedő nyomást és 
lemondott. Bartos Sándor és Földi Pál polgármester-jelöltként is kudarcot vallottak. A választáson pedig csalások történtek, én bizo-
nyíthatóan tisztességesen indulhatok. 

Erdélyi honfitársaim és magyar testvéreim! A nemzetegyesítés folyamatban van, nem szabad a kommunistákra, akik megtagadnak bennünket, 
szavazni. 2010. októberében, a Fidesz ígérete ellenére nem engem, indított Fóton. A jelenlegi helyzet ennek az eredménye. Független jelöltként 
szeretném ismételten összefogni a teljes jobboldalt és az országgyűlési választáson ismét kétharmadhoz juttatni a Fidesz-KDNP-Kisgazda 
szövetséget, a Jobbikkal együtt. 

49 éves, nagycsaládos, négy 
nyelven beszélő ügyvéd, 
sportember vagyok. Fóton 
lakom. Minden sikeres férfi 
mellett, egy szerető feleség 
áll. Sokat köszönhetek én is 
Neki, a támogatása nélkül 
nem indultam volna. 

A képviselő-testületben vál-
toztatni kell, egy teljes tes-
tületcserét kell előkészíteni. 
A 64 éves esztergályos Bar-
tos, a hasonló korú Fábry és 
Földi helyett új képviselők 
kellenek az őszi választásra, 
idejük lejárt, Fóton kudar-

cot vallottak. A város 20 évvel elmaradt a környező települések-
hez képest. Örvendtem Németh József, és dr. Vargha Nóra kiváló 
eredményének, mert ez azt mutatta, hogy a fótiak változást akar-
nak és egy erős, de független jelölt is nyerhet. 

Ciklusomban Fóton több mint 18 km út épült. Szeretném foly-
tatni a 18 utca aszfaltozásával (pl.: 1. sz. körzet - Bartók Béla u.), 
amelyről még egy 2010-ben meghozott határozat rendelkezik. A 
Széchenyi utcában csatornázunk, vagy visszafizetjük kamatostul a 
lakossági hozzájárulásokat. A Művelődési Házat be fogom fejezni a 
nyár végéig. Választási szövetséget kötök Önökkel, ha ezeket nem 
sikerül megvalósítani, többé nem indulok Fóton választáson.

Továbbra is kiemelten támogatni fogom a keresztény egyházakat 
és intézményeket. Az Ökumenikus Iskola egy összegben megkapja 
a kiegészítő ónkormányzati támogatást. Tervezem a Polgármesteri 
Hivatal méltó helyre költöztetését, parkolók kialakítását a Dózsa 
György úton, jelzőlámpás átkelőket több helyen és csütörtökön, 
illetve vasárnapon vásárt szeretnék rendezni, a Veresegyházihoz 
hasonlót, kezdetben teljesen díjtalanul a vállalkozók részére. A 
köztisztviselők, közalkalmazottak méltó díjazást kaphatnak. Sze-
métdíj és rezsicsökkentés lesz!

2010-ben 3 milliárd forintos beruházást ígértem, mert ügyeltem 
a pénzükre, mert volt kétmilliárd forint a számlán. Ezt már nem 
tudom megtenni, mert ennek csak a töredéke maradt meg. 
Mire ment el a pénz? Látnak Önök bármilyen fejlődést? Én 
nem! Ha azt szeretnék, hogy ez így maradjon, akkor válasszák 
meg Bartost, ő majd földet művel, de nem Önöknek, hanem saját 
magának. 

Ha nyerünk, a jobboldali többség biztosítva lesz a képviselő-tes-
tületben 7 jobboldali szavazat lesz, ha Bartos nyer, csupán 6 bizto-
san jobboldali szavazatra számíthatunk.

Ismét nekünk kell megmenteni Fótot. A két másik jelöltnek nincs 
polgármesteri tapasztalata, s az idő arra sem elég, hogy egy testületi 
ülés levezetését megtanulják. Ha teljes káoszt, szavazategyenlőséget 
akarnak, szavazzák meg Takácsot és Fábryt. 

Amennyiben az 1. sz. körzetben is nyerek, a városnak, nem kell egy 
újabb képviselőt eltartania. Megválasztásom esetén a tiszteltdíjam 
felét hasonlóan a Domb utca 2009-es építéséhez, közérdekű fej-
lesztésekre fogom használni. A képviselői tiszteltdíjamat a körzet 
megnyerése esetén Fótliget kapja meg, szabad felhasználásra (pl. 
játszótér építésre). Leválási szándékukat megértem, de ne ez legyen 
cél, hanem az integráció és az együttműködés. 

Áldás, békesség:
dr. Mádly Zsolt polgármester-jelölt

dr. mádly zSolt független polgármeSter-jelölt

éS az 1. Sz. körzet képviSelő-jelöltje

Kedves Fóti Sorstársaim! 
Ismét Fót és Magyarország sorsa a tét! 

Új testületet ősszel, Fóton!
Nem megosztani, hanem győzelemre akarom vinni a 

jobboldalt ismét.
„Soli Deo Gloria” „Hiszek egy Istenben, Hiszek egy 

hazában,..,Hiszek Magyarország feltámadásában!”

2009. január 25-én egy csodálatos, teljes jobboldali 
összefogással győztünk Fóton. Ezt kell megismételnünk. 

Bízzanak bennem, nem veszíthetünk!
Nem fordulhat elő az a szégyen, hogy Fóton a Fekete-féle 
tízek képviselője, az „egészségházas” Takács, illetve országos 

szinten a Gyurcsány-csapat kerüljön ismét hatalomra. 
Én kitartottam a végsőkig Önökért, most Önök mutathatják 

meg, hogy a harcom nem volt hiábavaló a „tizek” ellen. 

Aligha volt példa arra a magyar demokrácia huszonnégy 
esztendős történetében, hogy egy választást teljes egészében 
meg kelljen ismételni. A Budapest Környéki Törvényszék 
azonban decemberben úgy döntött, hogy Fóton új polgár-
mester- és képviselőjelölt-választást kell tartani. Bartos Sán-
dor alpolgármester, ahogy novemberben, most is indul a pol-
gármesteri székért a március 2-ára kiírt voksoláson.

–  Ezen a választáson már élvezi a Fidesz, a KDNP támogatá-
sát is. Ez komoly előny a korábbi fordulóhoz képest.

– Az elmúlt huszonhárom évben mindig a jobboldalon, 
a jobboldali értékek megvalósításáért dolgoztam. Előbb a 
Független Kisgazdapárt helyi elnöke, annak megszűnésé-
vel a Fidesz- Magyar Polgári Szövetség társszervezetének, 
a Kisgazda Polgári Egyesület – Kisgazda Polgári Szövetség 
fóti szervezetének elnöke lettem. A Magyar Népfőiskolai 
Kollégium vezetőségi tagjaként a határon túli magyar kö-
zösségek kapcsolatainak építésén dolgozom. A Fóti Gaz-
dakör alapító tagja, jelenleg alelnöke vagyok. A képviselő-
testületbe a Fidesz jelöltjeként kerültem be. Családom hívő 
reformátusokból állt, magam sem hagytam el soha őseim 
hitét. Én nem változtam. Ez az igazi előnyöm.

–  Az előző forduló óta alaposan megcsappant a mezőny. A 
jobboldali jelöltek közül Ön maradt talpon.

– Németh József és Földi Pál úgy döntöttek, hogy vissza-
lépnek és engem támogatnak. Ezúttal is köszönöm a bizal-
mukat. 
Ez nyilván annak is betudható, hogy a novemberi válasz-
táson a három jobboldali jelölt között megoszlottak a sza-
vazatokat, így a nevető negyedik, a baloldal jelöltje lett a 
befutó.
Ha összeadjuk a hármunkra leadott szavazatokat, nyil-
vánvaló, hogy Takács István soha nem végezhetett volna 
az első helyen. És akkor sem, ha nem történnek meg azok 
a csalások és gyanús események, amelyek miatt a válasz-
tást érvénytelenítették. Tudjuk, hogy a választás nem kizá-
rólag matematika, hogy nem lehet három jelöltre leadott 
voksszám alapján azt mondani, most biztos a győzelem. 
Nem is ezért hiszünk benne, hanem mert tudjuk, hogy a 
jó szándékú, Fótot szerető emberek pontosan tudják, kik 
voltak azok, akik az elmúlt önkormányzati ciklusban csak 
romboltak és Fót országos rossz hírét költötték, és kik, akik 
ez eltelt három és fél évben csendben, botrányok nélkül 
építkeztek. Ezt az építő munkát támogatja most a Fidesz- 
KDNP és a Fóti Gazdakör.

– Azért Mádly Zsolttal is kell számolnia.
– Mádly magányos harcos. Takács István mögött azonban 
ott áll a Fekete Zoltán dirigálta helyi MSZP a maga szállí-
tócsapatával. És ott van az emlékezetes egészségház bot-
rány, hiszen annakidején éppen Takács családi házát vette 
meg a vállalkozó, hogy kizárólagos jogokat szerezhessen a 
fóti egészségügyi piacon. Érdekes, hogy Takács István a jogi 

képviselőjének még mindig 
ezt a címet jelölte meg lakcí-
meként. Nem lehetett könnyű 
élnie az üres, sötét épületben. 

–  Mindössze hat hónap ma-
radt a választási ciklusból. 
Sokat ígérni erre az időre 
nem lehet, nem is érdemes.

– De be lehet fejezni, amit 
elkezdtünk, és elő lehet ké-
szíteni a következő öt év munkáját, irányát. Októberre be-
fejeződik a Fóti Boglárka Óvoda és Bölcsőde felújítása, az 
Apponyi Franciska Óvoda Ibolyás úti épületének bővítése, 
a Rákóczi és Rév utca felújítása. Megnyílik a termelői piac 
és a szabadidő park, rendbe tesszük Kisalagon az orvosi 
rendelő előterét, bekamerázzuk a Somlyó-tavat, felújítjuk 
a Vörösmarty téren az első világháborús emlékművet, a 
Vörösmarty Művelődési Házat, Fót egyik legszebb és leg-
régibb épületének, a „Pirok” háznak a homlokzatát, leasz-
faltozzuk a Géza fejedelem, a Baross, a Virág és a Czuczor 
utcát. Tervek készülnek többek között a belterületi csapa-
dékvíz elvezetésre, (kiemelten kezelve az Attila utcát és a 
Nagy László utcát), a Tóth Árpád, a Kazinczy és a Bajcsy 
Zsilinszky utca szilárd burkolatára, a Vörösmarty úti teme-
tő ravatalozójára, a Szent Benedek lakótelepen lévő orvosi 
rendelő felújítására. Valamint kerékpárutakra, járdákra, a 
parkjaink és játszóterein felújítására, és nem utolsó sorban 
a Csomád felöl érkező közúti forgalom elterelésére, a vá-
roson belüli forgalmi csomópontok biztonságosabbá és ké-
nyelmesebbé tételére. Mindennek megvalósulását számon 
is kérhetik tőlem a fótiak a ciklus végén. 

