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FÓTI HÍRNÖK

Választási ErEdményEk 
a március 2-án mEgtartott időközi 

polgármEstEr- és képVisElő Választáson

Polgármester választási eredmények

Bartos Sándor - független Dr. Mádly Zsolt – független
Takács István -

Magyar Szocialista Párt, Együtt- a Korszakváltók Pártja, 
Párbeszéd Magyarországért Párt, Demokratikus Koalíció 

1. szavazókör 201 35 103
2. szavazókör 190 13 100
3. szavazókör 229 18 105
4. szavazókör 183 12 116
5. szavazókör 134 20 116
6. szavazókör 109 14 132
7. szavazókör 130 18 145
8. szavazókör 82 13 147
9. szavazókör 86 35 198
10. szavazókör 173 28 104
11. szavazókör 184 22 104
12. szavazókör 94 20 80
13. szavazókör 154 21 88
14. szavazókör 102 21 111
15. szavazókör 105 20 127
16. szavazókör 105 26 138
ÖSSZESEN 2261 337 1913

50,12% 7,45% 42,43%
A 15.317 szavazóból összesen 4.511 személy vett részt a szavazáson. A részételi arány 29,45 %

Képviselő választási eredmények

Fábry Béla - 
Magyar Szocialista Párt, Együtt a Kor-
szakváltók Pártja,Demokratikus Koa-
líció,  Párbeszéd Magyarországért Párt

Madaras Ádám 
- független

Dr. Mádly Zsolt-
független

Sándor István-
JOBBIK

Varga József Csongor - 
független

1. szavazókör 94 161 24 38 21
9. szavazókör 87 42 7 15 180
ÖSSZESEN 181 203 31 53 201

27,06% 30,34% 4,63% 7,92% 30,04%
Az 1.947 szavazóból összesen 669 személy vett részt a szavazáson. A részételi arány 34,36 %

A fenti választási eredményeket a Helyi Választási Iroda kihirdette, a polgármester választáson Bartos Sándor, a képviselő választá-
son Madaras Ádám kapta a legtöbb szavazatot. Így Bartos Sándor lehet polgármester és Madaras Ádám képviselő.

Takács István azonban kifogást nyújtott be szavazó szállításra és kampánycsendsértésre hivatkozva.  Ilyen esetben a Helyi Választási 
Bizottsághoz,  majd utána a Területi Választási Bizottsághoz, végül Bírósághoz lehet fordulni. Lapzártánkkor még nem tudjuk, 
jogerős-e a választáson elért eredmény, vagy megsemmisítik azt.
Amennyiben a választási eredményt megsemmisítik, újabb időközi választásra valószínűleg már nem kerülhet sor az áprilisi or-
szággyűlési, az azt követő európai parlamenti választások miatt, valamint a közelgő őszi helyhatósági választások miatt.

Amennyiben a választási eredmények jogerőre emelkednek, Bartos Sándor és Madaras Ádám beiktatása március közepén megtörténhet.

szó értE a ház ElEjét!

Elgondolkodtató és érhetetlen szemrehányást kapott lapunk néhány személytől, amiatt, mert nem 
minden polgármester- és képviselő jelölt kampány anyaga szerepelt az újság választás előtt megjelent, 
februári lapszámában.

Mi sem értjük, miért nem élt a lehetőséggel több jelölt, de igyekszünk kikövetkeztetni, mi játszód-
hatott le a fejekben, hogyan gondolkodhattak a választásra készülve, ki hogyan akarta magát kedvező 
színben feltűntetni, terveit a lakossággal elfogadtatni, ha az újság adta ingyenes lehetőséget nem ter-
vezték kihasználni.
Ráadásul úgy tűnik, nem a Fóti Hírnököt kívánták mellőzni, mert városunk másik havilapjában, a Fót 
Café-ben sem találtuk a nálunk hiányzó anyagokat.

A legésszerűbb magyarázat az, hogy a novemberi választás előtt már bemutatkoztak a lapunkban, s 
úgy gondolták, hogy ahhoz képest újat már nem tudnak, vagy nem akarnak elmondani, s ezért nem 
is jelentkeztek a szerkesztőségünknél. Volt ilyen jelölt!

Mások kifogásolták, hogy miért nem szóltunk nekik, miért nem kértük mi, hogy legyenek szívesek, küldjék be az újság számára az elkép-
zeléseiket, az esetleges megválasztásuk utáni időszakra készített terveiket.
Nekik azt kell válaszolnunk, hogy a januári lapszámban, ugyan ezen a feltűnő, harmadik oldalon ajánlottuk föl az ingyenes megjelenés 
lehetőségét. Hogy még feltűnőbb, még szembetűnőbb legyen a lehetőség hirdetése, a legfontosabb tudnivalókat, a határidőket piros és 
kövér betűkkel szedtük, hogy még véletlenül se tudjon a tekintet átsiklani felette.
Aki ennek ellenére úgy nyilatkozott, hogy nem tudott erről a lehetőségről, illetve arra várt, hogy majd a szerkesztőség személyesen keresi 
fel, úgy gondoljuk, jobb, ha nem is lesz képviselő. Csak, akit nem érdekelnek a város hírei, történései az nem nyitja ki, az nem olvassa el 
az újságot, s ha ennyire nem törődik Fóttal valaki, akkor vajon miért akarja városunkat, a fóti embereket képviselni?
Aki pedig arra hivatkozna, hogy neki nem dobták be azt a példányt, amiben ez a felhívás megjelent, annak azt válaszoljuk, hogy aki 
képviselő, vagy polgármester akar lenni, attól elvárható, hogy maga is utána járjon a dolgoknak, különösen, ha ez a saját érdeke. Ha nem 
kapott újságot – bármilyen okból – kereshette volna a Polgármesteri Hivatalban, felhívhatta volna szerkesztőséget, stb. Aki azonban még 
a választási esélyei növelése érdekében sem tesz lépéseket, az hogyan járna el a város lakói érdekében? 

Még egy tanulság. Akik a felajánlott ingyenes felületet megtoldották fizetett felülettel is, mert több volt a mondanivalójuk, vagy nagyobb 
esélyt akartak maguknak szerezni, azok sikeresek lettek. Az őszi választások előtt Takács István polgármester-jelölt és Varga József Csongor 
használta ki így az újság adat lehetőségeket, s ők kapták akkor a legtöbb szavazatot, megnyerték az akkori választásokat. Most, a márciusi 
választás előtt, a februári lapszámban Bartos Sándor és Madaras Ádám  tette ugyan ezt, s csodák csodájára éppen ők nyerték el a polgár-
mesteri és a képviselői széket.

Tevékeny, odafigyelő és hatékony polgármestert és képviselőket szeretnénk!
Windhager Károly főszerkesztő

Így szavaztunk március 2-án!
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Bíztató költségVEtés 2014-rE
Február 27-én a képviselő-testület egy e célból összehívott rendkívüli 
ülésen elfogadta a bizottságok által már megvitatott, 2014-re szóló 
költségvetést. A mindössze félórás tárgyalás során sikerült megalkotni 
az Önkormányzat idei költségvetését, ami egyértelműen bizakodásra 
okot adó jel.
Három képviselő indítványára név szerint szavaztak a képviselők, 
amely a következő eredménnyel zárult: 6 IGEN, 1 NEM, 2 TAR-
TÓZKODÁS. Igennel szavazott: Bartos Sándor, Földi Pál, Gráf 
Mihály, Grigalek László, Lévai Sándorné és Pozderka Gábor.
Nemmel szavazott: Merkwart Krisztián. Tartózkodott: Fábry Béla 
és Koncz János. Hiányzott az ülésről: Szabó Mihály
Másnap, a Pénzügyi Bizottság elnöke, Lévai Sándorné a Fót TV 
meghívására a TV-n keresztül adott tájékoztatást a város költségve-
téséről, melyen lapunk főszerkesztője is jelen volt, s az ott elhang-
zottak alapján tájékoztatjuk mi is kedves olvasóinkat.

Lévai Sándorné beszámolója 
A 2013-as év pénzügyi szempontból sikeres volt. Bár a tervezett 
beruházások jelentős része nem valósult meg, de a pénzügyi keret 
rendelkezésre állt. Mivel nem költötték el, az összegek áthúzódva 
gazdagítják a 2014. évi lehetőségeket. Az elmaradt beruházások leg-
nagyobb része a Vörösmarty Mihály Művelődési Ház felújítására 
és utak építésére szolgált volna. Ez az összességében 1,2 milliárd Ft 
2014-ben kerülhet felhasználásra ugyan erre a célra.
A másik jelentős tétel, ami könnyíti a 2014-es esztendő gazdálkodá-
sát, az adósságállomány állam általi átvállalásának a következménye. 
Már 2013-ban megszabadultunk az adósságunk 40 %-ától, 2014. 
február 28-ig azonban az állam a maradék 60 %-ot is magára vál-
lalta. Hatalmas tehertől szabadult meg Fót Városa, ahogy Magyar-
ország többi, korábban eladósodott települése is. Ez számunkra azt 
jelenti, hogy nem kell befizetnünk az esedékes kamatokat és a tő-
ketörlesztést az év hátra levő 10 hónapjában és persze majd azután 
sem. Ezzel a tehermentesítéssel 2014-ben 300 millió Ft kiadást nem 
kell kifizetni, s ez a 300 millió is a város fejlesztésére fordítható.
Jelentős megtakarításnak tekinthető, hogy az oktatási intézmények 
kikerültek a város költségvetéséből, már csak az épületek fenntar-
tásának, üzemeltetésének a költségei terhelik az önkormányzatot.

Mire fordítsuk az így felszabadult összegeket?
Fót jelentősen elmaradt fejlődésben, beruházásokban a környező 
településekhez képest. Most a kezünkben van a lehetőség, hogy a 
többletként jelentkező összegek felhasználásával elkezdődjenek a 
városfejlesztési beruházások, felújítások. Ez a terve a képviselő-tes-
tületnek. Olyan beruházások kezdődhetnek el végre, amiről eddig 
álmodni sem mertünk. Egyetlen akadályozó tényező lehet még, a 
bürokrácia. Ugyanis a beruházások megkezdéséhez szükséges szak-
hatósági engedélyek beszerzése köztudottan lassan és nehézkesen 
zajlik, s a közbeszerzési eljárások is a legtöbb esetben hónapokat 
igényelnek a kivitelezésre jelentkező vállalkozások kiválasztása so-
rán. Ezek a tényezők azonban nem akadályozhatják meg, legföljebb 
csak lassíthatják a fejlesztéseket. 

A legfontosabb megoldandó feladat a városközpont és a városháza ki-
alakítása, melynek hiánya nagyon zavaró. Elsődleges cél a történelmi 
városközpont rendbe tétele, a reformkori elképzelésnek megfelelően. 
Abban a korban zárkózott föl az ország élvonalához, akkor vált híressé 
Fót. Ezt a hangulatot kellene tükröznie ma is a település magjának. Jó 
dolog, hogy a költségvetés készítése során a képviselők rákényszerül-
nek arra, hogy áttekintsék a város teljes életét, mit is akarunk támo-
gatni, felújítani. Szintén a reformkorba nyúlik vissza az az egyre erő-

sebben kitapintható igény, hogy legyen rendszeresen működő piaca a 
városnak. Mindig is a központban, a városháza körül voltak a piacok. 
Mi is a leendő városháza közelében, közvetlenül mögötte képzeljük el 
a piacot. Az önkormányzat már ki is tisztított egy alkalmas területet, 
ahol alkalmanként tartottunk is már sikeres piaci napokat. 

