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Ingyenes!

FÓTI HÍRNÖK
5. évfolyam 1. szám • 2015. január

Bartos Sándor polgármester, Németh József alpolgármester,
a Képviselő-testület tagjai, a Polgármesteri Hivatal alkalmazottai,

valamint lapunk Szerkesztőségének munkatársai
minden kedves fóti lakosnak

boldog, eredményes új évet és jó egészséget kívánnak!

Karácsonyi ajándéKunK a megszépült, rendbe tett 
Vörösmarty mihály műVelődési ház

Írásunkat és képeinket lásd a 12-13. oldalon
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FÓTI HÍRNÖK

Súlyos betegség után, 2015. január 6-án, életének 69. évében elhunyt Barátom, Barátunk Andi József, a híres és hírhedt „fóti 
betyár”. Betyáros akarattal küzdött a betegség ellen, fölült, majd leesett a lóról, még a szüreten is. Veresegyházon két nap múl-
va mégis lelovagolta az ünnepi felvonulást. Azt mondta, hogy Gyurika lovát nem lehet cserben hagyni. 

Betyárunk emlékére

Ki is volt ez a „kis” ember, akit óriási szívvel áldott meg a Jóisten?
Imádta Fótot, imádta a fóti kultúrát. Imádta, hogy közel 40 éve 
Ő szervezte és vezette a fóti szüreti felvonulást.
Markáns, kemény arcán jól állt a férfias mosoly. A büszkeség, 
az egészséges hiúság, a mindig tettre készség még a morzsát is 
megfelező emberi tisztaság voltak a jellemzői.
Szakmája elvitte őt az alkoholizmus irányába. Majd megragad-
ta a saját, kőkemény akaratát és 36 éve egy kortyot sem ivott! 
Mindenhol megjelent, ahol segíteni lehetett, többször meg-
szervezte a 2. Sz. Iskola teljes kifestését. De ugyanígy kifestette 
a Németh Kálmán Emlékházat, az általa szeretett Művelődési 
Házat, barátainak konyháját, szobáját „csak úgy” betyáros vir-
tusból, szeretetből.Évekig komoly befektetéssel vendégül látta 
otthonában a hajdan még nem jól finanszírozott szüreti felvo-
nulás lovasait. Csendben, szerényen, nagy szívvel.

46 éves házasságban élt párjával, Ágival. Óriási alázattal, szeré-
nyen követte Betyárt a híres „hírhedt” útján. Ági emberi érintése 
számunkra maga volt az anyaság, a szerelem, a női barátság me-
legszívű Asszonya! Köszönöm neked, hogy ilyen voltál Öcsivel!
Betyárnak innen fakadt az ereje, a környező falvakban is vezére 
volt az ünnepi felvonulásoknak. Pásztor Béla, Veresegyház pol-
gármesterének szavai, hogy „ez egy nagyon rendes EMBER”, 
maga volt Betyár számára a Kossuth Díj. Természetesen a fóti önkormányzat is méltón elismerte a Kisember munkásságát. 2008-ban a 
Fótért Emlékérem tulajdonosa lett.
Kérges, kemény keze mindig készen állt az ölelésre, a bátorításra, szúrós, betyáros tekintetében ott csillogott az apaság szerető fénye, a 
megbízható barátság szeretése, őszintesége.
Nagyon, de nagyon komoly űr lesz Öcsi után. Megállt ez a nagy szív, ez az óriási Ember befejezte…
De tudom, ahogy fönt megérkezett, rögtön felkavarta a hajdani betyártársak addigi nyugalmát. Szilaj természetével, vágtára, cselekvésre 
sarkallta őket. Ilyen volt és ilyen is maradt ez az örökifjú FÓTI BETYÁR.
A magam és a Betyár barátai és családja nevében hálásan köszönjük az önkormányzat nagy, és méltó gesztusát, hogy saját halottjának 
fogadta a város. Évikének, a Művelődési Ház igazgatójának és kollégáinak, Ildikónak, az óvónőnek, az örök segítőnek, Krisztinek, a refe-
rensnek, Editnek, a tanárnőnek, a nagy népművelőnek. Földi Palinak, és nektek, a mindenkori Barátoknak, lakótársaknak.
Nyugodt szívvel engedjük el ezt az embert! Legyen innentől példa az önzetlen élete, a szolidáris összefogás, ez az óriási várossá nőtt közösség szere-
tés. Betyárról saját kérésére elkészült egy szobor. Hozzák el emlékező szeretésüket az avatásra, ahogy ő szeretné. Ha valamikor is lódobogást 
hallanak, az a FÓTI BETYÁR. Ő szervez, segít, vágtat…

Koltai László szobrász

Ui: A legnagyobb dologra megtanított a Betyár barátsága, hogy nem csak magunkat és jómódunkat kell szeretni, élvezni, hanem másokat is 
hozzásegíteni ehhez.

Andi József búcsúztatása 2015. január 24-én, 13 órakor lesz a Vörösmarty Művelődési Házban. Ezt 
követően kísérjük utolsó útjára a fóti római katolikus temetőbe, ahol 15 órakor helyezzük örök nyugalomra.

A Művelődési Házban 12 órától fogadjuk a távolról érkezőket.
Ugyanitt a szertartást követően szeretettel várunk mindenkit egy kötetlen, meghitt, csöndes beszélge-

tésre. Kérjük, hogy koszorúikat, virágaikat a búcsúztatást megelőzően juttassák el a temetőbe.

„A műveltség nem ünneplőruha, amelyet hordani kell.  
A műveltség a helytállás segédeszköze,  

a kifejezés szerszáma, a vállalkozás fegyverzete” 
 
 

A MAGYAR HIMNUSZ SZÜLETÉSÉNEK  
192. ÉVFORDULÓJÁN, 

A MAGYAR KULTÚRA NAPJA  
alkalmából 

szeretettel várjuk ünnepi műsorunkra 

2015. JANUÁR 22-ÉN (csütörtökön) 1800 ÓRAKOR 

A MEGÚJULT 

VÖRÖSMARTY MŰVELŐDÉSI HÁZBA 
(Fót, Vörösmarty tér 3.) 

Ünnepi köszöntőt mond 

SESZTÁK SZABOLCS 
színművész 

Fót Város Önkormányzata 
Emberi Erőforrás Bizottságának tagja 

CSILLAGAINK 
Válogatás a magyar kultúrtörténet gyöngyszemeiből 

Előadó: Bicskei Éva, Közreműködik: Seszták Szabolcs 

„EGY AZ ISTEN”  
dokumentumfilm (54’) 

 Ceausescu „szakértői” a nyolcvanas években völgyzáró gátat építettek Küsmödre, és egy 
csöndes kis települést vízzel árasztottak el, az embereket erőszakkal elköltöztették.  
 Ha valaki Marosszékben jár, nézzen be Bözödújfaluba. Még rajta van a térképen. 
Biztosan ott találja a madarat, az Egy az Isten című gyönyörű filmből. 

Forrás: Hegyi Zoltán, MNO, 2003. január 31. 

Rendező-operatőr: Xantus Gábor 
Producer: Garami Gábor © Cinemafilm Kft 2002 

A program keretében könyveket és jegyeket sorsolunk ki 
az Új Színház február 1-i (vasárnap) 11oo órakor kezdődő  

„Országjáró Mátyás király”  
című előadására
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A testület megválasztotta Németh Józsefet főállású alpolgármesternek, s felálltak a bizottságok is!

képviselő testületi ülések decemBerBen

rendkívüli ülés 2014. decemBer 17-én

Erre a napra mindössze egyetlen napirendi pont került „A közbiztonság növelé-
sét szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatása” c. ügy. A képviselők 10 igen 
szavazattal döntöttek térfigyelő kamerarendszerek kiépítéséről. Felhatalmazták  a 
polgármestert, hogy az a pályázat előkészítő szakaszában, a rendőrőrs parancs-
nokkal egyezetett 10 helyszínre vonatkozó elektromos hálózat biztosításához 
szükséges tervezői és kivitelezői szerződéseket írja alá, melyhez bruttó 1,0 millió 
Ft-ot fedezetet biztosítanak. A 10 helyszínre történő kamerarendszer kiépítéséhez 
további bruttó 4,446 millió Ft fedezetről gondoskodnak.

rendkívüli ülés 2014. decemBer 22-én

Az időközben megtörtént belső megállapodások alapján erre az ülésre Bartos Sándor beterjesztette a korábbról felgyűlt összes megtárgyalni való anya-
got, a zárt ülési résszel együtt összesen 54 tárgyban hoztak döntéseket, melyek közül a legfontosabbakat minden bizonnyal az utolsó napirendi pontok 
tartalmazták, ugyanis végezetül az alpolgármester személyének megválasztása, valamint a bizottságok felállítása is megtörtént ezen az ülésen. Így úgy 
mehetett mindenki karácsonyt ünnepelni, hogy a képviselő-testület e téren teljesítette feladatát. Az alábbiakban az egyes napirendi pontok tárgyalásá-
nak eredményét hozzuk nyilvánosságra, mely azonban a hely szűke miatt csak kivonatos lehet. A képviselő-testületi ülések teljes tartalmát rögzítő 
jegyzőkönyvek azonban nyilvánosak, elkérhetők a Polgármesteri Hivatalban és letölthetők az Önkormányzat honlapjáról is.

Fót Város Önkormányzat 2015. évi belső 
ellenőrzési terve
Bíró Zoltán javasolja az anyag januárra tör-
ténő áttételét. A szavazás során a terv elfoga-
dását elutasították 3:4:3 arányban.

Rendeletalkotás az önkormányzati in-
tézményekben igénybevett gyermek- és 
diákétkeztetési térítési díjak, továbbá az 
önkormányzati személyes gondoskodást 
nyújtó szociális ellátások térítési díjának 
szabályozásáról szóló, önkormányzati 
rendelet módosításáról. 
9:0:1 szavazattal a javaslatot elfogadták.

Rendeletalkotás a munkahelyi étkezte-
tések szabályozásáról, térítési díjainak 
megállapításáról szóló, 11/1996. (VI.12.) 
önkormányzati rendelet módosításáról.
9:0:1 szavazattal a javaslatot elfogadták 

Rendeletalkotás Fót Város Önkormányzat 
2014. évi költségvetéséről szóló 9/2014. 
(II.28.) önkormányzati rendelet IV. sz. 
módosításáról
7:2:1 szavazattal elfogadták, hogy a Vörös-
marty Művelődési Ház felújítása sor terhére 
800.000 Ft összegű fedezetet biztosítanak a 
beköltözés költségeire. A rendelet módosí-
tását azonban 1:5:4 arányban elutasították. 

Rendeletalkotás a közterület használat 
engedélyezésével kapcsolatos eljárás sza-
bályairól szóló 10/1999. (VI.10.) önkor-
mányzati rendelet módosításáról

Dr. Vargha Nóra kérdezte, hogy ha a KSH 
mért inflációértéke 0,0%, akkor miért 
emelnek a díjakon? 
Bíró Zoltán és Kígyósi Katalin környezet-és 
természetvédelmi ügyintéző: elmondta, 
hogy a díjakat hat éve nem módosították, 
amely idő alatt jelentős infláció miatt van-
nak lemaradásban. 
A javaslatot 9:0 igen arányban elfogadták. 

Rendeletalkotás a Fót Város Önkormány-
zat Szervezeti és Működési Szabályzatá-
ról szóló 24/2008 (XII.10.) sz. rendeleté-
nek módosítására
A témához sokan hozzászóltak, többen nem 
is egyszer: dr. Vargha Nóra, Merkwart Krisz-
tián, Takács István, Bíró Zoltán, Dóráné 
dr. Kuzmann Katinka aljegyző, dr. Vargha 
Nóra, Merkwart Krisztián, Chrobák Zol-
tánné dr. jegyző: Bíró Zoltán. A módosítást 
végül 9:0:1 arányban megszavazták. 

Döntés Fót Város Önkormányzat fenn-
tartásában álló intézmények munka-
vállalóinak rendkívüli év végi juttatása 
tárgyában
Számos hozzászólást (dr. Vargha Nóra, Ju-
hász András pénzügyi és adóügyi osztály-
vezető, Bíró Zoltán) követően a tervezetet 
1:6:3 arányban nem fogadták el.

Fóti Közös Önkormányzati Hivatal létre-
hozásáról szóló megállapodás módosítása
Dr. Vargha Nóra, Chrobák Zoltánné dr. 
jegyző, Lévai Sándorné, Juhász András 

pénzügyi és adóügyi osztályvezető, Bíró 
Zoltán észrevételeit követően 8:0:2 arány-
ban megszavazták az előterjesztést.

Fóti Város Önkormányzat és a Roma nem-
zetiségi önkormányzat közötti együttmű-
ködési megállapodás 
A tervezetet Merkwart Krisztián azon javas-
latával 10:0:0 arányban fogadták el, hogy 
a nemzetiségi önkormányzat félévente szá-
moljon be a tevékenységéről. 

Döntés az „Autóbusszal végzett menet-
rend szerinti helyi személyszállítás szol-
gáltatójának kiválasztása” tárgyú pályá-
zat kiírásáról
Lévai Sándorné, Koncz János, Bartos Sán-
dor, Merkwart Krisztián, Takács István, 
Merkwart Krisztián, Madaras Ádám, Mer-
kwart Krisztián, Takács István, Lévai Sán-
dorné, dr. Vargha Nóra, Lévai Sándorné, 
Kárpáti Gábor közbiztonsági-és hulladék-
gazdálkodási referens, Takács István ész-
revételeinek jelentős része arról szólt mi-
lyen újságokban célszerű a pályázatkiírást 
megjelentetni. A kiírásról 6:0:3 arányban 
döntöttek.

