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Fóti
Hírnök

 

„A szem a lélek tükre, de ebben a tükörben egy színes világ nyílhat meg előtted.” 

M e g h í v ó 
Szeretettel meghívjuk önt és kedves családját 

Görbedi Gábor 

„S z í n - d a r a b o k” című mandala kiállítására 

november 19-én, csütörtökön 18 órára. 
 

 

 

 

 
 

A kiállítás helyszíne: 

Vörösmarty Művelődési Ház - Szalkai terem 

(2151 Fót Vörösmarty tér 3.) 

A kiállítást megnyitja: 

Bicskei Éva FKKK igazgató 

Közreműködők: 

 Fóti Zenebarátok Kórusa 

vezényel: 

 Horváth Enikő 

verset mond: 

Tóth Imréné 

A kiállítás megtekinthető november 30-ig, munkanapokon 8-19 óráig. 

 
 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        Helyszín és jegyvásárlás: 

Vörösmarty Művelődési Ház 
       Asztalfoglalás: 06 70 331 58 06 
       Jegyár: 700 Ft 
              A rendezvényen büfé üzemel! 

 

DECEMBER 12. 19 óra 
 

Wass Albert: A funtineli boszorkány 
 

dráma két felvonásban

Szereplők:

Díszlet: Neudold Júlia
Dramaturg: Juhász Ákos László
Rendezte: Bicskei Kiss László

Jegyár: 3000 Ft, mely az áfát tartalmazza 
Helyszín: Vörösmarty Művelődési Ház (Fót, Vörösmarty tér 3.) 

Nuca Hartai Laura / Facskó Marica
Kocsmáros Zsitva József / Kassai László
Tóderik Rékai Nándor
Mitru    Durkó Zoltán
Éltető báró Bicskei Kiss László
Dumitru Pásztor Zsolt
Asszonyok Bakos Panna, Bognár Anita, Szávai Katalin, Vén Friderika, 

Weisz Ildikó, Zernovácz Erzsébet
Ferenc Hole Dániel
Csendőr Tarr György
Cigányasszony, Öregasszony    Árpád Andrea
Gáspár Farkas Zoltán / Makray Gábor
Iván Guttin András
Bandilla Varga Tamás
Öreg Cser Sándor
Juon Balázs András
Pap Gránicz Gábor / Balázs András
Kisfiú Bodori Panka sz.n.

 
 
 

 
 
 
 
 

Asszonyok, lányok, nagymamák, apukák figyelem!  
 

Immár hagyományosan meghirdetjük 
 
 

 
 

A finomságokat a Mindenki Karácsonya rendezvényen 
 

december 19-én, szombaton 
15.oo – 16.oo óra között 

 

a Kisalagi Közösségi Házba várjuk.   
(Fót, Béke utca 33. volt óvodaépület) 

 
 

Eredményhirdetés:   
december 19-én a Mindenki Karácsonyán. 

 
 

  
  

 
 

Nevezési lap a kérhető a művelődési házban,  
de a helyszínen is lehet nevezni! 

 
Bővebb információ: 

                                        Vörösmarty Művelődési Ház 
                                         2151 Fót Vörösmarty tér 3. 

 06 70 331 58 06, 27/ 537 350 

Egy év után

Egy éve áll a város élén a 
jelenlegi képviselő-testület. 
Tavaly, október 27-én ik-
tatták be az új testületet és 
polgármestert, s elkezdődött 
a munka nagy bizakodással. 
Hamar kiderült azonban, 
hogy nem felhőtlen most 
sem az ég az Önkormányzat 
fölött. Majdnem két teljes 
hónap múlva, december 22-
én sikerült sok próbálkozás 
és vita után az alpolgármes-
ter személyében és a bizott-

ságok felállításában megállapodniuk. Ez azért volt váratlan, 
mivel a polgármesterrel együtt 7 Fidesz-KDNP támogatott 
képviselő jelentős többséget alkot a 11 fős testületből. Talán 
ez a hosszúra nyúlt huzavona vezetett ahhoz, hogy feszült-
ség alakult ki a képviselő-testület tagjai, illetve a többség és 
a polgármester között, melyet azóta is tapasztalhatunk.
 
Most, egy évi munka után bizony nincs túl sok dicsekedni 
valója a fótiaknak. Lapunk két képviselővel készített interjút 
a lakosság érdeklődésének kielégítésre. Először Lévai Sándor-
né, a Pénzügyi Fejlesztési Bizottság elnöke, majd jelenlegi 
lapszámunkban dr. Vargha Nóra, a helyi vizsgáló bizottság 
elnöke nyilatkozta hasonlóan, hogy a képviselők rengeteget 
dolgoztak a város ügyeinek intézése érdekében, azonban 
ennek látszata alig van, legalább is a lakosság ebből keveset 
tapasztal. Jelezték azonban, hogy amit tettek, nem volt hi-
ába való, mert előkészítettek számos olyan intézkedést, ami 
2016-ban beérik és kézzelfogható lesz mindenki számára. 
Közben azonban a képviselő-testületi üléseken is elhang-
zott, hogy a képviselők azért szavaztak bizonyos lépések el-
len, mert azt nem találták kellően előkészítettnek, vagy he-
lyesnek, míg a polgármester úgy látta, hogy a testület fékezi, 
akadályozza ezekkel a szavazásokkal az általa szorgalmazott 
beruházásokat.

Március végén újabb botrány robbant, amikor kiderült, 
hogy felfüggesztették törvénybe ütköző tevékenység miatt a 
Hungária Értékpapír Zrt működését. Eleinte sokan nem ér-
tették, miért fontos ez Fót szempontjából. A sajtóból derült 
ki, hogy a Zrt-nél elhelyezett pénzek tekintetében az ország 
második legnagyobb vesztese lehet Fót, mivel 1 milliárd fo-
rintunk látja, láthatja a kárát. Sokaknak megdöbbentő felis-
merést jelentett, hogy Fótnak mennyi „tartalék” pénze van 
értékpapírokban, s hogy ez most elveszni látszik. Mennyi 
minden hasznos dologra lehetett volna ennyi pénzt fordí-
tani!? Egymilliárd forint tartalékunk volt a bróker cégnél, 
a képviselő-testület mégis kemény takarékosságot vezetett 
be az év elején (ami persze a jó gazda szemléletét jelentette), 
zárolták a költségvetési tételek bizonyos százalékát, átme-

netileg szűkítették a közalkalmazottak juttatásait. Ennek a 
hatalmas összegnek az „elvesztése” nem okozott semmiféle 
gazdálkodási nehézséget a város életében, tehát ez valóban 
csak félre tett, tartalék pénz volt. 

Hamar fellángolt a vádaskodás. Ki volt a hibás? Volt-e joga a 
polgármesternek egy nappal a beiktatás után megduplázni a 
Zrt-nél befektetett pénzt a képviselő-testület tudta és jóváha-
gyása nélkül. (A befektetés addig igen jó hozamot hozott!) A 
polgármester állítja, hogy jogában állt. Ám a testület vizsgála-
tot kívánt indítani, ideiglenes vizsgálóbizottságot hozott lét-
re. A kimondott cél, a befektetés körülményeinek vizsgálata, 
az okok és tények felderítése volt. A polgármester ezt – érthe-
tő okból - a személye elleni intézkedésnek tekintette. Ennek 
ellenére mégis ő maga is megszavazta a bizottság felállítását. 
Különleges helyzet állt elő, amikor a bizottság külső, függet-
len befektetési szakértőt kívánt alkalmazni a speciális szakte-
rület, az értékpapír befektetés felderítésére. A megbízáshoz 
szükséges szerződést a polgármesterrel több mint egy hóna-
pig nem sikerült aláírattatni, többek közt emiatt is húzódott 
el a vizsgálat. Azóta a belső vizsgálat az elnök asszony szerint 
lezárult, bár ezt polgármester úr vitatja, s még a titoktartás 
megszegéséről is tett megjegyzéseket. Mindemellett rendőr-
ségi és Állami Számvevőszéki vizsgálat is folyik ez ügyben.

Közben persze nem állt meg az önkormányzati munka, 
érthető, hogy áprilistól mostanáig sem volt feszültségtől 
mentes a testületi légkör, sőt inkább mérgesedett. Kifelé 
azonban nem sok minden látszott, nem történt még hangos 
szóváltás sem az üléseken. Ilyen fojtott légkörben zajlottak 
a képviselő-testületi ülések, bizonyára ez is hozzájárult a je-
lenlegi eredményekhez.

A képviselő-testület munkáját a Polgármesteri Hivatal segíti 
szakirodáival. A hivatal munkáját a jegyző irányítja. Nos, 
jegyzőnk is új van tavasz óta, aki átszervezte részben a hiva-
talt és új szabályokat vezetett be. A munkatársak közül né-
hány hónap alatt 15 szakember lépett ki, s a megüresedett 
álláshelyekre felvett új munkatársak közül sem mindenki 
töltött itt hosszabb időt, néhányan még a próbaidő alatt 
távoztak közülük. Ez sem jelent olajozást, könnyebbséget a 
képviselő-testületi munkához.  

Így látja ezt az évet az önkormányzati újság, a Fóti Hírnök 
főszerkesztője. Kíváncsi vagyok, hogy a vizsgálat által feltárt té-
nyeket a képviselő-testület hogyan értékeli, vagy vitatja majd. 
Megtudjuk majd a következő hónapokban megszólítandó 
képviselőktől, ők hogyan értékelik a helyzetet, ők mit tud-
tak megvalósítani saját vállalásukból, a lakosságnak a válasz-
tások előtt tett ígéreteikből. 
Ahogy Wass Albert írta versében: 
„Nincsen ború, örökkévaló!”

Windhager Károly főszerkesztő 
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KépvisElő-tEstülEti ülés
2015. oKtóbEr 21.

Szokás szerint szerdán, 16 órai kezdettel tartotta soros ülését a képviselő-testület a Vörösmarty Művelődési Házban. A 
meghívó 30 nyílt ülési és 5 zárt ülésre tervezett napirendi pontot tartalmazott.

napirEnd Előtti hozzászólásoK, tájéKoztatásoK

• Lévai Sándorné javasolta néhány napirendi pont levételét, ám jegyző úr 
meggyőzte, hogy nem kell levenni, hanem majd, amikor az a bizonyos pont 
következik, akkor döntsenek úgy a képviselők, hogy elnapolják azokat a 
következő hónapra.
• Koncz János tájékoztatást kért a polgármestertől a rendőrőrs és a kamera-
rendszer kiépítésével kapcsolatban. 
• Takács István a Hargita utcai önkormányzati épület fűtésében mutatkozó 
bajokra kért magyarázatot. Kifogásolta továbbá, hogy a polgármester miért 
tett föl kérdéseket a Hungária Értékpapír Zrt ügyeit vizsgáló szervezetnek, 
annak ellenére, hogy a döntés szerint kizárólag a helyi bizottság tarthatna 
velük kapcsolatot, s a polgármester azt sem ismertette a képviselőkkel, mi-
lyen kérdéseket kért választ.
• Lévai Sándorné rákérdezett, hogy az Attila utcai csapadékvíz elvezetés ügyében miért nem történt tavasz óta előre lépés? 
Jelezte továbbá, hogy a Kossuth Lajos és a Sport utca kereszteződésében annyira töredezett a beton, hogy kiállnak belőle 
a vasak, ami veszélyes. Azt is javasolta, hogy az önkormányzat külső bizottsági tagjai is kapjanak meghívót az egyes mun-
kacsoportok ülésére, hogy - amennyiben akarnak - részt vehessenek szakértelmükkel a munkákban, tanácskozási joggal.
• Merkwart Krisztián újabb gléderezést indítványozott, ugyanis az őszi esők ismét mocsárrá változtatták a környéküket. In-
dítványához csatlakozott Koncz János is, ismertetve, hogy a Tóth Árpád úton és környékbeli utcákban is „térdig érő víz volt 
az esőzésekkor”. Ezen túl Merkwart Krisztián végleges megoldást szorgalmazott a Géza fejedelem úton kihelyezett, billegő 
betonlapok ügyében, a döngés miatti lakossági panaszok orvoslására. Azt is kifogásolta, miért nem hozható nyilvánosságra 
a polgármester és a gyermekközpont igazgatója között lezajlott levélváltás a migráns fiatalok ügyében. Képviselő úr kimu-
tatást kér és kapott a jegyzőtől, a Polgármesteri Hivatalban tavasz óta zajló személycserék miatt. Lásd  a keretes részben!!! 
• Dr. Vargha Nóra kihangsúlyozta a polgármester egyik magyarázatával kapcsolatban, hogy a Vizsgáló Bizottság által 
igénybe vett szakértővel kötött szerződést az Önkormányzat kötötte még akkor is, ha azt személyében a polgármester írta 
alá, mivel azt az Önkormányzat nevében tette.

polgármEstEri bEszámoló a Két ülés Közt EltElt időszaKról

A beszámoló elfogadását a testület 5 IGEN, 1 NEM, 2 Tartózkodás mellett elfogadta, de érdekes módon Bíró Zoltán és 
Gellai István nem nyomta meg egyik gombot sem, mert mint elmondták, nem kívántak szavazni ebben az ügyben.
A lejárt határidejű határozatokról szóló beszámolót 7 IGEN és 3 Tartózkodással elfogadták.

napirEndi ügyEK
A képviselő-testület egyhangú sza-
vazattal elnapolta többek közt a Ma-
dách Imre utcai csapadékvíz elveze-
tés témakörét, és a Szabó Dezső és a 
Pipacs utcák gyalogátkelőhely kiépí-
tésére vonatkozó közbeszerzési eljárás 
megindítását. Ez utóbbi ügyben Bíró 
Zoltán tett javaslatot, mivel célszerű-
nek tartotta leellenőrizni előbb a mű-
szaki terveket is a kiírás előtt, ne járja-
nak úgy, mint más kellemetlen esetben. 
A Szabó Dezső utca mindkét oldalán 
összesen 350 méter hosszúságú járda, 
az úttesten gyalogátkelőhely, a Pipacs 
utcában 130 méter járdát terveztek, va-
lamint 550 méter hosszan közvilágítás 
kiépítését. Mint kiderült március elején 
kezdődhetnek meg, azért is mert a Ma-
gyar Közút november 10. és március 

15. között nem engedélyez ilyen mun-
kálatokat a közutakon. 
Ugyancsak elnapolták a Fóti Hírnök 
kiadásra vonatkozó újabb közbeszer-
zési eljárás kiírását és a Helyiségek 
bérbeadásának feltételeit és szabályait 
rögzítő rendelet tárgyalását is, továbbá 
a Közszolgáltató Kft 2016-ra vonat-
kozó üzleti tervének elfogadását.

A szociális ellátásokról szóló ren-
delet felülvizsgálatával kapcsolatban 
megoszlottak a vélemények. A szavazás 
során 5 IGEN, 3 Nem és 2 Tartózko-
dás miatt nem született döntés.

10 egybehangzó IGEN szavazattal fo-
gadták el az idei költségvetés újabb 
módosítását. Dr. Vargha Nóra ezzel 

kapcsolatban felvetette, hogy a polgár-
mesteri keretet töröljék, mert az a havi 
1 millió Ft éves szinten 12 millió Ft-ot 
tesz ki, ami így megspórolható.

Ugyancsak egyhangú szavazattal dön-
tött a testület a tisztítószer beszerzés-
ről, az önkormányzat SZMSZ-éről, 
a Művelődési Ház igazgatói mun-
kakör további betöltése érdekében 
kiírt pályázatról, majd a napirend 
során később a Telekom bázisállomás 
bérleti szerződésének újrakötését, és 
a Boglárka Óvoda cserépfedésére vo-
natkozó pályázat kiírásáról. Hason-
lóan viszonylagos egyetértésben, 8:1:1 
arányban elutasították egy felajánlott 
ingatlan megvételét 

A Szabó Dezső utca – Móricz Zsig-
mond utca – Veres Péter utca közúti 
csomópont jelzőlámpás áttervezé-
se, és kivitelezése témában a testület 
tudomásul vette, hogy a javasolt kör-
forgalom helyett „csak” a jelzőlámpás 
csomópontra adott engedélyt a Köz-
útkezelő. Bartos Sándor elmondta, 
hogy itt csuklós buszok és más na-
gyobb járművek is közlekednek, azok 
biztonságos áthaladása miatt nagyobb 
méretű körforgalmat kellene kialakíta-
ni, amely azonban az adott területen 
nem férne el. A közlekedés biztonsága 
érdekében ez is jelentős előrelépés lesz. 
Örvendetes, hogy az így is közel 40 
millió Ft-os beruházáshoz nyert pályá-
zati összeg miatt Fótot csak 30 % öne-
rő terheli. Valaki ebben a kérdésben is 
a Tartózkodott gombot nyomta meg, 
az IGEN-ek száma csak 9 lett.

