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FÓT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK INGYENES, KÖZÉLETI HAVILAPJA
V. ÉVFOLYAM, 12. szám, 2015. DECEMBER

A polgármester és az alpolgármester, 
a képviselő-testület tagjai, jegyző úr és 

a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
alkalmazottai, valamint lapunk 

szerkesztősége mindenkinek további 
meghitt és elcsendesült várakozást,

majd áldott Karácsonyt kíván minden 
családnak.

Utána pedig vidám szilvesztert és bajok 
nélkül zajló, eredményes, egészségben és 

békében megélt új évet 2016-ra. 
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„…Egyszerű pásztor jöjj 
közelebb

Nézd a te édes Istenedet!...”

MegeMlékezés a II. vIlágháború katona hőseIről és cIvIl áldozataIról

November 27-ére szervezett megemlékezést az Önkormányzat a II. vi-
lágháború hősei tiszteletére. Erre az alkalomra rendbe tették az emlék-
művet és környezetét, a megtisztított réztáblákon javítva és bővítve a 
szomorú névsort, összesen 142 fóti áldozat neve vált olvashatóvá.
A megemlékezésen Bartos Sándor polgármester köszöntötte a megjelente-
ket, majd Rádóczki Éva, a Fóti Ökumenikus Gimnázium tanára tartott na-
gyon érdekes történelmi összefoglalót, kiemelve a háború fóti vonatkozásait. 
Ezt követően az önkormányzat, a helyi szervezetek és az érintett családok ko-
szorút helyeztek el az emlékműnél. Molnár Krisztina közművelődési szakre-
ferens hívására folytatódott a megemlékezés a Vörösmarty Művelődési Ház-
ban, ahol meghitt hangulatban mondhatták el többen, hogyan vesztették el 
közeli hozzátartozóikat a II. világháború alatt. A megrázó történeteket kicsit 
oldotta Kónya Márton fóti népdalénekes érces hangja, aki korabeli katona-
dalokat adott elő. Rendkívül szomorú, hogy csak most jutott el idáig a ma-
gyar társadalom, hogy már ki merjük mondani, hogy a világháborúban részt 
vett katonáink hősök voltak. Rajtuk túl pedig szinte az egész társadalom 
megszenvedte a „felszabadítást.” Tömegeket hurcoltak el, modern rabszol-
gának, málenkíj robotra, s akik itthon maradhattak, azok is ki voltak téve 
az oroszok kénye-kedvének. Aki nem engedelmeskedett nekik az könnyen 
golyót kaphatott, s az egészen fiatal lányoktól az idősekig senki sem lehetett 
biztonságban tőlük. Mindezeket azonban szinte említeni sem volt szabad, 
arról pedig végképp csak a szűk családban esett szó, milyen gyalázatot kellett 
elszenvednie sokaknak a megszálló oroszok kegyetlenkedései miatt. 
Ma már némi bíztatásra már akadnak, akik el merik mondani családjuk 
megpróbáltatásainak történetét, könnyek közt felidézve egy-egy szomorú 
esetet, amikor például valakit a gyerekei szeme láttára lőttek le, civil létére 
a háza ajtajában. Sokaknak jól esett kimondani nyilvánosan is, hogy mit 
éltek át, s milyen keserűséget hordtak a lelkükben 70 éven keresztül. So-
kan köszönték ezt az alkalmat, ami talán némi vigaszt és lelki megbékélést 
hozó lehetőségnek bizonyult. Előkerültek orosz frontról hazaküldött meg-
sárgult katonalevelek, egy- egy fénykép az egykori család utolsó együttlété-
ről, nagyapákról, akiket az unokák nem ismerhettek meg.
Ezek az időszakok is mind hozzátartoznak a magyar történelemhez, amiről so-
káig nem volt szabad szót ejteni. Az utolsó pillanatban vagyunk, egyre kevesebb 
olyan fóti ember él, aki még személyesen élte át ezt az időszakot. Köszönjük ne-
kik, hogy eljöttek, s az ő nevükben is köszönjük ezt a szervezést, ezt az alkalmat.

Rádóczki Éva történelmi visszatekintése

A megemlékezés résztvevőinek egy csoportja

Egy koszorúzó család 

Hárman a háborús évek kárvallottjai közül
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Lezárult a rendőrségi nyomozás

neM történt az önkorMányzatnál bűncselekMény 
Az alábbiakban szó szerint közöljük az ezzel kapcsolatban keletkezett határozatot

PEST MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNÜGYI 
IGAZGATÓSÁG GAZDASÁGVÉDELMI OSZTÁLY

Szám: 13000/141/2015. bü.
Határozat a nyomozás megszüntetéséről

A Btk. 376. § (l) bekezdésébe ütköző és a (6) bekezdés a. 
pontja szerint minősülő, különösen jelentős vagyoni hát-
rányt okozó hűtlen kezelés bűntett és más bűncselekmény 
gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen folytatott nyomozást a 
Be. 190.§. (1) bekezdés b) pontja - a nyomozás adatai alapján 
nem állapítható meg bűncselekmény elkövetése, és az eljárás 
folytatásától sem várható eredmény - alapján, figyelemmel a 
190.§ (2) bekezdés első mondatára megszüntetem.
A Be. 190.§ (4) bekezdés első fordulata értelmében a bűnügyi 
költséget az állam viseli. A határozatot kézbesíteni kell: Fót Vá-
ros Polgármesteri Hivatal 2151 Fót Vörösmarty tér 1. sértett
A határozat ellen a Be. 195. § (1) bekezdése alapján panasz-
nak van helye, amelyet a közléstől számított nyolc napon be-
lül a határozatot hozó nyomozó hatósághoz lehet benyújtani. 
Panasszal azonban csak az élhet, akire nézve a határozat köz-
vetlen rendelkezést tartalmaz, ezért a feljelentő, amennyiben 
a bűncselekménynek nem sértettje, panasszal nem élhet.

INDOKOLÁS

Fenti számú ügyben Takács István és Merkwart Krisztián 
önkormányzati képviselők, Hegedűs Lóránté országgyűlési 

képviselő, Varga Zoltán Péter Pest megyei képviselő és Té-
nyi István budapesti lakos tettek feljelentést hűtlen kezelés, 
illetve hanyag kezelés bűntette miatt.

A feljelentések szerint, Fót város önkormányzatának 1 mil-
liárd forint összegű befektetése van az úgynevezett „bróker-
botrányban” érintett egyik cégnél, a Hungária Értékpapír 
Zrt.-nél. A feljelentő állítása szerint a pénz befektetésének 
körülményeiről a 2014-ben megválasztott képviselőtestü-
letnek nincs tudomása, a befektetést végrehajtó személynek 
pedig az ügylet végrehajtására nem volt felhatalmazása.