Fót, Sikátorpuszta – Dunakeszi SZTK 
között, autóbusszal végzet különcélú me-
netrend szerinti személyszállítási szol-
gáltatási feladat ellátása tárgyú pályá-
zat kiírás
Bartos Sándor, dr. Vargha Nóra, Lévai Sán-
doré, Kárpáti Gábor közbiztonsági-és hul-

ladékgazdálkodási referens, Bartos Sándor 
hozzászólását követően a kiírásról 10:0:0 
arányban döntöttek.

Fót Város Önkormányzata tulajdonában 
lévő erdőterületek szakirányítási munká-
inak ellátásáról
Az előterjesztést 10:0:0 arányban megszavazták.

Döntés a „Fót Város Egyesített Szociális 
Egészségügyi Intézmény épületének átala-
kításával és tetőtér beépítésével kapcsola-
tos egyéb feladatok (átalányáras vállal-
kozási szerződés)” tárgyú közbeszerzési 
eljárás megindításáról 
Zachar Ildikó beruházási ügyintéző ismertet-
te, hogy a Hargita utcai épület tetőtér beépí-
tésnél felmerült a férőhely bővítési igény új 
irodákat kialakítása céljából, amivel 5 fő to-
vábbi dolgozói elhelyezésére nyílna lehetőég 
lehetőség. Ismertette a kerítés készítés terve-
zett módját, valamint a térkő beépítés tervét, 
valamint a járda mellett szükséges szegély ké-
szítését, amelyek eredetileg nem szerepeltek a 
tervben. Koncz János, Madaras Ádám, Bar-
tos Sándor, Németh József, Virághné Apjok 
Anna Mária intézményvezető, Bartos Sán-
dor, dr. Vargha Nóra, Németh József tett ész-
revételeket, majd a bizonytalanságokat látva 
Bartos Sándor visszavonja az előterjesztést, 
javasolta, hogy szakemberek vizsgálják meg a 
helyszínen a lehetőségeket és az ÁNTSZ-től 
is kérjenek be szakvéleményt.

Tájékoztatás a Fóti Településszolgáltató 
Közhasznú Társaság v.a kényszer-végel-
számolásáról
A szavazás eredménye: 10:0:0. 

Döntés a Fót, Barackos 5551 hrsz.-ú in-
gatlan megvásárlása tárgyában
Gellai István képviselő javaslatára Bartos Sán-
dor polgármester visszavonta az előterjesztést.

Döntés az önkormányzat megbízott jogi 
képviselői szerződésékről
10:0:0.szavazással a testület döntött Dr. 
Nagy Attila György egyéni ügyvéddel, va-
lamint a Bartos és Pathy-Nagy Ügyvédi Iro-
dával kötött megbízási szerződéseket 2015. 
január 31-ig történő meghosszabbításáról. 

Döntés a Fóti Boglárka Óvoda és Bölcső-
de álláshelyeinek bővítéséről és alapító 
okiratának módosításáról
10:0:0 szavazattal jóváhagyták a tervezetet, 
mely szerint a dolgozói létszám 66,5-ről 86,5  
főre nő, 1 fő tagintézményvezető-gondozónő, 
14 fő gondozónő, 4 fő kisegítő (takarító) és 1 fő 
konyhai dolgozói állás bővítést engedélyeztek.

Döntés általános iskolai körzethatárok 
meghatározása tárgyában
A szavazás eredménye: 10:0:0. 

Döntés a Koncz János tulajdonában lévő 
autóbuszmegálló építmények térítésmen-
tes átvételéről.
A szavazás eredménye: 10:0:0. A döntéssel a 
Kazinczy utcai-, a Petőfi téri-, a Sportpályánál 
lévő fából készült buszváró építményeket vették 
át nettó 168.279,-Ft, nyilvántartási értékben. 

Döntés az Acél Sándor tulajdonában lévő 
autóbuszmegálló építményének térítés-
mentes átvételéről
Ezzel a döntéssel a József Attila utcai-, a 
Győrffy István utcai, valamint a Győrffy 
István utca (Dunakeszi felé eső részén talál-
ható buszvárókat fogadtál el közcélú ado-
mányként, ugyancsak nettó 168.279,-Ft, 
nyilvántartási értékben.

Döntés Együttműködési Megállapodás 
megkötéséről a Fóti Közhasznú Polgárőr 
Egyesülettel
A megállapodást 9:0:1 szavazattal jóváhagyták.

Döntés a 227/16 hrsz.-ú ingatlant terhelő 
beépítési kötelezettség, és az ennek bizto-
sítására kikötött elidegenítési és terhelési 
tilalom törléséről
Az előterjesztést 9:0:1 szavazattal jóváhagyták.

Bohus Zoltán igazgató állami kitüntetés-
re való felterjesztésének támogatása
Szavazás eredménye: 11 igen szavazat, 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-tes-
tületének 2015. évi munkaterve 
Bíró Zoltán javasolta, hogy januárban döntse-
nek róla. Merkwart Krisztián javasolta hogy a 
testületi ülések kezdőpontja egységben legyen 
az SZMSZ-el. Dr. Vargha Nóra egyetértett 
Bíró Zoltánnal, de kiegészítette azzal, hogy 
most határozzák meg a januári első ülés nap-
ját, melyre január 28-át javasolta.
Bíró Zoltán megerősítette, hogy január-
ra felállnak a bizottságok, s úgy érdemben 
tudnak majd tervezni. 
A döntés értelmében az első ülést 2015. ja-
nuár 28, 14 órai kezdettel tartják. 

Döntés a közbeszerzési szakértői felada-
tok ellátásáról a 2015-ben
A várható pályázatok értékelési súlypont-
jainak meghatározásához többen tettek ja-
vaslatot: Gellai István, Merkwart Krisztián, 
Bíró Zoltán, Lévai Sándorné, Bíró Zoltán, 
Gellai István.
A súlyszámokról végül 11:0:0 arányban 
döntöttek.

Döntés a jelzőrendszeres házi segítségnyúj-
tás 2015. évtől történő feladat ellátásról
A szavazás eredménye: 11 igen szavazat, 
mely szerint a jelzőrendszeres házi segítség-
nyújtás szakfeladat ellátását önként vállalt 
feladatként biztosítják, a külső forrásból 
nem fedezhető költségek erejéig 2015-ben. 
Ehhez 2,5 millió Ft fedezetet

Döntés a Fót Czuczor Gergely és Virág 
Benedek utca útépítésének és csapadék-
víz elvezetésének kivitelezéséhez szükséges 
műszaki ellenőr kiválasztásáról
Hozzászólók: Szántóné János Ildikó vá-
rosfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető, 
Bartos Sándor, Juhász András pénzügyi és 
adóügyi osztályvezető, Bíró Zoltán, Lévai 
Sándorné, Bene Szilvia pályázati referens, 
Bartos Sándor, Bíró Zoltán, dr. Vargha 
Nóra.
Az előterjesztést 9:0:2 arányban fogadták el.

Döntés a mezei őrszolgálat által használt 
gépjármű javíttatásáról
A gépkocsi javíttatására a kapott árajánlat 
alapján 2,4 millió Ft keretösszeget szavaztak 
meg 9:0:2 arányban.

Döntés az Egészségügyi Központ felújí-
tásához Megvalósíthatósági Tanulmány 
készítéséről
Mivel Bíró Zoltán javasolja, az előterjesztés 
januárban történő megtárgyalását, Bartos 
Sándor polgármester: visszavonja azt. 

Döntés a Fáy A. Általános Iskola melletti 
volt Vásártéren új játszótér építéséről és a 
Németh Kálmán utcai Millenniumi ját-
szótér felújításáról
A játszóterekről 9:2:0 arányban döntöttek, a 
munkához 2,5 millió Ft fedezetet biztosítanak.

Döntés a Fót, Garay János Általános Isko-
la tűzgátló ajtók javítása tárgyában
10:0:1 arányban döntöttek, a javítási költ-
ségre bruttó:500 000 Ft-ot rendeltek hozzá.

Döntés egy virágüzlet tevékenységi köré-
nek bővítéséről
Madaras Ádám, Szűcs Judit vagyongazdálko-
dási ügyintéző, dr. Vargha Nóra, Bartos Sán-
dor, Merkwart Krisztián érvelését követően 
10:0:1 arányban azzal a feltétellel járultak hozzá 
a tevékenység bővítéséhez, ha a bérlő kifizette a 
bérleti díj hátralékát az önkormányzatnak.

Döntés Bordás Annamária r. őrmester tá-
mogatásáról
Koncz János, Lévai Sándorné, Bíró Zoltán, 
Koncz János, Lévai Sándorné, Németh Jó-
zsef, Madaras Ádám, dr. Varga Nóra, Bíró 

Munkában a képviselő-testület
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Zoltán véleményével 11:0:0 arányban a 
kickbox világbajnok további felkészüléséhez 
100.000 Ft összeggel járultak hozzá.

Döntés Winczheim Tibor támogatásáról
A szavazás során 9:2:0 arányban elutasí-
tották a támogatás kiutalását, viszont létre 
hoznak egy Kulturális és Sport Pályázati 
Támogatási Alapot az ilyen kérések esetleges 
teljesítéséhez.

Döntés a Szent Margit Kórház műtőfej-
lesztésének támogatása ügyében
A javaslatot 3:4:4 arányban elutasították.

Beszámoló az önkormányzat nemzetközi 
kapcsolatairól
A szavazás eredménye 11 igen.

A Fóti Települési Értéktár Bizottság be-
számolója
10:0:1szavazattal elfogadták.

A Károlyi szobor kutatási (restaurálási) 
szerződés módosítása
A szavazás eredménye: 11 igen szavazat, 

Döntés a „Fóti Hírnök önkormányzati 
lap kiadására és terjesztésére” tárgyában 
Bene Szilvia pályázati referens ismertette, 
hogy a lezajlott pályáztatás során a Windha-
ger Kft. ajánlata érte el az összességében leg-
jobb ajánlatot az újság mindkét változatára, 
de mégis közbeszerzési eljárást kell indítani.

Madaras Ádám, dr. Vargha Nóra, Merkwart 
Krisztián, dr. Vargha Nóra, Dóráné dr. Kuz-
mann Katinka aljegyző, Bíró Zoltán, Lévai 
Sándorné, Takács István, Windhager Károly 
ügyvezető, Merkwart Krisztián, dr. Vargha 
Nóra mondott véleményt, majd 11:0:0 arány-
ban döntöttek a közbeszerzési eljárás kiírásá-
ról, melynek határideje január 21. Az átme-
neti időre, 2 hónapra a polgármester kössön 
megállapodást a Windhager Kft-vel a jelenlegi 
árakon. A közbeszerzési eljárásra érkezett pá-
lyázatokat a képviselő-testület bírálja majd el.

Döntés a Fóti és Radványi Kastélyokért Ala-
pítvány Fót városnév használati kérelméről. 
A kérelmet egyhangúlag elfogadták.

Döntés a DMRV Zrt. közgyűlés tartása 
nélküli határozathozataláról
Az előterjesztést egyhangúlag elfogadták

Támogatási szerződés a Fót-Kisalagi Re-
formátus Missziói Egyházközség parókiá-
jának kialakítására  
Bíró Zoltán javasolja az 5 millió forint meg-
szavazását. Elmondja, hogy a jövőben kiegé-
szíteni kívánják 2 millió forinttal azoknak 
az egyházaknak is az ilyesfajta támogatását, 
akik még  hátrányban szorultak. 
Dr. Vargha Nóra egyetértett Bíró Zoltánnal. 
Koncz János emlékeztetett  rá, hogy 2006-
2010 között az egyház hiába kért támogatást 
az önkormányzattól, javasolta, hogy rendez-
zék a sorokat az egyházakkal. Lévai Sán-

dorné támogatta az elhangzottakat, azzal a 
módosítással, hogy alapot hozzanak létre 
azon egyházak részére, akik nem igényelték 
a különbözeti összeget. A szavazás eredmé-
nye: 11 igen, mely szerint az Önkormány-
zat az Egyházak felújítási célú támogatására 
egy pénzügyi alapot létesít, valamint a Fót- 
Kisalagi Református Missziói Egyházközség 
lelkészi lakás és parókia kialakításának be-
ruházását 5 millió Ft összeggel támogatja.  

Döntés a Fóti Garay János Általános Isko-
la intézményi tanácsába való delegálásról  
Koncz János, Bíró Zoltán, dr. Vargha Nóra, 
Takács István, Nagy Krisztián, Lévai Sán-
dorné, dr. Vargha Nóra mondott e tárgyban 
véleményt, majd 8.0.1 arányban a Garay Já-
nos Általános Iskola intézményi tanácsának 
tagjává lévai Sándornét jelölték.