A leghosszabb vitát, a legtöbb hozzá-
szólást a Tájékoztatás az érvényben 
lévő szerződések felülvizsgálatáról 
című napirendi pont váltotta ki, s rá-
adásul a szóba került javaslatok közül 
egyik sem kapott elegendő támogatást 
a szavazás során, így a hosszúra nyúlt 
tanácskozás eredménytelenül zárult.
A vitát dr. Vargha Nóra felvetése in-
dította el, aki kifejtette, hogy az Ön-
kormányzat három ügyvédi irodával is 
szerződéses kapcsolatban áll, amelyért 
összesen havonta 1,1 millió Ft-ot fizet 
a város. (Emellett jogász a Polgármes-
teri Hivatalban a jegyző: dr. Finta Béla, 
az aljegyző: Dóráné dr. Kuzmann Ka-
tinka, a jogi iroda vezetője: Juhászné 
dr. Baráth Márta, valamint a Hatósági 
Osztályon: dr. Ruzsics Balázs, továbbá 
a közbeszerzési tanácsadói feladatra 
szerződött partnere az önkormány-
zatnak a Dr. Sándor Ügyvédi Iroda 
is. - a szerk.) A három ügyvédi iroda 
a következő: Dr. Bartos és Pathy-Nagy 

Ügyvédi Iroda, dr. Nagy Attila György 
egyéni ügyvéd és Halászné dr. Balkai 
Hanna ügyvéd. Képviselő asszony ja-
vasolta, hogy ebből két ügyvédi iro-
dával bontsanak szerződést, helyette 
vegyenek föl állományba egy jogászt, 
aki mindig kéznél lenne a Hivatalban. 
Ez esetben havonta megtakaríthatná-
nak 500.000 Ft-ot. Az elvet ugyan 
nem utasította el egyetlen hozzászóló 
sem, de a szóban elhangzott javaslatot 
többen megalapozatlannak minősítet-
ték, hiányolták az írásbeliséget, s azt, 
hogy bizottságok sem véleményezték 
azt. Ellenvetését fejezte ki Dr. Finta 
Béla, Merkwart Krisztián, Lévai Sán-
dorné, Takács István, többen közülük 
többször is hozzászóltak. Lévai Sán-
dorné felszólalásában kifejtette, ezt a 
javaslatot ő sem támogatja, szerinte 
az ügyvédek megdolgoznak a pénzü-
kért, kiemelte dr. Nagy Attila György 
ügyvéd lakosság felé nyújtott jogi ta-
nácsadását, s emlékeztetett rá, hogy 
jelenleg nyolc per van folyamatban. 
Majd kimondta, hogy képviselő-tár-
sa javaslatából azt érzi, hogy elfogult 
a Dr. Bartos és Pathy-Nagy Ügyvédi 
Irodával szemben. Ezt azonban dr. 
Vargha Nóra azonnal cáfolta.
Egyedül Bíró Zoltán érvelt a javaslat 
mellett, aki elmondta, hogy a bróker 
botrány miatt is fenntartásai vannak 
két érintett irodával,  s ő is a Hivatal 
állományát javasolja inkább erősíteni. 
Mivel sem a képviselőasszony által 
tett javaslat, sem az eredeti határoza-
ti javaslat nem kapott többséget, így 
döntés ez ügyben nincs. Feltehetően 
a novemberi vagy a decemberi képvi-
selő-testületi ülésen újra találkozunk 
ezzel a kérdéssel.

Szintén jelenetős nézetkülönbségre 
derült fény a Fót 2015-2020 közötti 
időszakra vonatkozó környezetvé-

delmi programja ügyében. Érdekes 
módon tartalmi vonatkozásban csak 
annyi megjegyzést fűztek hozzá a kép-
viselők, hogy ez a program 2015-ben 
már nem, hanem csak 2016-tól tud 
indulni. Ellenben jelentős váltott ki 
az, hogy rendeljenek-e a programhoz 
máris a jövő évi költségvetés terhére 
összeget, és ha igen mennyit. Dr. Varg-
ha Nóra azt javasolta, hogy a program 
fajsúlyának megadásához és rendelje-
nek hozzá 2016-ra 100 millió forint 
keretösszeget. Bartos Sándor azonban 
fontosabbnak nevezte az utcák aszfal-
tozását és csapadékvíz elvezetését. Lé-
vai Sándorné egyetértett az elvvel, de 
nem támogatta az összeg meghatározá-
sát, mondván még nem látják körvo-
nalaiban sem a jövő évi költségvetést, 
így nem célszerű a bizonytalan jövő-
re előre egy ekkora összeget lekötni. 
Gellai István azonban kiállt mellette, 
hogy igenis kellő elszántsággal és pénz-
zel kell ehhez a feladathoz hozzáállni. 
Emlékezetett rá, hogy Fóton 20 éve 
minden évben van egy kevéske ösz-
szeg ezen a költségvetési soron, s nem 
is történik belőle semmi lényeges, Fót 
súlyosan elhanyagolt állapotban van. 
Hogyan akarnak képviselőtársai sze-
rethető várost, szép és ápolt tereket, 
virágos parkokat, sétányokat kialakí-
tani kellő összeg nélkül. Emlékeztetet 
rá, hogy ezen a téren „jelentős tartozá-
sunk van a lakosság felé!”. Látványos 
fejlődést szeretnének, ezért dolgoznak 
a Bársony Fót elnevezésű városszépítő 
terven. Végül a testület többsége meg-
szavazta a 100 millió Ft-ot, bár csak 
6:1:2 arányban.

A Bölcsőde kertjének rendbetéte-
le is lassan halad, kifogásolta Gellai 
István. Egy éve történt az átadás és 
még mindig nem tüntették el a ve-
szélyes betonszegélyek és a csenevész 
bokrok. „Éveken keresztül üléseznek 
és szavazgatnak és minden marad a 
régiben!” Koncz János is elégedetlen-
ségének adott hangot, mondván, amit 
pedig megcsinálnak, az sem jól készül 
el. Bartos Sándor elmondta, hogy a 
kivitelező a terv szerint járt el, tehát e 
terv nem volt jó. Bíró Zoltán úgy lát-
ta, hogy mivel a befejezés éppen tél-
re esett, a kert ilyen lett. A kivitelező 
nem hibázott, de most végre rendbe 
kell tenni a kertet is. - mondta A bo-
nyolultnak tűnő feladat miatt a meg-
szavazható határozati javaslat megfo-
galmazásához a polgármester - többek 
kérésére - szünetet rendelt el. A szünet 

Takács István hozzászólása. Kétoldalt Merkwart 
Krisztián és Koncz János

Hivatali dolgozók és érdeklődők az ülésen
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után a jegyző felvázolta a teendőket:
1. Alakuljon meg egy munkabizottság 
erre a feladatra
2. A munkabizottság javaslatát az al-
polgármester terjessze az illetékes bi-
zottság elé
3. Ez alapján a Pénzügyi és fejleszté-
si Bizottság, ha helyesli, fogadja el az 
ajánlattételi felhívás szövegét
4. Polgármester úr írja alá az így kiala-
kult felhívást és küldi ki azt az előre 
nevesített gazdasági szereplőknek
5. A beérkezett ajánlatokat a polgár-
mester rendszerezze és döntésre ter-
jessze be a soron következő képvise-
lő-testületi ülésre
6. A képviselő-testület döntésével vá-
lassza ki és hirdesse kia nyertes pályázót
7. A képviselő-testület bruttó 7 millió 
Ft összeghatárig biztosítson fedezetet a 
munka elvégzéséhez
8. A kivitelezés ezek után elkezdődhet
Németh József alpolgármester érthe-
tetlennek nevezte, hogy annak idején a 
bölcsőde projektnél az önkormányzat 
miért nem tartott vissza esetleges ga-
ranciális hibákra egy jelentős összeget 
a teljes összeg kifizetése helyett, ahogy 
az más építési beruházásokon is ter-
mészetes, különösen egy 300 milliós 
nagyságrend esetén.

A városi busz közlekedést érintő 
megállapodás az Auchan Magyaror-
szág Kft-vel
Az Auchan buszjárat – nyilván szá-
mukra fontos üzleti érdekből – bevál-
lalta a városi közlekedés teljesítését is, 
s most ezen a menetrenden kívánnak 
változtatni. Dr. Vargha Nóra sérelmez-
te, hogy az Auchan nem egyeztetett, 

hanem csak bejelentette a módosítást. 
Egyetértett vele Gellai István, mond-
ván a lakosság így kiszolgáltatott. Dr. 
Finta Béla szerint azonban ez nem így 
van, az Önkormányzat jóváhagyása 
nélkül nem módosíthatja a megállapo-
dást a cég. Bartos Sándor ismertette, 
hogy csak a hajnali és a késő esti járat 
maradt ki. Az Auchan védelmére kelt 
Bíró Zoltán is, elmondva, hogy a cég 
vasárnap is ingyen üzemelteti a jára-
tot, - pedig akkor a bevásárlóközpont 
nincs is nyitva – ennek a két kimaradó 
járatnak a viszonzása érdekében. A tes-
tület 8 IGEN szavazattal 2 NEM elle-
nében jóváhagyta az új menetrendet. 
A két kimaradó járat a reggel 5:00 és 
az éjszakai 21:45 órakor induló.
Bartos Sándor tájékoztatta a jelenlévő-
ket, hogy a helyi buszjárat az Advent 
négy vasárnapján a hétköznapi sűrűbb 
menetrend szerint fog közlekedni, te-
kintettel arra, hogy ezeken a napokon 
az áruház is nyitva fog tartani.
Az SZTK-járat menetrendjében nem 
történt módosítás.

A továbbiakban már gyorsan és vi-
szonylagos egyetértésben zajlottak a 
döntések:
• Fót, Honfoglalás sétány, és Hóvirág 
u. közvilágítási hálózat kiépítéséhez 
szükséges tervezői feladatok ellátása 
• Fót, Március 15. u. 41. szám alatti 
önkormányzati lakás felújítása
• Az utcanév táblák pótlásának IV. 
ütemE (Öreghegy, Somlyó-tó környé-
ke, Kurjancs, Sátorfák)
• Rendkívüli települési támogatás ter-
mészetben nyújtott tűzifa beszerzése 
tárgyában

• Döntés testületi és bizottsági ülések 
kép- és hanganyagának rögzítése és 
publikálása tárgyában. 2016. január 
1-jétől a Fóti Közös Önkormányzati 
Hivatal gondoskodik a képviselő-tes-
tületi ülések kép- és hanganyagának, 
továbbá a bizottsági ülések hanganya-
gának rögzítéséről és azok Fót Város 
honlapján történő közzétételéről.
• Apponyi Franciska szobor állításával 
kapcsolatos szerződésmódosítási kérelem
• „Fót, Egészségügyi Központ lapos 
tető teljes körű felújítása” címre ér-
kezett kivitelező pályázat nyertesének 
személye tárgyában
• A települési folyékony hulladék ártal-
matlanítás közszolgáltatási feladatok 
ellátása ajánlatételi eljárásának ered-
ményéről és egy új pályázat kiírásáról.
• Döntés a II. sz. és a IV. sz. védőnői 
körzet módosításáról

Bróker ügy
Az ülés végén dr. Vargha Nóra, a bró-
kerügyet vizsgáló bizottság elnöke rö-
viden beszámolt a bizottság legutóbbi 
üléséről, a szakértői jelentés elkészülté-
ről, és annak elfogadásáról. 

ISMéT rongáláS TörTénT A KárolyI IST-
Ván SZoBornál, 

KéSZül APPonyI FrAncISKA SZoBrA 

Az Óvodakertbe kerül tavasszal Apponyi Franciska grófnő 
szobra, ennek alapozási munkálatai folytak éppen a fáklyás 
koszorúzás napján. A jó másfél köbméter betont egy beton-
szállító gépkocsi hozta a helyszínre. Sajnos a szobrot készítő 
művész pont erre a napra ütemezte be ezt a munkát, így bi-
zony a koszorúzóknak kerülgetni kellett a friss betont, amit 
vaspálcák és nemzeti színű szalag jelzett.
Október 21-én délután a terepszemlét tartó Orbán Előd mű-
vész úr fedezte föl, hogy a Károlyi István szobor alapzatának 
hátsó oldalán elhelyezett márványtáblát, ami a szoborállítás 
adatait tartalmazza, lefeszítették és összetörték. A rendőrség 
természetesen kiszállt helyszínelni. A már üzemelő biztonsági 
kamera felvételeiről még nem kaptunk tájékoztatást, van-e 
érdemi felvétel a tettesről.

Megbeszélések a szünetben

bartos sándor polgármEstEr hungária értéKpapír 
zrt-vEl Kapcsolatos KözlEményE

Mint Fót Város polgármestere, elengedhetetlennek tartom a Tisztelt Lakosság ismételt 
tájékoztatását a Hungária Értékpapír Zrt-vel kötött ügylettel kapcsolatban.  Szükségesnek 
tartom leírni, hogy végleges megállapítások még egyik folyamatban lévő és párhuzamosan 

zajló vizsgálatban sem születtek. Az Állami Számvevőszék vizsgálata jelenleg még nem fejeződött 
be, továbbá az ügyben indított büntetőeljárás nyomozati szakaszban van. Mindkét eljárás az 
önkormányzattól függetlenül zajlik.

A Képviselő-testület által felállított ide-
iglenes vizsgálóbizottság jelenleg még 
nem fejezte be a működését, az elkészült, 
de még nem teljes a szakértői vélemény, 
illetve a bizottság jelentése a Képvise-
lő-testület által nem került elfogadásra, 
erről döntés nem született. 
Mint ismeretes, a Képviselő-testület 
2015. márciusában abból a célból hozta 
létre a vizsgálóbizottságot, hogy az Ön-
kormányzat és a Hungária Értékpapír 
Zrt között fennálló jogviszony létrejöt-
tének és fennállásának körülményeit 
annak előzményeivel együtt tárja fel 
valamint vegye számba az ügy kapcsán 
várható és lehetséges következményeket.
Mindezek alapján az ügyben eddig keletkezett teljes do-
kumentáció véglegesnek még nem tekinthető, a vizsgáló-
bizottsági ügy döntés-előkészítési fázisban van, így annak 
tartalmára vonatkozó adatok álláspontom szerint nem mi-
nősülnek közérdekű információnak. 
Mindazonáltal a titoktartási kötelezettség alóli felmentés nél-

kül az ügyben keletkezett előkészítő anyagok 
részben már nyilvánosságra kerültek, emiatt 
feltétlenül szükséges annak vizsgálata, hogy 
a bizottság tagjai közül ki sértette meg a ti-
toktartási kötelezettségét anélkül, hogy arra 
a felmentést megkapta volna, illetve hogyan 
került egy el nem fogadott szakértői anyag a 
nyilvánosság elé. 
Megítélésem szerint a Hungária Értékpapír 
Zrt. ügyében eddig megjelent és nagy nyilvá-
nosságot kapott adatok, ill. nyilatkozatok egy-
oldalúságuk miatt nem alkalmasak arra, hogy 
a kívülállók tárgyilagos képet alkothassanak a 
kialakult helyzetről. A probléma bonyolultabb 
és összetettebb kérdéseket vet fel, melyek meg-
válaszolásához megítélésem szerint szükséges 

a jelenleg is folyamatban lévő szélesebb körű, több irányból 
történő vizsgálat. Ugyanakkor jelezni kívánom, hogy ameny-
nyiben a folyamatban lévő vizsgálatok bármelyikében vég-
leges és hivatalos eredmény születik, azzal kapcsolatosan T. 
Lakosságot a későbbiekben tájékoztatni fogom.  