330 millió Ft-ból építünk egy 80 személyes bölcsődét, ebből 150 
millió Ft EU-s támogatásból elnyert összeg. Ezzel megoldódhatna 
az a gond, amivel a Budapest környéki településeken mindenütt 
küzdenek. A régi épület teljes felújításával, valamint hozzáépítéssel 
egy korszerű, minden igényt kielégítő intézménnyel gyarapodhat a 
város, a munkába állást fontolgató kisgyermekes anyukák örömére.

Nagyberuházásnak számit a Barackos területének fejlesztése. A te-
rület főleg magántulajdonosok kezében van, de van benne önkor-
mányzati tulajdon is. El kell kezdeni a közművesítést, mert egyrészt 
ez által a terület értéke jelentősen megemelkedik, másrészt megkez-
dődhet a használatba vétele, beindulhat az iparosodás és a lakóterü-
let beépülése. Mindennek a következményeként az eljövendő évek-
ben további önkormányzati bevételek származhatnak, amit majd 
szintén hasznos fejlesztésekre lehet fordítani.

A tó környékét is rendbe kell tenni. Már meg is hirdettük a kerí-
tés építési felhívást. Az elképzelések szerint a környék rendbetétele 
vonzhat majd oda is befektetőket, akik éttermet, büfét üzemeltet-

hetnek ott. Ez esetben az a terület a fótiak egyik kedvenc, kikapcso-
lódásra alkalmas területévé válhat ismét.

Elkészült még 2013-ban az igényesen kialakított, színvonalas kisalagi 
ravatalozó, amire büszkék lehetünk. Most szeretnénk a Vörösmarty úti 
régi ravatalozót is hasonló minőségben felújítani.

Sok gondot okoztak korábban a belvizek. Szükség van árkokra, 
csatornákra, záportározókra, átereszekre, amiket ki kell építeni. A 
város mérete miatt az nem megy rövid idő alatt, de már 2014-ben el 
akarjuk végezni legveszélyesebb helyzetben lévő utcák belvíz mente-
sítéséhez szükséges munkálatokat.

A Szabó Dezső utcai átkelőhely is sok gondot okoz az ott lakóknak, nincs 
járda és világítás a vasúthoz. Ezt is még az idén meg akarjuk csináltatni.

A Széchenyi utcai szennyvíz rendezése is gondot jelent. A Gyer-
mekváros a korábbi ígérettel ellentétben nem engedélyezte a 
szennyvíz befogadását. Itt kemény jogi tárgyalásokra van szükség 
a megoldás eléréséhez.

Rendes, szilárd burkolatot kap a tervek szerint a Baross utca, 
Czuczor utca, Géza fejedelem utca, Virág utca az idén. Valamint 
tettünk el pénzt a költségvetésben járdaépítésre és további játszó-
terek építésére is.

Fót város 2014-es költségvetése 3,7 milliárd forint. A bevételek 
egyensúlyban vannak a kiadási oldallal.
Átalakult az állami finanszírozási rendszer. Az állam feladat sze-
rint finanszíroz, de beleszámítják az adóerő lehetőséget, ami Fót 
estében igen jó. Az adók legnagyobb része a város közigazgatási 
területén működő vállalkozások által befizetett adókból szárma-
zik. Ezért fontos a jövőnk szempontjából a 30 hektáros Barackos 
bekapcsolása a termelésbe, hogy majd évek múltán az is növelje a 
város adóbevételeit. Ez még akkor is fontos, ha előbb kiadásokkal 
jár a számunkra. A helyi adóbevétel tervezett összege 2014-re 1,6 
milliárd Ft. Sajnos vannak be nem fizetett adók, amelyek azonban 
nem évülnek el. 500 millió Ft kintlevőséggel számol a város, ami 
öt év alatt gyűlt föl. Ezek behajtására tervek készültek, mert adót 
elengedni nem lehet. Akiben meg van a szándék az adóhátralék 
befizetésére, az kérhet részletfizetési lehetőséget a rendezéshez.

sajtóközlEmény
Fót Város önkormányzatának BEruházása környEzEttudatos 

FEjlEsztés és hatékony EnErgiaFElhasználás céljáBól
2014 /02/ 24

Az Új Széchenyi Terv Közép- Magyarországi Operatív Programja keretében finanszírozott projekt munkálatai 2013. márciusában 
kezdődtek és 2014. január végéig zajlottak. Ez sok türelmet és együttműködést kívánt az intézménytől és a kivitelezőtől egyaránt. A 
kivitelezés készre jelentését követően sikeresen lezárult a műszaki átadás- átvételi eljárás. A projekt során minden tervezett fejlesztési 
elemet sikerült megvalósítani. Az alkalmazott technológiával, gazdaságos beruházás keretin belül az iskola hosszú távú automatikus és 
megbízható üzemeltetésű lett. A megvalósult műszaki tartalom kiválasztása során kiemelt szempontot jelentett a beruházás időtállósága. 
A beruházás során megépült a kazán elhelyezésére szolgáló kazánház, a faapríték tároló valamint gépészeti rendszer. A tervezett rendszer 
teljesen automatikus működést tett lehetővé. Az önkormányzat tervei között szerepel, hogy a folyamatos tüzelőanyag ellátáshoz szüksé-
ges faaprítékot saját ellátásban biztosítsa a kazán működtetéséhez. A saját forrásból történő tüzelőanyag biztosítása eléréséig azonban a 
kereskedelmi forgalomban kapható faaprítékkal kell üzemeltetni a rendszert. A fóti iskola fejlesztésének megvalósulása követendő lehet 
más intézmények energiatudatos fejlesztésének megvalósítása során is. A fejlesztés(ek) eredményeként jelentős mértékű üzemeltetési 
költség megtakarítás és káros anyag kibocsátás csökkenés jöhet létre, mely közvetlenül és közvetve is hatással lehet a helyiek és a környe-
ző települések lakóinak környezettudatos gondolkodásának kialakításában.

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

Fót Város Önkormányzata az Új Széchenyi Terv Közép- Magyarországi Operatív Program keretén belül elnyert 69 066 023 Ft 
összegből a Fáy András Általános Iskola és Óvoda épületében komplex beruházást valósított meg. A projekt hosszú távú célja, 
hogy az intézmény hatékony energiafelhasználása és környezettudatos fejlesztése mellett jelentős megtakarítást érjen el.  A 
beruházás a város társadalmi felelősségvállalása szempontjából is kiemelt jelentőségű.

Így zajlik a TV interjú rögzítése

A költségvetést megalkotó képviselő-testületi ülés

Lévai Sándorné Franyó Zsolt TV főszerkesztő társaságában. a 
stúdióban
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FÓTI HÍRNÖK

ErdEi zsolt Európa-Bajnok

Erdei Zsolt – feltehetően utolsó ringbe lépésén - egyhangú pontozással legyőzte a grúz Salva Dzsomardasvilit március 8-án, Kecskeméten, 
s megszerezte a WBO félnehézsúlyú Európa-bajnoki címét. 
Erdei Zsolt – nadrágján a FÓT felirattal küzdött - végig uralta a 10 menetes mérkőzést. Korábban volt már amatőr világ- és Európa-baj-
nok, bronzérmes olimpián, majd profi ökölvívóként folytatta pályafutását. Profiként 33 mérkőzést nyert sorozatban. 2004 és 2009 között 
félnehézsúlyú világbajnok volt, 2009 novemberében pedig  egy másik súlycsoportban, cirkálósúlyban is világbajnoki címet szerzett. 2013-
ban szenvedte el egyetlen vereségét, ami azonban - többek szerint - nem gyengébb teljesítménye, hanem bírói hibák miatt történt. 
Madár azóta nem lépett szorítóba, egészen a mostanáig, ahol sokkal technikásabban, ésszel öklözve győzte le ellenfelét, aki pedig szemmel 
láthatóan erősebb, és rendkívüli állóképességgel bíró bokszoló volt, de folyamatos védekezésre szorult, s időnkénti hatalmas ütései elől 
Zsolt mindig ki tudott térni.
Madár májusban ünnepli a 40. születésnapját, s ezzel a megnyert mérkőzéssel szépen fejezte be versenyzését. A továbbiakban oktatni 
kívánja a fiatalokat boksziskoláiban.
Fót Város Önkormányzata 1 millió Ft-al támogatta Madár utolsó ringbeszállását, s többen leutaztak erre a mérkőzésre, Kecskemétre, hogy 
élőben szurkolhassanak a fóti sportolónak. Képünkön Bartos Sándor és Földi Pál nyújtja át az ajándékba hozott tortát.

FÓT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERÉTŐL 
2151 FÓT, VÖRÖSMARTY TÉR 1. Tel.: 1211535-365, 535-375, 535-385, 535-395 Fax: HU 358-232

 Ügyiratszám:265-3/2014.

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Fót Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában álló, alábbi ingatlant - a 
jelen ajánlattételi felhívás útján, egy fordulós nyílt eljárásban - bérbe kívánja adni.

1./ Az ajánlatkérő megnevezése: Fót Város Önkormányzata.
2.1 Az ajánlatkérő székhelye:      2151 Fót Vörösmarty tér 1.
3./ Az ajánlatkérő képviselője:    Pozderka Gábor alpolgármester
4./ Az ajánlatkérő egyéb adatai:   Tel/fax: 27/535-375, 27/358-232.
5./ A bérbe adni kívánt ingatlan megnevezése:
2151 Fót, Kossuth Lajos u. 38. szám alatti volt Pizzéria épülete
6./ A bérbe adni kívánt ingatlan helyrajzi száma: 1617 hrsz.
7./ A bérbe adni kívánt ingatlan címe: 2151 Fót, Kossuth L. u. 38.
8./ A bérbe adni kívánt ingatlan jellemzői:
fő épületének alapterülete: bruttó 66 + 21 m

fő épülethez tartozó földterület alapterülete: bruttó       345   m”
A bérlemény önálló közüzemi mérőórákkal ellátott (víz, gáz, villany).
(Az ingatlan korábban melegkonyhás éttermi vendéglátóhelyként üzemelt.)

9./ Az Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a bérbe adni kívánt ingatlan kiszolgáló egységei (konyha, tároló, mosogatók 
stb.) felújításra szorulnak. 

10.1./ A bérbeadás tervezett időtartama: 3 év határozott időtartam (36 hónap), amely jogviszony — mindkét fél szerződésszerű teljesítése 
esetén, és a felek kölcsönös elégedettsége esetén, a bérleti szerződésben foglalt feltételekkel, írásban - meghosszabbítható.

10.2./ A bérleti szerződés megkötésének feltétele: a nyertes ajánlattevő által megajánlott havi bérleti díj alapulvételével, 3 (azaz három) 
havi bérleti díj, mint óvadék megfizetése.

11.1./ Az Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket arról, hogy a jelen ajánlattételi felhívás tárgyát képező Ingatlan hasznosítása tekintetében 
nyertes ajánlattevő: a legmagasabb összegű havi bérleti díjat ajánló (nettó Ft + vonatkozó jogszabály szerinti ÁFA bontásban). Az Ajánlatkérő 
tájékoztatja az Ajánlattevőket arról, hogy a benyújtott ajánlatokban a havi bérleti díj meghatározásánál legalacsonyabb összegként nettó 127.914 
Ft (azaz egyszázhuszonhétezer-kilencszáztizennégy forint nettó összeg + vonatkozó jogszabály szerinti ÁFA) havi bérleti díj jelölhető meg. Aján-
latkérő tájékoztatja továbbá az Ajánlattevőket, hogy a bérleti díj összege a KSH által közzétett infláció százalékával emelkedik évente.

11.2./ Az Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevő figyelmét arra, hogy az általa kidolgozandó ajánlatában
11.2.1./ egyrészről meg kell jelölnie az ajánlat tárgyát képező ingatlan hasznosítása ajánlott ellenértékét (bérleti díj havi mértékét, nettó 
forint + vonatkozó jogszabály szerinti ÁFA bontásban), továbbá
11.2.2./ a 11.2.1./ alpontban rögzített, ajánlott bérleti díj emelésével összefüggő befektetői javaslatát,
11.2.3./ a 11.2.17 alpontban rögzített, ajánlott bérleti díj ún. beszámításával összefüggő befektetői javaslatát, valamint
11.2.47 a bérlő által fontosabbnak tartott (bérleti) szerződéses rendelkezéseket, szerződéses vállalásokat.