–  A Fidesz-kormány megszabadította a várost a szocialisták által 
az előző ciklusban felvett kötvényadósságtól, így végre az adós-
ságteher kifizetése helyett az építkezésre lehet koncentrálni.  

– És ne feledjük, hogy április 4-én lesznek az országgyűlési 
választások, és azon nagy esélyes Tuzson Bence, a Fidesz 
képviselő-jelöltje. Ha a jobboldal nyer, ha Tuzson Bence 
a parlamentbe kerül, komoly segítséget nyújthat Fótnak. 
Tudjuk, hogy vannak lemaradásaink, adósságaink a város 
lakóival szemben mind épített mind természeti értekeink 
védelmét, kiaknázását tekintve. De a jó úton elindultunk, 
vannak fesztiváljaink, lesz piacunk, szép művelődési há-
zunk, új rendelőnk, megszépülnek a közösségi tereink, és 
ezzel a fótiaknak lehetőségük lesz, hogy Fót végre ne csak a 
lakóhelyük, hanem az otthonuk is legyen. 

EhhEz a munkához kérEm március 2-án az 
ÖnÖk támogatását, szavazatait.

Bartos sánDor
FüGGETLEN

POLGÁRMESTERJELöLT

a FiDEsz-kDnP és a Fóti 
gazDakÖr támogatásával

Bartos sánDor
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madaraS ádám,
a fideSz-kdnp éS a fóti gazdakör támogatáSával induló

független képviSelő-jelölt

Egykori magyar válogatott öttusázóként, kétszeres világ-, hatszoros Európa-bajnok sportolóként 
megtanultam, hogy a siker záloga a kemény, kitartó munka és a pozitív hozzáállás. 
Párommal és gyermekeinkkel már régóta Fóton élünk, így jól ismerem a város több problémáját is. 
Képviselőként szeretném elérni, hogy Fóton mindannyian otthon érezhessük magunkat, büszkék 
lehessünk városunkra!
Tizenkét évet dolgoztam közigazgatási területen, a sportot és ifjúságot felügyelő minisztérium mun-
katársaként. Ez idő alatt hazai rendezésű világversenyek, Európa- és világbajnokságok sajtófőnöke-
ként is tevékenykedtem. Sportolói múltamnak köszönhetően kaszkadőrként, színészek vívásoktató-
jaként és dublőreként különböző filmes produkciókban szerepeltem. Sportesemények védnökeként 
szívesen vállalok aktív szerepet az egészséges életmód, a helyes táplálkozás, valamint a sportmozgá-
sok népszerűsítésében. 

Gódor Istvánné Fehérvízi Veronika novemberben még „ellenfelem” volt a helyi időközi választáson. 
Javamra történő visszalépésével, értékes és önzetlen segítségével, valamint közbenjárásával immár a Fóti 
Gazdakör tagjainak bizalmát is élvezhetem. Éppen ezért Veronika programjának megvalósítására is tö-
rekszem. Így megválasztott képviselőként - többek között - támogatnám a temető felé vezető járda fel-
újítását és kiépítését, a Széchenyi- és Károlyi utca csatornázásának elindítását, a Czuczor Gergely és a 
Virág Benedek utca aszfaltozását.
Tavaly ősszel megfogalmazott céljaim nem változtak: multifunkciós sport- és rendezvénycsarnok meg-
valósítását, a közutak rendbetételét, a köz- és közlekedésbiztonság megerősítését, az Istvánhegyen élőket 
érintő közvilágítás fejlesztését, az illegális szemétlerakók megszüntetését, a település sportpályáinak bőví-
tését, kerékpárutak építését, egy uszoda és egy új városközpont megvalósulását szeretném elérni. 

Jól tudom, hogy a mostani felhatalmazás „csak” fél 
évre szól, mégis biztos vagyok abban, hogy már ez 
alatt a rövid idő alatt is látványos eredményeket le-
het felmutatni és előkészíthető jó néhány, már régóta esedékes fejlesztés! 

Ahogyan tavaly ősszel, úgy most is támogat Sebők Sándor plébános és Erdei „Madár” 
Zsolt, ökölvívó világbajnok, mindketten Fót díszpolgárai, valamint a Fótligeten élő 
Amler Zoltán, MOB Nivo-díjas sportújságíró.
Kérem, ha egyetért céljaimmal, 2014. március 2-án tiszteljen meg bizalmával és tá-
mogasson szavazatával!

Madaras Ádám képviselő-jelölt

közlemény a nyilvántartáSba vett jelöltekről éS jelölőSzervezetekről

Fót Város Helyi Választási Bizottsága a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény rendelkezéseinek megfelelően az alábbi je-
lölőszervezeteket, illetve jelölteket vette nyilvántartásba a 2014. március 2-ra kitűzött időközi polgármester-választásra, valamint 
az 1 -es számú egyéni választókerületben az időközi önkormányzati képviselő-választásra.

polgármeSter-jelöltek

önkormányzati képviSelő-jelöltek

Fót Város Helyi Választási Iroda

Név Jelölő szervezet
Bartos Sándor független jelölt
dr. Mádly Zsolt független jelölt
Takács István Magyar Szocialista Párt Együtt- a Korszakváltók Pártja Párbeszéd Magyarországért 

Párt, Demokratikus Koalíció és a Magyar Liberális Párt közös jelöltje

Név Jelölő szervezet
Fábry Béla Magyar Szocialista Párt, Együtt- a Korszakváltók Pártja, Demokratikus Koalíció, Párbeszéd 

Magyarországért Párt és a Magyar Liberális Párt közös jelöltje
Madaras Ádám független jelölt
dr. Mádly Zsolt független jelölt
Sándor István Jobbik Magyarországért Mozgalom
Varga József Csongor független jelölt

pályázati felHíváS

Fót Város Önkormányzat (2151 Fót, Vörösmarty tér 1.) egy fordulós nyílt pályázati felhívása az önkormányzat tulajdonában álló 2151 Fót, 
5586/13 hrsz-ú belterületi ingatlan értékesítésére.

Fót Város Önkormányzat (2151 Fót, Vörösmarty tér 1.) egy fordu-
lós, nyílt pályázatot hirdet a fóti ingatlan-nyilvántartásba 5586/13 
hrsz. alatt felvett kivett beépítetlen megnevezésű, a természetben 
Fót „Barackosban” található, 800 m2 alapterületű belterületi ingat-
lanának pályázat útján történő értékesítésére. 

Az irányadó vételi ár összege: nettó: 8.600,-Ft/m2 + ÁFA mely 
szerint az ingatlan vételi ára bruttó: 8.737.600,-Ft, (azaz: 
nyolcmillió-hétszázharminchétezer-hatszáz forint)
- Művelési ága: kivett, beépítetlen terület (5586/13 hrsz.)
- Az ajánlatkérő számára a legmagasabb vételi árat tevő, érvényes 
pályázatot nyújtó pályázó lesz az eljárás nyertese. 
- A pályázatok elbírálásánál előnyt jelent:
- Magasabb vételi árat ajánló
- A pályázatokat a pályázók aláírásával kell benyújtani.
- A pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy vállalja a közművesítési 
költségeket, és azt –nyertes pályázat esetén- az adásvételi szerződés-
sel egy időben aláírja.
- A pályázatokat írásban, három példányban kell benyújtani, meg-
jelölve az eredeti példányt.
- A pályázatokat zárt borítékban, 2014. március 17. napjáig 9.00 
óráig kérjük eljuttatni a Fóti Közös Önkormányzati Hivatalhoz 
(2151 Fót, Vörösmarty tér 1.) 
- A zárt borítékon kérjük feltüntetni: „Pályázat a Fót, 5586/13 hrsz. 
alatti ingatlan megvásárlására. ”
- A pályázó a szerződéskötésig köteles titokban tartani a pályázaton 
való részvételét, az általa beadott pályázatnak az adatait, vagy aján-
lata visszavonásának tényét, illetve ajánlata tartalmát. 
- A kiíró irányár alatti árat nem fogad el. Az irányár alatti áron 
beadott pályázat érvénytelen.
- Az ingatlanra elővásárlási jog illeti meg a Magyar Államot.

A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell: 
a) a pályázó nevét, címét, adatait,
b) nyilatkozatot a pályázati feltételek elfogadásáról,
c) nyilatkozatot arról, hogy az általa ajánlott vételi díj megfizetését 
teljesíteni tudja. 
d) igazolás, hogy a foglaló összege rendelkezésére áll 
e) nyilatkozat arról, hogy pályázó minden külön engedély nélkül 
jogosult Magyarországon ingatlant szerezni és, hogy a pályázó in-
gatlanszerzési képessége korlátozva nincs. 

A pályázatokat bizalmasan kezeljük!

A pályázatok elbírálásának helye:
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal, Városfejlesztési Iroda (2151 
Fót, Vörösmarty tér 1.)

A pályázatok elbírálásának időpontja:
2014. március 17. 9.00 óra 30 perc

A pályázókat 2014. március 24. napjáig írásban értesítjük.

Az ingatlannal kapcsolatos információkért felelős személyek:
- Szántóné János Ildikó városfejlesztési és –üzemeltetési osztály-
vezető, Tar Sándorné vagyongazdálkodási ügyintéző, Fóti Közös 

Önkormányzati Hivatal (2151 Fót, Vörösmarty tér 1.) Tel: 06-
70/9534902

Az ingatlan megtekintésének időpontjai:
2014. március 7. de. 11-12. óráig, valamint 2014. március 10. du. 
14-15 óráig. A megtekintésre bejelentkezni Fóti Közös Önkor-
mányzati Hivatal Városfejlesztési és –üzemeltetési Osztály/Vagyon-
gazdálkodási Csoportjánál lehet telefonon: 06-70/9534902

A pályázatok elbírálását, valamint az elővásárlási jogról lemondó 
nyilatkozat beérkezését követően, az adásvételi szerződést a vevő 
az erről szóló értékesítés közlését követő 30 napon belül köteles 
megkötni. Amennyiben ezen kötelezettségének nem tesz eleget, 
a szerződéskötés jogát elveszti és arra Fót Város Önkormányzata 
jogosult ismételten pályázati felhívást közzétenni és annak eredmé-
nyétől függően adásvételi szerződést kötni. A foglaló valamint a vé-
teli ár megfizetése az adásvételi szerződés megkötésével egyidejűleg 
esedékes. 

Az ingatlan átadása:
A pályázatok elbírálását követően, az adás-vételi szerződés megkö-
tésének időpontjában történik. 

Pozderka Gábor alpolgármester

a fóti tó

A Fóti Horgász Egyesület felhívása
A 44 éves Fóti Horgász Egyesület kedvezményes tagfelvételt 

hirdet a Somlyó-tóra. 
Bővebb tájékoztatás kapható Nagy László elnöktől a 

06-20/371-4662-es telefonszámon.
A Horgász Egyesület vendéghorgászok jelentkezését is

szeretettel várja.