Bartos Sándor polgármester

www.kreativnyelv.hu
Gaál Ottó nagysikerű tankönyveinek bemutatója Veresegyházán!

ÚJ ÚT A NYELVTANULÁSBAN!
Eredeti módszer, különlegessége az önálló beszédgyakorlás, egyéni tanulási tempó!

ANGOL, NÉMET, FRANCIA, OLASZ, SPANYOL, SVÉD, DÁN, NORVÉG, OROSZ, 
PORTUGÁL, HOLLAND, ESZPERANTÓ, HORVÁT

tananyagok megtekinthetők és  21.990,- Ft-os egységáron megvásárolhatók:
FÓT:

 2015. november 17. (kedd) és 24. (kedd) 17-19 óráig
Vörösmarty Művelődési Ház – Bársony terem (Vörösmarty tér 3.)

VERESEGYHÁZ:
2015. november 18. (szerda) és 25. (szerda) 17-19 óráig

Innovációs Központ – 309-es terem (Fő út 45-47.)
GÖDÖLLŐ:

2015. november 19. (csütörtök) és 26. (csütörtök) 17-19 óráig
Művészetek Háza- F4-es terem (Szabadság út 6.)

Hirdetés



ön
ko

rm
án

yz
at

aFóti hírnök afóti hírnök

8 2015. november www.decens.eu • folyóirataink 9

önkorm
ányzat

van-E fElElős fót 1 milliárd ft vEsztEségE miatt?
dr. vargha nóra mária, a vizsgálóbizottság ElnöKE nyilatKozata

Három okunk is van arra, hogy éppen Vargha Nórával készítettünk 
interjút. Egyrészt eltelt egy év a jelenlegi képviselő-testület beiktatása 
óta, illik megkérdeznünk a képviselőket, hogy látják a saját és az 

önkormányzat tevékenységét. Másrészt, illik udvariasan a hölgyeket előre 
venni, már csak azért is, mert mindössze ketten vannak a testületben. 
Szeptemberi lapszámunkban Lévai Sándornéval folytatott beszélgetésünket 
már olvashatták, most következzen a másik hölgy. Harmadrészt, s talán 
éppen ez a legerősebb indokunk, képviselőasszony vezette az önkormányzat 
által felállított Vizsgáló Bizottságot, mely a bróker botrányként elhíresült 
eset helyi vonatkozásait és esetleges felelőseit kívánta felderíteni.

Milyen helyzetben van Ön a képviselő-testületben?
Nem tartozom a testületben semmiféle csoporthoz, teljes 
mértékben önálló vagyok. A választások során jelölő szer-
vezetem kettő is volt, az Együtt – A Korszakváltók Pártja és 
a Magyar Liberális Párt. Most már azonban egy éve egyik 
pártnak sem vagyok tagja. Mivel ennek a két pártnak a kö-
zös listájáról kerültem be, ezért nyilvánvalóan ennek a két 
pártnak vagyok a képviselője a testületben. A gyakorlatban 
egyik párt sem szól bele a képviselői munkámba közvetle-
nül, hónapok óta nem egyeztettem velük konkrét kérdések-
ben. A döntéseimet mint független képviselő hozom meg, 
kizárólag a város érdekeire vagyok tekintettel. Ez a helyzet 
egyrészt nagyon jó, mert az ember maga dönthet központi 
elvárások nélkül, másrészt a lobbierő tekintetében nyilván-
valóan kevésbé kedvező. Bár érdekes módon időnként csak-
nem démoni hatalommal ruháznak fel néhányan, mintha 
én irányítanám a várost vagy a képviselő-testületet, de ez 
komolytalan. Viszont érvelni szoktam az álláspontom mel-
lett, és ha sikerül meggyőzni másokat az igazamról, akkor az 
indítványom mellett szavaznak. Ha nem akkor, nem. 
Hogy látja az önkormányzat egyéves tevékenységét?
A tevékenységünk megítélése kettős. Rettenetesen sokat dol-
gozunk, vagyunk néhányan képviselők, akik napi 6-8 órát 
beleteszünk ebbe a munkába az egyéb feladataink, munká-
ink mellett. Szó volt erről a közmeghallgatáson is, hogy na-
gyon sok olyan munka van, amit például az önkormányzati 
Hivatal helyett végzünk el, vagy a Hivatalt segítjük olyan 
munkákban, ami nem feltétlenül egy képviselő feladata len-
ne. Ilyen munka például az egyes, testület elé kerülő előter-
jesztések előkészítése, a műszaki tartalom, a szakmai anyagok 
összeállítása. Ha ezt a Hivatalra hagynánk, az néha nagyon 
nehézkesen működne. Ez azonban nem jelenti a Hivatal dol-
gozóinak szakmai vagy emberi minősítését! Egyszerűen arról 
van szó, hogy mind a Hivatal dolgozóinak igen jelentős ré-
sze, mind a jegyző személye az elmúlt évben kicserélődött, 
sőt vannak a távozottak helyére belépők, akik azóta szintén 
elmentek, így másodjára is új ember ül néhány székben. A 
Hivatal igyekszik alkalmazkodni egy szerkezeti változáshoz, 
de személyi változások miatt az alkalmazkodás nehézségekbe 
ütközik. Vannak persze a Hivatalban rátermett és hozzáértő 
szakemberek és mint minden munkahelyen, vannak kevésbé 
rátermettek is. Egy vegyes emberállománynál, ami folyama-
tosan cserélődik és közben új szerkezetet kénytelen magáévá 
tenni, nagyon nehéz lehet dolgozni. Ezt mi, néhányan felis-
mertük, beláttuk, és tudjuk, hogy ha bizonyos feladatokat mi 
nem csinálunk meg, akkor nem lesz elvégezve vagy nem úgy, 
ahogy szeretnénk. Kénytelenek vagyunk a Hivatal válláról le-
venni a terhek egy részét.
Ebből az a szomorú, hogy ez a sok munka kifelé nem látszik. 

Mi tudjuk, hogy mennyit 
dolgozunk, de a lakosság azt látja, hogy szinte semmi nem 
történt az elmúlt egy év alatt. Azt hihetik, hogy nem végez-
zük hatékonyan a munkánkat, ez a testület nem hatékony. 
Nem mentség, inkább magyarázat, hogy a testület jelentős 
része új képviselő. Nekik meg kellett tanulni egy szokatlan 
rendszert, amelyik pedig maga is változik a jegyzőcsere miatt. 
Ráadásul az új jogszabályi háttér is éppen a 2014-es válasz-
tásokat követő naptól lépett hatályba. Maga a rendszer is új 
volt tehát, a jogszabályi hátterünk is új, a képviselő-testület 
nagy része is új, és ehhez jött a nyakunkba egy meteorként ez 
a bizonyos Hungária Értékpapír Zrt-s ügylet. 
Mindez nagyon sok energiát visz el mindnyájunktól. Ha 
néhány tízmilliót vissza tudunk szedni az egymilliárd forint-
ból, már akkor is csodálkozni fogok. Ez nagy érvágás volt, 
tényleg olyan sokk az önkormányzat életében, amit nehezen 
fogunk tudni kiheverni, és ami rendkívül rossz hangulatot 
eredményez a testületen belül. Emiatt a rossz hangulat miatt 
az együttműködés is nehézkesebb, beleértve az információá-
ramlást, a kommunikáció különböző formáit is.
Ahogy az a közmeghallgatáson is szóba került, azért az elvég-
zett sok munkának lassan meglesz az eredménye. Felépítettünk 
bizonyos alapokat, amelyek még nem láthatók: szerkezeti ala-
pok, pénzügyi alapok, elképzelések, stratégiák. Most jön a kö-
vetkező lépés, a megvalósítás. Nagyon sokféle beruházás fog el-
kezdődni jövő tavasszal, értve ez alatt intézményi felújításokat, 
átalakításokat, városképi rendezéseket, zöldfelületi programot, 
város-rehabilitációs programot. Térfigyelő kamerarendszerünk 
lesz, ha minden igaz december 31-ig. Átalakul a közbizton-
ság, nagyon sok olyan terület van, amiben elkezdődik egyfajta 
változás. Remélem, hogy ez így is lesz, és nem történik egy 
újabb „meteor becsapódás”. Bízom benne, hogy 2016. tava-
szától látványos változások következnek, mi megdolgoztunk az 
alapozásáért, a lakosok pedig megérdemlik. 
Van a testületnek több működő munkacsoportja is a bizott-
ságok mellett. Az egyik ilyen a városközpont projektindító 
munkacsoport, amely a képviselő-testület tagjaiból, hivata-
li dolgozókból, külső bizottsági tagokból áll. A célunk egy 
igazi, szép városközpont kialakítása, amelynek része lenne 
az új városháza is. Előkeresünk régi terveket, nem akarjuk 
feltalálni a „meleg vizet”, előttünk ezt már többször átgon-
dolták. Azt is figyelembe vesszük, hogy a jelen állapotokra 
mi alkalmazható leginkább, a legkevesebb változtatással, mi 
a legköltséghatékonyabb megoldás, hogy szép is legyen, jó 
is legyen, célszerű is legyen. A városközpont ott lesz a mos-
tani kínai üzlet (egykori ABC), a három templom, és a je-
lenlegi Polgármesteri Hivatal által meghatározott területen. 
Az új városháza építését a testület el akarja kezdeni ebben 
a ciklusban, akkor is, ha esetleg befejezni a megbízatása vé-

géig nem is sikerül. A pénznek egyelőre szűkében vagyunk, 
de nem vagyunk eladósodva, és van némi megtakarításunk 
annak ellenére, hogy elszállt egymilliárdunk.
Milyen eredményre jutott a bróker botránnyal összefüggő 
helyi vizsgálat?
A vizsgálati munkánk befejeződött. Elfogadtuk a bizottság 
jelentését, tettünk megállapításokat, javasoltunk a képvi-
selő-testületnek, illetve a jegyzőnek határozati javaslatokat. 
Március óta küszködtünk a feladattal. Ahogy telt az idő, egy-
re jobban látszódott, mennyire kényes a dolog. Március 20-
án tudtuk meg, hogy mi történt, hogy egy felszámolás közeli 
brókercégnél van egymilliárd forintunk. Azért állítottuk föl 
a vizsgálóbizottságot, hogy lássuk, mi történt pontosan, és 
lehet-e menteni belőle valamit. A célunk az volt és most is az, 
hogy feltárjuk, milyen folyamatok és intézkedések, hibák és 
hiányosságok vezettek odáig, hogy ilyen helyzetbe kerültünk, 
valamint az, hogy ezekre felhívva a figyelmet, a későbbiekben 
elkerüljük. Nem célunk, de nem lehet megúszni bizonyos 
személyi konzekvenciák levonását, nem lehet „megúszni” azt, 
hogy személyes felelősséget ne véljünk felfedezni. 
Ezer oldalnyi iratot tanulmányoztunk át alaposan: e-ma-
ileket, szerződéseket, előkészítő anyagokat, bankszámla-
kivonatokat, tájékoztatókat, jegyzőkönyveket, stb. Meg-
hallgattunk 11 érintett személyt, egy-egy meghallgatásról 
egy-másfél órás anyagot vettünk föl.
A bizottság tagjai Merkwart Krisztián jobbikos, Biró Zoltán és 
Gellai István fideszes képviselők, az elnök én vagyok. Én tettem a 
javaslatot a Bizottság megalapítására, és a Bizottság összetételére 
is. Voltak felkért képviselők, akik végül nem vállalták, így alakult 
ki a jelenlegi névsor. Így is három különböző politikai irányból 
érkeztünk, mégis a határozataink nagy többsége egyhangú volt. 
Úgy látom, mindenki hozzátette, amit csak tudott, mindenki 
alaposan és többször is végiggondolta a megismert tényeket, és 
többnyire ugyanarra a következtetésre jutottunk. 
Felmerült egy olyan tényező is, amiben nem éreztük magunkat 
kompetensnek, de ami az ügylet sarokpontja volt: a pénzügyi 
befektetések szakmai része, ezért úgy döntöttünk, hogy erre a 
feladatra külső szakértőt kérünk föl. A sokadik próbálkozásra 
sikerült találni valakit, aki szakértő ezen a téren, független is, 
és el is vállalta. Többen azért nem vállalták, mert féltek, hogy 
politikai bonyodalmakba ütköznek. Azért is húzódott a dolog, 
mert előfordult, hogy a kiválasztott személlyel történő szerző-
dést az Önkormányzatban hónapokig nem írták alá…. Végül 
mégis sikerült egy alkalmas személlyel megállapodni, aki töké-
letesen megfelelt a feladatra: nem férhet kétség sem a szakmai 
kompetenciájához, sem a függetlenségéhez. Ő maga kínosan 
ügyelt arra, hogy véletlenül se halljon előzetesen véleményt az 
üggyel kapcsolatban, csak kizárólag a dokumentumokat tanul-
mányozta, az alapján adott szakvéleményt. Hosszú szakmai 
múlttal rendelkezik, jelenleg is igazságügyi szakértőként dol-
gozik, s mint ilyen, soha nem egyik fél érdekében vagy ellen, 
hanem kizárólag az igazság érdekében jár el. Ő készítette el 
nekünk a szakértői véleményt ebben a kérdésben.
Ez a vélemény megint darázsfészek lett. Még olyan meg-
jegyzést is hallottam, hogy én magam írtam (!) és csak rávet-
tem valakit, hogy aláírja. Ez a feltételezés azon kívül, hogy 
teljesen hamis, a szakértővel szemben sértő is lehet, hiszen 
nem csak az elvégzett munkáját és szakértelmét, hanem az em-
beri tisztességét is megkérdőjelezi, teljesen ismeretlenül. Leszö-
gezem, nem én írtam a szakértői véleményt, de kétségtelen, 
hogy nekem, mint jogásznak is volt véleményem az ügyletről, 
és a szakértői vélemény nagyon sokban egyezik az enyémmel. 