127 Az ajánlat benyújtásának módja, szabályai:
12.17 Az ajánlattevő ajánlatát zártan, cégjelzés nélküli borítékban, Pozderka Gábor alpolgármesternek címezve, legalább öt példányban 
nyújthatja be (2 eredeti példány, 3 egyszerű másolat). A borítékon a következő adatokat kell feltüntetni:
„Fót 1617 hrsz-ú, 2151 Fót, Kossuth L. u. 38. szám alatti volt Pizzéria hasznosítása”;
„Ajánlattételi határidő: 2014. április 15. 9.00 óra”;
„Az ajánlattételi határidő előtt nem bontható fel!”;
Az Ajánlattevő képviselője az 1. eredeti példányt minden oldalon eredetiben, cégszerű aláírással, magánszemélynél eredeti aláírással, illetve 
a meghatalmazott aláírásával ellátva kell az ajánlat benyújtására nyitva álló időpontban és helyen, az adott pályázatra utaló jelzéssel, sze-
mélyesen vagy meghatalmazott útján beadni (névaláírással).

13.17 Az ajánlattétel benyújtásának határideje: 2014. április 15. napja (nap) 9.00 óra.

13.2./ Az Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét arra, hogy a jelen ajánlattételi felhívás keretein belül összeállított ajánlatokat úgy kell be-
nyújtaniuk, hogy az ajánlat az ajánlattételi felhívás jelen pontjában meghatározott határnapig igazoltan beérkezzék és az Ajánlatkérő és a nevében 
eljáró munkaszervezete. Fót Város Önkormányzatának számára rendelkezésre álljon (személyes, vagy meghatalmazott útján történő benyújtás).

15./ A beérkezett ajánlatok felbontásának helye: Fóti Közös Önkormányzati Hivatal (2151 Fót, Kossuth Lajos u. 1.), Fóti Közös Önkor-
mányzati Hivatal Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály 52. Iroda.

Záradék:
A jelen ajánlattételi felhívást Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, a Képviselő¬testület 2014. február havi rendes ülésén 
meghozott 108/2014. (11.19.) KT. határozatával fogadta el, és hagyta jóvá.

Fót, 2014. március 7.
 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a fenti ajánlattételi felhívás kivonatos, a felhívás telje szövege a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal-ból kikérhető!

Tisztelt Fótiak!
Köszönöm, hogy szavazatukkal támogatták polgármesterré választásomat.

Ígérem, hogy szülővárosom érdekeit fogom szolgálni.
Bartos Sándor
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XViii. kis küküllő-mEnti  BorVidék BorVErsEnyE BalaVásáron

Erdélyi testvér-településünkön, Balavásáron, március első hétvé-
géjén zajlott a szokásos borverseny az ott megszokott rendezési 
szokások szerint. Ilyen ünnepi eseményre mindig meghívják a 
fóti önkormányzatot, s illik is eleget tenni a meghívásnak. Az itt-
honi polgármester - és képviselő-választás miatt kisebb létszám-
mal indultak útnak azok, akik tiszteletüket tették Balavásáron. 
A küldöttséget Pozderka Gábor alpolgármester vezette, rajta kí-
vül Grigalek László és Szabó Mihály képviselők, dr. Péter Imre 
külső bizottsági tag, és Zahar Ildikó, a Polgármesteri Hivatal 
beruházási ügyintézője vett részt a jeles eseményen.
Pozderka Gábor beszámolója szerint pénteken hajnalban indul-
tak, s délutánra érkeztek meg. A szokásos rendkívül szívélyes 
vendéglátás az ottani önkormányzat épületében zajlott, a vacso-
rát is a helyi képviselők készítették. 
Másnap vettek részt a borverseny ünnepélyes és egyben vidám 
ceremóniáján. A versenyre 220 bormintát neveztek be a terme-
lők, a mintákat csütörtökig kellett leadni, s pénteken már három, 
szigorúan szakmaibeliekből álló zsűri értékelte azokat. A nálunk 
szokásos társadalmi zsűri ott nem működött, ám a szombati na-
pon a kóstolgatás mellett a szászcsávási cigányzenekar muzsikájá-
ra, már a nótázás is beindult.
A benevezett borok többsége fehér, s az ottani ízlésnek megfelelő-
en jelentős számuk félédes volt. A tapasztalatok szerint a 2013-as 
esztendő nem kedvezett a boroknak, bár a termés bőséges volt, de 

a minőség, a cukorfok és a savharmónia nem volt kimagasló. 
A fóti küldöttség rendhagyó módon a vendéglátóknak egy kisebb, fából 
készült pálinkás hordót vitt ajándékba. A kirándulásba még belefért 
Szováta meglátogatása is, ami azért érdekes, mert amilyen tömeg hul-
lámzik az utcákon és a fürdőben nyárom, most annyira néptelen volt a 
város. Utazóink vasárnap igyekeztek haza, hogy még az itthoni választás 
zárása előtt megérkezzenek, hogy szavazhassanak.
A következő találkozásra balavásári barátainkkal, várhatóan valamelyik 
fóti önkormányzati rendezvényünkön kerül sor.

Viszonylagos a nyugalom Bátyú-Ban

Friss, még alig egy éves testvértelepülésünk Bátyú, Kárpátalján található, a magyar-ukrán határtól alig 30 km-re. Aggódunk értük, ezért egy-
re sűrűbben mennek és jönnek a levelek, természetesen email-ben. Molnár Krisztina kapcsolattartó tájékoztatása szerint a Bátyúról érkező 
üzenetek alapján, az izgalmon és aggodalmon kívül, nincs baj Kárpátalján. Általános katonai mozgósítást nem rendeltek el, csak készenléti 
állapotban vannak, s önkénteseket toboroznak. A bátyúiak elítélik az orosz beavatkozást, s maguk is megfordultak néhányan Kievben, a 
Májdán-on. Egyébként élénken érdeklik őket a fóti események, szurkolnak nekünk, hogy legyen végre sikeres a polgármester-választásunk. 
Reméljük, hogy az ukrajnai kisebbségi nyelvtörvény eltörlését megszavazó ukrán parlament visszaállítja a nemzeti kisebbségek, így a magyar-
ság nyelvhasználati jogait, s talán végre nem lesznek hátrányban az ottani magyarok ebben a tekintetben.

A Kis Küküllő-menti Borrend, köztük Sagyebó István polgármester

Koncz Csaba balavásári alpolgármester, dr. Péter Imre, Pozderka Gábor 
és Zahar Ildikó

Vendéglátó hölgykoszorú

Fót városban kötöttek házasságot:
Kristof Béla Szabolcs és Szikora Éva

Wöller Károly Kálmán és  Matus Melinda
Gratulálunk, sikerekben gazdag, boldog életet kívánunk!

Fót városban hunytak el:
Póczak István/1938./
Kovács János/1943./

A szeretteiket elvesztő családok fájdalmában osztozunk!
Fót, 2014. március 6.    Bese Lászlóné anyakönyvvezető

anyakönyVi 
hírEk

FigyElEm! adatgyűjtés Folyik a VárosBan
A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) a korábbi évek gyakorlatához hasonlóan önkéntes adatszolgáltatáson alapuló lakossági adatfelvéte-
leket hajt végre számos településen, köztük Fóton is.
A felvételek az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program szerinti nyilvántartási száma, neve és időszaka.
1539 Munkaerő-felmérés és kiegészítő felvételei, 2014. 01 – 12 hó
1942 A lakosság utazási szokásai, 2014. 01., 04., 07., 10. hó
Az adatfelvételeket a Statek Kft igazolvánnyal ellátott összeírói végzik. A mintafelvétel reprezentatív, vagyis a címek kijelölését véletlenszerű 
kiválasztással hajtják végre. A válaszadás nem kötelező!
Az adatfelvételek kizárólag statisztikai célból történnek. Az egyéb adatokat bizalmasan kezelik, azok mások számára nem hozzáférhetők. 
Az adatgyűjtés során as hatályban lévő törvények szerint járnak el.
A lakosság és az önkormányzat részére munkanapokon 8.00 és 16.30 óra között a 06-1-345-6676 telefonszámon adnak további felvilágo-
sítást. Az adatgyűjtés módszertanáról és a kutatási eredményekkel kapcsolatban a www.ksh.hu honlapon lehet tájékozódni.
Ezt a tájékoztatást Benoist György főosztályvezető aláírásával juttatták el az Önkormányzathoz, kérve a lakosság tájékoztatását.

Akárkit, akármire is hivatkozik mégsem célszerű azonnal beengedni. Különösen az idősebbek legyenek óvatosak, és gyanakvók. Győződjenek 
meg a bejutni szándékozó személyek valódiságáról még mielőtt kaput nyitnának.. Kérjék el a fent nevezett cég által kiállított igazolványu-
kat, s nyugodtan közöljék velük, hogy várjanak kint az utcán, amíg felhívják az itt megadott telefonszámot és megkérdezik, hogy valóban 
a Statisztikai Hivatal megbízásából érkezett-e az illető. Amelyik kérdezőbiztos ettől zavarba jön, vagy tiltakozik, esetleg mire kimegyünk 
újra a kapuhoz és már nem találjuk ott, az bizonyára hamis szándékkal akart bejutni hozzánk. Ilyen esetben azonnal hívjuk föl a fóti 
rendőrjárőrt (06-70-321-3107), vagy polgárőrséget (20-315-7685) és igyekezzünk használható személyleírást adni. Ha sikerül, mondjuk 
el, milyen gépkocsival érkezett és távozott az illető. Nem árt az óvatosság!

a szerk

kisVEndéglő lEsz a döményi házBól
A Vörösmarty téren, a történelmi városközpontban áll egy nagyon-nagyon öreg 
parasztház. Hosszú tornácos, nyeregtetős épület, amely az átalakítások ellenére még 
őrzi az Öregfalu jellegzetes beépítési formáját, jegyeit. Nagy udvarán régi gazdasági 
épületek állnak. Ismereteink szerint a ház már akkor is állt, amikor a Károlyi-Ybl 
templomot kezdték építeni, azaz közel 200 éves lehet. A közelmúltban kis híján 
ledózerolták, modern üzletház épült volna a helyén, de sikerült megmenteni és 
helyi védelem alá helyezni. 
Döményi János tulajdonos elhatározta, hogy eredeti stílusában felújítja ükszülei 
házát és kisvendéglőt alakít ki a műemlék környezetben lévő ingatlanból. Megkez-
dődött a munka és nagy meglepést keltve előbukkantak a gerendákon, a fameny-
nyezeten a gyönyörű, festett, növény motívumok. Még ki tudja, milyen értékeket 
rejteget ez az öreg épület. Döményi úr a gazdasági épületeket is rendbe hozatja, az 
istállót, a kamrát, a szénatároló padlást. 

Elképzelése szerint a kisvendéglő régi fóti ételeket fog kínálni. Nyáron a kerthelyiség is megnyílik, onnan lehet majd gyönyörködni a fóti 
templom szépségében. Reméljük, e tiszteletre méltó elképzelés hamarosan megvalósul és Fót újabb egyedi értékkel lesz gazdagabb. 