A részben befagyott tó felszínén pontosan kijelöli a forrás 
helyét a fölötte hatalmas gyűrűként fagymentes vízfelület

A kacsák jelenléte jelzi a gazdag vízi élet jelenlétét
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FÓTI HÍRNÖK Fót Város Önkormányzatának közéleti, tájékoztató havilapja

FÓTI HÍRNÖK

képviSelő-teStületi Határozatok
1/2014. (I.09.) KT. HATÁROZAT
1. Fót Város Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete úgy dönt, hogy 2014. évi költség-
vetése terhére támogatja Erdei Zsolt Me-
nedzsment Kft. egymillió forint összegű 
támogatási kérelmét.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza az 
Alpolgármestert a támogatási szerződés 
aláírására. 
3. A Képviselő-testület felkéri az Alpolgár-
mestert, hogy az 1./ pontban meghatáro-
zott kötelezettségvállalást az Önkormányzat 
2014. évi Átmeneti gazdálkodásáról szóló 
rendeletébe, majd a 2014. évi költségvetési 
rendeletébe építtesse be.

2/2014. (I.09.) KT. HATÁROZAT
Fót Város Önkormányzatának Képvise-
lő-testülete úgy dönt, hogy módosítja a 
Vörösmarty Művelődési Ház az ajánlattételi 
felhívását, az ajánlattételi dokumentáció-
ban szereplő egyes tervlapokat, az árazatlan 
költségvetést, valamint a szerződés tervezet 
szövegezését az 1. sz. melléklet eredeti,- a 2. 
sz. melléklet módosított tartalommal, mi-
szerint: 2) „Új ajánlattételi határidő: 2014. 
január 29., 10:00 óra.”

3/2014. (I.09.) KT. HATÁROZAT
Fót Város Önkormányzatának Képvise-
lő-testülete úgy dönt, hogy a KVADRUM 
Építész Kft-vel 2013. november 8-án  a 
Fóti Boglárka Óvoda és Bölcsőde, bölcső-
de tagintézmények (2151 Fót, Bölcsőde u. 
1.) bővítésére megkötött  tervezési szerződés 
10. pontját az alábbiak szerint módosítja:
10. A Tervezőt az 1.-6. pontokban vállalt 
tevékenységéért 5.840.000.- Ft+ ÁFA (azaz 
Ötmillió-nyolcszáznegyvenezer forint + 
ÁFA) tervezési díj illeti meg. A Tervezőt a 
kiviteli tervdokumentáció és az árazott és 
árazatlan költségvetés Megrendelő részére 
átadását és annak teljesítés  igazolását kö-
vetően jogosult egy részszámlát kiállítani 
és a Megrendelőnek benyújtani a Tervezési 
díj 80%-ról azaz 4.672.000 Ft + ÁFA (azaz 
Négymillió-hatszázhetvenkettőezer forint 
+ ÁFA) összegről. A Megrendelő a szabály-
szerűen kiállított és teljesítésigazolással fel-
szerelt részszámlát, annak részére történő 
átadásától számított 15 napos fizetési hatá-
ridővel egyenlíti ki.
A Tervezési Szerződés 4. pontjában foglalt 
közműszolgátatói engedélyeztések és jóvha-
gyások lefolytatása, és a jogerős engedélyek 
és jóváhagyások Megrendelő részére történő 
hiba és hiánymentes leszállítását és teljesítés 
igazolását követően jogosult a Tervező a ter-
vezési díj fennmaradó 20%-ára a végszám-
lát kiállítani 1.168.000.- Ft+ ÁFA (azaz 

Egymillió- százhatvannyolcezer forint + 
ÁFA) összegben. A Megrendelő a szabálysze-
rűen kiállított és teljesítésigazolással felszerelt 
végszámla részére történő átadását követő 15 
napos fizetési határidővel egyenlíti ki azzal, 
hogy a végszámlába történő beszámítással 
kerül rendezésre a Megrendelőt esetleg meg-
illető késedelmi kötbér és egyéb igény.
13./ Ha a Tervező 1-6. pontban foglalt kö-
telezettségeit neki felróható okból megsze-
gi, kötbér fizetési kötelezettséggel tartozik. 
A kötbér összege minden késedelmes nap 
után az ajánlati ár 1%-a/nap, azaz 58.400 
Ft/nap (azaz ötvennyolcezer-négyszáz forint 
per nap), de maximum az ajánlati ár 20%-a, 
azaz 1.168.000 Ft (azaz Egymillió - százhat-
vannyolcezer forint). 
A késedelmi kötbér a végszámlából vissza-
tartásra kerül. A késedelmi kötbér megfize-
tése nem mentesít a teljesítés alól.

4/2014. (I.09.) KT. HATÁROZAT
1./ Fót Város Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete tudomásul veszi, hogy a 
megbízó Fót Város Önkormányzat számá-
ra a jogi képviselő 2013. január 2. napjá-
tól meghatalmazást adott Dr. Nagy Attila 
György egyéni ügyvédnek a halasztást nem 
tűrő ügyekben a bíróságon való eljárásra. A 
2013. január 2-9-ig tartó időszakra vonat-
kozó teljesítés elismerésére egyszeri nettó 
75.000 -Ft + a vonatkozó jogszabályok sze-
rinti ÁFA összeg kifizetését biztosítja.
2./ Fót Város Önkormányzatának Képvise-
lő-testülete úgy dönt, hogy ügyvédi megbí-
zási szerződést köt Dr. Nagy Attila György 
egyéni ügyvéddel (cím: 1136 Budapest, 
Hollán E. u. 47. fszt. 3.; postacím: 1380 
Budapest, Pf. 1063) az 1. számú melléklet 
szerinti tartalommal, és  felhatalmazza az 
alpolgármestert az ügyvédi megbízási szer-
ződés aláírására. 
3./ Fót Város Önkormányzatának Képvi-
selő-testülete úgy dönt, hogy az 1./ pont-
ban rögzített ügyvédi feladatok ellátásának 
pénzügyi fedezetét Fót Város Önkormány-
zata 2014. évi költségvetéséből kívánja biz-
tosítani és felkéri az alpolgármestert, hogy 
gondoskodjon az 1./ pont szerinti megbízá-
si díj 2014. évi költségvetésről szóló rende-
letbe történő betervezéséről.

5/2014. (I.15.) KT. HATÁROZAT
1. Fót Város Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete Magyarország 2014. évi központi 
költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. 
törvény (továbbiakban: 2014. évi költség-
vetési törvény) 67-68. §-aiban foglaltakra 
figyelemmel kinyilvánítja, hogy a 2014. évi 
költségvetési törvényben írt feltételekkel az 

adósságállománya Magyar Állam által törté-
nő átvállalását igénybe kívánja venni.
2. Fót Város Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete kijelenti, hogy az önkormányzat 
2013. december 5.-én nem rendelkezett 
olyan betéttel vagy egyéb számlakövetelés-
sel, ami kifejezetten egy adott adósságelem-
hez kapcsolódott, és annak fedezetére, telje-
sítésének biztosításául szolgált.
3. Fót Város Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete kijelenti, hogy amennyiben az önkor-
mányzat egy átvállalással érintett ügylete az 
ügylethez kapcsolódóan befolyó támogatás, 
illetve egyéb bevétel miatt bevétel megelő-
legezésére szolgáló ügyletté válik, úgy a be-
folyt bevétel összegét, legfeljebb az érintett 
adósságból átvállalásra került összeg erejéig, 
a bevétel beérkezését követő 3 munkanapon 
belül átutalja a Kincstár által megjelölt fize-
tési számlára.
4. Fót Város Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete kinyilvánítja, hogy a Polgári Törvény-
könyvről szóló 1959. évi IV. törvény 332. 
§ alapján megállapodást kíván kötni a Ma-
gyar Állammal az önkormányzatot terhelő, 
az adósságátvállalással érintett adósságállo-
mánya átvállalásáról.

6/2014. (I.22.) KT. HATÁROZAT
Fót Város Önkormányzatának Képvise-
lő-testülete elfogadja az előző képviselő 
testületi ülés óta eltelt időszak fontosabb 
események tárgyában ismertetett alpolgár-
mesteri beszámolót. 

7/2014. (I.22.) KT. HATÁROZAT
1. Fót Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete megállapítja, hogy a „Döntés 
a települési folyékony hulladékkezelési 
közszolgáltatásról szóló25/2003. (X.15.) 
önkormányzati rendelet módosítása” tár-
gyában készült előterjesztés nem tárgyalja, 
mert a Jogi, Ügyrendi és Szociális Bizott-
ság a véleményét nem alakította ki, és Fót 
Város Önkormányzat Szervezeti és Műkö-
dési Szabályzata szerint, anélkül nem tár-
gyalható. 
2. Fót Város Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete felkéri a Jogi, Ügyrendi és Szociális 
Bizottságot, hogy a „Döntés a települési 
folyékony hulladékkezelési közszolgálta-
tásról szóló 25/2003. (X.15.) önkormány-
zati rendelet módosítása” tárgyában készült 
előterjesztés tárgyalását vegye napirendre a 
következő bizottsági ülésre. 
3. Fót Város Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete felkéri Chrobák Zoltánné dr. jegy-
zőt, hogy a Pest-megyei Kormányhivatal 
Törvényességi Főosztálynak a 7/2014. 
(I.22.) KT. Határozatot küldje meg. 

8/2014. (I.22.) KT. HATÁROZAT
1. Fót Város Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete megállapítja, hogy a „Rendeletalkotás 
a munkahelyi étkeztetések szabályozásáról, 
térítési díjainak megállapításáról szóló, 
11/1996. (VI.12.) önkormányzati rendelet 
módosítására” tárgyában készült előterjesz-
tést nem tárgyalja, mert a Jogi, Ügyrendi 
és Szociális Bizottság  a véleményét nem 
alakította ki, és Fót Város Önkormányzat 
Szervezeti és Működési Szabályzata szerint, 
anélkül nem tárgyalható. 
2. Fót Város Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete felkéri a Jogi, Ügyrendi és Szociális 
Bizottságot, hogy a „Rendeletalkotás a 
munkahelyi étkeztetések szabályozásáról, 
térítési díjainak megállapításáról szóló, 
11/1996. (VI.12.) önkormányzati rendelet 
módosítására” tárgyában készült előterjesz-
tés tárgyalását vegye napirendre a következő 
bizottsági ülésre. 
3. Fót Város Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete felkéri Chrobák Zoltánné dr. jegyzőt, 
hogy a Pest-megyei Kormányhivatal Törvé-
nyességi Főosztálynak a 8/2014. (I.22.) KT. 
Határozatot küldje meg. 

9/2014. (I.22.) KT. HATÁROZAT
Fót Város Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete úgy dönt, hogy a „Döntés a Fóti 
Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 
pénzügyi helyzetének stabilitására készí-
tett intézkedési terv elfogadása” tárgyában 
készült előterjesztés tárgyalását elnapolja a 
következő rendes testületi ülésre.