A nyomozás során beszerzésre kerültek Fót Város Önkormány-
zatának, a Hungária Értékpapír Zrt-nél történt befektetésekkel 
kapcsolatos iratai, az Önkormányzat szervezeti és működési 
szabályzata, az Önkormányzati vagyongazdálkodására vonat-
kozó rendeletek, szabályzatok és előírások, valamint az Önkor-
mányzat 2013. évi, 2014.évi költségvetéséről szóló rendeletei 
és az ezekhez kapcsolódó képviselőtestületi ülések és bizottsági 
döntések jegyzőkönyvei, valamint a Fóti Önkormányzat által 
kirendelt igazságügyi könyvszakértői vélemény.

Hatóságunk tanúként hallgatta ki a feljelentő önkormány-
zati képviselőket, Fót Város Polgármesteri Hivatal 2013-
2014. év között hivatalban lévő Pénzügyi Osztályvezetőjét, 
a Pénzügyi Bizottság Elnökét valamint azokat, akik ugyan-
ebben az időszakban a Pénzügyi Bizottság tagjai voltak.

A beszerzett iratok és lefolytatott tanúkihallgatások alapján 
megállapítást nyert, hogy Fót Város Képviselőtestülete a 
11/2013. (III. 14.) számú önkormányzati rendeletében elfo-
gadta az Önkormányzat 2013. évi költségvetését. A rendelet 
10. § /5/ bekezdésében foglalt felhatalmazás szerint „A pol-
gármester jogosult a Magyar Állam által kibocsátott értékpa-
pírok jegyzésére, vásárlására, a szabad pénzeszközök hosszabb 
távú - jellemzően éven túli - befektetése érdekében. Az 1 év-
nél hosszabb lejáratú értékpapírok jegyzéséhez, vásárlásához a 
Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság jóváhagyása szükséges.”

Az önkormányzat Pénzügyi és Fejlesztési Bizottsága 2013. 
május 21-én tartott ülésén megtárgyalta a Hungária Ér-
tékpapír Befektetési és Értékpapírkereskedelmi Zrt. 2013. 
április 25-én kelt befektetési ajánlatát. A Bizottság, az egy-
hangú szavazással elfogadott, 272/2013. (V.21.) számú PFB 
határozatával jóváhagyta, hogy a Polgármester 500 millió 
forint kezelésére - tőkekivonás esetén maximum 5 munka-
nap hozzáférési idővel - a Hungária Értékpapír Befektetési és 
Értékpapírkereskedelmi Zrt. ajánlatában foglalt feltételekkel 
állampapír-portfóliókezelési megbízási szerződést kössön.

2013. július 11-én Cselőtei Erzsébet polgármester 12/2013. 
számú Polgármesteri Utasításával kiegészítette Pozderka 
Gábor alpolgármester feladatkörét és megbízta, hogy a 
Hungária Értékpapír Befektetési és Értékpapírkereskedelmi 
Zrt.-vel, 500 millió forint kezelésére, a fenti feltételekkel, 
állampapír-portfóliókezelési megbízási szerződést kössön.

Az Önkormányzat 2013. július 11-én értékpapírszám-
la szerződést, ügyfélszámla-vezetési szerződést és Egyedi 
portfoliókezelési szerződést kötött a Hungária Értékpapír 
Befektetési és Értékpapírkereskedelmi Zrt.-vel. Az Egyedi 
portfoliókezelési szerződés 3. számú melléklete szerint a 
lehetséges tőkevédett befektetési eszközök MNB kötvény, 
Diszkontkincstárjegy és Magyar Államkötvény voltak. A 
szerződés szerinti induló portfolió Diszkontkincstárjegy, a 
ja¬vasolt befektetési időtáv pedig 1-3 év volt.

Fót Város Képviselőtestülete a 9/2014. (11.28.) számú ön-
kormányzati rendeletében elfogadta az önkormányzat 2014. 
évi költségvetését. A rendelet 6. § (5) bekezdésében ismétel-
ten megfogalmazták azt a felhatalmazást mely szerint „A pol-
gármester jogosult a Magyar Állam által kibocsátott értékpa-
pírok jegyzésére, vásárlására, a szabad pénzeszközök hosszabb 
távú - jellemzően éven túli - befektetése érdekében. Az 1 év-
nél hosszabb lejáratú értékpapírok jegyzéséhez, vásárlásához a 
Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság jóváhagyása szükséges.”

Az Önkormányzat és a Hungária Értékpapír Befektetési és 
Értékpapírkereskedelmi Zrt. között 2014. október 28-án 
megkötött szerződésben módosították az Egyedi portfolió 
kezelési szerződést és a befektetett összeget 500 millió forint-
tal megnövelték, azonban a lehetséges tőkevédett befektetési 
eszközök tekintetében módosítás nem történt. A szerződés 
módosítása előtt az Önkormányzat Pénzügyi és Adóügyi 
Osztályának vezetője kikérte az önkormányzat könyvvizs-
gá¬lójának - befektetést megerősítő - véleményét is.

A Hungária Értékpapír Befektetési és Értékpapírkereskedel-
mi Zrt. negyedéves rendszerességgel küldött kimutatást a 
portfolióról az Önkormányzat részére, amelyekben azonban 
csak a pozitív hozamokat és a portfolió aktuális eszközértékét 
tüntették fel, a konkrét befektetési eszközöket nem.

A beszerzett adatok szerint az Önkormányzat Pénzügyi és 
Adóügyi Osztályának vezetője, Juhász András, a sajtóból ér-
tesült arról, hogy a Hungária Értékpapír Befektetési és Ér-
tékpapírkereskedelmi Zrt. érintett az úgynevezett „bróker-
botrányban” és ezt követően egyeztetés céljából megkereste 
a Magyar Nemzeti Bank által kirendelt felügyeleti biztost.

A felügyeleti biztossal történő személyes egyeztetésre 2015. 
március 24-én került sor, mikor is kiderült, hogy az Ön-
kormányzat értékpapírszámlájának egyenlege - az egyedi 
portfolió kezelési szerződésben foglaltaktól eltérően - dön-
tően vállalati kötvényekből áll. A Juhász Andrásnak átadott 
számlakivonat adatai szerint az Önkormányzat befektetése-
inek piaci értéke 1.084.439.720 Ft.

A Büntetőtörvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 376. 
§ (l) bekezdése alapján „Akit idegen vagyon kezelésével bíz-
tak meg, és ebből folyó kötelességének megszegésével va-
gyoni hátrányt okoz, hűtlen kezelést követ el.”

A Büntetőtörvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 377. 
§ (1) bekezdése alapján hanyag kezelés vétségét követi el 
„Akit idegen vagyon törvényen alapuló kezelésével, vagy 
felügyeletével bíztak meg, és az ebből eredő kötelességének 
megszegésével vagy elhanyagolásával gondatlanságból va-
gyoni hátrányt okoz”.