Molnár Krisztina

készül a károlyi istVán szoBor

Jól halad a Fótot a reform korban híressé és az ország jelentős közéleti telepü-
lésévé tevő, a szabadságharcban a Károlyi huszárezredet létrehozó jeles férfiú 
szobra, amelyet Orbán Előd szobrászművész készít. A vázlatrajzokat követő-
en első lépésként elkészült a makett jellegű kisméretű viasz szobor, második 
lépésként pedig a már életnagyságú agyagszobor. A köztéri szobrokat elbíráló 
és majd engedélyező lektorátus kiszállt az agyagszobor elemzésére, melyen 
részt vett Pozderka Gábor alpolgármester és Molnár Krisztina közművelődési 
referens. A szakértők néhány apró finomítási javaslat mellett jóváhagyták a 
szobor márványból történő elkészítését is. A fiatal szobrászművész bemutatta 
tervezett alkotását gróf Károlyi Lászlónak és feleségének, Erzsébet asszony-
nak, akik szintén segítették javaslataikkal a minél élethűbb és a kor legna-
gyobbjai közt számon tartott ősük egyes tulajdonságainak szoborban történő 
megjelenítését. 
Az Olaszországból várt márványtömb megérkezését követően Orbán Előd 
azonnal hozzákezd a kőfaragáshoz, hogy augusztus 20-án ünnepélyesen fel-
avathassa a város új díszét az Óvodakertben. Képünkön az életnagyságú agyagszobor zsűrizését mutatja. A szobrot a művész kérésére még 
nem mutatjuk be, mivel azon a kapott észrevételek alapján kis mértékben még változtatni fog.

Jobb szélen kockás ingben a művész
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Megkérdeztük a vásárlókat, mennyire elégedettek a piaci na-
pon felkínált árúk minőségével és árával. A vásárlók több mint 
négyötöde (81,2%) nagyon elégedett volt a minőséggel, 15,9%-
uk közepesen és elenyésző hányaduk (2,9%) mondta, hogy egy-
általán nem elégedett (3. Ábra). Ami az árakat illeti a vásárlók 
elégedettségi mutatója  ennél mérsékeltebben alakult. A látoga-
tók 58,8%-a nagyon elégedett, 35,3%,-a közepesen, míg a nem 
elégedettek aránya majdnem 6%  (4. ábra). Felmérésünk fontos 
következtetése, hogy a vásárlói elégedettséget nagy mértékben 
befolyásolhatja, van-e lehetőség kóstolásra. A piacüzemeltető-
nek érdemes erre kiemelt figyelmet fordítani, ami a termelő és 
a vásárló közötti, a bizalmi elvre alapozott kapcsolatépítés egyik 
nagyon fontosabb eszköze.

Arra a kérdésre, hogy szokott-e környékbeli piacon vásárolni, a 
megkérdezettek háromnegyede válaszolt igennel. A többségük 
Veresegyházát, vagy Budapesti piacot (Újpest, Lehet tér, Bos-
nyák tér) említett.  A vásárlók közül sokan aláírásukkal is ki-
fejezték tetszésüket a piaci napon külön sátorban kifüggesztett 
szabadidőpark és piac látványtervről. A válaszadók több mint 

97%-a tartaná szükségesnek, hogy Fóton, ugyanezen a helyen 
megépüljön az állandó piac (5. ábra). Közel 93%-uk pedig ki-
fejezte szándékát, hogy rendszeres vásárlója kíván lenni a helyi 
termelői piacnak (6. ábra). 

A piac elhelyezésére, sokrétű építészeti, városrendezési és közös-
ségi szempontok alapos mérlegelése után már 2012. év elején 
sikerült az ideális helyszínt megtalálni, amely kerékpárral, vagy 
gépkocsival Fót minden városrészéből jól megközelíthető. A 
katolikus templomtól a Czuczor Gergely utca felé elindulva, a 
nemrég hivatalosan „Piacköznek” elnevezett kis utcán át mind-
össze hárompercnyi gyaloglást igényel a „piactér” megközelítése. 
A Piacköz-zel szomszédos ingatlan Önkormányzat általi megvá-
sárlása lehetővé teszi a piaci kiszolgáló melléképületek jogszabályi 
követelményeknek megfelelő mielőbbi megépítését. A Márton 
patakkal és a Mogyoródi patakkal határolt természeti környezet, 
páratlan értékkel bíró, ideális helyszínt biztosít egy városi szaba-
didőpark megépítéséhez. A piac céljára kijelölt, teljes területre a 
HÉLIA mintaprojektben elkészült tervek támpontként szolgál-
nak az Önkormányzat számára a piac és parkoló, a közművek és 
a parkok további tervezéséhez, amelyet mielőbb el kell kezdeni 
ahhoz, hogy a kulcsrakész piac első üteme legkésőbb 2014. szep-
tember elején átadható legyen Fót város közösségének. 

Dr. Vörös Mihály
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5. ÁBRA: SZERETNÉ-E, HOGY MEGNYÍLJON AZ ÁLLANDÓ TERMELŐI PIAC 
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6.ÁBRA:  TERVEZI-E, HOGY RENDSZERES VÁSÁRLÓJA LESZ A HELYI TERMELŐI 
PIACNAK?

hElyi tErmElői piac a Fóti Vásárlók szEmszögéBől
Az állandó helyen és rendszeresen üzemelő helyi termelői piac fej-
lesztésének előkészítéséről korábbi cikkeinkből tájékozódhattak az 
olvasók. Az ellenőrzött forrásból származó, jó minőségű helyi élel-
miszerek és kézműves termékek lakosság körében történő népsze-
rűsítését, valamint árusítását célzó alkalmi piaci napok szervezésével 
az Önkormányzat a képviselő-testület 2013. október 30-ai hatá-
rozata alapján az EUROPARITÁS Kft-t, mint projektgazdát bízta 
meg (referenciáiról a HÉLIA mintaprojekt keretében a Fóti Hírnök 
2014. januári számában számoltunk be).
Alábbi írásunkban a 2013. november-december folyamán, a leendő 
piac helyszínén (Shell Kút mögött, Mogyoródi pataknál) megtar-
tott alkalmi piaci napokon („Kamrafeltöltő Piaci Nap”, „Adventi 
Piac és Vásár”) elvégzett kérdőíves felmérés főbb megállapításait 
adjuk közre, amelyek fontos üzeneteket hordozhatnak mind a piac 
jövőbeni vásárlói, mind a kulcsrakész piac megvalósításán munkál-
kodó Önkormányzat számára. 

A helyi termelői piac potenciális vásárlói körének felméréséhez 
megkérdeztük a piaci napok látogatóit, hogy Fót mely városrészé-
ben laknak. A kapott válaszok alapján megdőlni látszik az a korábbi 
feltételezés ˘és hiedelem, hogy a külső városrészekben lakó fótiak 
nem fogják majd látogatni a piacot. Felmérésünk rámutatott (1. 
ábra) hogy a kisalagiak körében ugyanakkora (31,0%) népszerű-
ségnek örvendenek a „piaci napok”, mint a városközpontban élők 
számára. Ennél valamivel kisebb arányban (20,7%) látogatták a 
piaci napokat a fótújfaluiak, és csak nagyon kevés látogató jött Fó-
tligetről (3,5%). Ez arra hívja fel a figyelmet, hogy ebben az új 
városrészben, ahol viszonylag sok kisgyermekes család él, jól meg-
választott marketing eszközökkel nagyobb gondot kell fordítani a 
jövőben a reklámra.

Az épülő piac lakosság körében történő népszerűsítése, a marke-
ting eszközök jövőbeni megválasztása szempontjából nagyon fontos 
másik kérdés volt, honnan, milyen forrásból értesültek a vásárlók 
a piaci napokról. Talán nem meglepő, hogy a legfontosabb infor-
mációforrásnak a havi ingyenes folyóirat, a Fóti Hírnök bizonyult 
(2. ábra), amelyet a látogatók több mint egyharmada (37,8%) je-
lölt meg. A lakosok közötti intenzív információcsere, a „szájrek-
lám” fontosságára hívja fel a figyelmet, hogy a látogatók mintegy 
negyede (25,6%) az ismerősén keresztül értesült a piaci napokról. 
A fontossági sorerendben következő információforrás az Internet 
volt, amelyet a látogatók csaknem egyötöde (18,9%), jelöl meg. Ez 
annak köszönhető, hogy rendszeresen megjelentetjük a piaci napi 
plakátot a „Fóti Piac” blogon http://fotipiac.blogspot.hu és a FA-
CEBOOK-on is http://www.facebook.com/FotiPiac. Az Internet, 
mint információforrás, ma nemcsak a fiatal generáció számára lehet 
fontos, hanem a középkorúaknak és az idősebbek bizonyos rétegé-
nek ugyanúgy. Meglepő tapasztalat, hogy a plakátok és a szórólapok 
a többi marketing eszközhöz viszonyítva egyelőre igen kicsi jelen-
tőséggel bírnak (plakátot említők aránya csak 13,3%, a szórólapé 
4,4%). Ennek egyik oka lehet a sajnos városszerte hatékonyan mű-
ködő „plakáttépdesők” közösségietlen magatartása. 

Tisztelt Móczár Béláné!
Ezúton kérek elnézést a lakossági fórumon elhangzottakért!

Bartos Sándor
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Fót város Fóti Városszépítő Egyesülete - csatlakozva Kovács Szilvia ötletgazda (Karcag) 

által létrehozott „A legszebb konyhakertek” – Magyarország legszebb konyhakertjei országos 

programhoz - meghirdeti a helyi

„A legszebb konyhakertek” című programot/versenyt

A program célja: A lakosság ösztönzése arra, hogy saját, rokonai, vagy barátai udvarán, kertjében
alakítson ki és termesszen maga és családja számára minél több konyhakerti zöldséget, gyümölcsöt.

A programban történő részvétel feltételei: 
 az illető a programhoz önként kíván csatlakozni,
 rendelkezik saját tulajdonú vagy számára megművelésre átengedett 
 balkonnal, kerttel, udvarral, telekkel, földterülettel, ahol
 konyhakerti zöldségeket/gyümölcsöket termeszt.

Nevezési kategóriák:
 Balkon: Erkélyen kialakított
 Mini: 10 – 50 m2

 Normál: 50 m2 felett
 Zártkert 1.: Zöldség
 Zártkert 2.: Gyümölcsös
 Zártkert 3.: Vegyes (zöldség és gyümölcs)
 Közösségi: Csoportok, szervezetek által megművelt kertek

Jelentkezési határidő: 2014. április 15.

Jelentkezés módja: A Jelentkezési lap kitöltése és leadása

Jelentkezési lap kérhető és leadható: 

 Fóton a Dózsa György utca 29-31 szám alatt található Gazdaboltban

 A második helyszín egyeztetés alatt, további információ a Fóti Városszépítő Egyesület 
honlapján található: varosszepitok.hu/

Jelentkezhet: a balkon, kert, udvar, telek, földterület tulajdonosa, vagy annak megművelője.

Jelentkezéskor, illetve a verseny idején szívesen vesszünk fotók készítését a balkonról, kertről, mely 
segíti a bírálók munkáját. Az országos díjra jelöléshez ez elengedhetetlen lesz!

Elvárások és egyben a bírálat szempontjai:
1. A kertben minimum 5, az erkélyen/balkonon 5 edényben elhelyezett, 3 különböző

konyhakerti növény termesztése történjen
2. A növények megválasztása szabadon lehetséges, mindenki igényének megfelelően

3. A megművelt terület legyen ötletesen kialakított, szép, megfelelően gondozott,
gyommentes, és egyben hasznos

4. A kert rendezett környezetben helyezkedjen el
5. A megtermelt zöldségek/gyümölcsök minősége megfelelő legyen
6. Vegyszerhasználat esetén kötelező a naprakészen, szabályosan vezetett Permetezési napló
7. Előnyt élvez a komposztálás, a bio/öko módszerek alkalmazása és öntözés esetén a 

csatorna/esővíz használata
8. Külön előnyt élvez, ha a kert madárbarát kert: található benne madáretető, madáritató, és 

madárodú. (A kertet madárbaráttá lehet minősíteni – de nem kötelező – a www.mme.hu
oldalon található útmutatás alapján.)