10/2014. (I.22.) KT. HATÁROZAT
1./ Fót Város Önkormányzatának Képvi-
selő-testülete úgy dönt, hogy 2014. január 
23-i hatállyal módosítja a Medicus Lánc 
Bt.-vel 2012. december 20-án kötött egész-
ségügyi feladat-ellátási szerződést akként, 
hogy a szerződés 1. sz. melléklete az aláb-
biak szerint:
„Az 1/a. pont szerinti területi ellátási körzet 
orvosi rendelője: Fót, Eötvös u. 2.”
Város Önkormányzatának Képviselő-tes-
tülete úgy dönt, hogy 2014. január 23-i 
hatállyal módosítja a Medicus Lánc Bt.-vel 
2012. december 20-án kötött egészségügyi 
feladat-ellátási szerződés mellékletét képe-
ző Használati szerződés 1. sz. melléklete az 
alábbiak szerint:
„2. A háziorvosi rendelő helye, helyisé-
gek: „Fót, Eötvös u. 2. sz. alatti rendelő 
teljes területe”

11/2014. (I.22.) KT. HATÁROZAT
1./ Fót Város Önkormányzatának Képvise-
lő-testülete úgy dönt, mint a Fót, 1594/2 
helyrajzi számú ingatlanon található sport-
pálya - 6526/6789 tulajdoni hányadban 
- tulajdonosa hozzájárul a Fóti Sport 
Egyesület (2151 Fót, Kossuth utca 36., 
képviseli: Gáspár Zénó) a Magyar Lab-
darúgó Szövetség által meghirdetett lát-
vány-csapatsportok támogatásának adó-
kedvezménye sporttelep felújítási program 
pályázat keretében a használatában lévő 
Fót, 1594/2 helyrajzi számú  ingatlanon 
sportfejlesztési tárgyi eszköz felújítást való-

sítson meg nyertes pályázat esetén.
2./ Fót Város Önkormányzatának Képvi-
selő-testülete úgy dönt, mint a Fót, 3778 
helyrajzi számú ingatlanon található sport-
pálya - 1/1 tulajdoni hányadban - tulajdo-
nosa hozzájárul ahhoz, hogy a Kisalag Sport 
Club (képviseli: Szebeni Ferenc) a Magyar 
Labdarúgó Szövetség által meghirdetett 
látvány-csapatsportok támogatásának adó-
kedvezménye sporttelep felújítási program 
pályázat keretében a használatában lévő 
Fót, 3778 helyrajzi számú ingatlanon sport-
fejlesztési tárgyi eszköz felújítást valósítson 
meg nyertes pályázat esetén.

12/2014. (I.22.) KT. HATÁROZAT
1. Fót Város Önkormányzat Képviselő-testü-
lete úgy dönt, hogy hozzájárul ahhoz, hogy a 
Fóti Boglárka Óvoda és Bölcsőde, 2151 Fót, 
Bölcsőde u. 2.  (Képviselője: Nyéki László-
né), valamint az „Aprófalva” Óvodás Lakóiért 
Alapítvány 2151 Fót, Szent Benedek utca 11. 
(Képviselője: Nyukáné Patkó Rita) együttmű-
ködési megállapodást kössön a 3. sz. melléklet 
szerint a Fót Város Önkormányzat tulajdonát 
1/1 arányban képező Óvoda épületében talál-
ható 6 m2 alapterületű, 2. számú szobájának 
az alapítvány által történő használatához. 
2. Fót Város Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete, mint a 2151 Fót, Bölcsőde u. 2. 
szám alatti ingatlan tulajdonosi jogköré-
nek gyakorlója hozzájárul ahhoz, hogy az 
„Aprófalva” Óvodás Lakóiért Alapítvány 
székhelyét a 2151 Fót, Bölcsőde u. 2. szám 
alá bejegyeztesse. 

 

Moldvai táncház 
és farsangi bál 
a Csürrentővel 

 
2014. február 22-én, szombaton 

este fél 7-től gyerek táncház 
8-tól felnőtt bál 

 
  Jelmezverseny, farsangi fánk 

 
Helyszín: Fóti Katolikus Közösségi Ház 

Belépődíj: felnőtt: 600 Ft 
Gyerek: 300 Ft 

Családi jegy: 1200 Ft 
6 év alatt ingyenes 

A táncház alatt büfé működik 

anyakönyvi Hírek

Fót városban kötöttek házasságot
Szücs Gyula Sándor és Gelencsér Anikó

Mátravölgyi Martin Kornél és Dobák Dóra Marianna
2014. év első két párjának gratulálunk, sikeres boldog életet kívánunk!

Fót városban haltak meg
Borossa Lajos/1977./Siófok

Bartók László/1921./
Serfőző János/1975./ Bp. XV.

Adorján Mihály/1937./
Szücs László/1943./

Benczédi János/1949./
Gódor György/1951./

A szeretteiket elvesztő hozzátartozók fájdalmában osztozunk!
Fót,2014. február 10. 

Bese Lászlóné anyakönyvvezető

Gyászköszönet

Megköszönjük mindazoknak, akik Fáb Andrásné  sz. Lőrik Zsófiát január 
3-án utolsó útjára elkísérték, sírjára virágot hoztak, fájdalmunkban osztoztak.

a gyászoló család
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FÓTI HÍRNÖK

SAJTÓKÖZLEMÉNY

FÓT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BERUHÁZÁ-
SA BÖLCSŐDEI ELLÁTÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉ-
NYEK INFRASTRUKTÚRÁLIS FEJLESZTÉSE ÉS 

KAPACITÁSÁNAK BŐVÍTÉSE CÉLJÁBÓL

2014 /01/28
 
Fót Város Önkormányzata, az Új Széchenyi Terv Közép- 
Magyarországi Operatív Program keretén belül elnyert 150 
358 423 Ft támogatási összegből, a Fóti Boglárka Óvoda 
és Bölcsőde, Bölcsőde utca 1. szám alatti intézményének 
infrastrukturális feltételeinek javítása, a bölcsődei szolgálta-
tások fejlesztése és bővítése, valamint új férőhelyek létesíté-
se, a minőségi nevelés megteremtéséhez szükséges feltételek 
biztosítása érdekében komplex beruházást valósít meg. A 
bővítés során olyan infrastrukturális fejlesztések valósulnak 
meg, amelyek egészséges, motiváló környezetet teremtenek 
a bölcsődés korú gyermekek számára, optimális térhaszná-
lat, térigény biztosítása mellett.

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, mint Támogató képvi-
seletében eljáró MAG - Magyar Gazdaságfejlesztési Köz-
pont Zrt. és Fót Város Önkormányzata „A fóti Boglárka 
Bölcsőde férőhelybővítése” című projektre kötött szerző-
dést, melynek tervezett összköltsége 167 064 918 Forint. 
A beruházás célja a Fóti Boglárka Óvoda és Bölcsőde infra-
strukturális feltételeinek javítása, a bölcsődei szolgáltatások 
fejlesztése és bővítése, valamint új férőhelyek létesítése. A 
fejlesztés továbbá növeli a régió versenyképességét a kis-
gyermekes szülők munkaerő-piaci helyzetének javításával. 
A beruházás eredményeként olyan, 80 férőhelyes bölcsőde 
jönne létre, amely a működtetés tárgyi és személyi feltéte-
leinek megteremtése és javítása mellett a mai kor követel-
ményeinek megfelelő rugalmas ellátási módokat nyújtaná a 
Fóton élő családok gyermekei számára. A fejlesztés során a 
jelenlegi, 2 csoportszobában meglévő 20 férőhelyet felújí-
tanák és további 60 új férőhely kialakítása történne meg, 
6 új csoportszobában. A beruházás során felújított és kiala-
kított férőhelyek lehetővé teszik a jelenleginél 4-szer több 
kisgyermek ellátását. Az épület alapvető tervezési elve volt 
az energiatudatosság, a „zöld” szemlélet és az előírásoknál 
magasabb fokú energiatakarékosság.

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

SAJTÓKÖZLEMÉNY

FÓT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
BERUHÁZÁSA NEVELÉSI INTÉZMÉNYEK 

FEJLESZTÉSE CÉLJÁBÓL

2014 /01/ 28
 

Fót Város Önkormányzata az Új Széchenyi Terv Közép- 
Magyarországi Operatív Program keretén belül elnyert 
120 000 000 Ft összegből az Apponyi Franciska Óvoda 
Ibolyás úti tagóvodájában a férőhelyek bővítése, annak 
fenntartása, a minőségi nevelés megteremtéséhez szüksé-
ges feltételek biztosítása érdekében komplex beruházást 
valósított meg. A bővítéssel, valamint az infrastruktu-
rális fejlesztésekkel egy egészséges, motiváló környezet 
alakult ki az óvodás korú gyermekek számára.

Az Új Széchenyi Terv Közép- Magyarországi Operatív 
Programja keretében finanszírozott projekt munká-
latai 2013. júniusában kezdődtek és 2013. december 
végéig zajlottak. Ez sok türelmet és együttműködést kí-
vánt az intézménytől és a kivitelezőtől egyaránt. A kivi-
telezés készre jelentését követően- a pályázatban foglalt 
határidőre- sikeresen lezárult a műszaki átadás- átvételi 
eljárás. A projekt során minden tervezett fejlesztési ele-
met sikerült megvalósítani. A kettő új csoportszobában 
és a logopédiai szobában, valamint a tornaszobában 
megvalósítottuk a teljes akadálymentességet, továbbá 
valamennyi csoportszoba, az összes helyiség, valamint 
az óvoda körüli gyalogutak is akadálymentesen hasz-
nálhatók a mozgásukban akadályozottak számára. A 
férőhelybővítése során gondoskodtunk a gyermekek 
számára beszerezni kívánt játékok, udvari bútorok be-
szerzéséről. Az épületben a bővítés során a 11/1994. 
(VI. 8.) MKM rendelet 7. sz. mellékletben szereplő 
kötelező helyiségek kialakításra kerülnek, beszerzésre 
kerülnek a kötelezően meghatározott bútorzat és fel-
szerelési tárgyak, nevelést segítő eszközök, speciális 
eszközök, és egyéb felszerelési tárgyak. Az intézmény 
felújításával, átalakításával, akadálymentesítésével 
olyan egészséges, korszerű harmonikus környezet jött 
létre a benne nevelkedő gyermekek számára, amely a 
minőségi nevelés megteremtéséhez járult hozzá.  

www.fot.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu
E-mail:palyazat@fot.hu
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Az ajánlat 2013. november 4-től visszavonásig érvényes, az Invitel VDSL és optikai FTTH szolgáltatási területén, új lakossági ügyfelek 
számára. A  15M internetcsomag kínált le- és feltöltési sebessége FTTH technológián 15,00/5,00 Mbit/s, garantált le- és feltöltési sebessége 
7,50/2,50 Mbit/s, VDSL technológián 15,00/0,90 Mbit/s, garantált le- és feltöltési sebessége 5,00/0,512 Mbit/s. Az előfizetői jogviszony határozott 
időn belüli felmondása esetén az előfizetőt az ÁSZF szerinti kötbérfizetési kötelezettség terheli. A szolgáltatások 12 hónapos határozott idejű, 
valamint határozatlan idejű szerződés keretében is igénybe vehetők. A díjak az áfát tartalmazzák. Jelen tájékoztatás nem teljes körű!