A nyomozás során beszerzett bizonyítékok nem alapozzák 
meg, sem a hűtlen kezelés, sem a hanyag kezelés bűncselek-
mény elkövetésének gyanúját. A befektetési vállalkozásokról 
és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végez-
hető tevékenységek szabályairól szól 2007. évi CXXXVIII. 
törvény 48.§ (1) bekezdés p) pontja, illetve a (3) bekezdés 
b) pontja alapján a helyi önkormányzat szakmai ügyfél-
nek minősül, ezért ilyen minőségében jogosult befektetési 
szolgáltatások igénybevételére. Az állampapír vásárlásra és 
Hungária Értékpapír Befektetési és Értékpapírkereskedelmi 
Zrt.-vel az egyedi portfoliókezelési szerződés megkötésé-
re képviselő¬testületi felhatalmazás és pénzügyi bizottsági 
hozzájárulás alapján került sor.

Noha a portfolió kezelési szerződés „HBE VIVA BOND 
START befektetési stratégia” című 3-as számú melléklete 
szerint „a portfolió legalább 50%-át folyamatosan Magyar 
Állampapír be-fektetés formájában kell tartani”, ugyan-
ezen melléklet szerint a lehetséges tőkevédett befekteté-
si eszközök államilag garantált betétek - MNB kötvény, 
Diszkontkincstárjegy és Magyar Ál-lamkötvény - voltak. 
Induló portfolióként pedig a Diszkontkincstárjegy került 
megnevezésre. Önmagában az a tény, hogy az állampapír 
vásárlásra a portfolió kezelési szerződés megkötésén keresz-
tül történt bűncselekmény megállapítására nem alkalmas.

Az Önkormányzat által állampapír vásárlásra befizetett 
pénzt a Hungária Értékpapír Befektetési és Értékpapírke-
reskedelmi Zrt. a megkötött szerződésektől eltérően fektet-
te túlnyomórészt vál¬lalati kötvényekbe, melyről az Önkor-
mányzatot nem tájékoztatta.

A lefolytatott nyomozás során olyan adat, vagy tény nem me-
rült fel, amely alapján megállapítható lenne, hogy Fót Város 
Polgármestere, vagy az Önkormányzat bármely dolgozója a 
va¬gyonkezelési kötelességét megszegte, vagy elhanyagolta 
volna és e cselekményével összefüggésben érte vagyoni hát-
rány az Önkormányzatot. A vagyoni hátrány a Hungária 
Értékpapír Be-fektetési és Értékpapírkereskedelmi Zrt. az 
Önkormányzattal megkötött portfolió kezelési szerződésben 
foglaltaktól eltérő tevékenységével, majd a később beállt fize-
tésképtelenségével összefüggésben következett be.

A Hungária Értékpapír Befektetési és Értékpapírkereske-
delmi Zrt. tevékenységével kapcsolatban a Készenléti Ren-
dőrség Nemzeti Nyomozóiroda 29022-150/2015. bü. szá-
mon folytat nyomozást.

A fentiek alapján, mivel a nyomozás adatai alapján nem 
állapítható meg bűncselekmény elkövetése, és az eljárás 
folytatásától sem várható eredmény, a rendelkező részben 
foglaltak szerint határoztam.

Budapest, 2015. november 3.
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a képvIselő-testület neM nyugodott bele a rendőrségI vIzsgálat 
eredMényébe és határIdőn belül az alábbI panasszal élt

FÓT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE  2151 FÓT, VÖRÖSMARTY TÉR 1. 
Telefon: 27/ 535-365, 535-375, Fax: 727/ 3 5 8-232 E-mail: polgarmester@fot.hu

Ügyintéző: Zámodics Péter
Ügyiratszám: 3399-59/2015

PEST MEGYEI FŐÜGYÉSZSÉG 1064 Budapest, Vörösmarty u. 34/A. /
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Tárgy: panasz a 13000/141/2015.bü. szám alatt hozott, nyomozást megszüntető határozat ellen

Tisztelt Főügyészség!

Alulírott Fót Város Önkormányzata mint sértett (képviseli: 
Bartos Sándor polgármester) a Fót Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete által 2015. november 26-án meghozott 
500/2015.(XI.26.) KT határozatban foglaltak, valamint a 
büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény (Be.) 195. § 
alapján az alábbi panaszt nyújtja be a tárgyban jelzett számú 
határozat ellen.

Kérjük a t. Ügyészséget, hogy amennyiben a nyomozó ha-
tóság a Be. 195. § (4) bekezdése alapján a panaszunknak 
saját hatáskörben nem adott helyt, úgy a Be. 199. § (1) a) 
pontja alapján a panasznak helyt adni, a megszüntető hatá-
rozatot hatályon kívül helyezni, és a nyomozás folytatásáról 
dönteni szíveskedjék.

A panasz indokai az alábbiak.

Álláspontunk szerint a nyomozó hatóság a nyomozati eljárás 
során nem derítette fel megfelelően az ügy történeti tényál-
lását, a megállapításai részben nem valósak, a bizonyítás nem 
volt teljes körű, a kifejtett következtetések egy része pedig nem 
helytálló, és figyelmen kívül hagyja a nyomozó hatóság ren-
delkezésére álló vagy általa nyomozati cselekményekkel meg-
szerezhető bizonyítási eszközök által tanúsítottakat, így nem 
alapozta meg a határozat rendelkező részében foglaltakat és az 
indoklásban tett megállapításokat és következtetéseket, és el-
lentétes a büntetőjog és a büntető eljárásjog általános elveivel.

I. Iratellenes megállapítások
1. A határozat indoklásában szerepel, hogy a nyomozó ha-
tóság tanúként hallgatta meg azokat, akik 2013-2014-ben 
a Pénzügyi Bizottság tagjai voltak. Az iratokból egyértel-
műen megállapítható, hogy nem hallgatta meg a nyomozó 
hatóság valamennyi, a 2013. év során a Pénzügyi Bizottság 
tagjaként tevékenykedő személyt.

2. Iratellenes az indoklás azon kijelentése, mely szerint „a 
Fóti Önkormányzat által kirendelt igazságügyi könyvszak-
értői vélemény” beszerzésre került. Fót Város Önkormány-
zata nem rendelt ki igazságügyi szakértőt, erre joga és hatás-
köre sem volt. A valóság ezzel szemben az, hogy Fót Város 
Önkormányzata megbízási szerződést kötött a Hites és Hi-
teles Kft-vel befektetési szakértői vélemény elkészítésére, a 
szakértő azonban nem kirendelt, hanem megbízott szakértő 

volt, ennek megfelelően - eljárás és kompetencia hiányában 
- nem igazságügyi szakértőként járt el, valamint nem könyv-
szakértői, hanem befektetési szakértői feladatokat látott el. 
Ez, valamint az indoklás többi része alapján valószínűsíthető, 
hogy a nyomozás során szakkérdés elbírálása érdekében igaz-
ságügyi szakértő kirendelésére nem került sor.