Díjazás: Kategóriánként az első három helyezés és indokolt esetben különdíjak odaítélése a település 
szervezésében.

Országos díjazás: a programhoz kapcsolódó „Magyarország legszebb konyhakertje” díjra történő
jelölésre, minden kategória első helyezettje lesz jogosult a helyi zsűri által tett külön ajánlás alapján.

Országos díj:
• Bronz kisplasztika – Györffy Sándor, Munkácsy és Magyar Örökségdíjas karcagi 

szobrászművész alkotása

• Oklevél - Miniszteri aláírással,

melyet az Országos Eredményhirdetésen ünnepélyes keretek között Dr. Fazekas Sándor
vidékfejlesztési miniszter úr ad át Kovács Szilvia ötletgazdával a Vidékfejlesztési Minisztérium 
Darányi Ignác termében.

A kertek megtekintése: 2 alkalommal (május 5 - augusztus 31 között) történik előzetes időpont 
egyeztetés alapján.

Eredményhirdetés: Várhatóan szeptember 19-ig bezárólag.

Várjuk minden zöldség/gyümölcs termesztő kertművelő jelentkezését!

Fót, 2014.02.28.

Kump Edina
Fóti Városszépítő Egyesület

                                edina@okopack.hu

 

 

JJeelleennttkkeezzééssii llaapp
Jelentkező neve: ____________________________________________________________________

Nők esetében születési név: ___________________________________________________________

Címe: _____________________________________________________________________________

Elérhetősége (telefon, e-mail): _________________________________________________________

Minősége:  Tulajdonos  Megművelő

A benevezett konyhakert címe:

__________________________________________________________________________________

Nevezési kategória:  Balkon: Erkélyen kialakított  Zártkert 1.: zöldséges
 Mini: 50 m2-ig  Zártkert 2.: gyümölcsös
 Normál: 50 m2 felett  Zártkert 3.: vegyes
 Közösségi: csoportok, szervezetek

Fotót várhatunk-e a kertről?  Igen  Nem  Még nem tudom

A megművelő mikor található általában a kertben? _________________________________________

__________________________________________________________________________________

A Jelentkező és a balkon/kert/ udvar/ telek/földterület Megművelője ezen jelentkezésével kinyilvánítja, hogy „A 
legszebb konyhakertek” – Magyarország legszebb konyhakertje 2014-es programban önként vesz részt, a 
nevezés feltételeit elfogadja és egyben hozzájárul ahhoz, hogy a zsűri tagjai, - előzetes időpont egyeztetés után -
két alkalommal (május 01. és augusztus 31. között) kertjét megtekintsék. 
FONTOS! Az azonosítás érdekében a beküldött fotón kérjük feltüntetni, hogy mely kertről készült! 

Bírálatnál előny: Öko/bio-módszerek alkalmazása, komposztálás, öntözés lehetőleg csapadék vagy 
csatornavízzel, régi, népi módszerek alkalmazása, madárbarát kert kialakítása (madáretető, madáritató és odú.)
Vegyszer használata esetén a Permetezési napló naprakész, szabályos vezetése kötelező!

Kelt: 2014. ____________________________

__________________________________

Jelentkező aláírása

Fóti Városszépítő Egyesület

Az ajánlat 3 szolgáltatásra kötött 24 hónapos határozott idejű szerződéssel, új lakossági előfizetők részére érvényes, meghatározott digi-
tális kábel (D.3) területen digitális TV-előfizetésre, valamint meghatározott VDSL/FTTH, ADSL és IPTV területeken, 2014. március 2-tól visz-
szavonásig. Az Invilág csomag havi előfizetési díja a próbaidőszakot követően megnövekszik a 180 naptári napos próbaidőszak alatt fel nem 
mondott Start Extra kiegészítő és a választott tévé minicsomag havi díjával. Az akcióban részt vevő minicsomagokat keresd weboldalunkon. 

Ha  most fizetsz elő Invilág csomagban tévét, internetet és telefont tartalmazó 
ajánlatunkra két év határozott idejű szerződéssel, akkor fél évig díjmentesen

- plusz tévécsatornákat is adunk egy választható minicsomagban

-  és 0 Ft-os percdíjjal hívhatsz minden hazai vezetékes számot csúcsidőn kívül,  
sőt az inviteleseket csúcsidőben is.

Megrendelés előtt érdeklődj munkatársainknál az adott lakcímen elérhető 
szolgáltatásokról, kedvezményekről, árakról és választható minicsomagokról.

Invitel Nap: Fót, Szt. Benedek park 69., minden héten csütörtökön 10.00–18.00 óráig
Értékesítőnk: Szentesi Árpád Tel.: +36 20 980 0404

Választható tévécsatornák, 0 Ft-os hívásdíjak

14
03

12
-A

Tévé, 
internet, 
telefon, 
extrák

Most hat hónapig több van benne

IN_33012124_tavaszi_FotiHirnok_186x268_140312-A.indd   1 2/14/14   10:25 AM

A                                          Zrt. 

munkatársakat keres
az alábbi munkakörökbe:

•	 autóvillamossági	szerelő	
•	 autószerelő
•	 autószerelő	csoportvezető
•	 karosszérialakatos
•	 gumiszerelő
•	 kocsitakarító

Az állások részletes leírása és a jelentkezési feltételek megtalálhatók
a http://www.volanbusz.hu/jobs.php honlapon.

Munkavégzés helye:
Fót	(EGB	Park)

Jelentkezési határidő:
2014.	március	21.

További információ:
Dobos	Sándor	tel:	+36-70-330-6377

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

a lEgszEBB konyhakErt



2014. március www.decens.eu • folyóiratainkFÓTI HÍRNÖK 14 15

N
E

V
EL

ÉS
-O

K
TA

TÁ
S

N
E

V
EL

ÉS
-O

K
TA

TÁ
S
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FÓTI HÍRNÖK

Hirdetés

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!

Idén a tél egy hosszú hétvégére esett. Méghozzá arra a hétvégére, amelyikre még szeptemberben a sítáborunkat beterveztük. Micsoda előrelátás! 
Több éves rutin és tapasztalat, kiváló kapcsolatok a meteorológiai állomással, nagymamák buzgó imádsága? Igen, mindezek szükségesek 
voltak ahhoz, hogy abban a kivételes helyzetben lehessünk, hogy elmondhassuk: mi idén is láttunk telet.

(hó)határon innEn és túl

Egy vegyes, több mint 30 fős, nagy csapat: nagymamák és unokáik, anyu-
kák, apukák és gyermekeik, egész családok, cserfes tinik, komolyabb ifjak, 
első táborozók és olyanok is, akik már az első sítáborunkban is ott voltak. 
Nagy volt a szórás és a változatosság. Azért van, ami örök. Például az a tanári 
kvartett, amelyik már ötödik alkalommal szervezi meg a garays sítábort, ami 
ma már fogalomnak számít. Vagy a kiváló hangulat a buszon, a szálláson, a 
sípályán. És megemlíthetjük még a mindig teljesített nagy célt: mindenki 
tanuljon meg síelni; vagy a finomabbnál finomabb vacsorákat.
Az idén a szállásunk is ugyanaz volt, mint tavaly. St. Jacob im Walde (Auszt-
ria) csodálatos lejtői mellett egy gyönyörű kis panzió: a Bakancsos Vendég-
ház minden elképzelhető jóval felszerelve: nagy konyha, tágas ebédlő, ké-
nyelmes szobák, és egyéb extrák: öltöző a bejáratnál, síléctároló, biliárdszoba. 
Természetesen pályaszállás! Még csak második alkalommal voltunk itt, de 
már úgy jövünk ide, mintha haza járnánk. A jót persze könnyű megszokni.

Hogy is mennek itt a dolgok? Ébresztő, reggeli, csoportok beosztása, majd irány a lejtő! Lajos bácsi a jobbakkal, a rutinosabbakkal, akiknek már 
csak csiszolni kell a technikát. Ők a délelőtt folyamán iskoláznak, gyakorolnak, tanulnak. Délután már csak közös örömsízés. Erika néni és én, a 
kezdők, a botladozók, a még bátortalanabbak (kezdetben) nagyobb csoportjával a tanulópályán indítunk, ahonnan a későbbiekben az ügyeseb-
bek már átmehetnek a kisebbik kék pályára. (Utolsó nap már mindenki ott van.) Ildi néni pedig, aki a mi Anyánk, a mi Dzsordenünk, a kony-
hatündérünk, addig a házban finom vacsorát készít. Délután, amikor már mindenki jól elfáradt, vagy csak azért, mert a felvonók is leállnak már, 
bemegyünk a házba, megvacsorázunk, és indul az esti program. Biliárd, társasjáték, tévézés vagy éppen élményfürdőzés a szomszédos szállóban.
Mire ez a napi rutin beáll, sajnos már vége is a sítábornak, indulunk haza. Vár az iskola. És mi is egy újabb évet várhatunk a következő 
sítáborra. De már szervezzük.

Büte Zsolt
Garay János Általános Iskola

angol és matEmatika tagozat,
inFormatikai tEhEtséggondozás 7. osztálytól

A Fóti Ökumenikus Általános Iskola és Gimnázium 1991-ben alakult 
általános iskolai tagozattal, amely 2000. szeptemberében gimnázium-
mal bővült. Jelenleg 454 tanuló jár iskolánkba, ebből 108 gimnazista.

Mi jellemzi iskolánkat?
• Kereszt(y)én(y) közösség vagyunk, amelyben tanárok és diákok együtt 
segítik egymást, hogy ez az értékrend megvalósuljon életünkben.
• A viszonylag kis gyermek létszám lehetővé teszi a személyesebb 
kapcsolatot, ami különösen nagy segítséget jelent a bontott csopor-
tokban tartott órákon.
• Fontosnak tartjuk, hogy tanulóink megismerjék hazánkat, ezért 
a felső tagozatos gyermekeknek minden évben országjáró kirándu-
lást, gimnazistáinknak nemzetjáró kirándulást (a határon túli ma-
gyar lakta területekre) szervezünk.
• Iskolánknak egyik meghatározó vonása a magas szintű művészeti 
oktatás, amelyet a tanórákon túl számos szakkörrel biztosítunk.
• A Diákönkormányzat lelkesen végzi munkáját, ennek köszönhe-
tőek többek között a jó hangulatú, diákoknak kitalált rendezvények 
(pl. sulibuli, sportversenyek).
• A szülői közösség példamutató aktivitásának és összefogásának 
köszönhetően az alsó tagozaton új játszóterünk lett, minden évben 
megrendezésre kerül a városi szinten ismert „Karácsonyi vásár”, va-
lamint számos diák-szülő-tanár rendezvény segíti a közös munkát, 
amelyet évről-évre együtt végzünk. 
Milyen újdonságokkal szolgálunk a jövő tanévtől?
• Az angol nyelvet és a matematikát a 7. évfolyamos legtehetsé-
gesebb gyermekeknek felmenő rendszerben emelt óraszámban 
fogjuk tanítani. Ezekbe az osztályokba még korlátozott szám-
ban várunk Fótról és a környező településekről is jelentkezőket!
• Délutáni foglalkozások keretében színvonalas informatika tehet-
séggondozást indítunk.
• A felső tagozatos osztályokban tehetség-mérést végzünk. Keressük a 
gyerekeknél azokat a területeket, amikben tehetségesek, illetve azokat 
a pontokat, melyekben fejlesztésre szorulnak. Így próbálunk diffe-
renciált, személyre szabott oktatást biztosítani minden diákunknak. 