Rendeletalkotás Fót Város Önkormány-
zat 2015. évi átmeneti gazdálkodásáról
Szavazás eredménye: 9:0:2

Rendeletalkotás az önkormányzati kép-
viselők tiszteletdíjáról és természetbeni 
juttatásáról
A szavazás eredménye: 10:1:0

Bizottsági tagok megválasztása 
Bartos Sándor polgármester a Pénzügyi 
Fejlesztési Bizottság elnökének: Lévai Sán-
dornét, tagjainak: Nagy Krisztiánt, Gellai 
Istvánt, Takács Istvánt, Bíró Zoltánt, Haskó 

Sándort, és Merkwart Krisztiánt.
Bíró Zoltán ezzel szemben Merkwart Krisz-
tián helyett Simon Tamást javasolta.
Bartos Sándor polgármester egyenként 
megszavaztatta a bizottság elnökét és tag-
jait, akiket a testület egyhangúlag meg is 
szavazott, a vitatott helyre viszont Simon 
Tamás került 7:1:3 arányú szavazási ered-
ménnyel, míg Merkwart Krisztián tagságára 
6:7:1 szavazat érkezett.

Bartos Sándor polgármester a Jogi, Ügy-
rendi és Emberi Erőforrás Bizottság elnö-
kének: Madaras Ádámot, tagjainak Koncz 
Jánost, dr. Vargha Nórát, Merkwart Kriszti-
ánt, Gódor Istvánnét, Seszták Szabolcsot, és 
dr. Péter Imrét javasolta.
Polgármester úr ennek a bizottságnak a je-
löltjeit is egyenként megszavaztatta, s mind-
egyikük, meg is kapta a többiek egyetérté-
sét, így mindegyikük a bizottság tagja lett 
10-11 szavazattal.

Alpolgármester választása, eskütétele és 
az esküokmány aláírása

Bartos Sándor polgármester ismertette, 
hogy az alpolgármester választása titkos 
szavazással történik, amelyhez 3 fős szava-
zatszámláló bizottságot kell létrehozni. Kéri 
a képviselőket, hogy tegyék meg javaslatai-
kat. Merkwart Krisztián képviselő: javasolja 
a JEB 4 képviselői tagjának megválasztását. 
Javaslatát képviselőtársai megszavazták, így 
a szavazatszámláló bizottságot tagjai: Ma-
daras Ádám, Koncz János, dr. Vargha Nóra 
és Merkwart Krisztián lettek. Bartos Sándor 
polgármester főállású alpolgármesternek 
Németh Józsefet javasolta.
A titkos szavazást követően Madaras Ádám 
ismertette az eredményt, miszerint Németh 
József 9:2:0 szavazattal alpolgármester lett. 
Németh Józseftől az esküt Bartos Sándor ott 
helyben ki is vette. Németh József alpolgár-
mester megköszönte társainak a bizalmat.

Az alpolgármester tiszteletdíjának és 
költségtérítésének megállapítása
Merkwart Krisztián a polgármester illetményé-

nek 70-át javasolta. Bíró Zoltán viszont 90%-ot.
A 70 %-os javaslat 2:3:6 arányú szavazatot 
kapott, a 90%-ra 10:1:0 arányban szavaztak. 
Így Németh József főállású alpolgármester 
havi illetménye 471.200 Ft lett, míg költség-
térítése ennek 15 %-a, azaz 70.675 Ft.

Eseti Bizottság létrehozása
Fót Város Önkormányzat Szervezeti és Mű-
ködési Szabályzatát Felülvizsgáló Ideiglenes 
Bizottságot is megszavaztak 9:0:2 arányban 
a képviselők, melynek elnöke Lévai Sándorné, 
tagjai Bíró Zoltán és Nagy Krisztián. Merkwart 
Krisztián javaslatára a bizottság három hónapos 
megbízást kapott a feladat végrehajtására.

Bíró Zoltán javaslatára a testület létreho-
zott még egy ideiglenes bizottságot az ön-
kormányzat, az intézmények és a Kft teljes 
körű átvilágítása céljából, mely felöleli a 
2006-2014-ig terjedő időszakot. A bizott-
ság feladata ennek a munkának az össze-
fogása és a szempontok kidolgozása, míg 
a végrehajtásra közbeszerzési eljárást írnak 
majd ki. A bizottság megbízatása 6 hónap.
Gellai István javasolt a bizottságba Hideg 

Andrást, aki egy nagy gazdasági gyakorlat-
tal rendelkező közgazdász, minisztériumi 
átvilágítási gyakorlattal. 
Lévai Sándorné képviselő: javasolja, hogy 
2006-2010 és 2010-2014 közötti időszakra 
bontsák a vizsgált időszakot és ajánlotta az Át-
világítást Előkészítő Ideiglenes Bizottság nevet.
Pontosítási javaslatot tett dr. Vargha Nóra, Bíró 
Zoltán, Merkwart Krisztián, Takács István.
A testület 10:0:1 arányban döntött a bizott-
ság felállításáról.
Az Ideiglenes Bizottság elnökévé Bíró Zol-
tánt, tagoknak Gellai Istvánt és Hideg And-
rást választották.

Egyebek
Dr. Vargha Nóra arról érdeklődött van-e 
olyan gyermek Fóton, aki a téli szünet idő-
szakában nem jut meleg ételhez? 
Bartos Sándor utána fog néz.
Takács István javasolta, hogy tiltakozzanak 
az M0 körgyűrű bizonyos szakaszainak fize-
tőssé tétele ellen. Dr. Vargha Nóra csatlako-
zott az előtte szólóhoz.
Kérte, hogy a polgármester számoljon be az 
ezzel kapcsolatos megyei tájékoztatóról.

Tájékoztató helyi kitüntetések felterjesztési lehetőségéről

Tisztelt Felterjesztők!
Fót Város Önkormányzata 2012-ben új rendeletet alkotott a helyi ki-
tüntetések adományozásának rendjéről, amely jelenleg is hatályos. A 
kitüntetésekre az önkormányzat szervei, társadalmi szervezetek, civil 
szervezetek, egyházait, egyéb közösségek, magánszemélyek tehetnek 
javaslatot. A helyi kitüntetések felterjesztéseit az adatlap minta szerint 
kérjük benyújtani 2015. január 31. napjáig a polgármesteri hivatal-
ba személyesen, vagy postai úton (Fóti Közös Önkormányzati Hivatal, 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1.), illetve elektronikus levélben. (Január 31. 
napja szombatra esik, ezért február 2-án hétfőn 16 óráig a hivatal elfo-
gadja a benyújtott felterjesztéseket.)
Kapcsolattartó: Molnár Krisztina, kultur@fot.hu, telefon: 06 70 4594 258.
A kitüntetésre javasolt személyekről a Képviselő-testület a februári ülésén 
dönt. A helyi kitüntetések ünnepélyes átadására 2015. március 15-én, a 
városi ünnepélyen kerül sor. 

Az alábbi kitüntetési címekre várjuk javaslataikat:

Fót Város Díszpolgára (egy személy),
Fót Városért Kitüntetés (egy személy vagy közösség),
Fót Egészségügyéért Díj (egy személy),
Fót Gyermekeiért, Ifjúságáért Díj (három személy)
Fót Kultúrájáért Díj (egy személy és egy közösség),
Fót Vállalkozója Díj (egy személy),
Év Sportolója Díj (három korosztályból egy-egy fő).

A városi kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről szó-
ló 33/2012.(XI.22.) számú önkormányzati rendeletet és a felterjesztés 
adatlapja megtalálható a Polgármesteri Hivatalban és az Önkormány-
zat honlapján. Várjuk javaslataikat.

Bartos Sándor
polgármester

Jelentős az érdeklődés. (Képünk a december 17-i ülésen készült)
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Buszvárók átvétele

December 22-én döntött a képviselő-testület arról, hogy elfogadja a 
Koncz János és Acél Sándor tulajdonában lévő 3-3 buszvárót közcélú 
felajánlásként. Ezeket a buszvárókat 8 évvel ezelőtt Koncz János öt-
lete alapján ketten készítették a saját költségükön és munkájukkal, 
felajánlásként, hogy mint képviselők tegyenek valamit szeretett váro-
sukért. Azt remélték, hogy példamutatásuk követőkre talál, de ebben 
csalódniuk kellett. A minta rajzát Acél Sándor Erdélyből hozta, az 
ott látott hasonló építmények alapján készítették el ezeket,a melyek 
még mindig jó szolgálják a buszra váró személyeket főleg eső esetén.

Az átvétel jogi aktusa a Polgármesteri Hivatalban a megállapodások 
aláírásával január 13-ánmegtörtént. A 6 azóta is használatban lévő, 
összesen közel 3 millió Ft névértékű buszvárót az önkormányzat 
nevében Bartos Sándor polgármester átvette és egy-egy oklevéllel és 
egy-egy palack Károlyi borral köszönte meg az adományozóknak.
Az aláírásokat követően Németh József alpolgármester és a Városfej-
lesztési Osztály munkatársai a helyszínen is megszemlélték a buszvá-
rókat, amelyeket 8 éves koruk ellenére meglehetősen jó állapotban 
találtak, mindössze kettőt rongáltak meg elvetemült emberek, ame-
lyeken néhány deszkát pótolni kell.

tetőjavítás

Beázott a Polgármesteri Hivatal teteje. Palatetőt pláne nedves ál-
lapotban nem célszerű javítani. Ezért választották ezt a megoldás, 
először belécezték, majd fémlemezzel feddték be az épületet. Nem 
igazán szép, de biztosan megvéd a csapadéktól, s 2 éven belül úgyis 
lebontják az épületet. – mondta vállalkozó.
A munkát látva a Sej, bádogozzák a sármelléki templomot kezdetű 
népdal jut az eszünkbe.

Így MInősÍTeTTéK A szAKérTőK 
A rAVATAlozónKAT

Megyei kitüntetést érdemelt ki decemberben a kisalagi 
ravatalozó épülete. Az ünnepélyes díjátadásnál elhang-
zott méltatás a következő:
„A középületek kategóriája 2. díját kapta a fóti ravatalozó 
megvalósításáért Fót Város Önkormányzata, építészeti tervé-
ért Szentiványi Géza okleveles építészmérnök. A fóti kisalagi 
temetőben izgalmas építészeti megoldásokkal felépített rava-
talozó egyszerűségében példaértékű. 
Az épület egyetlen helységből áll, de ehhez egy nyitott gyüle-
kezőtér kapcsolódik. Léptéke kisebb, mint az idei évben pá-
lyázaton induló nagyszabású épületek, mégis a szakmai zsű-
ri véleménye alapján a legjobban megfelel az elvárásoknak. 
A ravatalozó szakralitását hangsúlyozták az organikus 
stílusjegyek, a látható faszerkezetek, a csillag alakú te-
tőablak, a szép téglaburkolatú íves falak. Az épület méltó 
környezetet biztosít a falai között zajló szomorú esemény-
nek. Emberközeli építészeti megoldásaival hozzájárul a 
gyászoló család, a barátok vigasztalásához. 
A díjat Fót Város Önkormányzata részéről Bartos Sándor pol-
gármester veszi át, az építészeti terveiért Szentiványi Géza.” 

F o g a d ó ó r á k
Bartos Sándor: Minden hónap utolsó hétfőjén a Fóti Közös Ön-
kormányzati Hivatalban - kizárólag bejelentkezéssel!
tel.: 27/535-375/104
Németh József: Fóti Boglárka Óvoda és Bölcsőde - Bölcsőde u. 
2. Minden hónap 1. hétfő 17-18, 06-70/883-5053
Merkwart Krisztián:  minden hónap első kedd a Kisalagi Közös-
ségi Házban (Fót, Béke u. 33.) 17órától - 18:30ig,
06-70/431-7416, 06-70/431-7416
Koncz János: Minden hónap első hétfőjén 16-18 óráig a Né-
meth Kálmán Általános Iskolában (Fót, Március 15. u. 40.),
06-70/379-1285
Madaras Ádám: Minden hónap első hétfőjén a Fáy András Álta-
lános Iskolában (Fót, Vásár tér 1.), 06-70/702-0458
Gellai István: minden hónap első hétfő a Kisalagi Közösségi 
Házban (Fót, Béke u. 33.) 18 órától - 19 óráig, 06-70/883-4819
Nagy Krisztián: minden hónap első hétfő a Kisalagi Közösségi 
Házban (Fót, Béke u. 33.) 18 órától - 19 óráig, 06-70/883-5041
Lévai Sándorné: Minden hónap első hétfőjén a Garay János Ál-
talános Iskolában (Fót, Arany János utca 1-27.), 06-70/372-8420 
Takács István: Február, május, augusztus, november első hétfő-
jén 18-19 óra Fóti Közös Önkormányzati Hivatal
Március, június, szeptember, december első hétfőjén 18-19 óra 
Németh Kálmán Általános Iskola
Április, július, október, január első hétfőjén 18-19 óra Fótliget, 
Porta épület, 06-70/883-5090

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY
FÓT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BERUHÁZÁSA BÖLCSŐDEI ELLÁTÁST NYÚJTÓ 
INTÉZMÉNYEK INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE ÉS KAPACITÁSÁNAK 
BŐVÍTÉSE CÉLJÁBÓL

2015 /01/ 14

Az Új Széchenyi Terv Közép- Magyarországi Operatív Programja keretében finanszírozott projekt 
munkálatai 2014. áprilisában kezdődtek és 2015. január közepéig zajlottak. Ez sok türelmet és
együttműködést kívánt az intézménytől, a szülőktől 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. A beruházás 
eredményeként olyan 80 férőhelyes bölcsőde jött létre, amely a működtetés tárgyi és személyi 
feltételeinek megteremtése és javítása mellett a mai kor követelményeinek megfelelő rugalmas ellátási 
módokat nyújt a Fóton élő családok gyermekei számára. 