Az Invilág S csomag teljes havi díja kétéves szerződéssel 5490 Ft, de mi  
a 36 tévé- és rádiócsatornáért, 15 M internetért és a telefon-előfizetésért együtt  
fél évig csak 2745 Ft havi díjat számlázunk!

Megrendelés előtt feltétlenül érdeklődj munkatársainknál az adott lakcímen 
elérhető szolgáltatásokról, azok díjairól és a kedvezmények összegéről!

Invitel Pont : Gödöllő, Dózsa Gy. út 1–3. 
Értékesítőnk: Mikula János Tel.: +36 70 671 1637

A másik fele ajándék
Fél évig fél áron – TV, internet, telefon együtt Fél évig

-50%

IN_33012042_HYHP2_VeresiKronika_186x268_140101-F.indd   1 1/2/14   4:09 PM
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Már lehet pályázni a fogyatékos hallgatók 
közigazgatási ösztöndíjprogramjára

Már lehet jelentkezni a kormány által, a fogyatékos hall-
gatók számára meghirdetett közigazgatási ösztöndíjprog-
ramra. Az esélyegyenlőséget szolgáló program célja, hogy a 
közigazgatás iránt elhivatott, gyakorlati tapasztalattal nem 
rendelkező, fogyatékos hallgatók munkatapasztalatot sze-
rezzenek a minisztériumokban, és így megnyíljon előttük 
az elhelyezkedés lehetősége. 

 A sikeres pályázók három hónapot tölthetnek el egy mi-
nisztériumnál, amely alatt havonta 50 000 forint adómen-
tes jövedelemben részesülnek. A tapasztalatszerzés helyszí-
nét a pályázatot meghirdető és koordináló Közigazgatási 
és Igazságügyi Hivatal (KIH) ajánlja fel az ösztöndíjas-
nak a tanulmányai, érdeklődési köre figyelembevételével 
a kiválasztási folyamat eredményének és a befogadó in-
tézmények igényeinek megfelelően. A hallgatók szakmai 
fejlődését a teljes időtartama alatt felkészített mentorok 
segítik, akik az intézményekben dolgozó kormánytisztvi-
selők közül kerülnek ki. 

 A pályázónak rendelkeznie kell magyar állampolgársággal, 
a felsőfokú tanulmányaival összefüggésben legalább 4 lezárt 
félévvel, aktív felsőoktatási hallgatói jogviszonnyal és a fo-
gyatékosság igazolásához 3 hónapnál nem régebbi orvosi 
szakvéleménnyel. 

 A várhatóan 2014. márciusban induló programra 2014. 
január 20-tól február 7-ig lehet jelentkezni. A beérkezett 
pályázatok formai szűrését követően a pályázók egy speciális 
kiválasztási eljáráson vesznek részt, amely 2014. február 3. 
és 20. között folyamatosan zajlik majd. A pályázatok elbírá-
lásának végső határideje 2014. február 24.

 A pályázati felhívás és további információk a www.kih.gov.
hu oldalon érhetők el.

PEST MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

VÁCI JÁRÁSI HIVATAL
JÁRÁSI NÉPEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZETE

Tájékozódási lehetőség esetleges 
vészhelyzetekről

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság kezde-
ményezésére egy új lakosságtájékoztatási rendszer kifejleszté-
sére került sor, mely a Veszélyhelyzeti Értesítési Szolgáltatás 
(VÉSZ) megnevezést kapta. 

Az Android, a Windows 8 és Windows Phone mellett elké-
szült az alkalmazás iOs operációs rendszerre optimalizált ver-
ziója is, mely „okos-telefonokra”, táblagépekre bárki számára 
ingyenesen letölthető.

A rendszert azért fejlesztették ki, hogy használói a lehető legy-
gyorsabban, hiteles forrásból értesüljenek az ország egészét 
vagy egy-egy adott területet érintő veszélyhelyzetről, kárese-
ményekről a nap huszonnégy órájában. Az alkalmazás értesí-
tései maximálisan személyre szabhatók, eszerint a felhasználó 
maga döntheti el, hogy mikor, mely területeket érintő és mely 
tartalmakról kíván azonnal értesülni.

A rendszert a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 
szakemberei kezelik és látják el tartalommal, a felhasználók 
így nem csupán a katasztrófavédelem jelentősebb, éppen zajló 
beavatkozásairól, de a forgalmasabb útvonalakat érintő közúti 
balesetekről és útviszonyokról, Magyarország aktuális időjárási 
körülményeiről, valamint a veszélyhelyzeteket érintő tudniva-
lókról és teendőkről is értesülhetnek.
Vác, 2014. január 24.

Dr. Nagy Magdolna
járási tisztifőorvos

Szja bevalláS elkéSzítéSe
küldje el fax, mailben munkáltatói igazolásait, 
másnapra mailben megkaphatja a beküldendő bevallást.

Ár:   2.000 Ft/db -tól
(Munkáltatói igazolások száma és elszámolás 
bonyolultság függvényében az árak változnak. 

Árlista és megrendelés a weblapon.)

e-mail: info@partneraudit.hu
fax: 06-28-589-391

web: www.partneraudit.hu

Hirdetés

diSznótor
A Katolikus Egyházközség évente megtartja a hagyományos disznó-
vágást, majd utána persze a tort is. Így történt ez az idén is, január 
18-án.
Még nem is pirkadt, amikor a két ártány befejezte a „négylábon köz-
lekedést”. Utolsó útjukat már egy pótkocsi platóján elfektetve tették 
meg, s az első fény, ami érte őket, a pörzsölő lángja volt. Sürgött 
forgott a közösség apraja-nagyja, s bizony hamarosan alkatrészeire 
bontották az állatokat, s többé már csak mint húst, belsőségeket és 
szalonnát tartották számon. A legfontosabb munkákat persze egy sza-
kavatott böllér végezte, szemmel láthatóan nagy hozzáértéssel.
Váratlan vendég is érkezett a disznóvágásra, Poór Tünde, a Magyar 
Katolikus Rádió riportere, aki eleinte félénken, de aztán egyre inkább 
felbátorodva közeledett a disznókat bontó, aprító böllérhez, valamint 
a többi segítőhöz, hogy élőszóval is mondják el a rádió hallgatóinak, 
mit és miért csinálnak éppen úgy, ahogy. Végül még a konyhába is 
eljutott, s az éppen készülő fánk receptjét is elmondatta, hátha hall-
gatói közül is lesz aki kedvet kap ennek a farsangi finomságnak az el-
készítéséhez. Felvett riportja a Hagyományok éltetői című műsorban 
két héttel később volt hallható.
A sertésekből remek ételek készültek, amit este a közösség az utolsó 
falatig el is fogyasztott. Volt finom toros káposzta, remekül ízesített 
véres hurka, májas hurka, kolbász, s a délelőtt elfogyott szalagos fán-
kot is pótolták ügyes asszonyok, ismét két kiló lisztből készült meny-
nyiséggel. Kellett is az ennivaló, hiszen igazi sokadalom vett részt a 
toron, 120 fő ült az asztalok mellett.
Persze nem csak evésről és ivásról szólt az este, volt cigánybanda is, 
amelyik remek muzsikával szórakozatta az egybegyűlteket, akik az 
üresen maradt pici helyen táncra is perdültek. Akinek elfáradt a lába, 
az sem szomorkodott, mert a hangszálak még igen jól bírták, s régen 
látott, élvezetes nótázásba csapott át a társaság. Éjféltájban a zenészek 
hazaindultak, de a jó torkú, nótázni vágyó férfiak hangja még utána 
is sokáig hallatszott a Márton patak partján.

A fiatalok is korán keltek

Tanácskozás a hús fölött

Jól húzza a prímás A lányoknak is jutott föladat
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folytatódik a rezSicSökkentéS, 
tovább bővült a cSaládtámogatáSi rendSzer

Az év elején életbe lépett a kisgyermekes anyákat támogató Gyed extra, emelkedett a nyugdíj. Április 1-jétől pedig további 6,5 szá-
zalékkal csökken a gáz ára, az áramé szeptember 1-jétől 5,7 százalékkal, a távhő ára pedig október 1-jétől 3,3 százalékkal lesz 
kevesebb. Az elmúlt másfél hónapban számos új kormányzati intézkedés lépett életbe. A változásokról, a családtámogatási rendszer 

kibővítéséről, a rezsicsökkentés harmadik üteméről és a nyugdíjemelésről Tuzson Bence választókerületi elnököt kérdeztük. 

Hogyan és milyen eszközökkel csökkenti a Kormány a magyar la-
kosság terheit?  
Még mielőtt kitérnénk a részletekre, engedjen meg egy kis visz-
szatekintést. A Fidesz kormány az intézkedéseivel támogatja a csa-
ládokat, a munkavállalókat, a nyugdíjasokat. De honnan is kellett 
indulnunk? 2010 előtt Magyarország a csőd, az összeomlás szélén 
állt, Görögország szintjén álltunk. Hatalmas adósságot halmoztak 
fel a Gyurcsány - Bajnai kormányok. Egyik megszorítást követte a 
másik, a magyar emberek pedig csak fizettek. Eközben a bankok 
mérhetetlenül magas nyereséggel működtek a magyar emberek 
kárára. Mára Magyarország gazdasága stabil, tartós növekedési 
pályán az ország. Hitel nélkül álltunk talpra, és ma már Európa 
szerte tisztelik,és elismerik az elért eredményeinket. 

A Fidesz kormány visszafizette a Bajnai kormány által felvett 
IMF hitelt, így az ország visszanyerte önállóságát. Elértük, hogy 
az EU megszüntette a 9 éve óta tartó túlzott deficit eljárást Ma-
gyarország ellen. Ez pedig azt jelzi a befektetők irányába, hogy 
Magyarország gazdasága stabil, nem hitelből él, nem mások 
pénzét költi, mint tették azt korábban a szocialista kormányok. 
Sikerült a költségvetési hiányt folyamatosan 3 százalék alatt tar-
tanunk, amely azt fejezi ki, hogy az ország annyit költ, ameny-
nyit megtermel.  Ez pedig azt jelenti, hogy jó gazdaként gazdál-
kodunk az erőforrásainkkal. Amíg a szocialisták kormányzása 
miatt az ország fizetésképtelenné vált, addig most ott tart Ma-
gyarország, hogy önerőből működik a gazdaság és megindult a 
családok, munkavállalók, idősek támogatása. 