A szakértői vélemény egyes megállapításai nagyon kellemetle-
nek néhány személy számára, akik jelenleg is a Hivatal körében 
vannak. Értem ez alatt a jelenlegi polgármesterünket, aki a má-
sodik befektetéshez a döntést meghozta és aláírta a szerződést. 
Cselekedetében az is figyelemre méltó, hogy tavaly, október 
27-én volt az alakuló képviselő-testületi ülés, és a polgármester 
már a következő napon aláírta a további 500 millió forintról 
szóló befektetést. A képviselő-testületi ülésen akár tájékoz-
tathatott volna minket arról, mit készített elő a Hivatal már 
két-három hete, illetve ő maga mit tervez. Ő arra hivatkozott, 
hogy ehhez joga volt. A szakértői vélemény, valamint most már 
a Bizottságunk végjelentése szerint is, a polgármester úr nem 
értelmezte helyesen azokat a jogszabályokat, amikre hivatko-
zik. Számára nyilvánvalóan kínos ez a helyzet, rendkívül ké-
nyes, és természetesen valamennyi képviselőnek is az. 
Az ügyben felmerült a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság elnöké-
nek érintettsége is. Érintett az ügyletben a Hivatal jelenlegi jogi 
képviselője (megbízott ügyvédje), aki az ügylet előkészítésében 
részt vett. A Pénzügyi Osztály vezetője kizárólag az ügylet jö-
vedelmezőségét vizsgálta a saját eszközeivel és azt jónak találta, 
több alkalommal is tett javaslatot arra, hogy ezt a befektetést 
érdemes megtartani. De kérdés, vajon neki kellett-e tudnia, 
hogy a jogi formáját tekintve is jó-e, vagy sem ez az ügylet? 
A testületnek azt javasoljuk, hogy megfelelő jogászt kérjen föl 
ezeknek a kompetenciáknak a vizsgálatára, mert ez már túlmu-
tat a Bizottság munkáján. Az érintett személyek felelőssége már 
nem a Bizottság hatásköre, a Hivatal állománya ugyanis nem a 
képviselő-testület kompetenciájába alá tartozik.
Egyebekben is úgy láttuk, hogy a befektetési folyamatban 
nagyon sok hiba történt. A vizsgálóbizottság eszközeivel nem 
volt kideríthető, hogy hogyan került Fótra a Hungária Ér-
tékpapír Zrt. Nem lenne meglepő az sem, ilyen ügyleteknél 
bevett szokás és a jogi formája is megvan, hogy valaki szer-
ződésben rögzítetten kap jutalékot az üzletszerzés után, de 
még az is felvetődhet - bár ez mindenképpen jogellenes, akár 
bűncselekmény is lenne -, hogy zsebbe kap valaki jutalékot, 
ezt nevezzük visszaosztásnak az egyszerűség kedvéért. Erre 
utaló nyomokat a Bizottság a korlátozott eszközeivel nem ta-
lált. Ha a rendőrség vagy a nyomozóhatóság talál ilyet, akkor 
nyilván utána fog járni és fel fogja deríteni. Ismerve a magyar 
szokásokat nem lepődnék meg azon sem, ha lett volna. 
A Bizottságunk az összes kérdésben egységre jutott, elfogad-
tuk a végjelentést is. A novemberi képviselő-testületi ülés 
elé fogjuk terjeszteni a Bizottság jelentését és a határozati 
javaslatokat, hogy azt a képviselőtestület fogadja el. 
Milyen következményei lehetnek a feltárt hiányosságoknak?
A Bizottságunk nem hatóság, nem bíróság, büntetőjogi, pol-
gárjogi vagy munkajogi felelősséget nem állapíthatunk meg. 
A rendőrség, a nyomozóhatóság csak azt vizsgálja, hogy az 
büntetőjogilag értékelhető-e egy adott tett vagy mulasztás. 
Önmagában az, hogy büntetőjogilag nem értékelhető, tehát 
bűncselekmény nem történt, az nem azt jelenti, hogy nem 
történt valami súlyos hiba. Nekünk nem az a feladatunk, 
hogy büntetőjogilag értékeljük az egyes személyek magatartá-
sát, hanem hogy feltárjuk, hogy az egész folyamatban milyen 
hibák történtek, és ilyet nagyon sokat feltártunk. A hivatali 
ügymenettel kapcsolatosan felkérjük a jegyzőt, hogy vizsgálja 
meg, jó volt-e a kockázatkezelési szabályzatunk, azt betartot-
ta-e a Hivatal, volt-e utalványozási joga 2013-ban az alpol-
gármesternek, hol van az akkori jegyző felelőssége? Érdekes 
részlete az ügynek, hogy az akkori jegyző neve, aláírása az 
egész ügylet során sehol nem volt fellelhető. Önkormányzati 
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szerződésnél, ami 500 millióról szól, és amivel hónapokig fog-
lalkozik több hivatali kolléga, hogyan lehetséges, hogy a jegyző 
azt egyáltalán nem látta, nem tette oda a kézjegyét? Lehet, hogy 
önmagában a jegyző jelenléte és rátekintése esetleg más irányba 
fordíthatta volna ezt az egész ügyletet!? Ezeket a folyamatokat a 
Bizottságnak kellett feltárni, a rendőrség, az ügyészség nem teszi 
meg ezt helyettünk. Felkérjük a jegyzőt, aki a hivatal vezetője, 
hogy járjon el, vizsgálja meg ezeket a kérdéseket. Aztán az már 
a testület kompetenciája, hogy az előbb említett volt jegyzővel 
szemben milyen következtetéseket akar levonni. Ezt nyomozó-
hatóság, számvevőszék vagy bármilyen más hatóság, munkaügyi 
bíróság akkor fogja megvizsgálni, ha előbb mi eljutottunk odáig, 
hogy elindítunk bizonyos eljárást. Nekünk kell megtalálnunk, 
hogy hol lehetnek olyan pontok, rendszerbeli hiányosságok, sze-
mélyi hibák, netán szándékosság, amire fókuszálnunk kell. 
A másik kérdés a jelenlegi polgármester. Az sem a Bizottság 
hatásköre, hogy a polgármesterrel szemben bármit elindít-
son. A képviselő-testület teheti ezt meg, jogszabály által kor-
látozott körben. Van lehetőségünk, hogy fegyelmi eljárást 
indítsunk a polgármester ellen a közszolgálati tisztviselők 
jogviszonyáról szóló törvény alapján. Egy fegyelminek a jog-
következménye lehet egyrészt megrovás, másrészt tiszteletdíj 
csökkentése, legfeljebb 20%-kal és legfeljebb egy évig. Ennek 
a fegyelminek nem lehet felállítás vagy büntetés fizetés a vég-
eredménye. Ha úgy találja a fegyelmi eljárás, hogy kárt oko-
zott a polgármester, akkor a testület kártérítésre felszólíthatja, 
vagy pert indíthat ellene. Ha szándékosan okozta a kárt (itt 
erre bizonyítékot mi nem láttunk), akkor a teljes kárról felel, 
ha gondatlanul vagy hanyagságból okozta, akkor legfeljebb 
4 havi tiszteletdíjának erejéig felel. Ismerve a polgármesteri 
tiszteletdíjat ez nem kicsi összeg, de az elbukott milliárdhoz 
képest semmi. Ez az egyik lehetőség. 
A másik lehetőség szerint a Magyarország helyi önkor-
mányzatairól szóló törvény alapján a képviselő-testület 
munkaügyi pert indíthat a polgármester ellen. A munka-
ügyi bíróságtól azt kérheti, hogy állapítsa meg a polgármes-
ter sorozatos törvénysértését vagy mulasztását. Ekkor a pör 
megindításával egyidejűleg a polgármestert a tisztségéből fel 
lehet függeszteni. Ennek a pernek lehet olyan végkimenete-
le, ha a munkaügyi bíróság jogerősen megállapítja, hogy a 
polgármester elkövette a sorozatos törvénysértést, akkor az 
ítélettel megszűnik a polgármester kinevezése. 
Alaposan végig kell gondolni, hogy bármelyik eljárás kellő-
en megalapozott-e, csupán indulatból vagy bármilyen vélt 

vagy valós politikai érdekből nem tehetünk ki senkit ilyen 
eljárásnak. Ha viszont megalapozottnak látjuk bármelyiket, 
vagy akár mindkettőt, akkor az eljárást meg kell indítani. 
Természetesen akkor, ha a testület egyáltalán akar valami-
lyen döntést hozni a polgármester ellen a vizsgálat eredmé-
nyei alapján. A hatályos jogszabályok alapján a polgármes-
terrel szemben csak ilyen lehetőségeink vannak. 
Nem jelenti ez azonban feltétlenül azt, hogy egyedül a je-
lenlegi polgármester lenne a felelős mindenért. Folyik két 
rendőrségi nyomozás is. Az egyik a Hungária Értékpapír 
Zrt. cselekményei miatt, a másik közvetlenül a fóti befek-
tetés vizsgálata miatt, ismeretlen tettes ellen. Takács István 
és a helyi Jobbik tett feljelentést, amelyeket egyesítettek. 
Ezen kívül az Állami Számvevőszék vizsgálata is folyik. A 
Vizsgáló Bizottság magától értetődőnek találta, hogy a vizs-
gálatunk során feltárt dokumentumokat, hanganyagokat, 
jegyzőkönyveket megküldjük az ÁSZ-nak. Így egészen a 
legutóbbi időkig valamennyi elkészült anyag a Számvevő-
szék rendelkezésére áll, a szakértői véleménnyel együtt. A 
nyomozó hatóság által már meghallgatott képviselőtársa-
im tájékoztatása szerint ők a tanúmeghallgatás keretében a 
vizsgálati anyagot a nyomozó hatóságnak is átadták.
Ezek a hatóságok kötelesek megvizsgálni és döntést hozni 
az ügyben a saját szempontjaik szerint. Mi pedig a képvise-
lő-testület elé terjesztjük azt, hogy mit javaslunk. A testü-
letnek kell megfontolnia, akar-e bármit tenni. A Vizsgáló 
Bizottságunk felhatalmazásának itt van vége.
Mivel a közmeghallgatáson erős érdeklődés mutatkozott a 
téma iránt, a lakosság tájékoztatása érdekében november 
5-én 18 órára fórumot hívtam össze. 
Tudjuk, hogy a polgármester úgy érzi, hogy mindez ellene 
történik, s ez alapvető bizalmatlanságot jelent a testületen 
belül. Pedig a bizottság eljárása nem ellene vagy bárki más 
ellen folyik, de ha egyszer feltártuk, hogy van benne része, ak-
kor nem tudunk úgy tenni, mintha nem állapítottunk volna 
meg semmit. Ugyanakkor nem feledkezhetünk el a döntést 
előkészítők felelősségéről sem. A döntéshozók a döntésükért 
mindig korlátlanul felelősek, de akikre hallgattak, mert a fel-
adatuk volt, hogy a döntés előkészítői legyenek, azoknak a 
felelőssége is megvan. A döntéshozó is felel, a döntés előké-
szítő is felel, és mindenkinek viselnie kell a maga felelőssé-
gét, pontosan annyit, amennyi terheli. Nem engedhető meg, 
hogy bármelyikük áttolja a felelősséget a másikra.

laKossági tájéKoztató

Elnök asszony lakossági fórumot hívott össze november 5-re. Ezen a lakossági tájékoztatón a fenti beszámolónál jóval alaposabb és 
részletesebb elemzést hallhattunk, melynek lényege, hogy hibákat követett el az önkormányzat, nem feledve azt sem, hogy a Hungária 
Értékpapír Zrt is törvénysértő módon gazdálkodott a rábízott vagyonnal.  – ismertette dr. Vargha Nóra, a vizsgáló bizottság elnöke.

Az első hiba, a még 2013-ban a Zrt-nél elhelyezett első 500 
millió lekötésénél történt. A könyvvizsgáló javaslatára emelke-
dett a brókercégnél befektetendő összeg 500 millió Ft-ra. A cél 
az volt, hogy csak állampapírba helyezze a cég a pénzünket, 
de a kikötés a szerződésben már nem így szerepel, abban már 
csak az összeg 50 %-ára vonatkozik ez a megszorítás. Úgy tű-
nik, nem olvasták át a szerződés szövegét alaposan az aláírás 
előtt sem az ügyvédek, sem az önkormányzat felelős vezetői. Ez 
volt a 2013-as év legnagyobb horderejű pénzügyi intézkedése, 
mégis a jegyző neve az iratokon és az egész ügylet során fel 
sem tűnik, ami érthetetlen! A prudens eljárás szerint legalább 

három befektetőtől kellett volna ajánlatot kérni a döntés előtt, 
de ilyenről sincs tudomásunk, egyedül a Hungária Értékpapír 
Zrt. mint befektető társaság ajánlata ismert. Erre a szabályra is 
a jegyzőnek kellett volna felhívni a figyelmet. A döntés előtt 
2013-ban mindössze a vásárolható állampapírok várható hoza-
mával, 2014-ben a kapható banki kamatokkal vetették össze a 
várható hozamot. Cselőtei Erzsébet polgármester asszony azon-
ban nem vállalta a szerződés megkötését és az összeg átutalását, 
azt rábízta Pozderka Gábor alpolgármesterre, aki a szerződést 
aláírta, az 500 millió forintot utalványozta, majd az átutalást is 
elvégezte. Itt is szabálytalanság történt, ugyanis az alpolgármes-

ter úrnak a bizottság rendelkezésére bocsátott dokumentumok 
szerint nem volt utalványozási joga. A szerződés szerint egy év 
letelte után, ha az önkormányzat nem kéri a szerződés átalakítá-
sát vagy megszüntetését, a befektetés határozatlan idejűvé válik 
és elveszti a tőke- és a hozamvédelmet. Ezt a határidőt elmu-
lasztotta 2014-ben az önkormányzat. Sem a polgármester, sem 
a pénzügyi osztály vezetője, sem a könyvvizsgáló, sem a jegyző, 
sem a Pénzügyi Fejlesztési Bizottság elnöke, sem a résztvevő 
ügyvédi iroda nem tett jelzést vagy kezdeményezést ez ügyben, 
ettől kezdve még kiszolgáltatott helyzetbe került a város. 2014. 
októberében, az új összetételű önkormányzat beiktatásának 
másnapján Bartos Sándor polgármester azonnal befektetett 
újabb 500 millió Ft-ot a Zrt-nél, a Fót számára már biztosíté-
kokat nem tartalmazó szerződés alapján. Erről az intézkedésről 
a képviselő-testület véleményét nem kérte ki, s még csak be sem 
jelentette. A jegyző és a könyvvizsgáló szerepe ebben a lépésben 
is erősen megkérdőjelezhető. 2015. márciusában, amikor a bot-
rány kirobbant, kiderült, hogy az Önkormányzatnak biztonsá-
gos állampapírban mindössze 31 millió Ft körüli összege van, 
és van még közel 19 millió Ft-ja a Zrt-nél, ami nincs befektet-
ve. Ezek azok a tételek, amelyek visszaszerzésére számíthatunk. 
Az összes többi pénz olyan papírokban van (a Hungária Zrt. 
lánycégeinek saját kötvényeiben!), amelyeknek félő, hogy bottal 
üthetjük a nyomát, rendkívül kicsi az esélye annak, hogy abból 
valamennyi visszakerülhet a számlánkra.
Elnök asszony szerint - a fórumon megjelentek kérdéseire 
válaszolva - a személyi konzekvenciák kérdése a képvise-
lő-testület döntésétől függ, illetve folyik még a rendőrségi 
nyomozás, valamint az Állami Számvevőszék vizsgálata is. 
Az itt leírtak a lakossági fórum kétórás beszédéből csak a jelen 
lévő újságíró által igen erősen kivonatolt részeket tartalmazza 
a teljesség igénye nélkül. WK

Társaságunk osztrák-magyar tulajdonú szállítmányozási vállalkozás, amely fóti telephelyén, folyamatos üzemű raktárába keres 
munkatársakat.

Pályázatot írunk ki az alábbi állások betöltésére:

RaktáRos
FŐBB FELADATOK, MUNKÁK:
•	 A vállalat raktárának biztonságos üzemeltetése
•	 Áruátvétel, anyagmozgatások, be- és kitárolások
•	 A raktári árumozgással kapcsolatos okmányok alapszintű 

kezelése
•	 Anyagmozgatás, göngyöleg-, hulladékkezelés

AZ ÁLLÁSHOZ TARTOZÓ ELVÁRÁSOK:
•	 Szakmunkás végzettség
•	 Raktározási tapasztalat
•	 Targoncavezetői engedély
•	 Három műszakos munkarend
•	 Referenciák, megbízhatóság és leinformálhatóság

AZ ÁLLÁS BETÖLTÉSÉHEZ ELŐNYT JELENT:
•	 a jártasság egy szállítmányozási cég logisztikai tevékeny-

ségében
•	 alapfokú nyelvtudás
•	 új targonca gépkezelői vizsga

MUNKAVÉGZÉS HELYE:
Fót, Keleti Márton utca 12.

Jelentkezni az alábbi elérhetőségeken lehet:
cv@logmaster.hu
06-30-248-1591

szállítmányozási munkatáRs
FŐBB FELADATOK, MUNKÁK:
•	 napi ügyfélszolgálati teendők
•	 gépkocsivezetők irányítása
•	 számítógépes rendszerek alkalmazása
•	 szállítmányozási adminisztráció

AZ ÁLLÁSHOZ TARTOZÓ ELVÁRÁSOK:
•	 megbízható számítógépes ismeret (Excel)

AZ ÁLLÁS BETÖLTÉSÉHEZ ELŐNYT JELENT:
•	 nyelvismeret
•	 diplomás pályakezdők jelentkezését is várjuk!

AMIT KÍNÁLUNK:
•	 versenyképes jövedelem
•	 csapatmunka
•	 lendületes, fiatalos közösség

EGYÉB INFORMÁCIÓ:
•	 kétműszakos munkavégzés

MUNKAVÉGZÉS HELYE:
MASPED Észak-Pesti Logisztikai Központ, 2151 Fót, Keleti 
Márton u. 12.
Jelentkezni a cv@logmaster.hu e-mail címre küldött 
önéletrajzzal lehet.