Az iskola elérhetőségei: www.okusuli.hu, 
06/27-359-641, titkarsag@okusuli.hu

Adományozzon a Fóti Római Katolikus Templom

Legyen Öné pecséttel, oklevéllel hitelesített, számozott

További információ: 06 30 383 6000, www.pellegrinus.hu

ALTEMPLOM FELÚJÍTÁSÁRA

MŰEMLÉKI  KERÁMIA TEMPLOMDÍSZ

YBL2014
BICENTENÁRIUM
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Személyre szabva
A tavalyi évben komoly sikereket magáénak tudható fóti magánfogászat vezetôjével
Dr. Bikfalvi Zoltánnal beszélgettünk. A helyiek között vissza-vissza köszönô név egyet
jelent a mosolygós megbíz hatósággal. Interjúját szívesen vállalta, de kérte legyünk
kíméletesek a magánéletével.

– A 2011-ben nyitott új magánfogászatuk a SelfDent nevet
kapta, mi az apropója az elnevezésnek?
– A névválasztásunk egy küldetés. Minden páciens egy-egy saját
történet a számunkra. A történet Ô maga, azzal a problémával,
amivel hozzánk fordul. Mi csak hozzáadjuk a lehetô legjobb meg -
oldást, amelyet a szakma ma ismerhet. A kompromisszum nélküli
ügyfélközpontúság ötvözése a magas szakmai és technikai szín-
vonallal. Azt sze retném, ha mindem páciensem azt érezné, hogy
ez az „Én fogá szatom”. Mielôtt belevágtunk a magánrendelô
kialakításába, sok idôt töltöttem el, mint orvos a hazai fogorvoslás
több szintjén, több rendelôjében. Láttam az ügyfeleket és a ren-
delôkben meglévô belsô viszonyokat. Én másként képzeltem el.
Mi egy családi vállalkozás vagyunk, saját erôbôl építkeztünk idáig,
csak az általunk kitûzött cé lo knak kell megfelelnünk. Könnyû
nekem, mondják néhányan, és ma már lehet, hogy egyetértek
ezzel, hiszen azzal foglalkozhatom, amit szeretek.
– Sikerességüket mutatja, hogy az idén bôvültek is, mind szol-
gáltatásokban, mind a szakértôik számában. Megfogalmazható
a titok?
– A titok, hogy nincs titok. Elsô az ügyfél! Hiszem, hogy minden
páci ensünknek a legjobb megoldás, ha a számára személyre sza -
bott kezelési tervet készítünk, amelyet a lehetô legmagasabb
szak mai színvonalon valósítunk meg. Nincs 2 azonos fogsor, mint
ahogyan nincs 2 azonos ember sem – ezért nálunk minden ügy -
felünk egyedi kezelése a részletekig átgondolt egyéni terv alapján
zajlik. Fontos, hogy a különbözô szakterületek a fogorvosláson
belül megfelelôen legyenek bevonva. Itt több orvoskolléga mun -
ká jára van szükség, együttgondolkodással lehet elérni a lehetô
legjobb minôséget. Igyekszünk minden kollégámmal közösen, a
lehetô legnagyobb odafigyeléssel gyógyítani. Konferenciákon,
belsô képzésekkel követjük a szakma fejlôdését. A legújabb irány -
vonalakat beillesztjük a saját rendszerünkbe. Ezért is fontosnak
tartjuk a fogmegtartó kezelések elôtérbe helyezését, hogy meg -

óvjuk a fogakat lehetôleg hosszú idôn keresztül. Ha úgy alakul,
hogy mégis meg kell válni egy fogtól, akkor a legmoder nebb
eljárásokkal való pótlás, a maximális esztétika figyelembe vétele
mellett történik. Ma már olyan high tech anyagok léteznek, ame-
lyek lehetôvé teszik számunkra fogpótlásban a természetessel
megegyezô minôséget. A páciens sokszor maga sem hiszi, hogy
ez nem az eredeti foga. A mosolytervezésben élenjárók vagyunk,
amely egy fontos terület. A legmodernebb eszközök mellett egy
21. századi tervezô programmal segítjük az ügyfelet. Közösen
kiválasztjuk a számára minden szempontból legideálisabb
mosolyt, és felépítjük azt. Sok apró rezdülés van ilyenkor egy pá-
ciens gondolataiban, félelmei vannak, de elsô lépésként ezeket
beszéljük át. Tapasztalataink szerint egy ilyen tervezési folyamat
elsô fázisa után már nyugalommal várják a végeredményt.
– A jövôbeni terveik is a további bôvülésre építenek?
– A minôség egy bizonyos nagyság felett csorbulna. Mi egy
tudásában és technológiájában felkészült, a páciens igényeit a
középpontba helyezô csapat vagyunk, és mindent megteszünk,
hogy ez így is maradjon. Azt gondolom, hogy egy méretes szabó -
sághoz hasonlóan kell elképzeljük a jövôbeni mûködésünket is,
amely kialakításában nem a méretbeli növekedést jelenti. Igyek-
szünk a legjobbat adni, így azt képviselem, hogy meg kell tar ta -
nunk a közvetlen kapcsolatot a páciensekkel. Minden ügy  fe lünk
korrekt, megbízható és elérhetô partnere szeretnék maradni. 
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Ha meghalljuk Csömör ne-
vét, sokunk számára egyenlő 
a Delfin gyermek uszodával, 
legalább is a kisgyermekes 
családok számára. 

Az immáron 17. éve mű-
ködő magán létesítményben 
úszásoktatás, egyéni és cso-
portos, babaúszás Zenés Vizi 
torna, Finn és infra szauna, 
Barlang jacuzzi működik, sőt 
még születésnapi partikra is 
kibérelhetők a helységek. 

Az elsőként tanuló cse-
meték ma már azonban bi-
zonyára beléptek a felnőtt 
korba, s lehet, lassan saját 
kis csecsemőjüket hozzák a 
csecsemő úszás, baba- mama 

úszás s egyéb lehetőségek 
megismerése, gyakorlása cél-
jából.

A nagyszámú megelége-
dettség hatására az uszoda 
tulajdonosa Barviczné Csilla 
mert álmodni, mert tovább-
lépni s ma már az uszoda 
mögötti épületben egy gyer-
mekparadicsomnak is beillő 
magyar - angol kétnyelvű - 
sport óvodát alapított.

Az óvoda szellemisége 
családias, a vegyes életkorú 
gyermekek csoportjában éli 
közösen minden napi éle-
tét, 2 amerikai – californiai 
(magyarul nem beszélő) és 
magyar óvodapedagógusok, 

így a nyelvtanulás természe-
tes folyamat. 

A kis óvodások életét 
átszövi az úszás, a sok sza-
bad játék, az érdekfeszítő 
projekt témák, melyeket 
a péntekenkénti külszíni 
programok tesznek életsze-
rűvé, valós átélt élmények-
ké. Mind e mellett jelentős 
szerep jut az egyéni bánás-
módnak, az egyéni képes-
ségekhez mért fejlesztésnek, 
s nem különben a nemzeti 
köznevelési törvényben 
előírt iskola előkészítő fel-
adataik maradéktalan ellá-
tásának.

Ebben az óvodában nincs 
kis,- középső,- nagy csopor-
tos gyermek., de van szám-
talan ügyes és ügyesebb; 
kisebb és nagyobb; gyorsabb 
és még gyorsabb; okos és 
még okosabb; szelíd és még 
szelídebb; érdeklődő és még 
érdeklődőbb óvodás, akik 
esetleges rejtett tehetségét 
segítheti felszínre hozni az 
óvoda által lehetőségként 
felkínált sakk oktatás, síe-
lés, korcsolyázás, lovaglás 
és számtalan egyéb élmény-
szerzés.

Folyamatosan szerveznek 
táborokat nem csak óvodás 
korúak részére, mint példá-
ul: úszótáborok a nyári hó-
napokban, angol tábor - 3 
hét Angliában, californiai 
anyanyelvi tanárral; német 
tábor - 5 hetes turnusban 
Németországban élő csalá-
doknál. 

Amennyiben nem min-
dennapi élményeket szeret-
ne biztosítani csemetéjének, 
nem egy hétköznapi életet 
kíván megalapozni gyer-
meke számára, akkor jöjjön 
el hozzánk, tekintsen bele 
napi életünkbe, terveinkbe, 
ismerjen meg minket.  (X)

Várva vár a Delfin ovi 
minden apróságot!!!

Delfin Magyar–Angol Kétnyelvű Óvoda 
– Delfin Uszoda 

Csömör, 
Petőfi Sándor u. 29.
Tel: 06-30-539-0883 

WEB: www.delfinuszoda.hu
FACEBOOK: 

www.facebook.com/
DelfinSportOvi

ÖNKORMÁNYZAT
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SSzzeerreetteetttteell  vváárruunnkk  mmiinnddeennkkiitt,,  aakkii  ssaajjáátt  kkéésszzííttééssűű  
ddeekkoorráácciióóvvaall  sszzeerreettnnee  kkéésszzüüllnnii  HHúússvvéétt  üünnnneeppéérree..  

 

AA  zzssűűrrii  áállttaall  lleeggööttlleetteesseebbbbnneekk,,  lleeggsszzeebbbbnneekk  ííttéélltt    
33  mműűvveett  ééss  lleeggffiinnoommaabbbb  kkaallááccssookkaatt  iiss  ddííjjaazzzzuukk!!    

EErreeddmméénnyyhhiirrddeettééss::  1122..3300  óórraakkoorr..  
 

Alapanyagokat helyben is vásárolhatsz! 
 
 

Belépődíj: 260,- Ft/fő 

jönnEk a huszárok!
Április 8-án, kedden a Tavaszi Emlékhadjárat huszárai ismét ellátogatnak 
Fótra, hogy az Óvodakertben megkoszorúzzák a Szózat költője, Vörös-
marty Mihály szobrát és a Károlyi huszárezredet létrehozó gróf Károlyi 
István emléktábláját a kastélykertben. 

A Tavaszi hadjárat emléktúra 
Európa egyik legnagyobb ha-
gyományőrző rendezvénysoro-
zata, az idén 25 éves. A huszárok 
történelmi hitelességgel, filmbe 
illő látványossággal elevenítik 
fel az 1849-es szabadságharc ese-
ményeit azokon a településeken 
és napokon, ahol ezek a dicsősé-
ges csaták lezajlottak. 

Fótra immár hét éve járnak és nagy sikert aratnak főleg a gyermekek kö-
rében. Április 8-án, reggel negyed 9 óra körül érkeznek a hagyományőrző 
lovasok Mogyoród felől az Óvodakertbe . Puskaropogós hangulatú be-
mutatót is tartanak a „szabadság és a hazaszeretet eszméjétől fűtve”. A ko-
szorúzást követően átlovagolnak a Károlyi kastélyhoz, ahol Károlyi István 
ükunokája, gróf Károlyi László köszönti a huszárokat. Mindkét helyszínre 
várjuk az óvodásokat, az iskolásokat és minden érdeklődőt, látványos ese-
ményben lesz részük.