Nézzük a konkrét intézkedéseket. Milyen elemeket tartalmaz a 
Gyed extra? 
A Gyed extra ösztönzi a gyermekvállalást, segíti a gyermekne-
velést és kedvezőbb feltételeket biztosít a kisgyermekes anyák 
munkába állásához. A gyes és gyed folyósítása mellett újra vál-
lalható munka a gyermek egyéves kora után. Vagyis, a gyermek 
egyéves kora után az anyukák, - ha akarnak - akkor dolgozhat-

nak, és közben jogosultak maradnak a gyedre, gyesre. A juttatást 
továbbra is megkapják a gyerek két, illetve három éves koráig. 
Második gyermek születése esetén pedig dupla gyedet kap az 
édesanya.

Mit jelent pontosan a Diplomás Gyed? 
A gyed extra azoknak is segítséget nyújt, akik a felsőoktatási 
tanulmányaik közben vállalnak gyermeket. Ha az anya felsőok-
tatási alapképzésben vesz részt, akkor a Gyes mellet jár számára 
a minimálbér alapján kiszámolt Gyed, a mester vagy doktori 
képzésben részvevő édesanyáknak pedig a diplomás minimálbér 
alapján számított Gyed.

Miről szól a munkavédelmi akcióterv kibővítése?
A  munkába visszatért három- vagy többgyermekes anyák mun-
káltatójának az eddigi három év adómentessége után további 
két évig csak az adó felét kell megfizetni.  Emellett az egy- és 
kétgyermekeseket érintő hasonló munkaadói kedvezmények is 
megmaradnak. 

Január elején kapták kézhez a nyugdíjasok az idei első emelt ösz-
szegű nyugdíjat. Milyen mértékű emelést hozott számukra az újév?  
Január 1-jével inflációkövető módon, 2,4 százalékkal emelked-
tek a nyugellátások. A nyugdíjakkal együtt ugyanennyivel emel-
kednek a rokkantsági és a rehabilitációs ellátások, valamint a 
baleseti járadék is. Ez az intézkedés összesen 2,8 millió embert 
érint Magyarországon.

Mit tartalmaz a rezsicsökkentés harmadik üteme? 
A kormány döntött arról, hogy április 1-jétől a gáz ára 6,5 szá-
zalékkal, az áramé szeptember 1-jétől 5,7 százalékkal, a távhő 
ára pedig október 1-jétől 3,3 százalékkal csökken. Mint azt tud-
juk és látjuk a számláinkon, a rezsicsökkentésnek köszönhetően 
tavaly november 1-től összesen eddig 20 százalékkal csökkent 
a gáz, a távhő, és a villamosenergia ára. Egy családnak a rezsi-
csökkentés 1 évben körülbelül 100 ezer forintos megtakarítást 
jelent. 

Mi az elmúlt közel 4 évben hatalmas erőfeszítések árán bebizo-
nyítottuk, hogy igenis lehet jelentős eredményeket elérni. Sokat 
tettünk a magyar emberek terheinek csökkentéséért, mindezt az 
ország önerejéből érte el, hitel nélkül. A szocialisták azonban fo-
lyamatosan azt hangoztatják, hogy ezeket az intézkedéseket, az 
elért közös eredményeinket, mind eltörölnék. Újra összeállt az 
a Gyurcsány-Bajnai csapat, amelynek volt nyolc éve arra, hogy 
bizonyítson, de nem tette, katasztrofális kormányzásukkal csak 
kárt okoztak. Nem érdemlik meg, hogy újra lehetőséget kapja-
nak. Mi arra kérünk felhatalmazást a választóktól, hogy tovább 
csökkenthessük a magyar emberek terheit, hogy folytathassuk a 
családok, munkavállalók, idősek támogatását.

öSSzefog éS megvédi a rezSicSökkentéSt a magyar cSapat!

„A tavaszi országgyűlési választás tétje az, hogy folytatódhat-e a 
rezsicsökkentés politikája, a családok, munkavállalók, idősek tá-
mogatása. Vagyis, tovább tudnunk-e haladni a megkezdett úton” 
– mondta köszöntő beszédében Tuzson Bence a választókerület 
fideszes országgyűlési képviselőjelöltje. Majd hozzátette: „Minden-
kire szükség van ahhoz, hogy végleg le tudjunk számolni a múlt 
elhibázott politikájával, Gyurcsány Ferenc örökségével, és meg 
tudjuk védeni az elmúlt 4 évben elért eredményeinket. Ezért kérek 
mindenkit, hogy csatlakozzon a Magyar Csapathoz, a cselekvő ma-
gyarok közösségéhez, amely kiáll a rezsicsökkentés mellett, összefog 
és megvédi Magyarországot.”- hangsúlyozta Tuzson Bence országy-
gyűlési képviselőjelölt.  

A zsúfolásig megtelt dunakeszi József Attila Művelődési Központ-
ban, több min 400 résztvevő előtt az est vendége, Rogán Antal úgy 
fogalmazott: „A, baloldali kormányok egyebek mellett eltörölték az 
otthonteremtő lakáshiteleket, és „belezavarták” a magyar családo-
kat a devizahitelbe”. Majd azt mondta, hogy a Gyurcsány- koalíció 
7 fő bűnt követett el a magyar emberek és családok ellen. 
„ A szocialisták elvettek egy havi nyugdíjat és egy havi bért, 15 alka-
lommal emelték a rezsiköltségeket. Bevezették a vizitdíjat, elvettek 
egy évnyi GYES-t, megduplázták a munkanélküliséget, és nokiás 
dobozokban hordták szét a közvagyont”.- hangsúlyozta Rogán An-
tal. A frakcióvezető kiemelte, 2010-ben hazugságokkal teli költség-
vetést örökölt a mostani kormány, amely azt a fő célt tűzte maga 
elé, hogy ne a családok, hanem a bankok, valamint az extraprofitot 
bezsebelő és azt az országból jórészt kimenekítő multik fizessék meg 
az elhibázott privatizáció árát.

A fórumon a rezsicsökkentéssel kapcsolatban elhangzott, hogy a 
magyar családok eddig 240 milliárd forintot takarítottak meg a la-
kossági energiaárak mérséklésével. Egy átlagos háztartásnak ez havi 
10-15 ezer forint megtakarítást jelent. A Fidesz frakcióvezetője ki-
emelte továbbá, hogy azért van szükség a rezsicsökkentésre, mert a 
magyarok fizették az Európai Unió legdrágább gázárát és a második 
legmagasabb áramárát. A rezsicsökkentés megvédésére pedig azért 
van szükség, mert sokak érdekét sérti. Támadja Brüsszel, az újjáala-
kult Gyurcsány-koalíció, és a külföldi közműcégek. 
„ A kormány intézkedései erőteljes támadásra sarkallták Brüsszelt, 
így a 2011-es Békemenetre is szükség volt ahhoz, hogy a kormány 
elleni támadást ki tudjuk védeni” – mondta a Fidesz frakcióveze-
tője. Hozzátette: „amikor 2012. végén azt találtuk mondani, hogy 

túl sok a magyarországi emberek által fizetett rezsi”, újabb támadás 
kezdődött a Tavares-jelentés formájában, de ezt is sikerült vissza-
verni. A rezsicsökkentés megvédésére határozott kormányra van 
szüksége az országnak” – hangsúlyozta.
Beszédét azzal zárta, hogy a Gyurcsány- kormányoknak volt nyolc 
évük, hogy bizonyítsanak, de nem tették, ezért nem érdemelnek 
még egy esélyt. „Ahhoz, hogy folytatódhasson a családok érdekeit 
szem előtt tartó munka, a „valós veszélyt” jelentő Gyurcsány Fe-
rencet nem szabad engedni visszatérni. Nem szabad engedni, hogy 
visszatérjenek a hatalomba, hogy Gyurcsány még egyszer tönkre 
tegye az országot”.- emelte ki Rogán Antal. 

Tuzson Bence és Rogán Antal A rezsicsökkentés megvédésére kész polgárok

KÖNYVELÉS INGYEN ?
Sajnos erre nem tudunk vállalkozni, de mérsékelt, korrekt 
áron közgazdász, adótanácsadó és mérlegképes könyvelő 

munkatársaink szívesen állnak az Ön rendelkezésére.

SZJA bevallás készítése
küldje el faxon, e-mailen munkáltatói igazolásait és másnap 

e-mailben megkaphatja a beküldendő bevallást.

mail: info@partneraudit.hu
Tel: 06-30-215-9850 Fax: 06-28-589-391

web: www.partneraudit.hu

Hirdetés



www.decens.eu • folyóirataink 17

H
IR

D
ET

ÉS

Fót Város Önkormányzatának közéleti, tájékoztató havilapja

FÓTI HÍRNÖK2014. 2. szám • februárFÓTI HÍRNÖK 16

FI
Z

ET
ET

T
 P

O
LI

T
IK

A
I 

H
IR

D
ET

ÉS
FÓTI HÍRNÖK

ECO
   4 200,–
FT / MÁZSA*FT /T /

PRÉMIUM
   5 000,–
FT / MÁZSA*

MÁNIA
   4 600,–
FT / MÁZSA*

TÜZELŐANYAG AKCIÓ!TÜZELŐANYAG AKCIÓ!

...a hatékony és tiszta tüzelőanyag! +36 30 549 3232   WWW.UNIBRIKETT.HU

TÜZELŐANYAG AKCIÓ!

* A feltüntetett árak az ÁFÁt nem tartalmazzák.  1 zsák 20 kg
brikettet tartalmaz. A zsákok visszaválthatóak (mázsánként
100,- Ft - 20,- Ft /zsák). Az árak visszavonásig érvényesek.

FT / MÁZT / MÁZ

F

a hatékony és tiszta tüzelőanyag!

** A feltüntete
brikettet tarta
100,- Ft - 20,-100 F 20, ,

RENDELJEN

KÖNNYEN, GYORSAN

OKOSTELEFONJÁRÓL!

A Fóti Szabad Waldorf Egyesület intézményvezetőt 
keres a fenntartása alatt működő Fóti Szabad Waldorf 
Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és 
Gimnázium vezetésére. A megbízás határozott időre, 

2015. június 30-ig szól.

Alkalmazási feltételek:
-Szakirányú egyetemi végzettség
-Waldorf pedagógiai végzettség
-Közoktatási vezetői végzettség

-5 év szakmai gyakorlat

Belépés azonnal, bérezés a közalkalmazotti
bértábla szerint. 

Jelentkezés: 2014. február 28-ig, részletes, fényképpel 
ellátott önéletrajz, motivációs levél, valamint a 
végzettséget igazoló dokumentum másolatok

egyesulet@fotiwaldorf.hu e-mail címre való küldésével.
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Bemutatkoznak a leendő tanító nénik

kik tanítanak Szeptembertől az új elSő oSztályokban

a garay jánoS általánoS iSkolában?
szabó krisztina

2007 szeptemberében kezdtem el tanítani a Fóti Garay János Ál-
talános Iskolában. Mindig arra törekszem, hogy tanítványaimmal 
felismertessem saját lehetőségeiket. Segítek nekik abban, hogy 
megtalálják a tudás, az ismeret és a gyakorlati tapasztalatok meg-
szerzésének számukra legkedvezőbb útját. Nem csak a gyerekek 
tudásának bővítését tartom feladatomnak az iskolában, hanem sze-
mélyiségük, tehetségük gondozását, kibontakoztatását, fejlesztését 
is. Fontos számomra az anyanyelvi kommunikáció megalapozása, a 
fiatal nemzedék olvasóvá nevelése, valamint a magyar nyelv szépsé-
gének megőrzése, a költészet iránti érdeklődés felkeltése. 