AnyAKönyVI HÍrEK

Házasságot kötöttek szeptemberben:
Balog Géza Imre és Tóth Mária

Márton István és Biró Ildikó Zsuzsanna
Ráth Gábor és Szentesi Gabriella Judit

Dzsupin Krisztián Tibor és Bíró-Bódis Mónika 
Tímea

Adamecz Gergely és Ámon Viktória
Solymos Gábor és Kalabusz Judit Nikolett

Valamennyi ifjú párnak ezúton is gratulálunk, 
és sok boldogságot kívánunk!

Elhunytak:
Seiner Herbertné sz.: Libnár Aranka (1928)

Kalmár Sándor (1939)
Andor Győző (1952)
Bartha Gizella (1948)

Bárkonyi Tamás (1938)

Szeretteiket elvesztő családtagok fájdalmában 
osztozunk.

Gombainé Végi Tünde
anyakönyvvezető
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tájékoztatás
a hElyi buszjárat Karácsony Előtti mEnEtrEnd 

változásai

Tisztelt Fóti Lakosok!
Tájékoztatom Önöket, hogy a helyi buszjárat – figyelembe véve az Advent időszakában az üzletek nyitva tartását – a Ka-
rácsonyt megelőző négy vasárnap (november 29., december 6., december 13. és december 20.) a hétköznapi menetrend 
szerint fog közlekedni.

Kárpáti Gábor s.k.
Közbiztonsági- és hulladékgazdálkodási referens

Fót    Helyi járat menetrend Hétfőtől-Szombatig

Auchan 00 perc 6:45 8:15 10:15 13:00 14:45 16:45 18:15 20:00
Sikátorpuszta 04 perc 6:49 8:19 10:19 13:04 14:49 16:49 18:19 20:04
Sikátor bejárati út 08 perc 6:53 8:23 10:23 13:08 14:53 16:53 18:23 20:08
Fótliget 10 perc 6:55 8:25 10:25 13:10 14:55 16:55 18:25 20:10
Fót, Istvánhegy (Vízmű) 11 perc 6:56 8:26 10:26 13:11 14:56 16:56 18:26 20:11
Vörösmarty MGTSZ 13 perc 6:58 8:28 10:28 13:13 14:58 16:58 18:28 20:13
Vörösmarty tér (Gyermekváros) 15 perc 7:00 8:30 10:30 13:15 15:00 17:00 18:30 20:15
Vörösmarty tér   16 perc 7:01 8:31 10:31 13:16 15:01 17:01 18:31 20:16
Vörösmarty utca 18 perc 7:03 8:33 10:33 13:18 15:03 17:03 18:33 20:18
Temető 19 perc 7:04 8:34 10:34 13:19 15:04 17:04 18:34 20:19
Tanács József utca 21 perc 7:06 8:36 10:36 13:21 15:06 17:06 18:36 20:21
Vásártér (Iskola) 23 perc 7:08 8:38 10:38 13:23 15:08 17:08 18:38 20:23
Autóbusz állomás 26 perc 7:11 8:41 10:41 13:26 15:11 17:11 18:41 20:26
Attila utca 28 perc 7:13 8:43 10:43 13:28 15:13 17:13 18:43 20:28
Csaba utca 29 perc 7:14 8:44 10:44 13:29 15:14 17:14 18:44 20:29
Hargita utca 30 perc 7:15 8:45 10:45 13:30 15:15 17:15 18:45 20:30
Sportpálya 31 perc 7:16 8:46 10:46 13:31 15:16 17:16 18:46 20:31
Petőfi szobor 32 perc 7:17 8:47 10:47 13:32 15:17 17:17 18:47 20:32
Kazinczy utca 33 perc 7:18 8:48 10:48 13:33 15:18 17:18 18:48 20:33
Alagi u.-Németh K. út 34  perc 7:19 8:49 10:49 13:34 15:19 17:19 18:49 20:34
Alagi u.-Somlói u. 35  perc 7:20 8:50 10:50 13:35 15:20 17:20 18:50 20:35
Balassa u. 37  perc 7:22 8:52 10:52 13:37 15:22 17:22 18:52 20:37
Béke u.-Somlói u. 39  perc 7:24 8:54 10:54 13:39 15:24 17:24 18:54 20:39
Béke u.-Németh K. u. 41  perc 7:26 8:56 10:56 13:41 15:26 17:26 18:56 20:41
Rév u.-Béke u. 43  perc 7:28 8:58 10:58 13:43 15:28 17:28 18:58 20:43
Szent Imre u.-Batthyány u. 44  perc 7:29 8:59 10:59 13:44 15:29 17:29 18:59 20:44
József A. u.-Szent Imre u. 45  perc 7:30 9:00 11:00 13:45 15:30 17:30 19:00 20:45
József A. u.-Ybl Miklós u. 46  perc 7:31 9:01 11:01 13:46 15:31 17:31 19:01 20:46
József A. u. 47  perc 7:32 9:02 11:02 13:47 15:32 17:32 19:02 20:47
Győrffy V. Á. 48  perc 7:33 9:03 11:03 13:48 15:33 17:33 19:03 20:48
Dózsa Gy u. 2-4. 50  perc 7:35 9:05 11:05 13:50 15:35 17:35 19:05 20:50
Dózsa Gy u. 52  perc 7:37 9:07 11:07 13:52 15:37 17:37 19:07 20:52
Tessedik u. 53  perc 7:38 9:08 11:08 13:53 15:38 17:38 19:08 20:53
Vásártér (Iskola) 55  perc 7:40 9:10 11:10 13:55 15:40 17:40 19:10 20:55
Kodály Z. u. 57  perc 7:42 9:12 11:12 13:57 15:42 17:42 19:12 20:57
Temető 59  perc 7:44 9:14 11:14 13:59 15:44 17:44 19:14 20:59
Tanács J. u. 60  perc 7:45 9:15 11:15 14:00 15:45 17:45 19:15 21:00
Vörösmarty tér (templon) 61  perc 7:46 9:16 11:16 14:01 15:46 17:46 19:16 21:01
Gyermekváros 62  perc 7:47 9:17 11:17 14:02 15:47 17:47 19:17 21:02
Vörösmarty MGTSZ 63  perc 7:48 9:18 11:18 14:03 15:48 17:48 19:18 21:03
Fót Istvánhegy (Vízmű) 65  perc 7:50 9:20 11:20 14:05 15:50 17:50 19:20 21:05
Fótliget 67  perc 7:52 9:22 11:22 14:07 15:52 17:52 19:22 21:07
Sikátor bejárati út 69  perc 7:54 9:24 11:24 14:09 15:54 17:54 19:24 21:09
Auchan 75  perc 8:00 9:30 11:30 14:15 16:00 18:00 19:30 21:15

Össz idő:  1 ó. 15 p.

DE:
Indulási időpontok : 6:45 8:15 10:15

Érkezési időpontok: 8:00 9:30 11:30

DU:
Indulási időpontok: 13:00 14:45 16:45 18:15 20:00

Érkezési időpontok: 14:15 16:00 18:00 19:30 21:15

Fót    Helyi járat menetrend Vasárnap-ünnepnap

Sikátorpuszta 8:34 11:19 13:04 14:49
Sikátor bejárati út 8:38 11:23 13:08 14:53
Fótliget 8:40 11:25 13:10 14:55
Fót, Istvánhegy (Vízmű) 8:41 11:26 13:11 14:56
Vörösmarty MGTSZ 8:43 11:28 13:13 14:58
Vörösmarty tér (Gyermekváros) 8:45 11:30 13:15 15:00
Vörösmarty tér   8:46 11:31 13:16 15:01
Vörösmarty utca 8:48 11:33 13:18 15:03
Temető 8:49 11:34 13:19 15:04
Tanács József utca 8:51 11:36 13:21 15:06
Vásártér (Iskola) 8:53 11:38 13:23 15:08
Autóbusz állomás 8:56 11:41 13:26 15:11
Attila utca 8:58 11:43 13:28 15:13
Csaba utca 8:59 11:44 13:29 15:14
Hargita utca 9:00 11:45 13:30 15:15
Sportpálya 9:01 11:46 13:31 15:16
Petőfi szobor 9:02 11:47 13:32 15:17
Kazinczy utca 9:03 11:48 13:33 15:18
Alagi u.-Németh K. út 9:04 11:49 13:34 15:19
Alagi u.-Somlói u. 9:05 11:50 13:35 15:20
Balassa u. 9:07 11:52 13:37 15:22
Béke u.-Somlói u. 9:09 11:54 13:39 15:24
Béke u.-Németh K. u. 9:11 11:56 13:41 15:26
Rév u.-Béke u. 9:13 11:58 13:43 15:28
Szent Imre u.-Batthyány u. 9:14 11:59 13:44 15:29
József A. u.-Szent Imre u. 9:15 12:00 13:45 15:30
József A. u.-Ybl Miklós u. 9:16 12:01 13:46 15:31
József A. u. 9:17 12:02 13:47 15:32
Győrffy V. Á. 9:18 12:03 13:48 15:33
Dózsa Gy u. 2-4. 9:20 12:05 13:50 15:35
Dózsa Gy u. 9:22 12:07 13:52 15:37
Tessedik u. 9:23 12:08 13:53 15:38
Vásártér (Iskola) 9:25 12:10 13:55 15:40
Kodály Z. u. 9:27 12:12 13:57 15:42
Temető 9:29 12:14 13:59 15:44
Tanács J. u. 9:30 12:15 14:00 15:45
Vörösmarty tér (templon) 9:31 12:16 14:01 15:46
Gyermekváros 9:32 12:17 14:02 15:47
Vörösmarty MGTSZ 9:33 12:18 14:03 15:48
Fót Istvánhegy (Vízmű) 9:35 12:20 14:05 15:50
Fótliget 9:37 12:22 14:07 15:52
Sikátor bejárati út 9:39 12:24 14:09 15:54
Sikátorpuszta 9:45 12:30 14:15 16:00

IGAZGATÁSI SZÜNET
Tájékoztatjuk a T. Lakosságot, hogy Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 243/2015. 

(V.27.) KT. határozatával döntött arról, hogy a Közös Önkormányzati Hivatal székhelyén
2015. december 28. napjától 2015. december 31. napjáig (4 munkanapot érintően)

igazgatási szünetet rendel el.
Az igazgatási szünet időtartama alatt az ügyfélfogadás  Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Ügyfél-

szolgálati Irodáján (2151 Fót, Vörösmarty tér 1.) folyamatosan biztosított. 

100 millió – 25 millió – 45 millió

mEnnyibE KErült Eddig a városnaK a piac és szabadidős 
rEndEzvényparK KialaKítása?

A piacra költött önkormányzati pénzekkel kapcsolatban több összeg hangzott el az idők során. Az előző képviselő-testület 
egyes tagjai többször kifogásolták, hogy szerintük már több mint 100 millió Ft-ot költött (addig) a város a piac kialakí-
tására. Ezzel szemben a 2014. szeptember 16-án kelt Polgármesteri Beszámoló kimutatása tételesen felsorolja a „piac”-ra 
elszámolt költségeket, melynek összesített végeredménye szerint ez az összeg mindössze 25 millió 643 ezer Ft.
A Fóti Hírnök 2015. júliusi lapszámában 7 képviselő és alpolgármester úr aláírásával megjelent egy terjedelmes írás az 
önkormányzat működésével, beruházásaival kapcsolatban. Ebben szerepel többek közt a tervezett termelői piac és városi 
szabadidőpark beruházása is, ismét jelentősen magasabb összeggel.
A jelzett lapszámban közölt adatokat a termelői piac és városi szabadidőpark kigondolója, elindítója és projektvezetője 
Prof. Dr. Vörös Mihály László erősen kifogásolta, miszerint: „…nem egészen egyértelmű, hogy ezek a megjelölések pon-
tosan mit takarnak, sem az, hogy eddig mennyi pénzt költöttünk rá (csak a „piac” néven futó beruházás eddig százmilliós 
nagyságrendű összegeket igényelt)…” 
Az ügy lehetőleg végleges lezárása és egyértelműsítése érdekében lapunk főszerkesztője felkérte dr. Finta Béla jegyző urat, hogy 
a közvélemény megnyugtatására és a valós értékek közzététele érdekében küldje meg szerkesztőségünk számára a Hivatal által 
nyilvántartott tényleges adatokat, hogy ne csak a szóbeszédre hivatkozzunk.Jegyző úr kérésünket teljesítette, megkaptuk az 
illetékes beruházási ügyintézőtől a kért kimutatást, melyek nyilvántartás szerint a „Piac”-ra, a kiszolgáló épülettel együtt 36 
millió 158 ezer Ft +8 millió 687 ezer Áfa összeget költöttek. A végösszeg tehát kerekítve 45 millió Ft. (Megjegyzendő, hogy a 
piac kiszolgáló épületére költött összeg Áfája visszaigényelhető!) A tételes elszámolást a csatolt táblázat tartalmazza!

Windhager Károly

Kifizetés 
dátuma

Kiadás nettó 
összege

Kiadás áfa 
összege

Megjegyzés

2013.10.31. 6600 0 földhivatali eljárási díj
2013.05.16. 25000 6750 ingatlan értékbecslés
2013.10.25. 1139000 0 Fót, 1135/1. hrsz. ingatlan 

adásvétel
2013.10.25 1139000 0 Fót, 1135/1. hrsz. ingatlan 

adásvétel
2014.01.09. 86500 23355 városi termelői piac terület 

tisztítás
2014.01.14. 62992 17008 termelői piac infrastruktú-

rájának bizt.
2014.01.14. 55118 14882 alkalmi piaci nap megszer-

vezése
2014.01.22. 62992 17008 helyi termelői piac 

szervezése
2014.01.22. 55118 14882 helyi termelői piac 

szervezése
2014.03.21. 62992 17008 piac területének takarítása
2014.03.31. 25000 6750 ingatlan értékbecslés
2014.04.03. 55118 14882 helyi termelői piac 

szervezése
2014.04.24. 55118 14882 Húsvétváró Piaci Nap
2014.04.24. 62992 17008 városi piaci terület kar-

bantartás
2014.05.12. 1000000 0 1129/10. hrsz. ingatlan 

vételár
2014.06.04. 62992 17008 városi piaci nap
2014.06.17. 55118 14882 piaci nap helyszín biz-

tosítás
2014.07.16. 8700 0 szakhatósági igazg. szolg. 

díj
2014.07.23. 110236 29764 piaci napok
2014.07.23. 6600 0 igazgatási szolgáltatási díj
2014.07.23. 13200 0 igazgatási szolgáltatási díj

Kifizetés 
dátuma

Kiadás nettó 
összege

Kiadás áfa 
összege

Megjegyzés

2014.07.30. 47244 12756 termelői piac-eszközök 
kihelyezése

2014.07.30. 14060 3796 ideiglenes áram

2014.08.12. 47244 12756 helyszín biztosítása
2014.08.21. 130900 0 termelői piac parkoló 

kialakítása
2014.08.26. 110236 29764 piaci nap
2014.09.03. 47244 12756 piaci nap biztostása
2014.09.03. 47244 12756 piaci nap biztosítása
2014.10.10. 333858 90142 termelői piac működési 

kézikönyve
2014.10.10. 147200 0 igazgatási szolgáltatási díj

2014.11.12. 800000 216000 közműengedélyezési terv, 
ép. enged.

2014.11.18. 129921 35079 termelő piac víz-tüzivíz 
engedélyezés

2014.12.04. 150000 0 közbeszerzési szerkesztési 
díj

2015.02.24. 180000 48600 szakértői szolgáltatás
2015.03.17. 2250394 607606 tervezés
2015.03.30. 2063 557 E-építési napló
2015.04.15. 80000 0 közzétételi díj
2015.05.04. 188976 51024 elektromos közmű 

tervezése
2015.06.24. 80000 0 közzétételi díj
2015.07.13. 13238095 3737269 termelői piac épület 

kialakítása
2015.09.21. 5544 1497 gázmérő felszerelés

összesen: 38158135 8687776

Idén is lesz Szent Miklós Futóverseny 
2015. december 5-én.