A fejlesztés során a korábbi 2 csoportszobában meglévő 20 férőhely felújításra került és további 60 új 
férőhely kialakítása történt meg, 6 új csoportszobában. 

Az épület alapvető tervezési elve volt az energiatudatosság, a „zöld” szemlélet és az előírásoknál 
magasabb fokú energiatakarékosság. A férőhelybővítése során gondoskodtunk a gyermekek számára 
beszerezni kívánt játékok, udvari bútorok beszerzéséről is. Az épületben a bővítés során a kötelező 
helyiségek kialakításra kerültek, beszerzésre kerültek a kötelezően meghatározott bútorzat és 
felszerelési tárgyak, a nevelést segítő eszközök. 

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

Fót Város Önkormányzata az Új Széchenyi Terv Közép- Magyarországi 
Operatív Program keretén belül elnyert 150 358 423 Ft összegből a Fóti 
Boglárka Óvoda és Bölcsőde, Bölcsőde utca 1. szám alatti intézményének 
infrastrukturális feltételeinek javítása, a bölcsődei szolgáltatások 
fejlesztése és bővítése, valamint új férőhelyek létesítése, valamint a 
minőségi nevelés megteremtéséhez szükséges feltételek biztosítása 
érdekében komplex beruházást valósított meg. A bővítés során olyan 
fejlesztések valósultak meg, amelyek egészséges, motiváló környezetet 
teremtenek a bölcsődés korú gyermekek számára.

Koncz János, Acél Sándor és Bartos Sándor aláírják az okmányokat

Az átvett buszvárók szemléje Németh József alpolgármesterrel
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a pálinkafőzés megváltozott szaBályai

NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL Pest Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága, Járőrosztály II. az alábbi tájékoztatás közlését kérte

Tisztelt Cím!
Tájékoztatom, hogy a Magyar Közlöny 161/2014. számában 2014. 

november 26-án kihirdetett, az egyes 
adótörvények és azokkal összefüggő 
más törvények módosítása értelmében 
2015. január 1-jétől változnak a jöve-
déki szabályozás magánfőzésre vonat-
kozó rendelkezései. A változások kö-
vetkeztében a jogalkotó a magánfőzésre 
vonatkozó adóbevallással, az átalány-
adó befizetésével, továbbá a magánfőző 
által birtokolt desztillálóberendezéssel 
kapcsolatos eljárást az önkormányzati 
adóhatósághoz telepítette. 

A változásokat a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazá-
sának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény (a to-
vábbiakban: Jöt.) 3. § (3), 5. § (9), 64. § (6) és (8), a 67/A. §, vala-
mint a 128/K § tartalmazzák. A fontosabb változások a következők: 

2015. január 1-jétől a magánfőző által előállított párlat nem mi-
nősül adómentes előállításnak és a magánfőzésben előállított párlat 
mennyisége évi 50 literre csökken és változik a magánfőző szemé-
lyének meghatározása, amely alapján magánfőzést a jövőben csak 
gyümölcstermesztő személy végezhet.

A magánfőzésben előállított párlat adója évi 1000 forint, melyet a 
magánfőzőnek kell megfizetnie, amely a magánfőző lakóhelye szerin-
ti önkormányzatnak a bevétele. A magánfőzőnek az előállított ma-
gánfőzött párlat utáni adóbevallási és adófizetési kötelezettségét a tár-
gyévet követő év január 15-ig – együtt – kell 
teljesítenie a lakóhelye szerinti önkormányzati 
adóhatósághoz. Ha a magánfőző nem állított 
elő tárgyévben magánfőzött párlatot, akkor 
nem keletkezik tárgyévre vonatkozóan adóbe-
vallási kötelezettsége.

Fontos változás, hogy 2015. január 1-jétől 
a magánfőző a desztillálóberendezés felet-
ti tulajdonszerzést az azt követő 15 napon 
belül köteles bejelenteni a lakóhelye szerinti 
önkormányzati adóhatósághoz. A bejelen-
tésben meg kell adni a nevét, lakcímét, adó-
azonosító jelét, a desztillálóberendezés feletti 
tulajdonszerzés időpontját, a desztillálóbe-
rendezés űrtartalmát és tárolásának, hasz-
nálatának helyét, ha az eltér a magánfőző 
lakcímétől. A magánfőző köteles megőrizni 
és hatósági ellenőrzéskor bemutatni a desz-
tillálóberendezés feletti jogszerű tulajdon-
szerzést igazoló iratot. Ha 2015. január 1-jét 
megelőzően történt a magánfőzésre szolgáló 
desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzés, 
akkor a magánfőzőnek 2015. január 15-ig 
kell megtennie a bejelentést. 

Az önkormányzati adóhatóság a desztillálóberendezés feletti tulaj-
donszerzésről szóló magánfőzői bejelentésről, valamint a magánfőző 
adóbevallásáról értesíti a vámhatóságot és a bejelentéssel, bevallás-
sal érintett másik önkormányzati adóhatóságot. Az önkormányzati 
adóhatóság az értesítést a teljesítést követő hónap 15. napjáig küldi 
meg az illetékes vámhatóság részére. 

Az adóraktár részére történő értékesítéskor, illetve ha a magánfőző az ál-
tala előállított magánfőzött párlattal kíván részt venni párlatok számára 
meghirdetett versenyen, a párlat eredetét a desztillálóberendezés feletti 
tulajdonszerzés szerinti bejelentésről, valamint a párlat után megfizetett 
adóról kiállított önkormányzati adóhatóság igazolás igazolja.

Ugyanakkor a magánfőző, a Jöt. 67/A. § (6) bekezdése alapján az 
évente előállítható párlatmennyiség túllépése esetén a többletmeny-
nyiséget haladéktalanul köteles bejelenteni a vámhatóságnak, és a 
vámhatósággal egyeztetett módon gondoskodni a többletmennyi-
ség megsemmisítéséről. 

A fentiekkel összefüggésben, az egységes jogalkalmazási gyakorlat 
kialakítása érdekében bejelentés minta készült, melyet értesítésem 
mellékleteként csatoltan megküldök. 

Kérem, hogy a minta az érdeklődő ügyfelek részére való elérhetővé téte-
léről az ügyfelekkel kapcsolatba kerülő önkormányzatok útján gondos-
kodni szíveskedjen, mellyel mind az ügyfelek bejelentési kötelezettsé-
gének teljesítését, mind a vámhatóság munkáját nagyban megkönnyíti.
Vác, 2014. december 23.

dr. Ledényi Renáta pénzügyőr őrnagy

Artézi kút vízminősége

A Fóti Közös Önkormányzati Hivatal megbízásából Budapest Főváros Kormányhivatala 
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve (ÁNTSZ) 2014. decemberében elvégezte a Kossuth –
Eötvös utca sarkán lévő artézi kút vízminőségének vizsgálatát, melynek eredményéről az 
alábbiakban tájékoztatjuk Önöket.

Kossuth – Eötvös u. artézi kút vízminősége

Vizsgálat Kossuth L. u. – Eötvös u. 
sarok

201/2001. (X.25.) Korm. rend. 
szerinti határértékek

Bakterológiai vizsgálatok negatív
Zavarosság tiszta
Permanganát index (KOIps) 0,60 mg/L 5,0 mg/L
Klorid 7 mg/L 250 mg/L
Nitrát < 0,5 mg/L 50 mg/L
Nitrit < 0,01 mg/L 0,5 mg/L
Ammónium 0,41 mg/L 0,50 mg/L
Össz. keménység CaO * 46 mg/L min. 50 – max. 350 mg/L
Vas * 0,373 mg/L 0,200 mg/L
Mangán * 0,118 mg/L 0,050 mg/L
Szulfát 17,3 mg/L 250 mg/L
Vezetőképesség 493 μS/cm 20 oC 2500 μS/cm 20 oC
pH 7,98 ≥6,5 és ≤9,5

A kút vize a mérés alapján emberi fogyasztásra alkalmas, de a *-al jelölt értékek miatt kifogásolt 
minőségű ivóvíz.

Kárpáti Gábor s.k.
Közbiztonsági- és hulladékgazdálkodási referens

pályázati kiírás
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testületének 493/2014. 

(XII.22.) számú határozata alapján
AUTÓBUSSZAL VÉGZETT MENETREND SZERINTI HE-
LYI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS SZOLGÁLTATÓJÁNAK KIVÁ-

LASZTÁSA TÁRGYÁBAN

1.) Az eljárás tárgya: Fót Város közigazgatási területén helyi me-
netrend szerinti autóbuszos személyszállítási tevékenység végzése 
kizárólagos joggal, valamint a személyszállítási tevékenységgel ösz-
szefüggő előkészítési, irányítási és ellenőrzési feladatok végrehajtása. 
A jelen pályázati kiírás mellékletében szereplő menetrend szerinti 
szolgáltatás végzése.
2.) A szerződés meghatározása: Közszolgáltatási szerződés. 
3.) A szerződés időtartama: A közszolgáltatási szerződés időtarta-
ma: 2015. május 1. – 2017. április 30.
4.) A teljesítés helye: Fót Város közigazgatási területe.
5.) Alkalmassági követelmények:
1. Az ajánlattevő egyéni vállalkozó vagy gazdasági társaság.
2. Az ajánlattevő 2012. és 2013. évi pozitív mérleg szerinti eredménye.
3. Az ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy az ajánlattevőnek az aján-
lat benyújtása napján lejárt köztartozása nincs.
4. Ajánlattevő referencia-igazolással rendelkezzék a fővállalkozóként 
végzett helyi menetrend szerinti személyszállítási tevékenységről.
5. Az ajánlattevő nevére a Nemzeti Közlekedési Hatóság által kiál-
lított autóbuszos személyszállító engedélybe az ajánlattételkor ható-
ságilag be legyen jegyezve a helyi menetrend szerint személyszállítási 
tevékenység üzemeltetésére való jogosultság, amely igazolását egy-
szerű másolatban kérjük a pályázati anyaghoz csatolni.
6. Az ajánlattevő a pályázat beadásának időpontjába rendelkezzen a szol-
gáltatások végzésére alkalmas autóbuszokkal (2 db + 1 db tartalék lehető-
ség). A pályázó az autóbuszok forgalmi engedélyében üzembentartóként, 
vagy tulajdonosként szerepeljen. Az autóbuszoknak rendelkezni kell a 
(pályázó nevére szóló) Nemzeti Közlekedési Hatóság Engedély-kivona-
tával, amelyet egyszerű másolatban kérjük a pályázati anyaghoz csatolni.
6.) Jelen pályázati kiírás elérhetőségének címe: Fóti Közös Önkor-
mányzati Hivatal, 2151 Fót, Vörösmarty tér 1., http://www.fot.hu
7.) Az ajánlattétel nyelve: magyar
8.) Az ajánlat(ok) beadásának módja, helye, beérkezésének ha-
tárideje: Fót Város Önkormányzata Képviselő-testületének címez-
ve, lezárt borítékban az ajánlatkérő székhelyén, a Közös Önkor-
mányzati Hivatal Titkárságán kell leadni vagy postai úton az alábbi 
címre elküldeni. Cím: Fót Város Önkormányzata 2151 Fót, Vörös-
marty tér 1. Ajánlattételi határidő: 2015. március 16. 10.00 óra
9.) A közszolgáltatási pályázat jellege: Ajánlatkérő a benyújtott 
ajánlatok ismeretében fenntartja a jogát arra, hogy az összességében 
közel azonosan értékelt ajánlattevők közül, tárgyalást követően vá-
lassza ki a szolgáltatót. A benyújtott ajánlatokat Fót Város Önkor-
mányzatának Képviselő-testülete bírálja el.
10.) A döntés legkésőbbi időpontja: 2015. április 15.
11.) Az eredményről történő értesítés határideje: 2015. április 23. 
Az ajánlatkérő az eredményről levélben tájékoztatja az ajánlattevőket.
12.) A szerződéskötés legkésőbbi időpontja: 2015. április 30.
13.) A szolgáltatás megkezdésének határnapja: 2015. május 1.
14.) Ajánlattétellel kapcsolatos kiegészítő tájékoztatás az alábbi cí-
men kérhető:Fóti Közös Önkormányzati Hivatal, Hatósági és Ügy-
félszolgálati Osztály
15.) Az ajánlatok bírálati szempontjának meghatározása:
A nyertes ajánlat az összességében legelőnyösebb ajánlat bírálati 
szempontjai alapján kerül kiválasztásra. 

ajánlattételi felHívás

Ajánlatkérő neve:
Fót Város Önkormányzata, 2151 Fót, Vörösmarty tér 1.
Kapcsolattartó:
Kárpáti Gábor közbiztonsági és hulladékgazdálkodási referens;  
Telefon: 06-27-535-365 / 115-ös mellék, Mobil: 06-70-967-1823,  
E-mail: karpati.gabor@fot.hu
Ajánlatkérés tárgya:
„Fót, Sikátorpuszta-Dunakeszi SZTK között, autóbusszal végzett külön-
célú menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatási feladat ellátása”
Szerződés meghatározása:
A 2015. május 1. – 2017. április 30. közötti (24 hónap) időszakban 
a Fót, Sikátorpuszta-Dunakeszi SZTK között, autóbusszal végzett 
különcélú menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatási feladat 
ellátása tárgyában megkötendő Megbízási Szerződés.
Az ajánlat beérkezésének határideje: 2015. március 16. 10:00 óra
Az ajánlatok benyújtásának módja:
Polgármesternek címezve, lezárt borítékban az ajánlatkérő székhelyén 
a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Titkárságán leadva, vagy postai 
úton eljuttatva. A borítékon a következő adatokat kell feltüntetni:
- Ajánlattevő neve, címe
- „Fót, Sikátorpuszta-Dunakeszi SZTK között, autóbusszal végzett 
különcélú menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatási feladat 
ellátása ajánlat.”
- „Ajánlattételi határidő: 2015. március 16. 10:00 óra”
- „Az ajánlattételi határidő előtt nem bontható fel!”
Ajánlatok felbontásának helye, ideje:
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal – Hivatalos helyisége
ideje: 2015. március 16. 10:30 óra
Ajánlatok értékelése: Az összességében a legelőnyösebb ajánlatot 
benyújtó Ajánlattevő az eljárás nyertese.
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ZEN BU KAN KEMPO TANFOLYAM INDUL FÓTON, A GARAY JÁNOS 
ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN. 2015. JANUÁR 6-TÓL. A JELENTKEZÉS FOLYAMATOS. 