MK.
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Fótiak a Fótiakért” 
élElmiszErosztás a Fóti szEnt ErzséBEt 

katolikus karitász szErVEzéséBEn

Karitász Csoportunk az idén már két alkalommal tudott a városunkban élő rászoruló családoknak és egyedülállóknak nagy mennyiségű 
élelmiszer adományt osztani a Magyar Élelmiszerbank Egyesület jóvoltából. Az EU Élelmiszersegély Program keretében kapott liszt, 
cukor, étolaj, konzerv és tészta kiosztása után egy héttel ismét 600 fő részére tudtunk gyümölcsjoghurtot, sajtot, bab- és zöldborsó 

konzervet adni. Egy kedves fóti család felajánlása révén, február közepén még 500 db tojás is 
kiosztásra került, történelmet írva ezzel, hiszen Istennek hála 3 egymást követő héten sikerült 
hozzájárulnunk a nélkülöző családok élelmiszer ellátásához. 
A december 1-én hagyományteremtő céllal megrendezett Adventi Karitász Nap óta a hívek 
gondoskodása révén hétről-hétre sikerül egy-egy nagyobb élelmiszer vagy egyéb csomagot 
adnunk az arra leginkább rászorulóknak. Köszönjük az Élelmiszerbank és a felajánló család, 
családok támogatását!
Karitász Csoportunk egész évben hálás szívvel fogad felajánlásokat, tartós élelmiszert, még jó álla-
potú tiszta ruhaneműket, használati tárgyakat, játékokat, melyek mások számára hasznosak lehet-
nek. Erről aktuális információ Facebook oldalunkon található.
Elérhetőségük: 2151 Fót, Vörösmarty u. 2. (Katolikus Plébánia mögött), Tel: 06/30-839-55-88 – 
Szécsi Csilla, 06-30-819-96-33 – Szántó Andrea.

Hirdetés

Fót FEjlődéséért közalapítVány 
a kuratóriuma

2014. FEBruár 4-i ülésén a köVEtkEző 
határozatokat hozta

1/2014. (02.04.) sz. határozat
A Közalapítvány a Polgárőrség részére 150 000 Ft 
támogatást biztosít a Skoda Octavia szgk. általános 
költségeinek fedezésére.  A szavazás eredménye: egy-
hangú „igen”. 

2/2014. (02.04.) sz. határozat
A Közalapítvány a kedvezményezett kérésére vissza-
vonja 4/2013 (11.05) sz. határozatát, melyben a Né-
meth Kálmán Általános Iskola részére 200000 Ft-os 
támogatást biztosított az iskola fennállásának 100 éves 
évfordulója alkalmából megjelenő kiadvány támoga-
tására. Egyidejűleg azonos összegű támogatást szavaz 
meg azonos céllal és feltételekkel az iskola szülői ka-
rából alakult Fóti Értékközvetítő Oktatásért Egyesület 
számára. A szavazás eredménye: egyhangú „igen”.

3/2014. (02.04.) sz. határozat
A kuratórium megbízza Tolnai László gazdasági ve-
zetőt a pénztárosi feladatok ellátásával. Az utalvá-
nyozás rendje nem változik. A szavazás eredménye 
egyhangú „igen”.

A kuratórium soron következő ülése a tervek szerint 
2014. 04. 07.-én lesz, a helyszínről és időpontról ké-
sőbb történik intézkedés.  Az ülésen várhatóan el tud-
juk fogadni a 2012. évi beszámolót is.

Bertók István elnök és  Mérei Sándor titkár

Előző lapszámunkban a Fáy Iskolában folyó lovasoktatásról írtunk. Akkor nálunk járt azt tanulmányozni többek közt Budai Gyula ál-
lamtitkár, Tuzson Bence területi fejlesztési biztos és Dallos Gyula örökös magyar díjlovagló bajnok. Mint megtudtuk, mindhárman részt 
vettek Overdose búcsúztatásán is Alagon. Overdose-ra az egész magyar nemzet büszke, nem csoda, ha a Dunakeszi Polgár két teljes oldalt 

szánt ennek az eseménynek a részletes bemutatására. Úgy gondoljuk, Fót lakossága is szívesen olvas a szomszédságban élt versenylóval kapcsolatos 
dolgokról, ezért engedélyt kértünk a szerzőtől és a lap gazdájától, hogy némileg rövidítve a szöveget, de másodközlésként a Fóti Hírnökben is 
felhasználhassuk cikküket, melyet ezúton is köszönünk. 

oVErdosE ElBúcsúzott alagtól 

Fedezőménként folytatja a Bábolnai Nemzeti Ménesben Overdose. A ki-
lencéves magyar versenyló február 4-én költözött át az Alagi Tréningköz-
pontból Dióspusztára. A csodaló három évesen járt a csúcson, a világon a 
verhetetlenek mezőnyében a 11. helyet foglalta el, míg hazánkban a Kin-
csem és Imperiál után a harmadik legeredményesebb ló. A szakemberek 
a számok és a tények tükrében állítják, hogy ha sérülése nem következik 
be, a világ legjobbja lehetett volna. A jövőben fedezőménként juthat fel a 
csúcsra, hiszen az egy éves szerződés időtartama alatt Overdose 40 lovat 
fedezhet, aminek díja alkalmanként 3500 euró lesz. 

A Kincsem Park által szervezett búcsúztatáson Overdose tulajdonosa, 
Mikóczy Zoltán, valamint Budai Gyula, a bábolnai ménesbirtokot 
január elsejétől vagyonkezelő Vidékfejlesztési Minisztérium (VM) 
parlamenti államtitkára mellett ott volt a Dunakeszi polgármestere, 
Dióssi Csaba, Erdész Zoltán alpolgármester és Tuzson Bence területi 
fejlesztési biztos is. Számos szakember és civil rajongó – köztük Far-
kasházy Tivadar, az Overdose-ról írt könyv szerzője, Száraz György, 
a Magyar Lovaregylet elnöke - jött el Alagra, hogy a napfényben és 
az európai hírű alagi homokban fürdőző csodalótól elbúcsúzzon. Ott 
volt az eseményen Dallos Gyula, örökös magyar bajnok díjlovagló, 
aki szerint Overdose annak az örökös és gyönyörű eszmének a to-
vábbvivője, amit 1891-ben Batthyányi Elemér révén megalkottak. 
– A lónak köszönhetően Alag és Dunakeszi a világ egyik legkiváltsá-
gosabb településévé vált – jelentette ki az egykori olimpikon.
 
- Ezekben a pillanatokban hogyan gondol az elmúlt évekre, melyekben 
voltak gyönyörű sikerek és szívszorítóan fájdalmas időszakok? – kér-
deztük Mikóczy Zoltántól. 
- Már egy ideje letisztultak bennem a gondolatok és az érzelmek, 
mert elfogadtam, hogy Overdose fedezőmén lesz. Korábban keve-
regtek bennem az érzések, amikor ki kellett mondani, hogy nem 
erőltetjük tovább a versenyeztetését, jöhet a fedezőmén időszaka. 
Úgy terveztük, hogy Németországban kezdi el ezt a reményteljes 
időszakát, már meg volt a megállapodás, ám az utolsó pillanatban 
mégsem született meg a szerződés, mert a lovat meg akarták venni. 
Én pedig nem akartam eladni. Így jött az a gondolat, hogy legalább 
erre az egy évre hazahozzuk a Nemzeti Ménesbe. 

- A korabeli hírek szerint világsikerének időszakában volt, aki egymil-
liárd forintot is ajánlott érte. A későbbi nehéz pillanatokban gondolt 
arra, hogy talán mégis el kellett volna adni?
- Hát… – sóhajt egy nagyot. - Amikor úgy éreztem, hogy el kellett 
volna adni, utána mindig szembesültem az emberek szeretetteljes 
rajongásával, ami azt mondatja velem, így jó, ahogy alakultak a 
dolgok. Ezt a sztorit, ezt a fantasztikus történetet pénzen megven-
ni nem lehet. Át kellett élni a maga szépségeivel és nehézségeivel 
együtt. Ma is vallom, az a lényeg, hogy itt vagyunk, a ló egészséges 
és elkezdhet egy olyan időszakot -, ami noha egy kicsit másabb, 
mint a versenyzés, nem annyira a csillogásról, a rivaldafényről szól 
– aminek azonban ugyancsak megvan a maga értéke és szépsége. 
- Évek múltán remélhetőleg meglesz a gyümölcse is…
- Reméljük. Igazán majd 2017-ben, 2018-ban lesz mérhető, hiszen akkor-
tól versenyezhetnek az első utódok, ami bizony még nagyon távol van. 
- Amikor Overdose berobbant a magyar köztudatba, azt mondták, hogy 
a csodaló és ön a magyar lóversenyzés megmentője. Visszatekintve, hogyan 
látja, mennyivel segítették a honi galoppsport újjáéledését, felemelkedését? 
- Ma már egyértelműen kijelenthetjük, hogy Overdose mentette 
meg a lóversenyzést, mert ha nincs az ő sikere, akkor a Kincsem 
Parkot privatizálták volna, ami a lóversenyzés szétesését hozta volna 
magával. Most valami hasonlót élhetünk meg a tenyésztésben is, 
ami jelenleg sajnos nagyon mélyen van. Overdose ezen a területen 
is elhozhatja, elindíthatja a felemelkedést első csikóival. 
- Van-e a tulajdonában olyan versenyló, amely megközelíti Overdose 
adottságait? 
- Nálunk van Overdose testvére, akiben óriási a bizodalmunk. 
Mondhatnánk azt, ha csak Overdose képességeinek a 80 százalékát 
tudja, akkor már Opium Bullett is európai szintű versenyló lesz. De 
ezt majd az elkövetkező hónapok eredményei bizonyítják vagy nem.

Tuzson Bence szerint a lóversenyzés és a tréningtelep Dunakeszi 
ikonja, amelytől elválaszthatatlan Overdose. – A magyar lóverseny-
zés évszázados tradíciójában kiemelt szerepe van Dunakeszinek, 
ami reményeink szerint így is marad. Törekednünk kell arra, hogy 
a jelenleg nem a legjobb állapotban lévő tréningtelep megújuljon. 
Ezt a megújulást, a lóversenysport felemelkedését segíti, ha olyan 
lovak születnek, mint Overdose, amely felhívja az emberek figyel-
met a sportág fontosságára, a nemzet kiemelkedő hagyományaira, 
értékeire, ami unikumnak számít Magyarországon. Ha képesek va-
gyunk odafigyelni rá, akkor ez a terület egyre híresebb lehet, sok 
embert, sok turistát vonzhat hazánkba.       
Budai Gyula államtitkár szerint Overdose – többek között – azért 
lett nemzeti szimbólum, mert a magyar emberek ki vannak éhezve a 
sikerre. – Ezt a csodálatos lovat rengetegen szeretik, legendákat me-
sélnek róla. A magyar embereknek ilyen sikerekre és szimbólumok-
ra van szükségük. S ne felejtsük el, hogy a magyar lovas nemzet. 
Pontban 14 órakor Alagon lezárult egy szép korszak, amikor Rosi-
val Jozsef tréner az Overdose-t szállító kocsival elindult Dióspusz-
tára, ahol a galoppsport kedvelőinek reményei szerint a kilenc éves 
mén újabb csodálatos korszaka veszi kezdetét…

Vetési Imre

Tuzson Bence, Overdose, Mikóczy Zoltán és Dióssi Csaba
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tEtoVált állatmEntők állatVédElmi EgyEsülEt

Az országszerte már sokak számára ismert Tetovált Állatmentők Egyesület 2011. májusában került bejegyzésre, mint a 
Budapesti Állatmentők utóda. Egyesületünk jelenleg 30 aktív főből áll, 10 vezetőségi tagunk van, akik különböző rész-
feladatok irányítását vállalták magukra.