Indulás 11 órakor a kisalagi 
Millenniumi parkból, érkezés a 

katolikus templom elé.
Mindenkit szeretettel várnak a szervezők!
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tájékoztatás
Egymilliárd forintos 

bEruházásban fúrtaK új KutaKat, 
hogy fótot és csömört tiszta 

ivóvízzEl láthassáK El

Fót talajai durván nitrátosodtak, így a környék 
kútjai egészségre káros vizet hoznak a felszínre, 
amit nem lehet egyenesen bevezetni a lakosság 

vízellátását biztosító rendszerbe. A vízellátásért 
felelős DMRV nagy erőfeszítéseket tesz a fóti víz 
egészségessé tétele érdekében. Komoly beruházást 
hajtottak végre, 20 új, korszerű, nagy teljesítményű 
kutat fúrtak a Duna parton a kavics alapkőzetbe, 
hogy kellő mennyiségű tiszta és egészséges vízzel 
láthassák el Fótot és Csömört. Ennek bemutatására, a projekt közelgő befejezése alkalmából hívták 
meg a résztvevő szakembereket, polgármestereket, képviselőket, újságírókat október 13-án.

A DMRV fölsőgödi telephelyén tartott bemutatón a mint-
egy egymilliárd forint összköltségű projekt részleteit Balogh 
Zsolt, a DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. mű-
szaki igazgatója ismertette.
„A 948 623 521 Ft összköltségű, 81,96% támogatási arány-
nyal bíró projekt célja a Fóton és környékén élő lakosság 
egészséges ivóvízszükségletének hosszútávon is megfelelő 
mennyiségben és minőségben történő biztosítása, egyidejű-
leg eleget téve a fenntartható fejlődés elvének.
A DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt az Európai 
Unió támogatási programjának köszönhetően a Környezet 
és Energia Operatív Program KEOP-1.3.0/09-11 „Ivó-
vízminőség-javítás” című konstrukció keretein belül pá-
lyázatot nyújtott be a Duna Balparti Regionális Vízellátó 
rendszer Fót és térsége biztonságos ivóvízellátásának javítása 
céljából, melyet a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium KEOP-
1.3.0/B/2F/09-11-2011-0003 azonosító számon támoga-
tott. A fejlesztés az Európai Unió társfinanszírozásával va-
lósul meg, a megítélt vissza nem térítendő támogatás nettó 
összege 777 563 553 Ft.”

„Fót és Csömör egészséges ivóvízzel való ellátása a helyi víz-
bázisokról hosszú távon már nem volt megoldható. Fóton 
a veszélyeztetett vízbázisok feladása miatt az elveszített víz-
nyerő kapacitást más vízbázisról kell pótolni, mivel a város 
és környéke más potenciális vízkészlettel nem rendelkezik. 
A legközelebbi vízbázis, ahol a termelés növelhető és alkal-
mas a fóti víztermelő kapacitás pótlására, Gödön található. 
A Gödi Regionális Vízmű jelenlegi termelése azonban nem 
tudja kielégíteni ezt a többletigényt, így a vízbázis fejlesztést 
igényel, illetve a megnövekedett vízigény kielégítése csak 
egy újabb, a dunakeszi medencét közvetlenül tölteni képes 
vezetékkel és gépházzal lesz biztosítható.”
Az ivóvízminőségi követelmények teljesítése érdekében a 
vízbázisról termelt nyersvízből az ivóvízhálózatba jutás előtt 
el kell távolítani a megengedettnél nagyobb mennyiségben 
jelentkező vas-, mangán- és az esetenként megjelenő am-
móniumtartalmat.
A fejlesztés a gödi vízbázis rekonstrukciójából és az új víz-
tisztítási technológia megvalósításából, illetve az új, DN300 
távvezeték és a hozzá kapcsolódó gépház kialakításából áll a 
Gödi Regionális Vízmű területén. A beruházás során 8985 
fm DN300 mm vízvezetéket és 717 fm gyűjtőcső hálózatot 
fektetnek le a szakemberek. Emellett húsz új, nagyátmérőjű 
víztermelő kutat létesítenek, melyek napi kapacitása 6000 
m3/nap, a hozzá tartozó gépészettel, új vas- és mangántala-
nító technológiát és fertőtlenítő eljárást építenek ki. A be-
ruházásnak köszönhetően az új rendszer közel 28 000 lakos 
ellátására lesz képes.
Kérdésünkre igazgató úr elmondta, hogy az új kutakkal 
kinyert, majd a megfelelő tisztításon átesett ivóvíz Fótra, 
illetve Csömörre vezetéséhez nem kell új csöveket lefektet-
ni, mert az megoldható a jelenleg is használatos csöveken, 
mindössze Göd területén jár ez földmunkával.
Október 13-án az újonnan fúrt nagy átmérőjű kutakat te-
kinthették meg a vendégek. 

Folyik munka a kutak közt

Az egyik elkészült kutat mutatják be az 
érdeklődő vendégek előtt

MAGYAR FÖLDET
A MAGYAR GAZDÁKNAK! 

Most vegyen földet!

Részletes információk a kormányhivatalokban elhelyezett hirdetményekben, illetve a www.nfa.hu oldalon találhatók.

KORMÁNY INFORMÁCIÓ

a magyar gazdák 350 ezer hektár állami földet vehetnek meg

a nagybirtokok helyett a családi gazdaságokat kell helyzetbe hozni

a kormány a 3 hektárnál nagyobb földeket nyilvános árverésen, a 3 hektár alattiakat egyszerűsített ajánlattételi 

felhívással értékesíti

a nyilvános árveréseket a kormányhivatalok bonyolítják le 23 megyei jogú városban

az árverési hirdetmények legalább 30 napig nyilvánosak, az érdeklődők ezalatt szerezhetik be a regisztrációhoz 

szükséges okiratokat

minden gazda egyenlő eséllyel indul, mivel az állam kedvező kamatozású banki hitelt biztosít a vásárláshoz

Készült Magyarország
Kormánya megbízásából.

PEST MEgyéBEn IS 
MEgjElEnTEK A 

FölDárVEréSSEl KAPcSolAToS 
HIrDETMényEK

A Magyar Állam a tulajdonában álló termőföl-
dek egy részét nyilvános árverésen értékesíti. 

Az értékesítésre kijelölt ingatlanokra vonat-
kozó árverési hirdetmények a 2015. októ-
ber 19. napjával kezdődő héttől a Nemzeti 
Földalapkezelő Szervezet hivatalos honlap-
ján megtekinthetőek. 

A honlapra a hirdetmények feltöltése folya-
matos. Az árverezésre meghirdetett földte-
rületekkel kapcsolatos részletekről, többek 
között a regisztrációs, illetve árverési idő-
pontokról az NFA honlapján (http://www.
nfa.hu) tájékozódhatnak az érdeklődők.

Pest megyében több mint 500 darab ingat-
lant bocsátanak árverésre, mely árverések 
helyszíne Érd megyei jogú város.

aKi tartoziK, nEm Kaphat új matricát!
A Zöld Híd Régió Nonprofit Kft. 65 ezer ügyfélcímet szolgál ki 45 te-
lepülésen. Az ügyfelek többsége rendszeresen befizeti számláit és nincs 
tartozása a hulladékszolgáltató társaság felé. Az Ügyfelek ezzel a felelős 
magatartással járulnak hozzá a Zöld Híd 265 munkahelyének megtartá-
sához, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás színvonalas működtetésé-
hez, a közegészségügyi és járványügyi veszélyhelyzetek elkerüléséhez és a 
környezetbiztonság fenntartásához.

Sajnos azonban közel 14 000 olyan ügyfél van, aki nem fizeti rendsze-
resen a hulladékszállítási díjat. Gyakorlatilag minden ötödik ügyfélnek 
van tartozása! Sőt sokan évek óta „potyautasok”, azaz úgy veszik igénybe 
a szolgáltatást, hogy nem szerepelnek a közszolgáltató nyilvántartásában. 
A Zöld Híd Régió Nonprofit Kft-nél mindezek miatt 500 millió forin-
tos hiány keletkezett: ennyi pénzből 9 hónapon keresztül tudnák bizto-
sítani az összes dolgozójuk munkabérét.

A közszolgáltató ezúton is szeretné felhívni az érintett ügyfelek figyelmét, hogy amennyiben lejárt tartozásuk van, azaz nem 
fizették meg a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellenértékét, nekik nem tudják biztosítani a 2016-os évre érvényes 
matricát! A közszolgáltató a 2016-os matricák postázását 2015. november 16-tól kezdi meg
Ahhoz, hogy 2016. január 01-től a hulladékokat el tudják szállítani, érvényes, 2016. évi matrica szükséges.

A Zöld Híd Régió kéri, hogy akinek tartozása van, az haladéktalanul vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal 
az ismert címeken és elérhetőségeken. Tel: 06-28/561-200,

E-mail: zoldhidtitkarsag@zoldhid.hu, Web: www.zoldhid.hu
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közélet
nagycsaládosoK, tEradata és a sEgítő szándéKú fótiaK

A Fáy Iskola elé, a vásártérre készített játszótér további ötletekre serkentette az emberek 
gondolkodását. Először az önkormányzat vállalta föl, hogy kerítést épít köré, nehogy a 
kisgyermekek kiszaladjanak az útra, ahol jelentős gépjármű forgalom is van. Később 

a Fóti Kékboglárka Nagycsaládos Egyesületének tagjai gondolták úgy, hogy ha már itt ez a 
játszótér, ezen a jó helyen, alakítsunk ki benne olyan részt is, ahol a nagyobb gyerekek is jól 
érezhetik magukat. Az ötletből tett lett, amit persze jelentős szervezés előzött meg. Így került 
Fótra október 9-én a Teradata Kft jónéhány munkatársa, hogy ha kell, kézi erővel is részt 
vegyen a munkában.

A részleteket Kertész Angélától, a cég marketingesétől tudtuk 
meg. A Teradata Kft egy amerikai informatikai anyavállalat 
magyarországi egysége, amely hardverrel, szoftverrel, analitikai 
fejlesztésekkel, adatelemzésekkel, kampánymenedzsmenttel 
foglalkozik. Mint az anyacégnél is fontos, nekik is van Teradata 
Cares programjuk, ami azt jelenti, hogy a társadalomért érzett 
felelősség  okán szívesen támogatnak egyesületeket, alapítvá-
nyokat, társadalmi megmozdulásokat. Szerveztek már futóver-
senyt, ételosztást például. Ezt a játszótérfejlesztést is támogatan-
dónak tekintették. A Teradata Corporation felajánlása 1000 
dollár, mely padokat, asztalokat, tereprendezést, faapríték le-
szórását szolgálta, emellett szerveztek a gyerekeknek kézműves-
kedést, és természetesen faültetés is tartozott ebbe a projektbe.
A Teradata cég fóti felbukkanásának történetét Bertalan 
Zoltánné Angélától, a NOE Észak Magyarországi Nagycsa-
ládosok Szövetségének titkárától tudtuk meg. A szerveze-
tüket a zuglói  Teradata ruhaadománnyal kereste meg, így 
kerültek ismeretségbe. Ők ajánlották a figyelmükbe ezt a 
fóti játszótér fejlesztést. 
Fóti Kékboglárka Nagycsaládos Egyesületről az elnök, Elek 

Jánosné Emese számolt be. A helyi szervezet 2010-ben újjá 
alakult, jelenleg 30 család tartozik hozzájuk. A közhiede-
lemmel ellentétben nem kizáró ok a nagy létszámú család 
hiánya. Bárki beléphet hozzájuk, aki felvállalja azokat az ér-
tékeket, amiket ők fontosnak tartanak: tartsák tiszteletben 
a házasságot, családi értékeket közvetítsenek, a gyermekeket 
erkölcsileg is és társadalmilag is elfogadott irányba neveljék. 
Az Egyesület programsorozatot indított: augusztusban volt 
cserebere börze, szeptemberben drog prevenciós előadás, 
októberre szervezték ezt a környezettudatos napot, amibe 
beletartozik ez a játszótéri bútortelepítés és a faültetés. Két 
fóti kertészetből vásárolt, gyorsan növő, majdan szép virágú 
császárfa csemetét és néhány mályvabokrot ültettek.
Megköszönik a kapott támogatásokat, mert ehhez a fejlesztés-
hez az említett cégen túl, több fóti ember is segítséget nyújtott. 
Kaptak festéket, faaprítékot, s többektől pénzadományt.
A bútorokat Pálya Péter dunakeszi vállalkozó készítette. A 
három rétegű kezelést kapott tölgyfából készült bútorok 30 
évet bizonyosan kibírnak, (ha meg nem rongálják).

Windhager

piac

Hosszú szünet után újraéledt a termelői piac. Új típusú szervezéssel, több igényes áruból 
válogathattunk októberben.

A következő piaci nap: november 21. 

A piac szervezői: 
Szent-Iványi Géza és Szilágyi 

Zsolt

Fótiak és terradatások Bartos Sándor polgármesterrel 

a hElyi értéKtár bizottság hírEi

A Helyi Értéktár Bizottság szeretettel várja az érdeklődőket és a régi fóti élet 
ismerőit az értéktár Klub újabb összejövetelére 2015. november 26-án, csü-
törtökön, este 6 órára, a Városi Könyvtárba. A klubest témája: „régen volt, 
hogy is volt”. Az est vendégei fóti idős emberek, akik a régi időkről, fóti szoká-
sokról mesélnek, olyan történetek hangzanak el, amelyek leírva sehol nincsenek, 
viszont fontos, hogy ne merüljenek feledésbe. 
A Bizottság továbbra is kéri a Fótiakat, segítsék felkutatni, összegyűjteni a Fót 
múltjához kapcsolódó tárgyakat, szokásokat, történeteket. A Fóti Közös Ön-
kormányzati Hivatalba, illetve a Városi Könyvtárba nyitvatartási időben lehet 
behozni a régi képeslapokat, levelezőlapokat, családi fotókat, amelyekről máso-
latok készülnek. 
A Fót Fejlődéséért Közalapítvány kuratóriuma úgy döntött, hogy anyagilag tá-
mogatja a Helyi Értéktár Bizottság gyűjtő munkáját oly módon, hogy az értékes 
régi fóti tárgyak, bútorok megvásárlására pénzügyi forrást biztosít. További in-
formációt a kultur@fot.hu e-mail címen, illetve a 06 70 4594 258 telefonszá-
mon lehet kérni. 
Kiss Eszter, a Németh Kálmán Emlékház gyűjteménykezelője összeállította a 
Németh Kálmán kulturális hagyatékáról szóló dokumentumot, amelyet a bi-
zottság a Pest Megyei Értéktárba felterjesztett. Folyamatban van további helyi 
értékek felterjesztése a Pest Megyei Értéktárba. Készül a fóti gyöngyös koszorú 
dokumentuma, a fóti Károlyiak kulturális öröksége és a reformkor kulturális 
öröksége, továbbá a fóti viselet és a fóti paradicsom felterjesztési dokumentuma. 
A Pest Megyei Önkormányzati Hivatal gasztronómiai kiadványt állít össze a megye különleges ételeiről. Az Értéktár Bi-
zottság négy fóti jellegzetes étel bemutatásával gazdagítja a megyei gasztronómiai kiadványt. 
Szeretettel hívnak mindenkit a november 26-i klubestre a Fóti Értéktár Bizottság tagjai: 

Lévai Sándorné, Kiss Eszter, Molnár Krisztina és Szűcs Mária. Találkozzunk a könyvtárban! 

Fót Város Önkormányzata
tisztelettel várja a fóti családokat

a II. Világháború befejezésének 70. évfordulója tiszteletére
rendezett megemlékezésre

2015. november 27-én 16 órára

a II. Világháborús emlékmű parkjába.
(Fót, Vörösmarty u.)

Emlékbeszédet mond: Rádóczki Éva tanárnő

Közreműködik:
Kónya Márton népdalénekes

Az emlékmű koszorúzását követően a megemlékezés a Vörösmarty Művelődési Házban folytatódik, ahol a 
II. Világháborúban elesett fóti katonák családtagjaival beszélgetünk.

Tisztelt érintett Fóti Családok!