EDZÉSEK: KEDD, PÉNTEK 18.00-19.30-IG.  EDZŐ DURKÓ ZOLTÁN 7. DANOS 
MESTER. ÉRDEKLŐDNI LEHET A 36-30-3450-150-ES TELEFONSZÁMON 

Hirdetés
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megszépült és korszerűsödött

a vörösmarty miHály művelődési Ház

December 14-án, ünnepélyes keretek közt avattuk föl a felújí-
tott Művelődési Házat. A megnyitót megtisztelte jelenlétével 
Turi-Kovács Béla, a KPE elnöke, az Országgyűlés legidősebb 
tagja, aki beszédében méltatta is a munkát, a megszépült épü-
letet és Fót tevékeny közösségét. Gratulált az eddig elért ered-
ményekhez, a közélet gazdagságához. Ugyancsak vendégünk 
volt Bíró Attila, a Járási Hivatal vezetője. Bartos Sándor pol-
gármester beszédében megköszönte abeszédében megköszönte 
az építkezésben jelentős szerepet betöltött szakembereknek a jó 
minőségben elvégzett munkát.
Az ünnepségen felléptek Fót hagyományőrző csoportjai, a fóti egy-
házak közös kórusa, Horváth Tamás karnagy vezetésével, s alka-
lomhoz illő látványos műsorral tették próbára a színpadot a Nép-
művészeti Középiskola táncosai.
Természetesen mindenki szívesen látott vendég volt az ün-
nepségen és az azt követő állófogadáson. Ennek megfelelően a 

színházteremben akár terhelési próbának is tekinthetjük az eseményt. Ennél többen nem is 
fértünk volna be a helyiségbe, a hatalmas terem széksorai zsúfolásig megteltek, s még körben 
a falak mentén is sokan álltak.

Az eseményt követően Mészáros Balázs felelős műszaki vezetővel készítettünk interjút.
„Az 1930-as években épült, több nemzedéket kiszolgált házra ugyancsak ráfért a felújítás. Egy ilyen 
komoly, sokrétű munka esetében mindig kiderülnek olyan megoldásra váró feladatok, amire a felmé-
résnél, tervezésnél még nem lehet számítani. Ilyen volt a mi esetünkben, hogy meg kellett erősíteni az 
épület alapját, s a bontáskor derültek ki olyan esetek, amikor rögtönözni kellett, mert meg kellett ol-
dani a feladatokat. Az ilyen pótmunkák miatt persze kellett kérnünk többlet pénzt is az Önkormány-
zattól. A munkánkat jelentősen hátráltatta, hogy nagyon esős volt a nyár. Nem is emlékszem, hogy 
mikor volt utoljára ennyire csapadékos munkavégzésünk. Ennek ellensúlyozására hétvégi munkavég-
zéseket, átszervezéseket vezettünk be, s úgy tűnik, hogy sikerült úrrá lennünk ezeken a nehézségen. 
Most már teljesen kész van az épület, már csak a levonulás és a takarítás van hátra, amit a napokban 
megteszünk. Mindössze két héttel ezelőtt érkezett az a kérés az önkormányzattól, hogy szereljünk korlátot 
az út és a járda közé, de határidőre ezt is sikerült megoldanunk. 
A fóti munkán túl, jelenleg három építkezésen dolgozunk, s a jövő évre is vannak terveink. Pályázunk 
munkákra, bizakodóan tekintünk a jövő felé.”

Bartos Sándor és Turi-Kovács Béla átvágják a nemzeti színű szalagot

Mindenki jelen akart lenni az ünnepélyes átadáson

Az Ökumenikus kórus

A Fóti Asszonykórus ünnepi viseletben

A Népművészeti Iskola táncosai

A Cselényi Népdalkör 
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Új gépkocsikat Használ a kegyeleti szolgálat
A jelentős fejlesztés kapcsán Szent-Iványi Géza a 
Fóti Közszolgáltató Kft ügyvezető adott tájékozta-
tást kérésünkre.
Két új gépkocsit vásároltunk az önkormányzat beru-
házási keretéből, összesen 12 millió forintból. Ez egy 
hosszú távú beruházás a Kegyeleti Szolgálat számára. 
Ezek az új autók jelentős előre lépést jelentenek  a 
szolgáltatásunkban, nulla kilométeres, kitűnő műsza-
ki minőségű, látványukban is megfelelő kocsik. 
Az előírásoknak megfelelően az egyikben hűtő is van. 
Ma már a temetkezési szolgáltatásnál a hűtési lehetőség 
megléte alapkövetelmény. Meleg időszakban és szállítási 
távolsághoz kötötten kötelező a hűtés. Ezzel a hűtőssel 
főleg nagyobb távolságokba szállítunk, ugyanis sokszor 
előfordul, hogy Fóton elhunyt halottat kell az ország 
bármely részére szállítani a rokonság kérésére, hogy ott 
temethessék el, s előfordul fordított eset is, amikor Fótra 
kell szállítani egy másutt elhunyt személyt.
A másik kocsit pedig elsősorban Fóton, temetésre hasz-
náljuk, illetve rövid távú szállítások esetében. Ennek a 
tetejére készíttettünk egy korszerű, rozsdamentes, le-
szerelhető, átszerelhető koszorútartó csomagtartót.
Ezek a kocsik belül is szépek, kimondottan koporsószál-
lításra vannak berendezve, belső rögzítési lehetőségekkel, 
úgy, ahogy kell. Mindkettőre kötöttünk CASCO bizto-
sítás, főleg lopás ellen. Januártól már ezekkel dolgozunk. 
A szolgáltatás általában úgy történik, hogy kapunk egy 
bejelentést, hogy vigyük el az elhunytat a háztól, vagy 
valamelyik kórházból a ravatalozó hűtőjébe, vagy ahová 
kérik. Hamvasztáshoz mi ritkán viszünk halottat, mert 
szerződésünk van a szolnoki krematóriummal. Ilyen 
esetben ők jönnek az elhunytért, ők szállítják és a 
hamvakat is visszahozzák. A fóti kegyeleti tevékenység 
ezzel a két új gépkocsival jelentős mértékben korsze-
rűsödött, ezzel is hozzájárulunk az elhunytak méltó 
búszúztatásához. A kisalagi ravatalozónk is már rendben van, még a Vörösmarty úti ravatalozó felújítása van hátra Az idén a tervek szerint ez is 
megtörténik. Igyekszünk, hogy rendezett, kulturált körülményeket biztosíthassunk a temetéseken a mai kornak megfelelően.
A lecserélt gépkocsik 12 éves Volkswagenek, már kiszolgálták magukat, de ma is használható, jó állapotban vannak. A korukhoz képest 
megfelelő műszaki állapotuk a gépkocsivezetők kíméletes használatának és a rendszeres karbantartásnak köszönhető. A továbbiakban is 
hasznos szerepük lesz a Kft egyéb munkái során. Például a kertészeti ágazatunknak eddig nem volt kocsija. Tudnak majd szerszámokat, 
virágokat, növényeket, fát, termést szállítani velük.

Windhager

ORTOPÉD RENDELŐ FELSŐGÖDÖN
Dr. Straub Ákos ortopéd-, traumatológus,

általános sebész főorvos és sportorvos
- Mozgásszervi betegségek kezelése
- Gyógyászati segédeszközök, gyógycipők felírása 
- Szemölcsök, anyajegyek és egyéb bőrhibák
   hegmentes eltávolítása
- Visszér és benőtt köröm hatékony kezelése
- Ízületi ultrahang vizsgálat
- Sportorvosi ellátás
- Térdízület hyaluronsavas kezelése ambulánsan
- Csecsemők és gyermekek ortopédiai szűrése 

Egészségügyi pénztárak szerződött partnere.
Akadálymentesített rendelő

Rendelési idő: Kedd: 16-20 óráig, Szombat: 9-14 óráig 
2132 Göd, Jósika u. 29. •Bejelentkezés: 06-20-493-1593, 27-331-818 

www.drstraub.hu

Új nyitva tartási rend
a dunakeszi OkmányirOdában

2014. december 1-jei hatállyal az alábbiak szerint 
megváltozik a Pest megyei kormányhivatal 

dunakeszi járási Hivatal dunakeszi okmányirodájának 
nyitvatartási rendje: 

Hétfő:           07.00-17.00
kedd:            08.00-18.00
szerda:        08.00-20.00

Csütörtök:    08.00-18.00
Péntek:         08.00-16.00

felHívás az utcai parkolás szaBályainak Betartására

Tisztelt Fóti Lakosok!
Az utóbbi időben sajnálatos módon megszaporodtak az intézmé-
nyek, üzletek, cégek előtti közterületeken a parkolásból eredő gon-
dok, amelyek nem csak bosszúságot, ha-
nem baleset veszélyt is jelentenek. 
Példának említem a Németh Kálmán 
úton, az üzletekhez köthető parkolási ese-
teket, amelyek során ezek a gépjárművek, a 
keresztutcákból való kihajtáshoz szükséges 
beláthatóságot akadályozzák. Mindezen 
felül a gyalogos forgalmat is akadályozzák. 
Ezek a gépjárművek a közterületről el-
távolíthatóak a közúti közlekedés sza-
bályairól szóló 1/1975 (II.5.) KPM-BM 
együttes rendelete alapján, mely szerint:
59. § (1) A rendőrség, a közterület felügyelet, a közút kezelője - az 
üzemben tartó értesítése mellett és költségére - elszállítással eltávolíthat-
ja azt a járművet, amely
a) a 15. § (9) bekezdés 63/b. ábra szerinti kiegészítő táblával ellátott 
megállást vagy várakozást tiltó jelzőtábla hatálya alá eső területen sza-
bálytalanul várakozik,
b) a 37. § (4) bekezdésében, továbbá a 40. § (1)-(2) és (5) bekezdésé-
ben, valamint a (8) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott megál-
lási tilalom megszegésével, vagy a rendelkezésekben meghatározott meg-
állási feltételek figyelmen kívül hagyásával szabálytalanul várakozik,
c) kijelölt rakodóhelyen szabálytalanul tartózkodik,
d) a mozgáskorlátozottak gépkocsijai részére fenntartott, jelzőtáblával 
(115. és 115/a. ábra) vagy útburkolati jellel megjelölt várakozóhelyen 
jogosulatlanul várakozik. A jármű elszállításáról a közterület felügye-
letnek, illetve az út kezelőjének a rendőrséget is értesítenie kell.

(2) Közveszély vagy elemi csapás elhárítása, illetőleg az ebből szárma-
zó kár csökkentése érdekében, valamint a közút különleges igénybevétele 
esetében a rendőrhatóság felhívhatja az üzemben tartót a jármű eltá-

volítására. Ha az üzemben tartó a kellő 
időben közölt felhívásnak nem tesz eleget, 
a rendőrhatóság a járművet az üzemben 
tartó költségére eltávolíttathatja. Ha az 
üzemben tartó a jármű eltávolítására elő-
zetesen nem hívható fel, a rendőrhatóság a 
járművet saját költségére távolíttathatja el; 
az üzemben tartót a jármű eltávolításáról 
ilyen esetben is értesíteni kell. A járművet 
a tűzoltóság is eltávolíthatja; erről azon-
ban a rendőrhatóságot is értesítenie kell. E 
bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni a 

baleset folytán megsérült és elhagyott járművek eltávolítására is.
(3) Azt a hatósági jelzéssel nem rendelkező járművet, amely a közúti 
forgalomban csak ilyen jelzéssel vehet részt, főútvonalon tilos, mellékút-
vonalon - közterület-használati engedély nélkül - legfeljebb 10 napig 
szabad tárolni. Az úton e rendelkezések megszegésével tárolt jár-
művet a rendőrség, a közterület felügyelet, a közút kezelője - a 
tulajdonos költségére - eltávolíthatja.

Kérjük szíves együttműködésüket, hogy az üzletekhez, cégekhez, 
intézményekhez tartózó kijelölt parkolókat használják. A parkolók 
telítettsége esetén, a közterületek használata során vegyék figye-
lembe a KRESZ szabályait és legyenek tekintettel a gyalogosokra. 
Kérjük, hogy az üzemképtelen, hatósági jelzéssel nem rendelkező 
járművet saját ingatlanukon legyenek szívesek tárolni.