II. A bizonyítási eljárás kiegészítésre szorul az alábbiak szerint:
1. Álláspontunk szerint a határozat indoklásában foglaltak-
ból kiindulva a nyomozó hatóság nem folytatott le bizonyí-
tást arra vonatkozóan, hogy a Fóti Közös Önkormányzati 
Hivatal Kockázatkezelési Rendszerének Szabályzata megfe-
lelt-e a hatályos jogszabályoknak, a szabályzatot az abban 
írtak szerint betartották-e, illetve hogy a szabályzat be nem 
tartása - mint mulasztás - mennyiben járult hozzá a későbbi 
helyzet kialakulásához. Amennyiben a szabályzat betartása 
és betartatása az elvárható gondosság szintjét elérte volna, 
alappal feltételezhető, hogy a város vagyonvesztése és előny-
telen ügylet megkötése kisebb eséllyel következett volna be.

2. A határozat indoklásában foglaltakból kiindulva nem 
hallgatott meg olyan tanúkat, akik vallomása alapvetően 
szükséges lett volna a tényállás teljes körű feltárásához. 
Nincs adatunk arra vonatkozóan, hogy tanúként meghall-
gatásra került volna a 2013-ban és a 2014-ben az ügyletek 
megkötésekor hivatalban lévő két polgármester, a 2013. 
július 11-i szerződést aláíró alpolgármester, az ügylet vala-
mennyi lépésénél eljáró könyvvizsgáló, az önkormányzat 
jogi képviselője, az az ügyvéd, aki a hivatal megbízásából 
eljárva az ügyletet vizsgálta, valamint a Hivatal vezetőjeként 
mindkét ügyletnél regnáló jegyző.

Nincs adat arra vonatkozóan sem, hogy a jelen ügyben eljá-
ró nyomozó hatóság kihallgatta volna a Hungária Értékpa-
pír Zrt. nevében eljáró személyt vagy személyeket, vagy az 
ő más ügyben megtett tanúvallomásukat a jelen nyomozás 
során értékelte volna.
Nem kérte továbbá a nyomozó hatóság azokat a hangfelvéte-
leket sem, amelyek az önkormányzat által felállított vizsgáló-
bizottság eljárása során keletkeztek, és amelyek az esetlegesen 
tanúként meghallgatható személyek személyes szóbeli nyilat-
kozatait kiegészíthették vagy pótolhatták volna.

3. Nem folytatott bizonyítást a nyomozó hatóság arra nézve, 
hogy az ügyletek jogi, illetve befektetési szakmai előkészítése 
megfelelő volt-e, különös tekintettel arra, hogy (i) a 2013. jú-

liusi ügyletkötést megelőzően nem értékelte az ügyletet olyan 
személy, aki saját bevallása szerint befektetési körben szak-
értelemmel rendelkezett volna, valamint hogy (ii) a 2014. 
októberi szerződésmódosítást megelőzően az ügylet jogi 
környezete a szerződés szerinti határidő elteltének eredmé-
nyeképpen jelentősen, az önkormányzat szempontjából hát-
rányosan megváltozott, így a 2014. októberi szerződéskötés 
esetében a 2013. júliusát megelőzően tett megállapítások egy 
része semmiképpen sem lehetett helytálló.

4. Nem kérte a nyomozó hatóság a megbízott szakértő vé-
leményének szóbeli kiegészítéséről szóló vizsgálóbizottsági 
jegyzőkönyvet vagy annak a nyílt bizottsági ülésnek a hang-
felvételét, amely a szakértői jelentést pontosította vagy ár-
nyalta volna, valamint nem kérte azon kérdéseket és a kér-
désekre adott válaszokat, amelyeket a polgármester tett fel 
írásban a szakértőnek 2015. október 20-án.

III. A határozat meghozatala során figyelembe nem vett té-
nyek és hibás következtetések
1. Bár a határozat indoklása hivatkozik az önkormányzat 
által megbízott szakértői véleményre (hibásan igazságügyi 
könyvszakértői véleményként), valójában annak egyetlen 
megállapítását sem vette figyelembe. Az indoklásban sem 
álláspontjának alátámasztására nem hivatkozik a szakértői 
vélemény megállapításaira, sem azokat nem cáfolja, így az 
indoklásból valószínűsíthető, hogy a rendelkezésére álló ok-
irati bizonyítékot semmilyen módon nem vette figyelembe.
Ezzel együtt a szakkérdés eldöntésére nem rendelt ki igaz-
ságügyi szakértőt, így befektetési szakmai kérdésben úgy 
tett megállapításokat, hogy a szükséges szakismeret nem 
állt rendelkezésére.

2. Semmilyen módon nem értékelte a nyomozó hatóság azt 
az okiratokkal igazolt és a részére átadott dokumentumok-
ból egyértelműen kiderült tényt, hogy 2013. július 11-én 
az utalványozó alpolgármesternek nem volt utalványozásra 
felhatalmazása, így jogi alap nélkül utalt el az önkormány-
zat számlájáról 500 millió forintot.

3. Semmilyen módon nem értékelte a nyomozó hatóság azt 
a tényt, hogy a rendelkezésére álló okiratokban foglalt jogi 
és szakmai álláspontok egymásnak ellentmondóak, nem 
folytatott bizonyítást arra nézve, hogy feltárja az ellentmon-
dások okait és a valódi, teljes jogi helyzetet.

4. Hibásan értékelte a nyomozó hatóság a portfolió-kezelési 
szerződés megkötését az önkormányzat költségvetési rende-
letében foglalt felhatalmazással megegyezőnek, amikor nem 
vette figyelembe azt, hogy a rendeleti felhatalmazás csupán 
értékpapírok vásárlására és jegyzésére szólt, a portfolió-kezelési 
megbízás pedig, mint összetett jogi konstrukció, magában fog-
lalja az értékpapírok eladását is, amelyre semmilyen tekintet-
ben nem volt felhatalmazása a szerződést megkötőknek.
Nem vette figyelembe a nyomozó hatóság azt sem, hogy a 
költségvetési rendeletek átruházott hatáskörben biztosítot-
tak döntési kompetenciát a polgármesternek - és bizonyos 
esetekben együttdöntési joggal a Pénzügyi és Fejlesztési Bi-
zottságnak -, a portfolió-kezelési megbízási szerződés meg-
kötése pedig a döntést a portfoliókezelőre ruházza. Ebben 
az esetben pedig ez a döntés-átruházás a mind a szubdele-
gáció tilalmába, mind a nemo plus iuris elvébe ütközik, így 

a szerződés érvényesen létre sem jöhetett volna.
A fentiek alapján álláspontunk szerint megállapítható, hogy 
a történeti tényállás felderítetlensége miatt a tárgyban jel-
zett határozat megalapozatlan, és nem követi az általános 
büntetőjogi alapelveket.
Mindezek alapján kérjük a t. Ügyészséget, hogy panaszun-
kat elbírálni, annak helyt adni, a nyomozást megszüntető 
határozatot hatályon kívül helyezni, és a nyomozás folyta-
tását elrendelni szíveskedjék.
Fót, 2015. november 26.