A Művelődési Házban történő beszélge-
tésre kérjük, ha még fellelhető, hozzák 

magukkal a hős katonák frontról küldött 
postai levelezőlapjait, képeslapjait, róluk 
készült fotóit, továbbá érdekes története-

ket is szívesen hallgatunk.
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nevelés-oktatás

RÉGISÉG
Pappné Szilvia Műtárgy Szakbecsücs 

DÍJTALAN KISZÁLLÁS, BECSLÉS, KÉSZPÉNZÉRT
Vásárol Antik Bútorokat, Festményeket, Órákat, Ezüstöt, Szobrokat, 

Porcelánt, Régi Pénzeket, Kitüntetéseket, Csillárt, Szőnyeget, Bizsukat, 
Ékszereket és Mindenféle Régiséget, Hagyatékot, Könyvet.

Tel.: 06/20-465-1961, 06/1-293-1759, 06/70-942-0806

Hirdetés

a mi sulinK, ahova szívEsEn járunK!

A tavalyi évhez hasonlóan futni szerető diákjaink idén is rajthoz 
álltak a SPAR „Riska” futóversenyén, ahol Szellákné Fodróczi 
Edit nénivel együtt teljesítették az 5 km-es távot. A társaság 
kísérője volt még Illés Lászlóné, Zsóka néni is, a csapat tagjai 
pedig: Bessenyei Frigyes, Cseh Márton, Kürti Krisztián, Őszi 
Kata, Sallai Gergő, Slahutka Dániel, Szaniszló Ádám, Vajas 
Nikolett és Vajas Vivien voltak. A versenyzőknek gratulálunk, 
a kísérő tanár néniknek köszönjük a szervezést!
Október 13-án rendezte meg iskolánk a Diákönkormányza-
ti-napot. A vegyes korosztályú csapatokat a pólójuk színéről 
lehetett megkülönböztetni, ugyanis a szervezők előre meg-
adták, hogy kinek milyen színű felsőben kell aznap az isko-
lába érkezni. A színes társaság vidáman vetette bele magát a 
tanárok, és az őket példamutatóan segítő nyolcadik osztályos 
tanulók által koordinált játékba. Ügyességi feladatok, logikai 
fejtörők, akadálypálya, „zöldségkirakó” várta a csapatokat. Az 
egyik állomáson Németh Kálmán műveivel ismerkedhettek 
a diákok. A nap végén a csapatok ajándékcsomagot kaptak.
Iskolánk e-Twinning szakkörös tagjai október 15-én részt 
vettek a hazai nemzeti iroda által szervezett versenyen, és 
a másnapi gyereknapon. Diákjaink az előző tanév Let’s do 
mov(i)e díjnyertes projektjét mutatták be a zsűrinek, és a 
többi résztvevőnek. A sok élményen kívül a gyerekek aján-
dékokat is kaptak, valamint a csapat egy 40.000 Ft-os vásár-

lási utalványt is nyert. A program másnap az Állatkertben 
folytatódott. A magyarországi iroda nagyvonalúan gondos-
kodott a csapat szállításáról, és kétnapi teljes ellátásáról is. 
Az egyik délutánt iskolánk 4.b osztálya a fóti filmgyárban 
töltötte, ahol idegenvezető segítségével díszleteket tekint-
hettek meg. Láthatták a Sóhajok-hídját, bemehettek egy 
középkori börtönbe, és szinte egy európai körutazást tettek 
meg térben és időben néhány óra leforgása alatt.
Október első szombatján 47 kis manó ismerkedett az iskolá-
val, az osztályteremmel, és a tanító nénikkel a hagyományosan 
minden évben megszervezett Manó-Suli első foglalkozásán.
A Zene Világnapja alkalmából hangszerbemutatót tartottak 
iskolánkban a Fóti Zeneiskola tanárai. A résztvevő gyerekek 
nagyon élvezték, hogy kipróbálhatták a dob, a hegedű és 
a trombita megszólaltatását. Köszönet a zeneiskola tanárai-
nak: Józsáné Horváth Zsuzsannának, Pénzesné Kis Veroni-
kának és Merényi Lászlónak.
Iskolánk 2003. óta vesz részt a Szegedi Iskolai Longitu-
dinális Programban, amely az első olyan vizsgálatsorozat 
Magyarországon, amely ugyanazoknak a tanulóknak az ál-
talános iskolai nyolc éve alatt lejátszódó fejlődését elemzi. 
A program célja az iskola kezdő szakaszának, fejlesztő ha-
tásának vizsgálata, az egyéni fejlődési pályák elemzése, mo-
dellezése, az iskolai kudarcok, lemaradások, a felzárkózás 
azonosítása, az okok feltárása. Az idén a legújabb tesztelési 
kísérletben veszünk részt: az elsősök on-line (számítógépes) 
felmérésének eredményeit azonnal láthatják a tanítók, így 
korábban kezdődhet a célzott fejlesztő munka. 
Október 21-én rendezték meg a Városi Mezei Futóversenyt, 
ahol csapatunk szépen szerepelt, az érmesek mellett számos 
4-6. helyet szereztünk. A dobogósaink pedig saját korcsoport-
jukban: Kollarics Diána Filippa III., Németh Gergő III., Őszi 
Kata I., Szaniszló Ádám III., Vajas Vivien II., Huller Dániel 
Gellért I. helyezést értek el. Minden versenyzőnek gratulálunk!
Még az őszi szünet kezdete előtt lezajlott a Fóti Ősz vers-és 
prózamondó verseny előválogató iskolai fordulója. A diákok 
sok szép produkcióval várják a november 13-i rendezvényt, 
amelynek az idén 47. alkalommal ad otthont iskolánk.

Németh Kálmán Ált. Isk. és AMI SZMK

Diagnózis, kezelés, gondozás, ingyenes állapotfelmérés
Vércukor, HbA1c, légzésfunkció mérése azonnal

dr. Fodor Erika, belgyógyász | dr. Mucsi János, tüdőgyógyász
Bejelentkezés: 28/785-526,  70/434-2392

www.erzsebetgondozohaz.hu

Ha nem akar, vagy nem tud várni!

Cukorbeteg? Asztmás? COPD-s?

A CSALÁDIAS MAGÁNRENDELŐ
2100 GÖDÖLLŐ, LÉGSZESZ U. 6.

(a tüdőgondozóval szemben)
www.erzsebetgondozohaz.hu

Jankovicsné
Dr. Kozma Julianna
ü g y v é d
+36 30/950 1530
2146 Mogyoród,
Őzike u. 10.

+36 28/441 002
 jankovicsné@upcmail.hu

Földterületet vennék
100 Ft/m2 áron Fóton

06-30-335-9050

§

fogjunK összE!
KEdvEs EgyKori és jElEnlEgi garays diáKoK és szülőK!

A Fóti Garay János Általános Iskola falai között izzik a 
munka, karöltve jókedvvel és tettvággyal. De egyedül nem 
megy! Szükségünk van a segítségetekre, segítségükre. Az is-
kola jelképe a főbejárat fölött magasodó repülőgép (GÓBÉ) 
nagyon öreg. Mára már élet és balesetveszélyes. A GÓBÉ 
állapotáról részletesen olvashat minden érdeklődő a www.
garay-iskola honlapunkon.

Szeretnénk megmenteni és felújítani, mert repülős iskola néven ismernek bennünket településünkön, amelyre büszkék 
vagyunk. Hiszen a múlt kötelez!
Kértünk segítséget Fót Város Önkormányzat Képviselő-testületétől, mint az iskolánkat működtető önkormányzattól, de 
sajnos eddig nem kaptunk választ megkeresésünkre.
A teljes javítás költsége kb. 720.000 Ft, amely sok, közösen gondolkodó ember együttes segítségével gyűjthető össze. A 
befizetés alkalmával a megjegyzés rovatba ne felejtse el senki beírni, hogy a repülőgép javításra szánja a támogatást! Így az 
összegyűlt pénzt a Garays Diákokért Alapítvány kuratóriuma kizárólag a GÓBÉ felújítására fogja költeni.
Természetesen nagyon várjuk Fót Város Önkormányzat Képviselő-testületének támogatását is. Közös cél, közös remé-
nyekkel a garay jelképének megőrzéséért! Előre is köszönünk minden támogatást!

Asztalosné Tóth-Fekete Beatrix intézményvezető

Olvasni jó, de saját mesét olvasni még jobb! Olyan jó, hogy ezért is szerethetjük a könyveket.

mEgjElEnt a mEsém mEsEKönyv!
Nagy izgalommal várták a Fóti Garay János Általános Iskola 4. a osztályos diákjai a mesekönyv kiadásának időpontját, hi-
szen „Az én mesémet adom neked” című meseíró pályázatra sok-sok mesével, verssel készültek. Az arra érdemes alkotások 
bekerültek a mesekönyvbe, valamint a zsűri kiválasztotta a legjobbaknak ítélt műveket. 
A díjkiosztót és a könyvbemutatót 2015. szeptember 19-én rendezték meg Budapesten, a Petőfi Irodalmi Múzeumban 
Nagy örömünkre Nagy Liliána Bettina, Bundik Anna és Sándor Eszter meséje díjazott alkotás lett. A díjazottak meséin kí-
vül a mesekönyvbe Nagy Marcell Péter, Papp Gergely és Tar Petra alkotásai is bekerültek. Nagyon büszkék vagyunk rájuk, 
ennek az osztálynak ez már a második olyan mesekönyve, amiben szebbnél-szebb, fordulatokban bővelkedő, hol szomorú, 
hol humoros írások szerepelnek, amelyekben persze a rímek sem hiányozhatnak a verssorok végéről. 
Felkészítő tanáruk, Tóthné Rick Katalin cenzúrája mellett érlelődtek, formálódtak a meseötletek, csodás történetek. 

4.a osztályfőnöke: Tóthné Rick Katalin

Az iskolai jelkép helyreállítása szívügyünk!
Kérünk mindenkit, hogy a Garays Diákokért Alapítvány 
számlájára (számlaszám: 66000028-15403461-Veres-
egyház és Vidéke Takarékszövetkezet, Fót) lehetősége sze-
rint fizessen be pénzt, amivel támogatja a rekonstrukciót.

MEGHÍVÓ
Tisztelettel és szeretettel hívjuk az 1964/65-ös tanévben, a Garay János Általános Iskolában végzetteket az

50 éves OSZTÁLYTALÁLKOZÓNKRA
Osztályfőnökeink voltak: Bencsik Józsefné és Keresztes Attiláné

A találkozó 2015. november 14-én, 17 órakor lesz a fóti Botos Étteremben.
Várunk minden osztálytársunkat!

A SZERVEZŐK
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nevelés-oktatás

a manó-tanoda 
EsEményEKKEl tEli 

tanévKEzdésE

Az idei tanévben 39 óvodás korú, a 6. évet betöltött gyer-
mek jár hozzánk. A Mókus csoportba 19, a Pillangó cso-
portban 20 gyermek nevelődik a Fáy András Általános Is-
kola épületén belül. 
Szeretetteljes, derűs, vidám, iskolai környezetben készítjük 
fel őket. az iskolai életmódra A gyermekek gyorsan alkal-
mazkodtak az új környezethez, hisz szinte nagy részük má-
sik óvodai intézményből érkezett.
Ebben az egy évben fontos számunkra a közösség formálá-
sa, mind a szülők és a gyermekek körében. Évkezdő beszél-
getések, családlátogatások és a közös programok segítik a 
szülőkkel való bizalommal teli kapcsolat kialakulását. 
Bekapcsolódunk az iskolai eseményekbe, részt veszünk a 
szüreten, a vers és prózamondó versenyen, nemzeti ünne-
peken, énekkarra járnak a gyermekek, s megmozgatjuk őket 
az iskola nagy tornatermében, továbbá lehetőséget biztosí-
tunk az úszásra. 
Kiemelt tevékenységeink: az anyanyelv és a finom motoros 
készség fejlesztése. Az egyéni fejlesztés a mindennapi tevé-
kenységekbe ágyazva, differenciáltan történik. A szakszol-
gálat munkatársai a segítségünkre vannak a fejlesztésben.
Az őszi időszakban rengeteg programot szerveztünk a gyer-
mekeknek, mert valljuk, hogy az ismeretszerzéses tapaszta-
latszerzés a legjobb tanulási forma.
A Pillangó csoport kukoricát tört Mogyoródon, melyből 
rengeteg állatot barkácsoltunk.A Mókus csoport piacon 
járt Újpesten, őszi gyümölcsöt vásároltak. A két csoport 
egységben szüretelt az iskola díszudvarán, felelevenítve a 
hagyományt, lásd fényképünkön.
Kirándultunk az Állatok Világnapja alkalmából a Fővárosi 
Állatkertbe. Igaz, az eső közbeszólt, de nem tántorított el 
minket attól, hogy kíváncsian végigjárjuk az állatokat.

Készítették a Manó-tanoda óvodapedagógusai 

Japán katonai önvédelemi 
Goshin-jitsu edzés indul  

Edzők: 

 Györki Géza 7.Dan (3- szoros világbajnok) 
 Kovács Gábor 6.Dan (2- szeres világbajnok) 
 Szaka Zsolt 3.Dan 
 Gracza György 3.Dan 
 Bognár Alexandra 1.Dan 

 

6 éves kortól várunk minden jelentkezőt. 
Edzések időpontja, helyszíne: 
Hétfőn és Szerdán  18:00- 19:30 
Fóti Fáy András Általános Iskola (2151 Fót, Vásár tér 1.) 
 

Tagdij: 
5000 Ft / Hónap 
( Dse tagoknak /Fáy iskolába tanuló diákoknak 2500 Ft / hónap ) 
 

Elérhetőség:       Web: 
Tel.: 06 30 63 52 502       www.rksz.info            
e-mail: katonai.onvedelem@gmail.hu    www.gyorki.com 

KEzdEtEK…

Zajos folyosó, rohangáló gyerekek, nevetéstől zengő udvar. Az elsősök még csak 
most kezdik felfedezni ezt az új világot, a negyedikesek már a felső tagozat felé 
kacsintgatnak. Nyomunkban pedig érkeznek az új nebulók. Sikerült pár percre félre 

hívnom az óvodások hívogatójának, az Ökuckónak a főszervezőjét, Filemon Krisztinát egy 
rövid beszélgetésre.

Mit takar Ökuckó elnevezés?
A kicsiknek félelmetes egy nagy iskola, a kuckó pedig egy 
olyan pici, hely, ahova jó elbújni, ami otthonos. Azt szeret-
nénk, hogy a gyerekek szívesen jöjjenek a foglalkozásokra, 
nekünk pedig legyen időnk megismerni és őket.

Előző években is voltak már hasonló alkalmak. Menny-
iben fognak az ideiek eltérni a már megszokottól?
Ebben az évben, a három alkalom helyett, most hétszer 
(havi rendszerességgel) fogunk találkozni, péntekenként. 
Célunk a jókedven és a játékon túl minden olyan készség 
felmérése és fejlesztése, ami az iskolakezdéshez szükséges. 
Megnézzük mennyire összerendezett a gyerekek mozgása, 
lesz zenés foglalkozás körjátékokkal és hangszerkészítéssel, 
és gyakoroljuk az íráshoz elengedhetetlen finommozgásokat 
játékosan. Lesz farsangi táncház és egy mesedélután is. Ed-
dig 30-an jelentkeztek a teljes programra fótiak, valamint 
vonzáskörzetünkben lakók. Szívesen fogadjuk még az ér-
deklődő családokat.

Hallottam, hogy a felsős pedagógusokat is bevonják a 
gyerekek foglalkoztatásába. Mi ennek a célja?
Az elsődleges célunk ezzel az, hogy a gyerekek találkozzanak 
szaktanár kollégáinkkal is, akik hozzáértéssel foglalkoznak 
majd velük. A közös munka üzenet arról, hogy iskolánkban 
számítunk egymásra, kiegészítjük egymást, és így vagyunk 
teljesek, akár egy család.

Mit várnak el az alkalmaktól? 
Arra számítok, hogy mind a szülők, mind a gyerekek meg-
ismernek bennünket és az iskolaválasztásban segítség lesz a 
megszerzett tapasztalat. Számítok arra is, hogy nagyszerű 
élményeink lesznek a közreműködő kollégáinkkal, és nem 
utolsó sorban fontosnak tartom, hogy a programsorozat al-
kalmain egyértelművé váljon, hogy mi iskolánk egyedisége, 
mit képviselünk. 