Kigyósi Katalin környezet- és természetvédelmi ügyintéző 

néHány mondat a fótot elkerülő Út ügyéBen

Előrebocsátom, hogy motorkerékpárra szóló jogosítványomat 1959-
ben szereztem, s több mint ötven éve autózom. Családom Fóton lakó 
tagjaival együtt naponta „közlekedünk”, autóbuszon és gyalog, kerék-
páron és autón, nagyon ritkán vonaton. Talán tíz éve annak, hogy egy 
reggel autóbuszon utaztam Pestre. A buszra várakozás közben számol-
tam a befelé haladó autóforgalmat, percenként 42-45-44 autó haladt a 
főváros felé. Városunkon áthaladó napi forgalom azóta bizonyára nem 
csökkent, sőt! S elkerülő út csak a választási ígéretekben szerepelt.  
Most a megyei autópálya matrica bevezetésétől remélek némi enyhü-
lést. Azt gondolom, hogy például a naponta Pestre bejáró gödöllői és 
szadai autósok már be is fizették az Ötezer Forintos matrica árát, hogy 
ne kelljen rendszeresen Mogyoródon és Fóton keresztül haladniuk. 
Ugyanúgy a fővárosból az agglomeráció felé haladó hivatásforgalom is 
kisebb lesz, hiszen az M3-oson történő akadály nélkül autózás nagyon 
hamar behozza a pestmegyei matrica árát. (Nem is értem, miért tarta-
nak a budaőrsiek a városukon áthaladó 1-es út forgalma növekedésé-
től. Akik megszokták, hogy Biatorbágy felől az 1-es útról átváltottak az 
M1-esre, miért pazarolnák idejüket és benzinüket a hosszú beépített 
területen való lassabb haladásra?! Vagy a fővárosban lakó autósoknak 
kifizethetetlenül sok a megyei matrica ára, hiszen egy éven keresztül 
ezért Vácig és Aszódig, Örkényig, Hernádig, Százhalombattáig és Her-
ceghalomig autózhatnak a meglévő autópályákon? Az olcsóbb benzin 
miatt két januári tankolással már többet takarítunk meg!)
A fentiektől függetlenül mégis szükség van a Fótot elkerülő útra, 

hiszen az átmenő forgalom nagyobb része Galgamácsa-Veresegyház 
és Őrbottyán-Csomád felől zúdul ránk. Elkerülő utat pedig bizto-
san csak az M2-es teljes kiépülésével együtt remélhetünk, országos 
tapasztalatom ezt erősíti. Húsz évig éltem és autóztam Baranyában, 
s ismerem Tolna megye útjait is. Az elmúlt nyáron többször is jár-
tam arrafelé, s örömmel tapasztaltam, hogy az M6-os autópályába 
úgy kötötték be a (két számjegyű) Szekszárd-Székesfehérvári utat, 
hogy a bekötés egyben elkerüli Szedrest, a baja-bonyhádi út bekö-
tése ugyanakkor a Bátaszéket elkerülő út is, s (a három számjegyű!) 
Pécsvárad-Mohács út kapcsolata az M6-osra pedig elkerüli az egyik 
oldalon Palotabozsokot, a másik oldalon Véméndet. Erre a szemlé-
letre és gyakorlatra van szükség az M2 háza táján is!
Az M2-esen Vác felől haladva jól látszik Csomád. Egyszerűnek tű-
nik, Csomádot észak felől elkerülve utat építeni az Őrbottyán-Cso-
mádi úttól a gödi autópálya csomóponthoz. Ez nem lehet hosszabb 
3 kilométernél! Talán egy átkötéssel még Veresegyház felől sem 
lenne nagy kerülő ez a megoldás. A másik lehetőség még nagyobb 
forgalmat hárítana el Fóttól: a csomádi vasútállomástól északra in-
dulóan az Újpest-Galgamácsa (egykori 26-os számú!) utat  Fót-Kis-
alagot északnyugat felől elkerülve bekötni az M2-re. Akár a meg-
lévő dunakeszi-fóti csomóponthoz, akár feljebb egy új csomópont 
építésével. Több tízezer ember érdeke és kérése ez, a fótiaké és a 
városunkon keresztül autózóké egyformán. 

Tisztelettel: id. Zászkaliczky Pál fóti lakos

Szent-Iványi Géza és a gépkocsivezetők átveszik a járműveket a Szeleczy Ford telephelyen

Ilyen a kocsi belseje
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a garay jános általános iskola Hírei

ISKOLÁBA KÉSZÜLő GYEREKEK ÉS SZÜLEIK FIGYELEM!
A Fóti Garay János Általános Iskola ebben a tanévben is nagy szeretettel várja a nagycso-
portos ovisokat és szüleiket az OVISULI rendezvénysorozatunk minden foglalkozására, 
ahol megismerkedhetnek intézményünk hagyományaival, értékeivel, valamint betekin-
tést nyerhetnek mindennapi életünkbe. 
Együtt barkácsolhatnak a kicsik a leendő elsős tanító nénikkel, könnyebbé téve az óvo-
dából-iskolába lépés nehéz időszakát. 
Minden találkozásunk előtt, az óvodákba kitesszük plakátjainkat, hogy a kedves szülők gyermeke-
ikkel együtt eljöhessenek hozzánk az OVISULI rendezvényeire:

OVISULI I. - 2015.01.30.   Szülői értekezlet. (Ide a kedves szülőket várjuk)
OVISULI II.– 2015.02.27. Játékos órák kicsiknek és nagyoknak. (angol, né-
met, kézműves)
OVISULI III.– 2015.03.31. NYÍLT NAP (A szülőket várjuk) 

Tanítóink a „kirepülő” osztályaikban tartanak egy-egy bemutató órát, valamint angol-, és 
német órát tekinthetnek meg. Az időpontok változtatásának jogát fenntartjuk. Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk! A viszont látásra!

Tóthné Rick Katalin alsós munkaközösség vezető

sportol a városunk…
Mindenhonnan azt halljuk, hogy a sport milyen fontos szerepet játszik az egészség megőrzésében, mégis hosszú éveken keresztül – 
legalábbis az elmúlt tizenöt évben biztosan – hiányzott Fót város életéből, sportéletéből egy iskolák közötti, diákokat megmozgató és 
összehozó sportverseny. Igény mindig lett volna rá, illetve kisebb-nagyobb próbálkozások voltak is (például a 2008-2009-es tanévben), 
de ezek csak próbálkozások maradtak. Mindeközben a fóti diákok versenyeztek különböző versenysorozatokban (diákolimpia, Bozsik 
program stb.), de a fóti iskolák egymással egyáltalán, vagy csak alig találkoztak. Még a testnevelők közül is csak a régiek ismerték egy-
mást személyesen.
2013-ban viszont egy lelkes, fiatal testnevelő (Lendvai Balázs, Ökumenikus Általános Iskola) kezdeményezésére elindítottunk egy, a 
fóti testnevelők által megszervezett és lebonyolított, egész éves rendezvénysorozatot. Ennek keretében, az összes fóti iskola részvéte-
lével – beleértve a középiskolákat is – sportversenyeket szerveztünk. Már az első évben komoly eredményeket értünk el, amit mi sem 
bizonyít jobban, mint a nagyon magas részvétel. Egyes versenyeken akár száz diákot is megmozgattunk! Az önkormányzat anyagi 
támogatásának köszönhetően nagyon szép érmeket, serlegeket, ajándékokat tudtunk kiosztani a nyerteseknek. Év végén díjaztuk 
a legeredményesebb iskolát is, amely az elmúlt évben az Ökumenikus Általános Iskola volt. A nagy sikerre való tekintettel, illetve 
hagyományteremtés céljából, idén is elindítottuk a versenysorozatot.
Ebben tanévben hat versenyt terveztünk: mezei futás, asztalitenisz, magasugrás, kosárlabda, atlétika, labdarúgás. A mezei futóversenyt a 
Károlyi István Gyermekközpontban szerveztük. Gyönyörű környezetben, a tó körül futottak a gyerekek. Az asztalitenisz a Garayban négy 
asztalon, csaknem hatvan résztvevővel zajlott le.

Ezek történtek eddig. Elmondhatjuk: jó úton haladunk, 
hogy kialakítsunk egy hagyományt; valamit, ami fóti, a 
fóti iskolákról, a fóti gyerekekről szól. A testnevelők lelke-
sedésével, és reményeink szerint az önkormányzat további 
támogatásával megvalósíthatjuk azt, amit már rég szeret-
tünk volna: egy hagyományos, évről évre megrendezett 
városi iskolák közötti versenysorozatot.

Büte Zsolt garays testnevelő

ÜVEGEZÉS – KÉPKERETEZÉS
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Hirdetés

a németH kálmán általános iskola Hírei

A mi suliNK, ahova szívesen járuNK!

November végétől a közelgő karácsonyra készült az 
iskola. Számos program segített abban, hogy a gye-
rekek napról-napra hangolódjanak rá a várva várt 
ünnepre. Készültek szép tantermi dekorációk, adven-
ti kalendáriumok. Hagyományosan advent első hét-
végéjén, szombaton játszóház várta a családokat. A 
gyönyörű adventi koszorúk mellett karácsonyi dísze-
ket, dekorációkat, és egyedi ajándékkísérő-kártyákat 
is lehetett készíteni. Iskolánk pedagógusai segítettek 
abban, hogy az előre elkészített alapanyagokból pilla-
natok alatt remekművet készíthessenek azok is, akik 
most próbálkoztak először saját készítésű tárgyakkal. 
A tornateremben akadálypálya várta a kisebbeket. 
December 5-én, pénteken a testvérosztályok kísér-
ték a Mikulást osztályról osztályra, a felsősök egy kis 

műsorral lepték meg az alsósokat. December 6-án ismét játszóház volt az iskolában, ezen a napon mézeskalácsot sütöttek a vállalkozó 
szelleműek. A nagyszerű szervezésnek és előkészítésnek köszönhetően gördülékenyen és szinte futószalag-szerűen készültek el a karácsonyi 
sütemények. Az épületben terjengő mennyei illatok szinte odavonzották a Manósuli óvodásait, akik a foglalkozást követően lelkesen vetet-
ték bele magukat a tésztanyújtás, formázás, díszítés, majd az elkészült süti gondos elfogyasztása folyamatába. Ezúton köszönjük mindazon 
pedagógusok munkáját, akik évről-évre lehetővé teszik, hogy ez a két szombati kézműves játszóház létrejöhessen! Ez egy igazi csapatmunka 
részükről, nagyon sok előkészületet, és türelmet igényel. Ezzel a programmal az iskola betölti a közösségformáló, hagyományőrző szerepét.
Immár hagyomány lett a Luca-napi zsibvásár, amelyet december 12-én délután tartottak meg a gyerekek nagy örömére. Sok értékes és 
megunt kincs cserélt itt gazdát.
Az utolsó tanítási héten egymást érték a karácsonyi meglepetések. Az alsós osztályok a szülőknek, ezen kívül a 3.a osztály a kisalagi óvo-
dásoknak, majd iskolánk technikai dolgozóinak adtak elő műsort. Az utolsó tanítási napon az alsósok látogatták meg felsős testvérosztá-
lyukat, és műsorral kedveskedtek nekik. Ezután közösen keresték fel az iskola karácsonyfáját, hogy az Egyesület által vásárolt ajándékokat, 
játékokat átvegyék. 
A karácsonyi készülődés mellett a 3.b osztály felfedezőútra indult a Pál-völgyi cseppkőbarlangba. Ezt követően a Fővárosi Nagycirkusz 
akrobatáit csodálták meg.
 A felsősök a Mozgásjavító Intézet által szervezett Tárva Vár című nyílt napon jártak. Itt megtekinthették, hogy milyenek az itt élő gyerekek 
mindennapjai. Kipróbálhatták, hogyan sportolnak, tanulnak, közlekednek a mozgássérültek, és gyakorolták a mások segítségére szoruló 
emberek elfogadását.
A körzeti Kis Előadók Fórumán sikeresek voltak tanulóink. Hagymásy Soma az androidokról, Varga Zoltán a galaxisokról szóló előadásá-
val második lett, a Németh Klaudia-Schübler Rita páros pedig harmadik helyet szerzett Velencét bemutató munkájával.
Kisdiák címen jelenik meg iskolánk újságja, amit a diákok és a tanárok közösen szerkesztenek. Az újság interneten is olvasható az alábbi 
címre kattintva: harmasfot.hu/iskolai-hirek/117-iskolaujsag.
Hagymásy Soma vett részt a Pest Megyei Diákparlamenten, több témában is hozzászólt.  Aktivitásával, javaslataival elnyerte a társak elis-
merését. Így egyike lett azon tanulóknak, akik november végén az   Országos Diákparlamenten képviselték Pest megyét.
Egy vállalkozó jóvoltából 20 tanuló utazhatott december közepén négynapos hévízi kirándulásra. Az első félévben valamilyen területen 
(tanulás, sport, közösségi munka) kiemelkedő eredményt elérő gyerekek vehettek részt a sok élménnyel bővelkedő kiránduláson.