Tanítványaim sikeressége jól kimutatható az iskolai, területi, fővá-
rosi és országos versenyeken, amelyeken rendszeresen részt veszünk. 
Eredményeink nagymértékben növelik diákjaim önbizalmát, a ta-
nulás-tudás iránti motivációját. 2005-ben megszereztem a történe-
lem tanári diplomát is. A történelem megszerettetését, megértését 
elengedhetetlennek tartom alsó tagozatban is. Vezetésemmel évek 
óta eredményesen működik a Napraforgó Néptánc- és Bábcsoport, 
amellyel országos bábversenyeken is indulunk. Rendszeresen dobo-
gós helyeken végzünk a szavalóversenyeken, meseíró versenyeken, 
rajzpályázatokon, és irodalmi-történelmi pályázatokon. 

MoLnárné böLcskey Marianna

Több mint húsz éve vagyok pedagógus, ami egy egész életpálya, 
amiben nem az a fontos, hogy hány évet töltöttem el, hanem az, 
hogy milyen tartalommal igyekeztem azt megtölteni. Nagyon sok 
tapasztalatot szereztem az évek során. 

Szerencsém volt, abban, hogy foglalkozhattam több korosztállyal, 
mivel rajztanári diplomával is rendelkezem. Két, ma már felnőtt 
gyerek édesanyjaként szülői oldalról is szereztem élményeket az ok-
tatásról, nevelésről. A személyesen átélt tapasztalatokat igyekeztem 
beépíteni a nevelő munkámban. Folyamatosan fejlesztem tudáso-
mat. A hagyományos pedagógiai vívmányokat ötvözöm a mai kor 
metodikájával. Így például a szorobán használatát matematika órán.
Sokra tartom, az együttműködést. A jelenlegi 4. b osztályban nagyon 
jó közösség alakult ki. A gyerekek közössége mellett a szülők kötődé-
se is példaértékű, nemcsak a nevelők felé irányuló támogató hozzá-
állás miatt, hanem a rengeteg közösen szervezett program, az összes 
család részvételével zajló rendszeres kirándulások, háziversenyek, ve-
télkedők, közös főzések miatt is.
Rendszeresen indulunk a Zrínyi Matematikai versenyen. Területi 
versenyeken rendszeresen szép eredményeket érünk el, országos 3. 
helyezéssel is büszkélkedhetünk. A tanítványaim, más országos ma-
tematikai tanulmányi versenyen is megállták a helyüket, szép ered-
ményeket hoztak haza /országos 6. hely, stb./. Természetismereti 
vetélkedőről 3. osztályban győztesként jöttünk haza. 4. osztályban 
vettünk részt először, a Közlekedési Bábversenyen, ahol a gyerekek 
rendkívül jól érezték magukat, és különdíjat nyertek. A verseny si-
keréhez a szülők is hozzájárultak. Rendszeresen küldünk be rajzokat 
különféle versenyekre. Szekszárdról egy első és egy különdíjat sikerült 
elhoznunk. Nemzetközi rajzpályázatra Japánba küldtünk több rajzot, 
amit ajándékkal jutalmaztak. Szókratész azt tanítja: mindenki képes-
ségét egyformán „elő kell segíteni” (bábáskodni). A tanár és tanítvány 
közös felelősségére, és együttműködésükre épít. Nem belekénysze-
rít, hanem világra hoz. Nem jutalom, amiből többet kap a kedvenc 
és kevesebbet, aki nem. A képesség a gyermeké, a módszer a tanáré 
nincs min osztozkodni.”
„A jó tanár nyitott és a diákkal együtt tanul. Érzéke van a különle-
gesre, mindenben a jót, az értéket keresi.” Szeretem azt hinni, hogy 
ilyen tanár vagyok. 

 

Hirdetés

nem cSak írni, lovagolni iS tanulnak!
A Fáy András Általános Iskolában már két éve folyik a lovagoltatás. 
Tavaly elsősökkel kezdték a foglalkozást, akik az idén már másodi-
kosok. Nekik már nem újdonság a lovak közelsége, s a ló hátán sem 
bizonytalankodnak. Persze csak rendkívül nyugodt, gyermekszere-
tő lovak jöhetnek számításba gyermekek oktatásánál és alapfeltétel 
a pedagógia tapasztalattal és kellő lovas ismeretekkel is rendelkező 
oktató. A Fáy Iskolánál ezek adottak, s ráadásul az iskola közvetlen 
szomszédságában van egy lovarda, amely ezeket biztosítani tudja. 
Ezt a lehetőséget ragadta meg Kakuk Zsolt igazgató úr, amikor úgy 
döntött, hogy az éppen csak megszellőztetett Kincsem Nemzeti Lo-
vas Programhoz csatlakozik. 
A kormány 2012. februárjában döntött a Kincsem Nemzeti Lovas 
Program meghirdetéséről. A cél a hagyományos magyar lószeretet 
felélesztése a fiatalokban, s az iskolás korosztály bevonásával a lo-
vaskultúra meghonosítása. A kormány az akarja, hogy a lovaságazat 
országos méretekben fejlődjön, s a kapott segítség után önfenntartó 
pályára álljon.
A kezdeményezés során összeállítják a cél eléréséhez szükséges in-
tézkedési tervet, egységes keretbe foglalják a nemzeti lovaskultú-
ra-oktatást, a lovasturizmust, a lótenyésztést, a lovassportokat, a 
lovasterápiát, és a lóversenyzést. Az ágazat összehangolt fejlesztést 
és irányítást igényel, hiszen több más területhez is szervesen kap-
csolódik. Jogszabályi intézkedések is szükségesek, például a sza-
bad terephasználat biztosítása érdekében, és készül Magyarország 
lovastúra-hálózata és annak digitális térképe. A nemzetgazdasági 
miniszter és a vidékfejlesztési miniszter elkészíti a teljes lovaságazati 
marketing akciótervét, s bekapcsolódik az épített örökségi helyszí-
nek teljeskörű feltárása, azok újrahasznosítási és felújítási lehetősé-
geinek vizsgálata. A magyar lófajták piacának fejlesztése is szerepel 
a sok nevesített cél között. 
Ma még az országban ritkaság az intézményesített lovasoktatást be-
vezetett iskola, s örülünk, hogy Fót ebben a tekintetben az élen jár. A 
fóti iskola gyakorlatát jött személyesen is megismerni, a felgyűlt ta-
pasztalatok összegyűjteni, Budai Gyula államtitkár egy csípős február 
eleji napon. Államtitkár úrral tartott Dallos Gyula örökös magyar 
díjlovagló bajnok, mesteredző, aki a Kaposvári Egyetemen is oktat. 
Jelen volt természetesen az iskola szakmai felügyeltét, működtetését 
ellátó Klébelsberg Intézményfenntartó Központ helyi vezetője, Eich 
László, valamint Selmeczi Zoltán a Klébelsber Központ köznevelés 
igazgatási főosztályvezetője, továbbá Kriskó Beáta balassagyarmati 
megbízott igazgató. Házigazdaként Pozderka Gábor és Bartos Sándor 
alpolgármesterek is részt vettek a szemlén.
Amint államtitkár úr elmondta, azon dolgoznak, hogy ősztől az állam 
anyagilag is támogasa az iskolai lovasoktatást, levéve ezzel a szülőkről 
és az iskoláktól a terhet. Az intézményfenntartóval kell az oktatást 
vállaló lovardáknak szerződni, s a megfelelő oktatót alkalmazni.

Tanácskozás a látottakról Felkészülés a gyakorlathoz

Gyakorlás az egyensúly megszerzéséért

Helyet kérünk a bebocsátáshoz

Így vezetjük a lovat
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a magyar kultúra napja
Január 21-én, a Magyar Kultúra Napja előestéjén tartottuk meg Fóton 
ezt az ünnepi eseményt a Kisalagi Közösségi Házban. Az örvendetes sok 
fiatal jelenléte emelte az amúgy is színvonalas este hangulatát. 
A rendezvényt Bicskei Éva igazgató asszony vezette le, Kőhalmi László és 
Berekméri-Szigeti Huba közreműködésével. Tartalmas köszöntőt Poz-
derka Gábor alpolgármester mondott. 
A műsor előtt minden jelenlévő kapott egy totószelvényt, amelyen a ma-
gyar kultúrához kapcsolódó tudnivalók szerepeltek kérdés formájában. 
A szervezők segítséget is adtak a helyes kitöltéshez, mert a magyar törté-
nelmet nagy vonalakban felölelő műsorban szóban, vagy dalban, vagy a 
kivetítőn megcsodált képekben megtalálhatók voltak a helyes válaszok. 
Részben ennek is betudható, hogy a fiatalok és a felnőttek közül is, igen 
sokan telitalálatos szelvényt adtak le - amelyet a művelődési ház mun-
katársai percek alatt kiértékeltek -, Pozderka Gábor pedig mindegyiket 
értékes ajándékkal jutalmazta.
Az idén emlékezünk meg az I. világháború kitöréséről, annak 100. évfordulója al-
kalmából. Ezt az eseményt is érintette a műsor, lásd a honvédeknek ajánlott sorokat.

fóti futóklub
Közös futásainkra szeretettel  várunk mindenkit, aki szeret futni, vagy még csak szemezget a futással.

Aki mozgással szeretne tenni az egészségéért, és jó társaságra vágyik, nem is lehetne jobb helyen! Várunk:
-ha most szeretnéd elkezdeni a rendszeres mozgást, és segítségre, tanácsokra van szükséged, 

-ha újrakezdő vagy, és csak a kellő motiváció hiányzik,
-ha tapasztalt futó vagy, és szívesen osztanád meg tudásodat a többiekkel egy-egy közös futás, beszélgetés alkalmával.
Találkozás minden kedden 18:30-kor a fóti OMV Benzinkútnál (Fót, Móricz Zsigmond út 2.). A részvétel ingyenes!

A közös futások hosszával és tempójával mindig alkalmazkodunk egymáshoz!
Fussunk együtt!

Lakatos Éva
BSI-Futónagykövet - Fót

Pozderka Gábor köszöntő beszéde

Bicskei Éva és Kőhalmi László

Az egyik 13 találatos személy átveszi jutalmát Az egyik 13 találatos személy átveszi jutalmát 

Berekméri-Szigeti Huba

A NÉMETH KÁLMÁN EMLÉKHÁZ  

FEBRUÁR 

 

A TERMŐÁG ALKOTÓMŰHELY FOGLALKOZÁSAI: 

február 1., 15.és 22., de.: 9.30-12.0-ig. 