A gimnázium sem szűkölködik új tanulókban. A 10. osz-
tály, mint mindig, idén is megrendezte a gólyanapot. A 
„kukás lányok” és „csajos fiúk” remekeltek a minden szü-
netben rájuk rótt feladatokban. Csapatokban versenyeztek, 
ki tud gyorsabban gördeszkázni egy biliben ülve, ki tudja 
leggyorsabban kiszedni a gumicukrot a lisztes tálból és ki 
tudja a legtöbbet lenyelni az egy méter magasságból felé zu-
hanó joghurtesőből.
Bár minden kezdet nehéz, ha jó helyen vagyunk, az utazás 
már gyerekjáték!

 Arany Kincső

 

    

   nnnooovvveeemmmbbbeeerrr   222888...   111111   óóórrraaa         
          DDDiiióóótttööörrrőőő   

                             zenés-táncos mesejáték 
                          a Nektár Színház előadásában   

 
Jegyárak: elővételben 600 Ft, az előadás napján 700 Ft (az ár az Áfát tartalmazza) 

Helyszín: Vörösmarty Művelődési Ház T: 27/537350, 06 70 331 5806, e-mail: fotimuvhaz@gmail.com 
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jobbiKos fogadóóra a migráns-hElyzEtről, 
vEndégEKKEl 

Október 27-én, este 6-kor rendkívüli képviselői fogadóórát tartott a Jobbik a Vörösmar-
ty Művelődési Ház Muharay termében. Mirkóczki Ádám országgyűlési képviselő és 
Varga Zoltán Péter, a Pest megyei közgyűlés képviselője volt vendég Merkwart Krisz-

tián önkormányzati képviselő tájékoztatóján. A migráns helyzetről, mindhárman kifejtették 
véleményüket a hallgatóság előtt, akik aztán kérdéseket is tettek föl, amelyekre szintén a meg-
hívottak adtak választ.

A nyár folyamán többen is panaszolták és magunk is tapasz-
taltuk, hogy a városunkon belül is okozott bonyodalmakat 
a Károlyi István Gyermekközpontban elhelyezett migráns 
fiatalok tömege. Merkwart Krisztián elmondta, hogy a nyár 
elején kb. 30 migráns elhelyezésére volt ÁNTSZ engedélye 
a Gyermekvárosnak, a lakók létszáma azonban idővel jóval 
200 fölé emelkedett. A nyarat megelőző és az azt követő kép-
viselő-testületi üléseken a Jobbik megpróbált hivatalos infor-
mációhoz jutni a kérdésben, de a polgármestertől nem kap-
tunk érdemi választ, mivel a Gyermekváros igazgatója nem 
engedélyezte az általa közölt adatok nyilvánosságra hozatalát. 
Sajnos ez az intézmény igen sajátságos jogkörökkel rendel-
kezik: Fót szívében saját irányítószámmal egyfajta állam az 
államban, így a város vezetőségének nincs ráhatása az ott 
zajló folyamatokra. Az önkormányzati képviselő tájékoztat-
ta a megjelenteket, hogy bármilyen probléma merül fel a 
közbiztonsággal kapcsolatban, Novák Gábor Zsolt alezre-
des úr minden szerdán fogadóórát tart a fóti rendőrőrsön, 
ahol elmondhatják észrevételeiket. 

Varga Zoltán Péter megyei képviselő elmondta, hogy a déli 
határról a nyugati határra tartó utak jelentős része megyén-
ken halad át. Ezen útvonalakat az embercsempészek is hasz-
nálják, rendőreink jelentős részét leköti nyomon követésük 
és az állandó igazoltatás. Pest megyei rendőrök a déli ha-
tárokon is teljesítenek szolgálatot. Képviselő úr elmondta, 
hogy a Pest megyei rendőrkapitányságokról a déli határra 
vezényelt rendőrök hiánya miatt több kapitányság küzd 
nehézségekkel, a helyi rendvédelemtől elvont rendőri erők 
hiánya pedig érzékelhető a településeken is.

Mirkóczki Ádám országgyűlési képviselő, a Jobbik szóvivő-
je kifejtette, hogy Amerika felelőssége vitathatatlan ebben 
a kérdésben. Több közel-keleti országba oly módon ,,ex-
portálták a demokráciát”, hogy az adott állam (pl. Szíria) 
társadalma anarchiába torkollott. Elmondta, hogy az EU-s 
tranzitországok igen kellemetlen helyzetbe kerülhetnek, ha 
Németország már képtelen lesz több menekültet befogadni. 
Ebben az esetben abba az EU-s országba toloncolják vissza 

a migránsokat, ahol először regisztrálták őket az Európai 
Unió területén. Magyarországon ez a létszám eddig több, 
mint 300.000 fő  - mindannyain tudjuk, hogy visszatolon-
colásuk nem beláthatatlan, hanem nagyon is belátható kö-
vetkezményekkel fog járni . Becslések szerint az idei évben 
eddig kb. 700.000 menekült jött az Európai Unióba . Ezen 
kívül jelenleg 4 millióan tartózkodnak Törökországban és 2 
millióan Líbiában.

Mirkóczki Ádám szerint ezeket az embereket nem lehet in-
tegrálni. Más az életvitelük, a vallásuk, a kultúrájuk. Külön 
rizikót jelent, hogy a Magyarországra érkező menekültek 
80%-a 17-40 év közötti férfi, akiknek jelentős többsége 
olyan területről jött, ahol már legalább 10 éve háború dúl. 
A Jobbik szóvivője felhívta arra is a figyelmet, hogy ha Né-
metország és Ausztria „megtelik”, akkor tranzitországból 
célországgá válhatunk. Elmondta, hogy a baloldal huma-
nitárius elvek mögé bújva olyan elgondolásokat javasol és 
támogat, melyek nem jelentenek megoldást erre a helyzetre. 
A tömegeket félrevezetik, de ennek egyre több helyen lehet 
meg a következménye, elég itt csak az októberi lengyel par-
lamenti választásokra gondolni, ahol egy baloldali párt sem 
került be a törvényhozásba.

Jobbik Magyarországért Mozgalom Fóti Alapszervezete

Mirkóczi Ádám helyzetértékelése, az asztalnál Varga 
Zoltán Péter és Merkwart Krisztián

a magas vérnyomásról

3. rész

A magas vérnyomás csökkentésének lehetőségei
A  magas vérnyomásban (hipertóniában) szenvedő betegek kezelésének célja, hogy meggátoljuk a magas vérnyomás okozta 
szervkárosodások és szövődmények kialakulását, csökkentsük a szív-, érrendszeri, vese-, agyérbetegségek kialakulásának 
kockázatát. A vérnyomás normális értéken tartásával meghosszabbodik a betegek élettartama, javul az életminőségük. 
A kezelés során a vérnyomást 140/90 Hgmm alatti értéken kell tartani. Ha a magas vérnyomással cukorbetegség is társul 
140/85 Hgmm, fehérjevizeléssel járó vesebetegség esetén 130/80 Hgmm alatti a célérték. Idős betegeknél (80 év felett) 
megengedhető a 150/80 Hgmm alatti vérnyomás.

Nem gyógyszeres kezelés
A magas vérnyomás betegség diagnózisának felállításakor 
szükség van a sikeres kezeléshez az egyénre szabott gyógy-
szeres kezelés kiválasztása mellett a beteg életmódjának 
megváltoztatására:
A túlsúly csökkentésének kiemelt szerepe van, hiszen min-
den 10 kg testsúlycsökkenés 5-20 Hgmm-rel csökkenti a 
vérnyomást. Energia-, zsírszegény és csökkentett szénhid-
ráttartalmú étrend mellett elérhető fogyás, ha az energi-
aszükségletnél 500 kcal-val kevesebb energiatartalmú táp-
lálékot viszünk be szervezetünkbe.
Az egészséges étrend tartása önmagában 8-14 Hgmm-rel 
csökkentheti a vérnyomást. A példaként tekinthető mediter-
rán étrend zöldség, gyümölcs, teljes kiőrlésű gabonatermé-
kek, zsírszegény tejtermékek, hal, sovány húsok fogyasztását 
jelenti. A telített zsírok (főleg állati eredetű) túlzott fogyasz-
tásának csökkentése, telítetlen zsírokra, omega 3 zsírsavakra 
történő cseréje javasolt. A kalcium- (vesekövesek csak óvato-
san!), magnéziumbevitel növelése is jótékony hatású.
A sóbevitel 5g/nap alatti értékre való csökkentésével 2-8 
Hgmm vérnyomáscsökkenés érhető el.
A rendszeres fizikai aktivitás nem csak a kialakult magas 
vérnyomás kezeléséhez elengedhetetlen, hanem a normális 
vérnyomású egyéneknél csökkenti a hipertónia kialakulásá-
nak kockázatát. Javasolt a rendszeres, dinamikus (gyaloglás, 
futás, úszás) testmozgás heti 5-7 alkalommal 30-60 perc/
nap időtartamban. Ezzel 4-9 Hgmm-es vérnyomáscsökke-
nés érhető el. Hipertóniás beteg testedzést csak orvosával 
való konzultációt követően kezdjen.
Az alkoholfogyasztás mérséklésével is csökken a vérnyomás. 
A dohányzás elhagyása a vérnyomást közvetlenül csak kis 
mértékben csökkenti, de a szív-, érrendszeri rizikót jelen-
tősen mérsékelheti.

Gyógyszeres kezelés
A magas vérnyomás csökkentésére többféle hatástani cso-
portba tartozó gyógyszer használható. Az orvos a beteg ki-
vizsgálását követően dönt személyre szabottan a kezelésre 
alkalmas gyógyszerről.
Fontos, hogy az előírt gyógyszert mindig ugyanabban az 
időben vegye be. A vérnyomáscsökkentők bevétele általá-
ban nem kötődik étkezéshez, ezért akkor is be kell venni, 
ha éhgyomorra van a beteg (pl. vérvétel előtt). 
Mindig gondoskodjon róla, hogy gyógyszere ne fogyjon el, 
mert már 1-2 alkalommal kimaradt gyógyszer is okozhat 
veszélyes vérnyomáskiugrást. 
Kezelés alatt álló beteg mérje rendszeresen a vérnyomását. 
Célszerű a gyógyszer bevétele előtt mérni, ezzel bizonyo-
sodhatunk meg arról, hogy az előző adag hatása eltartott-e 
a szükséges ideig. 
Hipertóniás beteg tartson otthon sürgősségi vérnyomás-
csökkentő gyógyszert arra az esetre, ha vérnyomása kiugrik. 
Ennek használatát beszélje meg orvosával.
Magas vérnyomás miatt kezelés alatt álló betegnél legalább 
évente szükséges laborvizsgálat (vesefunkció, koleszterin, vér-
cukor, vizeletvizsgálat) és szemészeti szakvizsgálat (nemcsak 
látásélesség vizsgálat, hanem szemfenékvizsgálat is). Egyéb 
vizsgálatok (nyaki ér ultrahang, alsó végtagi érszűkület, kar-
diológiai vizsgálat) szükségességét beszélje meg orvosával.

A sikeres kezelés kulcsa a beteg és az orvos együttműködése. 
Nagyon fontos, hogy a beteg aktívan vegyen részt saját ke-
zelésében. Mérés nélkül a kezelés hatékonysága nem meg-
ítélhető. Elengedhetetlen a rendszeres önvérnyomásmérés, 
az értékek rögzítése vérnyomásnaplóban, konzultáció a kez-
előorvossal, a kontroll vizsgálatokon való megjelenés.

(A Magyar Hypertonia Társaság Szakmai Irányelve 2015 
alapján) Dr. Tóth Szilvia

a lisai ElEK jános alapítvány rEndEzvényEi

Az idén különösen sok meghívást kaptunk a velünk együttműködő hagyományőrző csoportoktól: Kisnémedi, Kengyel, 
Sűlysáp, Mezőkövesd, Hodász, Bercel, stb de csak néhány meghívásnak tudunk eleget tenni.
Koncz László fellépett a „Fóti Szüret” műsorában, nagy sikerrel. A XV. Fótsomlyói Napok alkalmából 300 vendéget fogad-
tunk, melyen a Fót TV is jelen volt és közvetítette az eseményeket a Művelődési Házból, és a Lisai Elek János Alapítvány 
Székházából. Ez alkalomból Czine Mihályra emlékeztünk, aki Fóton sokszor volt vendég Lisai Elek János házánál. Az ünnep-
ségünkön részt vett a Hodász hagyományőrző csoport, Czine Mihály lánya, Czine Erzsébet.

Következő redezvényeink, amelyekre mindenkit szeretettel várunk:
2015. 11. 21. szombat, 14-22 óráig, a Bíró Háza Étteremben neves művészek fellépésével Magyarnóta, operett, tánc-
dal, műsor után táncmulattság. Műsorvezető: Koncz lászló. Zenét szolgáltat: Keresztes István és zenekara, két fogásos 
vacsora, egy ital. Hozzájárulás: 3000 Ft/fő
2015. december 27. XV. Bakok évbúcsúztatója Érdeklődni: 0670 445 12 42 



 

 

 

 

 

  
   
 

  
november 29. vasárnap 11:30 Gyertyagyújtás az Óvodakertben 
 

Vörösmarty Mihály születésének 215. és halálának 160. évfordulóján 
14:00  A Fóti Dal díszkiadásának bemutatása 
kiállítás: Vörösmarty ábrázolások, bemutatkozik a Muharay Színpad 
Helyszín: Vörösmarty Művelődési Ház 
 
 

december 6. vasárnap 11:30 Gyertyagyújtás az Óvodakertben 
 

16:00 ZENÉS MESEVÁROS Mikulás napi interaktív gyermekműsor! 
A magyar irodalom legszebb versei, meséi sok zenével a nagyváradi M.M. Pódium előadásában 
Helyszín: Vörösmarty Művelődési Ház Az előadás díjtalan! 
 
 

december 13. vasárnap 11:30 Gyertyagyújtás az Óvodakertben 
 

10:00 – 14:00- ig Luca napi családi kézműves játszóház  
Készítsd el saját ablak-,ajtó -, asztaldíszedet! Luca széke készítés, gyöngyözés, nemez 
ékszerkészítés.  Alapanyagokat helyben is vásárolhatsz! A foglalkozás díjtalan! 
Dunakeszi HSZK Fogyatékkal Élők Nappali Ellátása –kézműves vásár 
Helyszín: Vörösmarty Művelődési Ház 
 

december 19. szombat   16.00– 18:00  Mindenki Karácsonya  
     Helyszín: Kisalagi Közösségi Ház (Fót Béke u.33.) 
 

15:oo órától várjuk a nevezőket  IDE SÜSS!!! Hagyományos süti sütő verseny 
16:00   Garay János Általános Iskola műsora 
16:20  Katolikus Egyházközség gyermekei – Betlehemes játék 
16:40  Fóti Ökumenikus Általános Iskola és Gimnázium műsora 
   Süti sütő verseny eredményhirdetés 
17:00  Németh Kálmán Általános Iskola és AMI műsora 
17:20  Fáy András Általános Iskola műsora 
17:40  Szabad Waldorf Általános Iskola és Gimnázium műsora 
18:00    Karácsonyi koncert a Kisalagi Református templomban (Fót Eőri Barna u. 33.) 
Közreműködők: Fóti Zenebarátok Kórusa, Fóti Zeneiskola.  
Igével szolgál: Mezei Tibor a Kisalagi Református Egyházközség lelkipásztora. 
 
   

december 20. vasárnap 11:30 Gyertyagyújtás az Óvodakertben 
 

Betlehemes játék a Fóti Katolikus Egyházközség gyermekeivel  
Lánczky Zoltán vezetésével  
Énekel a Fóti Gárdonyi Zoltán református kórus  

 
Szervezés: Fót Város Önkormányzata Infó: 0670 459 4258,  
Fóti Népművészeti Szakközép- Szakiskola és Gimnázium Infó: 06 70 453 4318, 
Fói Közművelődési és Közgyűjteményi Központ Infó: 0670 331 58 06 
A szervezők a műsorváltozás jogát fenntartják. 