SzMK

Próbaérettségi és a tanulási motiváció fejlesztése, segítség a továbbtanuláshoz

A felső tagozatos tanulók tanulási motivációjának fejlesztése céljából látogatott el a Budapesti Corvinus Egyetem hivatalos érett-
ségi előkészítője, a Studium Generale két munkatársa iskolánkba. Kürti Balázs és Magyar Péter érdekes beszélgetést folytattak a 
végzős diákokkal rövid és hosszabb távú terveikről, a tanulás örömeiről és szükséges voltáról.
A Studium Generale az elmúlt évekhez hasonlóan idén is megszervezi ingyenes Próbaérettségi Napját, melynek időpontja 2015. 
február 14. A rendezvény nyilvános, a résztvevők három tárgyból; matematikából, történelemből és közgazdaságtanból tesztel-
hetik tudásukat emelt- vagy középszinten. Az esemény célja, hogy a diákok rutint szerezzenek, mely segíteni fog az éles érettségi 
vizsga során előforduló vizsgadrukk leküzdésében, valamint visszajelzést kapjanak jelenlegi tudásszintjükről. A tesztek összeállí-
tását és javítását a szervezet szakmailag képzett, önkéntes tagjai végzik. A részvételhez csupán egy ingyenes jelentkezés szüksé-
ges, mely megtehető a www.studiumgenerale.hu weboldalon 2015. február 8-ig. 

Bohus Zoltán
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az ökumenikus iskola Hírei

Emelt angol órák az ÖKU-ban (tanári szemmel)
Örömmel vettem a felkérést, hogy az emelt óraszámú hetedikes 
angolcsoport élére álljak. A tananyagot a heti „alap” 3 órában dol-
gozzuk fel, a jól bevált Project sorozat 3. része segítségével, és ezt 
egészíti ki egy dupla angolóra minden kedden.
Kommunikáció-centrikus tananyaggal haladunk ezeken az extra 
órákon. Úgy is fogalmazhatnék, hogy igyekszem minden olyan 
elemet becsempészni ezekre a foglalkozásokra, amelyekre általában 
nem jut elég idő a tananyag feldolgozása közben. A tizenegy fős 
lelkes csapatban remekül működik a drámajáték, jó hangulatúak a 
tréfás vetélkedők és játékok, a képzelt tévés vitaműsorok, és terve-
imben szerepel egy-egy korosztályuknak és nyelvi szintjüknek meg-
felelő film megtekintése és megbeszélése is.
A csoport egy különleges feladatot is felvállalt, amelyet Karácsonyig 
igyekszünk is megvalósítani. Egy régi szekrényből – némi barká-
csolással – egy angol telefonfülkét „varázsolunk”, amely egy 3D-s 
faliújság funkcióját tölti majd be az iskola folyosóján. A fülkén sze-
replő rovatokat a diákok gondozzák, és az aktualitásokat is ők fi-
gyelik majd, egy-egy ünnepkörhöz, iskolai, vagy városi eseményhez 
közeledve. Rejtvényekkel és nyelvi készségeket fejlesztő tesztekkel 
igyekszünk majd a felsős és a gimnazista diákok figyelmét a fülke – 
és persze az angol nyelv – felé vonzani.
Kihasználva ezeket a kommunikációs célokra tervezett plusz órá-
kat, haladó diákjaimtól már sokkal összeszedettebb, választékosabb 
szókinccsel kecsegtető feleleteket, és élettel teli szituációs gyakorla-
tokat várok a már hagyományos, nyolcadikos záróvizsgán. Közülük 
néhányan pedig – bár ez nem célja, inkább eredménye lehet a közös 
munkának – egy alapfokú junior nyelvvizsgát is letehetnek majd az 
általános iskolai tanulmányaik vége felé.
Addig is, hosszú még az út, amelyen sok kihívás, megmérettetés, jó-
kedv, közös munka és élmények várnak ránk, minden kedden délután!

Arany Sándor angoltanár

Emelt angol órák az ÖKU-ban (diákszemmel)
Nagyon szeretem ezeket az alkalmakat, mert ilyenkor nem a tan-
anyagban megyünk tovább, hanem játékos (szórakoztató) vagy oly-
kor logikai feladatokkal lep meg minket Sanyi bácsi, amiket persze 
angolul kell megoldanunk. Ezeket az emelt órákat minden csoport-
társam nagy élvezettel fogadja, mert ilyenkor mindenki kiveheti a 
részét a munkából attól függetlenül, hogy ki, hogyan meri beszélni 
az idegen nyelvet. Általában csoportokban dolgozunk, így sokszor 
volt már rá példa, hogy a fiúk a lányok ellen vagy éppen vegyes csa-
patok csaptak össze egy-egy téma megvitatásakor, illetve különböző 
taktikai vagy vicces feladatok megoldása közben. Mindent egybevé-
ve, számomra a mostani tanév legpozitívabb változását az új, emelt 
szintű angol bevezetése hozta meg.

Magyar Zsófia 7.A

Az emelt matek
Van egy csoport, ahol mindenki szereti a matekot. Ez egy olyan 
csoport, ahova mindenki szívesen jár, mert megtiszteltetés, hogy ide 
járhatsz. Emelt matekon sikk szorgalmit írni és nem is kérdés, hogy 
kész van-e a lecke. 
„Az emelt matek nagyon jó dolog! Gyorsabban haladunk, mint a má-
sik csoport és könnyen megérthető bármelyik anyag. A szüleimmel so-
kat gondolkoztunk azon, hogy nekem való-e ez a csoport, de végül úgy 
döntöttünk, megpróbálom. Nagyon jó döntés volt! Nagyon szeretem a 
matekot!” (Bálint)
Nálunk mindig szabad, sőt kell is kérdezni és soha sincs rossz kér-
dés. Itt egymásnak magyaráznak a diákok és türelemmel megvárják, 
míg mindenki megérti.
„Sokszor nehezek a feladatok, de együtt mindig sikerül megoldanunk 
mindet!” (Bogi)
„Szeretem a matekot, mert matekkal szinte mindent megoldhatsz. Ha 
gyorsan dolgozunk, még plusz feladatot is kaphatunk.” (Barnus)
Egy-egy új feladatnál, izgalmasabb témakörnél automatikusan ala-
kul ki a versenyhelyzet és a győztes jutalma legtöbbször „csak” a 
feladatmegoldás nyújtotta sikerélmény.
„A tavalyi csoportomban tanulás nélkül is ötös voltam, de itt sokkal 
jobban fejlődök. A közösség nagyon jó és a tanár is jó fej.” (Áron)
„Mi nem csak a tankönyvből dolgozunk, versenyfeladatokat és gondol-
kodtatóbb feladatokat is megoldhatunk” (Beni)
Nálunk mindig jó a hangulat és a sok gondolkodás közben egy jó 
poén mindig belefér.
„Szeretem, hogy gyorsabban haladhatunk, mégis viccesen.” (Zsófi)
Mi együtt készülünk a versenyekre és az indulók általában sikeresen 
szerepelnek.
„Nekem tetszik ez a felosztás! Az órák mindig jó hangulatban telnek. Van 
egy állandó versenyes csoport, akik szinte mindegyik versenyre eljárnak. 
Nemrég volt a Bolyai Matematika Csapatverseny, amin Pest megyében a 
második helyezést értünk el, alig lemaradva az elsők mögött! Már a tava-
lyi évben is sokat jártunk versenyekre, a kedvencünk a Medve-szabadtéri 
verseny volt, a Gellért hegyen. Nagyon szeretek ide járni!” (Gergő)

Rengeteget dolgozunk és látványosan fejlődnek a gyerekek. A diá-
kok egyre bátrabban fogalmazzák meg saját gondolataikat és nyitot-
tan állnak az újabbnál újabb matematikai feladatok előtt. A matek 
javítja a koncentrációt, a logikai gondolkodást, önuralomra nevel és 
kitartásra ösztönöz. Jövőre is indul emelt matek az ÖKU-ban. Ugye 
Te is a csapat tagja leszel?

Paróczay Eszter

Ökus diákok mondanak megható köszönetet a konyhás néniknek 
Karácsony előtt

a zeneiskola Hírei
„Csillag gyúlt a sötét égen…”
Az adventi idő végéhez közeledve a Fóti Zeneiskola is megtar-
totta december 17-én hagyományos, karácsonyi, ünnepi hang-
versenyét. Mivel az újjá varázsolt művelődési házban még nem 
volt lehetséges, így az Evangélikus Egyház kántorképző intéze-
tében, a Mandák villában tartottuk a rendezvény. Köszönet érte 
az egyháznak és a gondnokának, Sohan László úrnak. 
Zsúfolásig megtelt az intézet hangversenyterme szülőkkel, 
diákokkal, vendégekkel. Elfogadta meghívásunkat, és meg-
tisztelte jelenlétével iskolánkat Eich László, a tankerület 
igazgatója is. Az est nyitányaként az ünnepi hangulatot meg-
idézve fúvós zenekarunk műsora hangzott el. Horváth István 
és Láng András vezényletével népszerű karácsonyi dallamok 
szólaltak meg, egykori kollégánk Puska László fúvóskari átira-
tában, Kovács György trombitaművész-tanár betanításában.
Pusztai Zoltánné zongora szakos növendékei Farkas Ferenc 
karácsonyi szerzeményeit játszották. A hegedű és fuvola szó-
listákat ügyes diáktársaik kísérték zongorán.
Iskolánk Marcato Gitárzenekara Steimetzné Pénzes Csilla 
vezetésével Vivaldi „A négy évszak” című művének téli han-
gulatot idéző tételét, illetve Horváth István karácsonyi fel-
dolgozásait mutatták be.  J. S. Bach bensőséges karácsonyi 
koráljaiból Balázs Laura ének tanszakos növendékünk mély 
átéléssel két számot énekelt Jézus születéséről. 
Az est zárásaként a Zeneiskola Arco vonószenekarának mű-
sora következett Láng András vezényletével. Először J.S. 
Bach híres, mindenki által jól ismert „Air”című művét ad-
ták elő, majd az erre az alkalomra megtanult Corelli: B-dúr 
trombitaversenyt kísérték. A trombita szólamot Erdős Ba-
lázs, Melega Miroszláv, Kertész Ambrus és Zsigmond Anna 
játszotta. Csembalón közreműködött Dányi Árpád zongoraművész-tanár, aki nemrég Amerikában is sikeresen szerepelt. A szép zenemű-
veket hallgatva az idő gyorsan elszaladt. Köszönet minden közreműködőnek, szervezőnek, hiszen a tanárok és diákjaik közös, színvonalas 
zenélése élményt nyújtott az előadóknak és a hallgatóságnak egyaránt. Mindenki igazi ajándékkal térhetett haza otthonába!

Gedai György

Rendeljen
 BRIKETTET

alkalmazásunkon 
keresztül

10% 
kedvezménnyel

...a hatékony és tiszta tüzelőanyag! +36 30 549 3232
Bővebb információ az alábbi telefonszámon:

Hirdetés
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közéleti események decemBerBen

Lisai Elek János és Egyesületeinek híreit
• Béres Ferenc Népdal és Nótakör Egyesület 2014. november 
30-án a NEA pályázati támogatásával az évben 3. alkalommal 
rendezett Béres Ferenc Emlékműsort.
• A Lisai Elek János Alapítvány december 27-én, a Bíró Háza 
Vendéglőben tartotta meg a Xl. alkalommal a Bakok és Barátaik 
évbúcsúztatóját. A teltházas, remek hangulatú családias rendez-
vényen nagy örömünkre szolgált, hogy egyre több fiatal résztve-
vővel bővültünk. Támogatóink: Keresztes és Marton család, akik 
a tombolával segítettek, rajtuk kívül a fellépőknek és szervezők-
nek köszönjük a közreműködését.
• 2014 12-től 2015 01. 10-ig közel 250 fő részvételével ren-
dezték meg a Magyar-Amerikai rajzfilmkészítők 25 éves talál-
kozóját, ahol a világ számos országából érkeztek - többek közt 
Vietnamból - újságírók, népművészek, festőművészek, mű-
fordítók, rádió- és TV producerek, melyre a Lisai Elek János 
Alapítvány és egyesületeink is meghívást kaptak. Helyszinek: 
Tatabánya, Budapest, Fót, Frankfurt. Köszönjük Kiss Eszter 
képzőművésznek, hogy a Németh Kálmán Emlékházat bemu-
tatta, megismertette vendégeinkkel. A 10 napon át tartó eseményeket a világhálón is nyomon lehetett követni.
Hagyományos farsangi rendezvényünket a felújított Művelődési Házba tervezzük, nagy létszámú közönséggel, 2015. február 28-ára.