 

Tehetséggondozó műhelyünkbe olyan gyermekeket és fiatalokat várunk, akik 
szeretnének megismerkedni a rajzolás-festés alapjaival és szívesen fejlesztik művészeti 

ismereteiket és képalkotó képességeiket is. 

Az Alkotóműhely tagjai rendszeresen részt vesznek rajzpályázatokon és megismerkednek 
Németh Kálmán szobrászművész életművével és szellemiségével is. 

Alsó korhatár 6 év, felső korhatár nincs. 

Helyszín: Kisalagi Közösségi Ház 

Részvételi díj: 1150Ft/fő/alkalom 

 

FARSANGI KÉZMŰVES JÁTSZÓHÁZ 

Február 10-én, 15.30-17.00-ig, ahol a  

gyerekek elkészíthetik saját farsangi maszkjukat. 

Helyszín: Kisalagi Közösségi ház 

Részvételi díj: 200Ft/fő 

 

AZ EMLÉKHÁZ TÉLI NYITVATARTÁSI IDEJE: 

November 1-től március 4-ig, naponta: 10.00-14.00-ig, 

Szünnap: hétfő, vasárnap 

Fót Város ÖnkormányzataFót Város Önkormányzata  

értesíti a fóti és környékbeli lakosokat, hogy értesíti a fóti és környékbeli lakosokat, hogy 

2014. március 1-jén (szombat) 2014. március 1-jén (szombat) 
8-12 óra között8-12 óra között

megrendezésre kerül amegrendezésre kerül a

TÉLBÚCSÚZTATÓ TÉLBÚCSÚZTATÓ 
PIACI NAP PIACI NAP 

Várjuk mindazokat a fóti és környékbeli vásárlókat, akikVárjuk mindazokat a fóti és környékbeli vásárlókat, akik
ellenőrzött forrásból származó, jó minőségű, helyiellenőrzött forrásból származó, jó minőségű, helyi

termékekhez és kézműves ajándéktárgyakhoztermékekhez és kézműves ajándéktárgyakhoz
szeretnének hozzájutni.szeretnének hozzájutni.

Helyszíne:Helyszíne:
 a leendő termelői piac helyén  a leendő termelői piac helyén 

(a Shell kút mögött, a Mogyoródi pataknál).(a Shell kút mögött, a Mogyoródi pataknál).

Szervező:Szervező:

  EUROPARITÁS Kft. mint projektgazda   EUROPARITÁS Kft. mint projektgazda 
  „„Zárjuk rövidre!”  - az élelmiszer lánckereskedelmet a HÉLIAZárjuk rövidre!”  - az élelmiszer lánckereskedelmet a HÉLIA
alkalmazásával”című VM-MNVH mintaprojekt (2012- 2013)alkalmazásával”című VM-MNVH mintaprojekt (2012- 2013)      

Kapcsolattartó: Dr. Vörös Mihály, mobil: 20/347 5791,  voros.mihaly@edutus.huKapcsolattartó: Dr. Vörös Mihály, mobil: 20/347 5791,  voros.mihaly@edutus.hu

Fóti Piac Blog: fotipiac.blogspot.huFóti Piac Blog: fotipiac.blogspot.hu  

Fóti Termelői Piac FACEBOOK Csoport www.facebook.com/groups/fotipiacFóti Termelői Piac FACEBOOK Csoport www.facebook.com/groups/fotipiac

képzőművéSzeti kiállítáS újpeSten, fóti réSzvétellel

A DunArt Képzőművészeti Egyesület dunakeszi székhellyel, de környékbeli művészeknek is lehetőségeket biztosít szakai fejlődésükhöz, 
alkotókedvük további kibontakoztatásához. A számos művészt tömörítő egyesület rendszeresen szervez tárlatokat, kiállításokat egy-egy 
művész alkotásainak bemutatásához. Legutóbb január közepén, Újpesten a nyílt meg az Árpád úti galériában Halász Géza különleges 
technikával készült képeinek kiállítása, melyet igen élvezetes stílusban mutatott be és nyitott meg Kiss Eszter, fóti alkotóművész, a Du-
nArt Egyesület tagja, a Németh Kálmán Emlékház gondnoka.

Képek, művészek, érdeklődőkKiss Eszter megnyitója, középen a kiállító művész Vándor Gábor



www.decens.eu • folyóirataink 23

H
IT

ÉL
ET

Fót Város Önkormányzatának közéleti, tájékoztató havilapja
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fót fejlődéSéért közalapítvány

A Fót Fejlődéséért Közalapítvány február 4-én tartotta nyil-
vános kuratóriumi ülését, melyen a kuratórium 5 tagja és a 
felügyelő bizottság 2 tagja vett részt.
Az ülésen, a napi teendők mellett meghallgatták a könyvvizs-
gáló jelentését a 2013. évi gazdálkodás eredményéről, majd 
elsősorban a tevékenységüket, működési lehetőségeiket meg-
határozó Szervezeti és működési szabályzat elemzésével fog-
lalkoztak, annak esetleges módosításával kapcsolatban szóltak 
hozzá a jelen lévők.
Érdekesség, hogy a Közalapítvány „örökölt” egy játszóteret és 
egy buszmegállót is, még a régi időkből. Ez azért fontos, mert 
ilyen létesítményeket üzemeltetni, karbantartani is kell, s erre 
az alapítvány nincs berendezkedve. Sokkal célszerűbb lenne, 
ha maga a város lenne a tulajdonos, csakúgy, mint a többi 
játszótér és buszmegálló esetében. Ezért úgy döntöttek, hogy 
a tulajdon átadása ügyében megteszik a szükséges lépéseket.
A továbbiakban a 2014-es tervekről esett szó, de döntést ezen 
az ülésen még nem hoztak. 
A közalapítvány alapfeladata kettős. Egyrészt támogatni kell a 
város fejlődését segítő civil és egyéb kezdeményezéseket, más-
részt bevételeket kell szerezni azért, hogy legyen miből támogat-
ni a célul kijelölt feladatokat. Az egyik bevételi forrást az adók 
1 %-ának számukra történő felajánlásából beérkező összegek 
jelentik, ezért ezúton is kérik, hogy aki szívesen teszi, adóbe-
vallása során ajánlja föl annak egy százalékát a közalapítvány 
javára, melyből Fóton megvalósuló fejlesztéseket támogatnak.

Megnevezés: Fót Fejlődésért Közalapítvány
adószám: 19185617-2-13 

Könyvtári programok:
Február

Január 30.: 18:00:
KisalagCafe – irodalmi est, Fiókkönyvtár-Kisalag

Február 08.: 09:30-12:30:
„Családi szombatok a könyvtárban”: kézműves foglalkozás

Fiókkönyvtár-Kisalag
Február 22.: 13:30-16:30:

„Családi szombatok a könyvtárban”: kézműves foglalkozás
Gyermekrészleg

Február 28.: 18:00:
KisalagCafe –irodalmi est, Fiókkönyvtár-Kisalag

Március 08.: 09:30-12:30:
„Családi szombatok a könyvtárban”: kézműves foglalkozás

Fiókkönyvtár-Kisalag
Március 28.: 18:00:

KisalagCafe – irodalmi est, Fiókkönyvtár-Kisalag
Március 29.: 13:30-16:30:

„Családi szombatok a könyvtárban”: kézműves foglalkozás
Gyermekrészleg

Szeretettel várunk minden osztályt/csoportot interaktív előadásainkra a 
csoportvezetőkkel egyeztetett témában.

Minden hónapban tartunk kézműves foglalkozásokat, programjaink in-
gyenesek! Sok új könyv érkezett  könyvtárunkba, február elején érdemes 

betérni hozzánk és érdeklődni újdonságaink iránt.
Mindenkit szeretettel várunk.

Könyvtárosok

árpád-Házi Szent margit Sírjánál

A Római Katolikus Egyházközség tagjai évek óta elzarándokolnak január végén a Margitszigetre, Szent 
Margit kápolnájába, ahol meghitt szentmise keretében emlékeznek IV. Béla király szentéletű lányára, 
majd gyertyát gyújtanak, és egy-egy virágszálat helyeznek el a kolostorrom kertjében található Szent 
Margit sírhelyén.
Árpád-házi Szent Margit a dalmáciai Klisszán született 1242. január 27-én és 1270. január 18-án halt 
meg, azaz ekkor ünnepeljük évi születésnapját. Szülei, IV. Béla király és Laszkarisz Mária bizánci her-
cegnő a tatárjárás elől menekültek a Dalmát tengerpartra és a születendő gyermeket felajánlották az Úr 
szolgálatára, hogy fogadalmukkal megmentsék Magyarországot a tatárok további pusztításától. 
Margit ennek szellemében élte le rövid életét, 28 évét. Az önfegyelmezés és a keresztény szeretet példaképe 
lett. Az imádság erejével és bölcs tanácsaival valóban hozzájárult hazánk felemelkedéséhez, megerősödésé-
hez. Az időközben róla elnevezett, de akkor még Nyulak szigetén, a domonkos kolostorban élő királylány 
tiszta, puritán élete, kedves és okos egyénisége már életében méltó tiszteletet váltott ki nemcsak rendtár-
sai, de a kor neves személyiségei között is.

Joggal lehetünk büszkék arra, hogy nincs még egy olyan uralkodóház, 
amely annyi szentet adott volna a világnak, mint az Árpád-ház. Az ural-
kodásuk mintegy háromszáz éve alatt az alábbi tíz személy érdemelte ki 
példamutató, keresztény életével, csodás cselekedeteivel a szentté, illetve 
boldoggá avatást:
Szent István király+1038., Szent Imre herceg +1031., Szent László ki-
rály +1095., a szegények megmentője Nagy Szent Erzsébet királyné 
+1231., Boldog Cseh Ágnes +1280. (III. Béla unokája), továbbá IV. 
Béla három lánya: Szent Kinga lengyel királyné +1292., Boldog Jolán-
ta pomerániai királyné +1298., Szent Margit domonkos apáca +1270., 
majd Szent Erzsébet premontrei apáca +1297., (Nagy Szent Erzsébet 
lánya) és Árpád-házi Boldog Erzsébet +1338., III.András lánya, az Ár-
pád-ház utolsó sarja.
Az új időkben is avattak magyar személyeket szentté, illetve boldoggá. 
Pl. Apor Vilmos püspököt, Salkaházi Sárát, Batthyány Strattmann Lász-
lót. A Rákosi-féle kommunista diktatúrában vértanúhalált halt Sándor 
István szalézi szerzetest 2013 őszén avatták boldoggá. Folyamatban van 
más személyek mellett Mindszenty József hercegprímás és Márton Áron 
erdélyi püspök boldoggá avatása is.
Árpád-házi Szent Margit imádságára most is nagy szükség lenne.

M.K.

Szentmise a kápolnában 

Szent Margit a kápolnában 
található festményen

Közös ima Szent Margit sírjánál

Az énekkar Borka Zsolt vezetésével mélyítette el az áhítatot. 
Képünk még a mise előtt készült!