SzemélyeS hangok a bróker ügy kapcSán

A hivatalos, jogi szaknyelven megfogalmazott álláspontok 
mellett Simon Tamás, a FIDESZ-KDNP helyi szervezetének 
elnöke hétköznapi magyar nyelven is lejegyezte véleményét. 

Tisztelt Fóti Polgárok!

Fót város összesen 1000 millió Ft-ért kötött szerződést - 
2013 júliusában 500 millió Ft-ért, és 2014 októberében 
újabb 500 millió Ft-ért - a Hungária Értékpapír Zrt-vel. 
2015. márciusában a Hungária tönkrement, megkezdték 
felszámolását. Számunkra elsődleges kérdés volt, mi történt 
Fót pénzével? Többen is úgy vélték, hogy rossz döntésekkel 
eltőzsdézték Fót Város pénzét. Kivéve a polgármestert, aki 
azt nyilatkozta „megvan a pénz”. A Fótot ért kár miatt 
többen is feljelentést tettek a rendőrségen. 
A Pest Megyei Rendőrkapitányságtól a napokban megérke-
zett a feljelentést elutasító határozat. Az elutasításból arra 
következtethetnénk, hogy az Önkormányzatnál, a Hiva-
talnál mindenki szabályosan döntött, szabályosan járt el, 
senki nem követett el hibát…csak egy kis apróság, egy kis 
apró hiba történt, és eltűnt az 1.000 millió Ft. A határozat 
józan ésszel nézve is nehezen érthető, erkölcsileg elfogadha-
tatlan, hogy nincs felelős. 
Az eset kapcsán több száz oldal dokumentumot gyűjtött 
össze az önkormányzat ideiglenes vizsgáló bizottsága, 
amelyből az állapítható meg, hogy többen személyesen is 
súlyos hibát véthettek és a szabálytalanságok tették lehetővé 
Fót jelentős vagyonrészének elvesztését. Az Állami Számve-
vőszék is soron kívüli vizsgálatot rendelt el, ami jelenleg is 
folyik Fót Város Önkormányzatánál és Hivatalánál.
Minden fóti polgárnak súlyos csapás, hogy elvesztettünk 1 
milliárd, azaz 1.000 millió Ft-ot. Ebben a lapszámban 
olvasható Fót Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
döntése, melyben panasszal él a rendőrségi eljárást meg-
szüntető határozattal szemben. 
A Képviselő-testület azért emel szót a döntés ellen, mert azt 
akarja, hogy a rendőrség folytassa le a nyomozást, mivel a 
történeti tényállás feltárása nélkül az elutasító határozat 
megalapozatlan, és nem követi az általános büntetőjogi 
alapelveket. A többség szeretné tudni hivatalosan is, hogy 
mi történt és ki döntött?

Simon Tamás 
a FIDESZ fóti elnöke
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koncz János, a 8. sz. körzet képvIselőJe évértékelése

Kedves Lakótársak, Kedves Barátaim!

A választások óta eltelt egy év! Erkölcsi kötelességemnek tartom, hogy számvetést készítsek 
az elmúlt időszakban végzett munkámról, a jövő időszakra vonatkozó elképzeléseimről, 
terveimről. 

A választók bizalmából a 8. számú körzet önkormányzati képviselői mandátumot szereztem, 
annak ellenére, hogy a választási kampányban egyesek „piszkos kommunistának, szocialista 
bérencnek” tituláltak. Kedves barátaim,- sohasem titkoltam, hogy a baloldali eszmék közel 
állnak hozzám, de ezt a baloldaliságot nem csupán egy megfoghatatlan filozófiai frázisnak 
tartom, hanem egy kézzelfogható, tartalommal megtöltött életérzésnek. Eszerint élek, gon-
dolkodom, és eszerint cselekszem! Igyekszem segíteni az elesetteket, a rászorultakat, a nél-
külözőket. Én még senkit sem utasítottam el, aki kéréssel fordult személyemhez. Akik ezek 
a mondatok után is a fennemlített jelzőkkel definiálnak, azoknak csak azt tudom üzenni, 
hogy nincs rend a fejükben, és nincsenek tisztában a valódi baloldaliság eszmerendszerével!

A magánjellegű kitérő után nézzük meg, valójában miként ér-
tékelhetem az elmúlt egy évben végzett képviselői munkámat. 
Két szakaszra osztható, részben a 8. számú körzetben, részben 
pedig a város érdekében kifejtett tevékenységre. Választási 
programomban súlyozottan szerepelt a körzetemhez tartozó 
utcák rendbetétele. Egyik jelmondatom:, „minden utca kap-
jon aszfaltot a körzetemben” megvalósulni látszik. Jelenthe-
tem, hogy a Testület két, nevezetesen a Tóth Árpád és a Ka-
zinczi Ferenc utcák leaszfaltozásához zöld utat adott. E két utca 
szerepel a város gazdasági programjában, határozat születet róla 
és a költségvetésben szerepel a kivitelezésre szánt anyagi forrás. 
Az utak átadásának időpontja 2016-ban esedékes.

Köztudomású, hogy a Kisalagi temetőre kitehetjük a meg-
telt táblát! Kitartó munkámnak köszönhetően, nemcsak 
gondolati szinten, hanem érdemben is hozzákezdtünk a 
temető területének bővítéséhez. A bővítéshez szükséges 
földterületek magánkézben vannak, ezért egyeztetést foly-
tattunk a tulajdonosokkal. Az egyeztetés nem volt ered-
ményes, így az Önkormányzat élt a törvény adta jogával 
és megindította a kisajátításokat. Erről az eljárási jogról a 
testület határozatot hozott, ezáltal elhárult a bővítéssel kap-
csolatos akadály. 
Megbeszéléseket folytattam a helyi buszjáratot üzemeltető 
Kft. vezetőivel, hogy a járatok érintsék a Kisalagi temetőt. A 
tárgyalások eredményesen zárultak, ugyanis a szolgáltató té-
rítésmentesen vállalta, hogy napi négy alkalommal megáll-
nak a temető bejáratánál. Az örömöm nem sokáig tartott, 
mert valaki vagy valakik megtorpedózták az elképzelésemet. 
Az Önkormányzat időközben szolgáltatót váltott, így az 
emberek továbbra is gyalogosan közelíthetik meg szeretteik 
sírjait. A 2013-ban átadott új és korszerű ravatalozó, majd 
a temető bővítése, hosszú évekre megoldást jelent Kisalag 
lakosai számára.