Tisztelettel: Elek Erzsébet

A fóti JOBBIK Mindenki Karácsonya
December 20-án 14:30-tól várta a Jobbik Magyarországért Mozgalom Fóti Alap-
szervezete és a Jobbik Fóti Ifjúsági Tagozat az első alkalommal megrendezett „Min-
denki Karácsonyára” Fót lakosait.
A hatalmas szél ellenére közel háromszáz lakos fordult meg a rendezvényen. A 
gyerekek rengeteg játék közül válogathattak, emellett szaloncukrot, valamint 
az első érkezők csokimikulást is kaptak. A Jobbik helyi tagjai teával és székely-
káposztával kínálták azokat a fóti embereket, akiknek a mindennapi betevő 
előteremtése is nehézséget okozhat. Ezen kívül, közel száz zsáknyi ruhákból 
válogathattak kedvükre a megjelentek.
Örülünk, hogy ennyi emberen segíthettünk, a jövőben minden évben megkí-
vánjuk rendezni a ,,Mindenki Karácsonyát”, hogy egyre több és több ember 
életébe csempésszünk egy kis ünnepi boldogságot – nyilatkozta az eseményről 

Merkwart Krisztián, a Jobbik fóti elnöke, aki egyúttal mindenkinek megköszönte, aki felajánlásokkal, vagy munkájával kivette a részét az 
esemény megszervezéséből.

fot.jobbik.hu
Kapcsolóan ismertetjük, hogy az Önkormányzat Családsegítő Szolgálatának felkérésére a Polgárőrség januárban igyekezett felderíteni a 
településünkön élő hajléktalanokat, hogy a hideg időben – amennyire elfogadják – segítséget nyújthassanak nekik. Acél Sándor szóbeli 
tájékoztatása szerint 11 hajléktalan személy került a látókörükbe. (a szerkesztő)

I. Szent Miklós futás
Az újonnan alakult Impulzus Egyesület (a Fóti-Futi szervezőcsapata) és a Szent Erzsébet Katolikus Karitász közös rendezésében december 6-án 
lezajlott az I. Szent Miklós futás. A rossz idő ellenére jó hangulatban futott a gyerekekből és felnőttekből álló mintegy 70 fő. A mikulás sapkás 
csapatot a Katolikus templomnál meleg itallal és süteménnyel várták a szervezők. A gyermek futók Mikulás csomagot is kaptak ajándékba. 

Károlyiné Ispán Lilla Impulzus Egyesület

A rajt pillanata A futást a forgalmas utakon a Polgárőrség biztosította, akik közel 
teljes létszámmal jelen voltak

adventi események 2014-Ben
A Vörösmarty téren, az Óvodakertben minden adventi vasárnapon valamelyik fóti felekezet tartott a felállított betlehem és az adventi 
koszorún meggyújtott gyertya mellett rövid áhítatot. Kisalagon, szokás szerint a Közösségi Ház udvarán szerveztek karácsonyi hangulatot 
megalapozó ünnepséget a település iskolás csoportjainak fellépésével. Itt zajlott le a sütemény sütő verseny is. 
Képeinkkel ezeket az eseményeket igyekszünk felidézni.

A süti-sütő verseny díjazottjai

Bíró Lajos, aki ezúttal is a hangosításról gondoskodott
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az értéktár Bizottság felHívása

Január 16-án összeült a Bizottság és kialakította 2015. 
évi munkatervét. Fő célul tűzte ki, hogy a létrehozandó 
Helytörténeti Múzeum kiállítási anyagát és Fót értéktárát 
összegyűjti és dokumentálja, továbbá a kiemelt, egyedi fóti 
értékek dokumentációját benyújtja a Megyei Értéktárba. 

A Bizottság szeretné bevonni a kutató, feltáró és gyűjtő munkájába a fóti 
embereket, ezért úgy döntött, hogy klubot hoz létre, ahova várja a fóti 
értékek iránt elkötelezett érdeklődőket, segítőket. A klub havonta egy-
szer ülésezik, minden alkalommal az értéktár létrehozásával kapcsolatos 
egy-egy témát fogja körbejárni. 
Az első Értéktár Klub összejövetele 2015. február 5-én, 6 órakor lesz a Vá-
rosi Könyvtárban. Téma: régi fotók Fót életéről. A helyszínen bemutatjuk 
a meglévő fotóanyagunkat. Kérjük leendő klubtagjainkat, hozzák el Fóttal 
kapcsolatos régi fotóikat, képeslapjaikat, családi képeiket, vagy jelezzék, 
ha szívesen közreadják a Fóti Értéktárba. A bizottság az eredeti fotóanyag-
ról digitális másolatot készít, így a tulajdonosnál marad az eredeti kép.
Várjuk a klubba többek között a honismereti tárgyat oktató pedagógu-
sokat, a régi fóti élet ismerőit, a turizmussal, néprajzzal, épített örök-
séggel, kultúrtörténettel foglalkozó fiatalokat és minden érdeklődőt, aki 
szívesen segítené munkánkat. 
A Fóti Értéktár Bizottság elnöke Lévai Sándorné képviselő, tagok: Kiss 
Eszter képzőművész, Molnár Krisztina kulturális referens, Czégány 
Sándor építész.

Molnár Krisztina 

a turáni íjászok vendége volt mónus józsef távlövő íjász világBajnok

A Fáy András Általános Iskola tornatermében íjászkodó fóti fiatalok évvégi há-
ziversenyét tartották december 20-án, melyen tiszteltét tetette a sokszoros vi-
lágbajnok harci íjász és távlövő Mónus József. A helyi sportolók közt találtukaz 
Ökumenikus Iskola íjász csapatát is, Kékesi Mihály testnevelő vezetésével, mivel 
az ő edzéseiket is Szabó József, a Turáni 
Íjászok vezetője tartja. A jeles vendég üd-
vözlésére élt a meghívással Bartos Sándor 
polgármester, s Kakuk Zsolt igazgató úr is.
A rendezvény a megjelentek számára terve-
zett bemutatóval kezdték, lőttek különböző 
helyzetekből és mozgásból, például feldobott 
korongra, mozgó célra. Mónus József egy 
erősebb íjjal bemutatta, hogyan lőtték át ele-

ink a páncélruhát is. A látványosság után kezdődött a háziverseny, amely igen szoros eredményt hozott. 
Közben interjút készítettünk Mónus Józseffel.
Vendégünk elmondta, hogy naponta 500 lövést ad le, de versenyre készülve ennek a többszörösét. 
Ez a befektetés térül meg az aranyérmekben, amelyet nem öncélú magamutogatás érdekében gyűjt, 
hanem azért, hogy a dobogó legmagasabb fokára hágva a magyar nemzeti lobogót magasra tarthassa 
és meglengethesse. Elmondta, ez a tudat, hogy ő a magyar nemzetért, a nemzet sikeréért küzd, meg-
sokszorozza az erejét, kitartását. Szerinte a magyar embereknek az íj, nemcsak egy sporteszköz, benne 
van többezer éves múltunk, benne van a hagyományok tisztelete, megtartása. Aki egyszer megérzi a 
nyíl kilövésének boldogságát annak a lelkét a nemzet kultúrája járja át. 
Első világcsúcsát 2008-ban érte el, azóta összesen 12 világcsúcsot mondhat a magáénak. Nyert arany-
érmet Törökországban, Olaszországban, Mongóliában, Dél-Koreában, az USA-ban. A versenyeken 
célzott lövéseket 150 – 200 méterről lövik, ebben is nyert világbajnokságot éppen Dél-Koreában. 
Távlövő világbajnoki címét legutóbb 653 méteres lövéssel nyerte Mongóliában, 2012-ben, egy maga 
által készített 137 pontos íjjal. 2015-ben meg kívánja növelni a távlövés maga által tartott világcsú-
csát, még hozzá a 907-ben lezajlott dicsőséges pozsonyi csata tiszteletére 907-méterre.
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Moldvai táncház 
és farsangi bál 

muzsikál: Bolya Dani és barátai 
 

2015. február 14-én, szombaton 
este fél 7-től gyerek táncház 

8-tól felnőtt bál 
 

  Jelmezverseny, tombola 
 

Helyszín: Fóti Katolikus Közösségi Ház 
Belépődíj: felnőtt: 600 Ft 

Gyerek: 300 Ft 
Családi jegy: 1200 Ft 

6 év alatt ingyenes 
Batyubál: azt esszük, amit hoztok 

Mónus József a kép bal szélén áll

Szabó József egy honfoglalás 
korabeli vezéri öltözetben. 

az oxigén lefőzte töBB ellenfelét

December 10-én tartotta meg a Gödöllő Környéki Regionális Turisztikai Egyesület szokásos 
évvégi gasztronómiai rendezvényét, ezúttal Budapesten, a Vendéglátóipari Főiskola épületében.
Délelőtt az előadások hangzottak el az emeleten, de ugyanekkor az alagsori tankonyhákban se-
rény munka folyt, 20 konyha nevezett be ebbe nemes vetélkedőbe, ahol teljes ünnepi menüsort 
kellett elkészíteni és feltálalni. A szakmai zsűrit ezúttal is Benke László világbajnok mesterszakács 
vezette. Több neves szakember társaságában szerepelt a bírálók köz a veresegyházi Sulyán Cuk-
rászda tulajdonosa, Sulyán Pál mestercukrász.
Sajnos a Fóti Vadászklub nem tudott jelen lenni csapatával egy váratlanul közbejött ok miatt, de 
az Oxigén Étterem és Szabadidő Klub kitett magáért és második helyezést ért el a szakemberek 
kategóriájában. Ezzel elnyerték a Windhager Kft által felajánlott 15.000 Ft értékű díjat. Sajnál-
juk, hogy a Vadászklub nem versenyzett, ugyanis nem lettek volna versenytársak az Oxigénnel, 
mivel ők a hagyományőrzők kategóriájába neveztek. 
Környékünkről helyezett lett még szintén a szakemberek kategóriájában a gödöllői Szélkakas 
Étterem (II. különdíj), és a veresegyházi Dédi Vendégház étterme (III. különdíj). 

Az Oxigén Étterem fiatal versenyzőin 
nem látszott az izgalom

KAPPA

KÖNYVELŐIRODA

/ 20 /  329-5527

Most váltson könyvelőt!

Tel./fax: 28 / 404-651

2111 Szada, Dózsa György út 166. 

/a VIDautó önkiszolgáló autómosójának emeletén, a főút mellett/

JANKOVICSNÉ
DR. KOZMA JULIANNA

ÜGYVÉD
TEL/FAX: 06-28-441-002
MOBIL: 06-309501-530

E-mail: jankovicsne@upcmail.hu

Iroda: 2146 Mogyoród, Őzike u. 10.
Ügyfélfogadás előzetes egyeztetés alapján
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A Városi Könyvtár hírei:

ZÁRVA TARTÁS

December 24. és január 6. között mindkét 
könyvtárunk zárva tart!

Központi könyvtár nyitása: január 06-án.

Kisalagi fiókkönyvtárunk január 6-tól leltár 
miatt zárva tart!

A nyitás időpontjáról honlapunkon tájékozódhatnak.

minden kedves Olvasónknak boldog 
új esztendőt kívánunk!

Könyvtárosok

Hirdetés

Hirdetés



Ezek az utak váltak díjkötelessé a megyében
Közzétette a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. (NÚSZ) azokat a részletes térképeket, amelyek a január 1-jétől 
fizetőssé vált útszakaszokat jelölik.
A megyei térképek a megye közigazgatási határán belül húzódó gyorsforgalmi úthálózatot ábrázolják, a díjköteles gyorsfor-
galmi úthálózatot minden esetben piros vonal jelzi, a díjfizetés nélkül használhatót pedig zöld – írta ismertetőjében a NÚSZ.

A térképek feltüntetik a megye közigazgatási határán belül található összes gyorsforgalmi úti csomópontot is, külön jelöl-
ve a megye közigazgatási határához legközelebb eső csomópontot.
Az adott megye gyorsforgalmi úthálózatát az ennek használatára jogosító matricával az utolsó, kiemelten jelölt csomó-
pontig lehet jogszerűen használni, ezt követően a gyorsforgalmi úthálózat igénybe vétele kizárólag a szomszédos megyére 
érvényes matricával, vagy a teljes úthálózatra (például 10 napos jogosultság) jogosító termék birtokában lehetséges.
További részletes tájékoztatás a NÚSZ honlapján található.
Forrás: www.nemzetiutdij.hu

Váratlanul érte Fótot és talán az egész országot a megyei matricák bevezetése. Nem tűnik soknak ez az évi 5000 Ft, mégis 
sokan zokon vették. Amíg a mogyoródiak örülhetnek, ennyi pénzért nekik érdemes megvásárolni a Pest megyei matricát, 
s gyorsan bejuthatnak az M3-as autópályán Budapestre. Akik ezt választják, azoknak a továbbiakban nem kell majd 
Fóton keresztül bumlizniuk reggel és este hazafelé. Fót számára fordítva sült el, nekünk, ahhoz hogy az M3-on jussunk be 
a Hősök teréig eddig nem kellett egy fillért sem fizetni (bőven elég a benzinköltség, a biztosítási díj, a biztosítási adó), most 
azonban ugyan ez már 5000 Ft-ba kerül. Nem olyan tragikus persze, ha kiszámoljuk, hogy mindez havonta mindössze 
417 Ft. Ha nem is örömmel, de kibírjuk, ha továbbra is ezt az utat választjuk, s nem járunk jobban akkor sem ha a 2A 
utat választjuk. 
Egy haszna mégis van Fótra nézve ennek az útdíj bevezetésnek. Feltehetően csökken majd valamennyire az útjainkon a 
forgalom amiatt, hogy várhatóan a mogyoródiak rászoknak az M3-ra, s ezáltal elkerülik Fótot. Így a Vörösmarty út és a 
Vörösmarty tér forgalma csökkenhet. Érdemes lenne forgalomszámlálást végezni tavasszal és összehasonlítani az egy évvel 
korábbi adatokkal. Persze tökéletes összehasonlítás itt sem lehetséges, mert a benzinárak tartós csökkenése meg az ellenkező 
irányba hat, mivel többen használják a kocsijukat. – a szerk.