Célunk a borzalmas körülmények között vegetáló, megkínzott, vagy balesetet szenve-
dett állatok megmentése.  Magyarországon a nagymértékben jelen levő emberi bruta-
litás és állatkínzás miatt erre egyre nagyobb szükség van. Hazánkban a jogszabályi és 
anyagi háttér hiányosságai miatt nem működik állatrendőrség, ezt, az egyébként állami 
feladatot igyekszünk magunkra vállalni. Azon ritka csapatok közé tartozunk, akik beje-
lentés esetén vállalják a helyszínre való kiszállást. Számtalan állat kobzását oldottuk már 
meg, vagy az állat gazdájának hozzájárulásával, vagy ellenállás esetén rendőri segítség 
bevonásával. Ezekkel az állatokkal gyakran az utolsó pillanatban érkezünk az állator-
vosokhoz, csapatunk más tagjai pedig ez alatt az idő alatt megoldják a gazdához, vagy 
az ideiglenes befogadóhoz juttatásukat. Nevünk és tevékenységünk híre egyre jobban 
elterjedt az elmúlt két évben, bejelentéseink száma jelentős mértékben nőtt.  A ben-
zinköltséget, a telefonszámlát, az állatok orvosi kezeltetését, élelmezését, panzióztatását 
(amennyiben ideiglenes befogadóinknál éppen nincs szabad kapacitás) az egyesületünk 
tagjai és a támogatóink által biztosított adományokból fedezzük. Adománygyűjtésre 
minden lehetőséget próbálunk megragadni, adománygyűjtő-dobozokat helyeztünk ki 
Budapest 30 pontján, különböző rendezvényeken veszünk részt, ahol logónkkal ellátott 
ajándéktárgyakat ajánlunk fel adományért, ezen kívül Facebook oldalunkon a www.
facebook.com/tetovaltallatmentok-on folyamatosan kiírjuk az éppen aktuális menté-
seinket, orvosi beavatkozásokat a bankszámlaszámunkkal, ahová a szimpatizánsaink 
támogatást tudnak küldeni. Számunkra az állatmentés elhivatottság, szabadidőnkben, 
önkéntes alapon végezzük. Nagy szükségünk van azonban szimpatizánsaink támogatá-
sára, ugyanis a bejelentéseink számának növekedésével nem tudunk már lépést tartani. 
Támogatókat és további ideiglenes befogadók jelentkezését várjuk ahhoz, hogy minél több, kínok közt élő állaton tudjunk segíteni. 

Menhelyünk sajnos nincs, mentett állatainkat ideiglenes befoga-
dóknál helyezzük el. Az ideiglenes befogadók felkutatása szinte 
a legnehezebb feladat számukra, ezért amennyiben anyagi lehe-
tőségünk lenne rá, létrehoznánk egy rehabilitációs központot, 
ahová több állatot tudnánk fogadni, és személyre szabott mód-
szerekkel szocializálni, gyógyítani őket, hogy alkalmassá váljanak 
az örökbeadásra.

Egyesületünk számára az örökbeadás sem egyszerű dolog, hiszen 
a legesélytelenebb állatokon igyekszünk segíteni. A legtöbb álta-
lunk mentett állat idősebb, keverék, sokan közülük nehezebben 
kezelhető. Mindezek ellenére a 2013-as évben 80 állatot sikerült 
gazdikhoz juttatnunk, akikkel továbbra is tartjuk a kapcsolatot, 
hogy biztosak lehessünk abban, hogy jó helyre kerültek.

Egyesületünk a 2014. évben már jogosult az adó 1%-ára is!

Adataink, elérhetőségeink:
TETOVÁLT  ÁLLATMENTŐK ÁLLATVÉDELMI EGYESÜLET
2730 Albertirsa, Móricz Zsigmond u. 30.
Adószám: 18210527-1-13
Bankszámlaszám: 10918001-00000071-62750004
Külföldről: HU94109180010000007162750004
Email cím: bpallatmentok@gmail.com
Postacím: Budapest, Hungary 1701 Pf. 206.

„Egy állat nem üt vissza, csak tűr hűséggel, csendesen. Mi 
megtalálunk és megtanítjuk, hogy bánj velük rendesen!”

upc_Q1RETAIL_fot_FOTI HIRNOK_90x130mm.indd   1 2/21/14   10:44 AM

Hirdetés

gondBan Van a károlyi clarissE alapítVány által FEnntartott idősotthon

Dr. Tamási László az Idősotthon előtt tartott sajtótájékoztatón jelentette 
be, hogy olyan állami vizsgálat zajlott náluk, amely szabálytalanságnak 
minősítette a gondozottak több mint két éven át is tartó ápolását, s ezért 
az állami támogatás kamatostól történő visszautalását rendelte el. A ku-
ratórium ezt az állásfoglalást nem fogadta el, s fellebbezett. A fellebbezés 
elbírálása még nem történt meg. 

A gondot az okozza, hogy a Károlyi Clarisse Alapítvány által működtetett 
„Oltalom Időskorúak Átmeneti Gondozóháza, mint a nevéből is kiderül, 
átmeneti ápolást végezhet. Eddig azonban senki nem kifogásolta, hogy 
ha a két év letelte után újra felvették a rászoruló idős hölgyeket, azaz 
előröl kezdték a két évet ismét. Nem kétséges, hogy az idős, magukat 
ellátni önállóan nem tudó embereket nem célszerű kétévente új helyre 
áthelyezni, hiszen az idősek rendkívül nehezen viselik, ha megszokott la-
kóterükből elviszik, megszokott társaiktól elszakítják őket és megszokott 
gondozóik helyett idegenekkel kellene megbarátkozniuk. 

Mindezért jelent szinte megoldhatatlan gondot a kuratórium és a gondo-
zottak számára, ha a fellebbezésüket nem fogadnák el. A jelenleg 11 ápolt 
idős ember ellátása a pénz visszafizetése esetén szinte lehetetlenné válna, 
s annak a 6 főnek – akiket már több mint két éve gondoznak a házban 
- sem tudnak más elhelyezést biztosítani, nem beszélve arról, hogyan vi-
selnék el a „kilakoltatást” az idős asszonyok. 

A társadalom figyelmének felhívása érdekében tartott sajtótájékoztatót dr. 
Tamási László a Közösség a Társadalmi Igazságosságért Néppárt (KTI) ne-
vében, Horváth Ferenc, a párt országgyűlési képviselő-jelöltje társaságában.

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

A Fóti Szabad Waldorf Egyesület intézményvezetőt keres a 
fenntartása alatt működő Fóti Szabad Waldorf Óvoda, Általá-
nos Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium vezeté-
sére. 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. április 15-ig, részletes, fényképpel 
ellátott önéletrajz, motivációs levél, valamint a 
végzettséget igazoló dokumentum másolatok

egyesulet@fotiwaldorf.hu e-mail címre való küldésével.

Hirdetés
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Bognár alEXandra újaBB sikErE

A fóti leány igen jól kezdte a 2014-es évet. Február 9-én, Erdő-
kertesen a Rendvédelmi Kiképzők Szövetsége Országos Szerveze-
te (RKSZ) Önvédelmi Magyar Kupát (Goshin Jutsu) rendezett.
 Bognár Alexandra kumite, azaz küzdelem ágazatban, női ellen-
fél hiányában egy feketeöves férfival került szembe, akivel olyan 
meggyőzően versenyzett, hogy a bírók megosztott I. helyezéssel 
díjazták, s mindkettőjüket győztesnek nyilvánították.
Gratulálunk a karatés hölgy kiemelkedő sikeréhez.

Bognár Alexandra

némEth kálmán Emlékház 
A TERMŐÁG ALKOTÓMŰHELY FOGLALKOZÁSAI:
MÁRCIUS  22., 29., ÁPRILIS 5. de.: 9.30-12.00-ig.
Tehetséggondozó műhelyünkbe olyan gyermekeket és fiatalokat vá-
runk, akik szeretnének megismerkedni a rajzolás-festés alapjaival és 
szívesen fejlesztik művészeti ismereteiket és képalkotó képességeiket is.
Az Alkotóműhely tagjai rendszeresen indulnak rajzpályázatokon és 
megismerkednek Németh Kálmán szobrászművész életművével és 
szellemiségével is.
Alsó korhatár 6 év, felső korhatár nincs.Helyszín: Kisalagi Közösségi Ház
Részvételi díj: 1145Ft/fő/alkalom 

MÚZEUMPEDAGÓGIAI PROGRAMUNK:
JÁTÉK A SZINEKKEL ÉS A FORMÁKKAL 
Dramatikus és vizuális játékok óvodásoknak.

MI FÁN TEREM A KÉPZŐMŰVÉSZET?
Az általános iskola 1-4. évfolyamai számára.
Ismerkedés a képzőművészet alapjaival és Németh Kálmán alkotásaival.

KÉPES TÖRTÉNELEM
Múzeumpedagógiai óra az 5-8. évfolyam számára:
A magyar történelem eseményei, alakjai Németh Kálmán művészetében.

KÉPES BIBLIA 
Németh Kálmán művei által ismerkedünk bibliai szereplőkkel, tör-
ténésekkel, üzenetekkel és az egyes szentek életével.
A 9-12. évfolyamos csoportok számára: 

BARANGOLÁS NÉMETH KÁLMÁNNAL
a XX. század magyar történelmében.
Hogyan élte meg és fejezte ki korát Németh Kálmán műveiben? 
Miként lehet a művészet a hazaszeretetre nevelés egyik legfontosabb 
eszköze? Műelemzések feladatlap segítségével.

BARANGOLÁS NÉMETH KÁLMÁNNAL 
a XX. század magyar irodalmában.
Ismerkedés a határon túli, elsősorban a felvidéki magyar irodalom 
néhány kiemelkedő alakjával.

Részletes tájékoztatást Kiss Eszter gyűjteménykezelő – múzeumpe-
dagógus ad, a (+36 27) 358 130 vagy a (+36 70) 331 9236 telefonon.

AZ EMLÉKHÁZ NYÁRI NYITVATARTÁSI IDEJE:
Március 1-től október 31-ig, naponta: 10.00-18.00-ig,
Szünnap: hétfő, vasárnap

Áprilisi előzetes:
HÚSVÉTI KÉZMŰVES JÁTSZÓHÁZ
Április 15-én, 15.30-17.00-ig, ahol egy hagyományos tojásfestés-
sel, a BERZSELÉSSEL ismerkedhetnek meg a gyerekek 
Helyszín: Kisalagi Közösségi ház
Részvételi díj: 255Ft/Fő

hElyEsBítés
Előző lapszámunk 21. oldalán, az újpesti képzőművészeti kiállítás-
ról szóló beszámolónkban, a kiállító művész neve rendkívüli sajná-
latunkra tévesen jelent meg. A valóságban a dunakeszi művész neve 
Vándor Gábor. Hibánkért minden érintettől elnézést kérünk.

a főszerkesztő

Hirdetés
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AZ  1848 / 49-ES FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC 
tiszteletére rendezendő megemlékezésünkre, melynek programja: 

MÁRCIUS 14-ÉN (PÉNTEKEN) 
173o órakor  

koszorúzás az Óvodakertben 
közreműködik a Fóti Zeneiskola Fúvószenekara  

Kovács György trombitaművész - tanár vezetésével 

18oo órakor 
a  Németh Kálmán Magyar Út Kör szervezésében  

fáklyás felvonulás a Károlyi Kastélytól a református temetőben lévő Sipos Pál sírjához 
Ünnepi beszédet mond: 

Zászkaliczky Pál 
nyugalmazott evangélikus lelkipásztor 

MÁRCIUS 15-ÉN (SZOMBATON) 

 10OO ÓRAKOR 
 

ünnepi műsor 
a Fáy András Általános Iskolában (Fót, Vásár tér 1.) 

Program: 
Ábrányi Emil: Él a magyar 

Kancz Kristóf autista fiatalember előadása 
Köszöntőt mond: 

Pozderka Gábor alpolgármester 
Petőfi †165 

Pelsőczy László és Csobolya József  
előadása 

Az ünnepi műsor keretében kerül sor a városi kitüntetések átadására: 
Fót Egészségügyéért Díj 

Fót Gyermekeiért, Ifjúságáért Díj 
Elismerő oklevél 

Fót Kultúrájáért Díj 
Fót Vállalkozója Díj 

Év Sportolója Díj 
 
 

Fót Város Önkormányzatának kiemelt városi rendezvénye 
Szervezés: Polgármesteri Hivatal  

Fóti Közművelődési és Közgyűjteményi Központ  