A biztonságérzet nagyban befolyásolja az emberi életet, és 
ezzel a megállapítással teljes mértékben azonosulni tudok. 
Napjainkban elszaporodtak a magántulajdon elleni bűncse-
lekmények, és ez alól Fót sem kivétel! Sajnos ezen a téren 
is le vagyunk maradva a környező településekkel szemben, 
mivel a térségben rajtunk kívül már mindenhol működik 
kamerás térfigyelő rendszer! Év elején határozati javaslatot 
terjesztettem a Testület elé a térfigyelő rendszer telepítésé-

re a városőrség megalakítására. Az előterjesztést a Testület, 
megszavazta. Első lépésben még az idén a kamerarendszer 
üzembe helyezése meg fog történni. Úgy gondolom, hogy 
egy ötfős az Önkormányzat szerveként működő városőrségi 
csoport, a polgárőrség, a közterület felügyelők, valamint egy 
megerősített mezőőrség és a térfigyelő rendszer hatékonyan 
léphet fel a bűnözéssel szemben! A városőrség felállításának 
anyagi feltételeinek biztosításáról további egyeztetéseket 
folytatunk képviselőtársaimmal.

Nem lehet fontosabb annál, mint gyermekeink iskoláztatá-
sa. Aki nyitott szemmel jár a Németh Kálmán iskola előtt 
az minimum megrökönyödésének ad hangot! Ide járnak a 
gyerekek? Beszögelt ablakok, repedezett sportpálya, omlado-
zó vakolat! A helyzet belülről sem rózsás. Ugyan nem az én 
körzetemhez tartozik az idők folyamán lelakott intézmény, 
de jelenthetem, hogy hathatós közbenjárásomra megindult 
az iskola vezetői és a Testület képviselői között egy konstruk-
tív megbeszélés, amelynek eredménye az iskola teljes rekonst-
rukcióját irányozta elő. Ebben az ügyben is pozitív határozat 
születet, a tervek elkészítéséről, a kivitelezésről.

Mint már a bevezetőmben említettem, hogy szociálisan 
érzékeny ember lévén, „vesszőparipám” a szegényeken, az 
elesetteken való gondoskodás. Nem kevés olyan ember, csa-
lád él városunkban, akik mindennapos törődésre, segítségre 
kényszerülnek! Az említett családok nem tudják igénybe 
venni a családi adókedvezményeket, sokuknak megszűnt a 
munkahelyük, keresetük nincs, és ennek következtében, a 
napi éhezésen kívül nem jut más az asztalukra!
Közöttük megtalálható szép korú, középkorú és nagyon sok 
gyermek, sőt ismerek olyan személyt, aki életvitelszerűen a 
vasúti felüljáró alatt „lakik” és a napi ételadagját a kirakott 
kukákból szerzi be! Ezeken a jobbsorsra érdemes embere-
ken, családokon kötelességünk segíteni. Tavasszal előter-
jesztéssel éltem a testületben, amelynek témája a fent felso-
roltak megoldására irányult. Ahhoz, hogy pontosan tudjuk 
hányan szorulnak segítségre, ahhoz Fót városának szociális 
térképét kell készíteni. Az előterjesztésben szerepelt egy szo-
ciális bolt megnyitása, melyben a legrászorultabb családok 
az alapvető élelmiszereket ingyen kapnák. Továbbá javasol-
tam, hogy a nagy hideg beköszönte előtt, a város jelöljön 
ki egy melegedő helységet, mosakodási lehetőséggel. A szo-

ciális térkép elkészítésére igen nagy szükség van, mert nem 
egy rászoruló család szégyelli a szegénységüket! Nemsokára 
beköszönt a tél, és egy ilyen térkép segítséget nyújtana nem 
csak a segélyezésben, hanem a ténylegesen rászorultaknak a 
szociális faanyag kiosztásában is. Kapcsolatfelvétel történt a 
Krisna-szervezettel, akik ingyen 200-300 adag meleg ételt 
biztosíthatnak Fóton a rászorulók részére! Az adagszámot 
igény szerint növelhetik is, csupán annyi kérésük volt, hogy 
megfelelő helységet biztosítson az Önkormányzat az étel-
adagok kiosztására. A javaslatot azzal utasította el a Polgár-
mester, hogy a szociális meleg ételt helyi szinten Szent-Ivá-
nyi Géza segítségével fogja megoldani! Szent-Iványi Géza 
kft vezető azóta is főz, de hogy mit, azt még nem látta sen-
ki! Véleményem szerint érthetetlen, hogy még a kipróbálás 
szintjéig sem került a kezdeményezés!

Kedves Barátaim! Az egy éves munkámmal korán sem va-
gyok elégedett, többet szerettem volna tenni, de a város 
anyagi helyzete és az én lehetőségeim is be vannak hatá-
rolva, nem beszélve arról a sajnálatos 1 milliárdos vagyon-
vesztésről, amit a város elszenvedett! A brókerbotrányt vizs-
gáló bizottság befejezte a munkáját, feltárta a felelősöket, 
különböző megállapításokat tett, de szankcionálásra csak a 

törvények ad adnak lehetőséget, éppen ezért várjuk az ÁSZ 
és a rendőrségi vizsgálat eredményét. (Az időközben lezárult 
rendőrségi vizsgálattal kapcsolatban az előző oldalakon adunk 
tájékoztatást! – a szerk.)

A jövő feladata számomra, hogy a választási ígéreteimet tel-
jesítsem! Továbbá egy olyan program kidolgozásába fogtam 
Fodros Pista barátommal, amelynek esetleges elfogadásával 
csökkenthető a fóti munkanélküliség, és segítséget fog nyúj-
tani a nélkülözőknek! A címe: „Munka a fóti embereknek 
program”.Terveink szerint a program, a Fóti vállalkozások 
és az Önkormányzat bevonásával megvalósítható.

Köszönöm, hogy lehetőséget kaptam az eddig elvégzett mun-
kám bemutatására. Még egyszer köszönöm a bizalmat, és ígé-
rem, hogy továbbra sem ülök fordítva a lovon, nem Önök 
vannak értem, hanem én vagyok Önökért, a városunkért, és 
ennek szellemében folytatom a megkezdett munkámat.

És végül kívánok minden Fóti embernek BOLDOG 
KARÁCSONYT és az ideinél BOLDOGABB ÚJÉVET! 
Tisztelettel: 

Koncz János képviselő

ANYAKöNYVI híREK

Házasságot kötöttek októberben:
Silye Attila és Chen Kuan-Ting
Tanács Zsolt és Balogh Szilvia Anikó
Bodor Zsolt és Borsos Melinda
Molnár Ferenc és Csik Nikolett Mónika
Szilágyi Norbert és Eszes Alexandra
Munkácsi Sándor és Kocsis Kinga Beáta
Valamennyi ifjú párnak ezúton is gratulálunk, és sok 

boldogságot kívánunk!

Elhunytak:
Papp József (1961)
Cseri Józsefné sz.: Babirák Erzsébet (1944)
Lami András (1927)
Ábrahám János Károly (1941)
Punyi Sándor Balázs (1943)
Galambosi Béláné sz.: Kálmán Mária (1944)
Baffia Lajos (1969)
Nagy János (1948)
Szeretteiket elvesztő családtagok fájdalmában osztozunk.

Gombainé Végi Tünde
anyakönyvvezető

FELHÍVÁS! 
Tartozása van? Nincs matrica! 
Nincs tartozása? Van matrica! 

 
 
A ZÖLD HÍD RÉGIÓ NONPROFIT KFT. tisztelettel felhívja az Ön 

figyelmét, hogy amennyiben lejárt tartozása van a társasággal 

szemben, nem tudják biztosítani a 2016-os évre érvényes 

matricát. 

Ahhoz, hogy 2016. január 01-től igénybe tudja venni 

szolgáltatásaikat, azaz a hulladékai elszállításra kerüljenek, 

Önnek érvényes, 2016. évi matricával kell rendelkeznie. 

A Zöld Híd Régió kéri, hogy tartozás esetén haladéktalanul 

vegye fel a kapcsolatot a társaság ügyfélszolgálatával. 

A 2016-os matricák postázását 2015. november 16-tól kezdik 

meg.  

 

 

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

§
Hirdetés

 

MOGYORÓDI  
ÉLELMISZER ÜZLETÜNKBE 
SZAKKÉPZETT ELADÓT ÉS 

MEGVÁLTOZOTT  
MUNKAKÉPESSÉGŰ 

DOLGOZÓT  
FELVESZÜNK! 

 

Jelentkezés fényképes önéletrajzzal:  

a boltvezetőnél (Mogyoród, Gödöllői u. 29.), 

vagy a Gödöllő COOP Zrt. központjában: 

Cím: 2100 Gödöllő, Körösfői u.34.  

Tel.: 28/430-780 

E-mail: godcooptit@vnet.hu 
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beruházás

Az utóbbi időszak legjelentősebb beruházása a Czuczor Gergely  - Virág Benedek utca aszfaltozása, ami közműáthelyezé-
sekkel, csapadékvíz elvezetéssel, kocsibejáró- és járda készítéssel járt együtt.

A munka az úttükör elkészítésével és a szegélykövezéssel 
kezdődött

Ilyen állapotok is voltak a közművek áthelyezése miatt

Kiszedett régi csövek 

Lázas munka az utolsó szakaszon

Jön a beton az aszfalt alá

Az elkészült szegélykő és a lefedett árok

egyéb Munkák a városban

www.erzsebetgondozohaz.hu

Ha nem akar, vagy nem tud várni!

VÉRCUKOR, HBA1C MÉRÉSE AZONNAL

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

DIAGNÓZIS, KEZELÉS
EGYSZERI INGYENES  
ÁLLAPOTFELMÉRÉS

Cukorbeteg? 

A CSALÁDIAS MAGÁNRENDELŐ
2100 GÖDÖLLŐ, LÉGSZESZ U. 6.

(a tüdőgondozóval szemben)
www.erzsebetgondozohaz.hu

PÁLYÁZATÍRÁS FELSŐFOKON!

2014–2020. Új időszámítás kezdete.
Közel 7000 Mrd Ft várja!

Nyerjenvelünk!

2016-ban szerződőknek
2 hónap díjmentes könyvelés!

• KÖNYVELÉS
• PÁLYÁZATÍRÁS

2151 Fót, Dózsa György út 19.  • www.multicash.hu
Telefon: 06 30 954 3225 • 06 20 932 0655

E-mail: ildiko@multicash.hu • zoltan.kapitany@multicash.hu

Hirdetés

Most már csak a kopóréteg hiányzik

Készül a kisalagi focipálya kerítése

Új kerítést készül a Katolikus temetőnél

Útszéli kátyúkat szüntet meg a Közútkezelő a 
Vörösmarty úton
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2015-ben Megszépült a vörösMarty MIhály MűvelődésI ház Javult a helyzet a károlyI István gyerMekközpont beJáratánál Is

A kiaggatott ruhák sem takarták az állapotot

Ilyen kopott volt belül Végül már le is kellet keríteni omlásveszély miatt

Most ilyen

Omló vakolat, elrozsdásodott utcatábla Eső után a parkoló

Csak az a kérdés, hogy mennek be a postások a vízen át?

Megszépült a Fótújfalu vasútállomás, csak kár, hogy nem 
tudjuk használni!

Látványosan szép a 2014-ben helyre állított
I. világháborús emlékművünk

Az Ifjúsági Házzal és környezetével még nem 
büszkélkedhetünk

Megszépült a Dózsa György úti buszmegálló

November végére ilyen lett, de még nincs készen

Remek szórakozás gyerekeknek
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Értékesítési menedzser - Back office munkatárs - Műszaki anyaggazdálkodó - Műszaki raktárvezető - 
Műszaki beszerző - Beszerzési ügyintéző - Pénzügyi munkatárs - Elektroműszerész - Szerviz technikus - 
Autóvillamossági szerelő - Frontend fejlesztő - Backend fejlesztő - Értékesítési menedzser - Back 
office munkatárs - Műszaki anyaggazdálkodó - Műszaki raktárvezető - Műszaki beszerző - Beszerzési 
ügyintéző - Pénzügyi munkatárs - Elektroműszerész - Szerviz technikus - Autóvillamossági szerelő - 
Frontend fejlesztő - Backend fejlesztő - Értékesítési menedzser - Back office munkatárs - Műszaki 
anyaggazdálkodó - Műszaki raktárvezető - Műszaki beszerző - Beszerzési ügyintéző - Pénzügyi munk-
atárs - Elektroműszerész - Szerviz technikus - Autóvillamossági szerelő - Frontend fejlesztő - Backend 
fejlesztő - Értékesítési menedzser - Back office munkatárs - Műszaki anyaggazdálkodó - Műszaki 
raktárvezető - Műszaki beszerző - Beszerzési ügyintéző - Pénzügyi munkatárs - Elektroműszerész - 
Szerviz technikus - Autóvillamossági szerelő - Frontend fejlesztő - Backend fejlesztő -  Értékesítési 
menedzser - Back office munkatárs - Műszaki anyaggazdálkodó - Műszaki raktárvezető - Műszaki 
beszerző - Beszerzési ügyintéző - Pénzügyi munkatárs - Elektroműszerész - Szerviz technikus - Autóvil-
lamossági szerelő - Frontend fejlesztő - Backend fejlesztő - Értékesítési menedzser - Back office 
munkatárs - Műszaki anyaggazdálkodó - Műszaki raktárvezető - Műszaki beszerző - Beszerzési ügy-
intéző - Pénzügyi munkatárs - Elektroműszerész - Szerviz technikus - Autóvillamossági szerelő - Fron-
tend fejlesztő - Backend fejlesztő - Értékesítési menedzser - Back office munkatárs - Műszaki anyag-
gazdálkodó - Műszaki raktárvezető - Műszaki beszerző - Beszerzési ügyintéző - Pénzügyi munkatárs - 
Elektroműszerész - Szerviz technikus - Autóvillamossági szerelő - Frontend fejlesztő - Backend fejlesz-
tő - Értékesítési menedzser - Back office munkatárs - Műszaki anyaggazdálkodó - Műszaki rak-
tárvezető - Műszaki beszerző - Beszerzési ügyintéző - Pénzügyi munkatárs - Elektroműszerész - Szerviz 
technikus - Autóvillamossági szerelő - Frontend fejlesztő - Backend fejlesztő - Értékesítési menedzser 
- Back office munkatárs - Műszaki anyaggazdálkodó - Műszaki raktárvezető - Műszaki beszerző - 
Beszerzési ügyintéző - Pénzügyi munkatárs - Elektroműszerész - Szerviz technikus - Autóvillamossági 
szerelő - Frontend fejlesztő - Backend fejlesztő - Értékesítési menedzser - Back office munkatárs - 
Műszaki anyaggazdálkodó - Műszaki raktárvezető - Műszaki beszerző - Beszerzési ügyintéző - 
Pénzügyi munkatárs - Elektroműszerész - Szerviz technikus - Autóvillamossági szerelő - Frontend 
fejlesztő - Backend fejlesztő - Értékesítési menedzser - Back office munkatárs - Műszaki anyag-
gazdálkodó - Műszaki raktárvezető - Műszaki beszerző - Beszerzési ügyintéző - Pénzügyi munkatárs - 
Elektroműszerész - Szerviz technikus - Autóvillamossági szerelő - Frontend fejlesztő - Backend fejlesz-
tő - Értékesítési menedzser - Back office munkatárs - Műszaki anyaggazdálkodó - Műszaki rak-
tárvezető - Műszaki beszerző - Beszerzési ügyintéző - Pénzügyi munkatárs - Elektroműszerész - Szerviz 
technikus - Autóvillamossági szerelő - Frontend fejlesztő - Backend fejlesztő -  Értékesítési menedzser 
- Back office munkatárs - Műszaki anyaggazdálkodó - Műszaki raktárvezető - Műszaki beszerző - 
Beszerzési ügyintéző - Pénzügyi munkatárs - Elektroműszerész - Szerviz technikus - Autóvillamossági 
szerelő - Frontend fejlesztő - Backend fejlesztő - Értékesítési menedzser - Back office munkatárs - 
Műszaki anyaggazdálkodó - Műszaki raktárvezető - Műszaki beszerző - Beszerzési ügyintéző - 
Pénzügyi munkatárs - Elektroműszerész - Szerviz technikus - Autóvillamossági szerelő - Frontend 
fejlesztő - Backend fejlesztő - Értékesítési menedzser - Back office munkatárs - Műszaki anyag-
gazdálkodó - Műszaki raktárvezető - Műszaki beszerző - Beszerzési ügyintéző - Pénzügyi munkatárs - 

keressük a
BELEVALÓT
A WebEye nemzetközi és magyar csapata széles körű felvételt hirdet
a fóti East Gate Business Parkba költöző központjába.

karrier.webeye.eu
A részletekért látogasson el weboldalunkra:

 

 

 
Új munkahelyeket teremt a fóti East Gate Business Parkba költöző WebEye szolgáltatást nyújtó Lambda-Com Group 
 
A nemzetközi járműinformatikai piac egyik meghatározó szereplője, a Lambda-Com Kft. és hazai leányvállalatai, a WebEye International és 

Hungary Kft. dinamikus növekedésüknek köszönhetően a fóti East Gate Business Parkba helyezik át központjukat, ahol számos új pozícióval 

bővítik állományi létszámukat. 

A szállítási és logisztikai szektor ma a magyarországi munkavállalók öt százalékát foglalkoztatja. Ez az arány a fejlett európai országokban 10-12 

százalék között mozog, éppen ezért a logisztikai iparágban van még lehetőség. A hazai kilátások szerint is a mostani hat százalékról az állami és 

uniós támogatások révén akár 8-10-12 százalékra lehet feltornázni ezt az arányt. A magyar tulajdonban lévő járműinformatikai szolgáltatásokat 

fejlesztő Lambda-Com Group most tovább kívánja erősíteni ezt a fejlődést a 2016 májustól a fóti East Gate Business Parkba áthelyezett, 

folyamatosan bővülő központjával.  

A száz százalékban magyar tulajdonban lévő WebEye szolgáltatást nyújtó vállalatcsoport a hazai telematikai iparág piacvezető szereplője a 3,5 

tonna fölötti járműszegmensben. A vállalat nem egészen 15 év alatt nőtte ki magát egy mindössze néhány fős fejlesztői társaságból Európa 

legnagyobb piaci szereplőinek járműinformatikai beszállítójává. A szervezet 2001-es megalakulása óta folyamatos fejlődésen ment keresztül, 

mind technológiában, mind szervezeti működtetésben. A cég mára 11 országban működtet saját tulajdonú leányvállalatot és összesen 300 főt 

foglalkoztat a kontinensen.  

A vállalat olyan telematikai megoldásokat fejleszt, amelyek nagyobb kontrollt biztosítanak a közúti áruszállításban résztvevő vállalatok számára 

a járműveik felett és, amelyekkel jelentős mértékben csökkenthetik logisztikai kiadásaikat ezek a szereplők.   

A WebEye megoldásait hazai és nemzetközi piacokon is használják az ágazat meghatározó szereplői.  

„Az elmúlt évek fejlesztései és elégedett ügyfeleink számának növekedése nyomán kimagasló eredményeket érhettünk el az utóbbi években. A 
folyamatos bővülés nem csak a szervezeti struktúránk átalakítását tette szükségessé, hanem a létszám növekedés miatt az irodaváltást is. 
Hosszas, átfogó kutatómunka után a fóti East Gate Business Park mellett döntöttünk, ahol az impozánsabb infrastrukturális környezetnek 
köszönhetően lehetőségünk lesz új munkavállalók felvételével bővíteni kollégáink körét és ezáltal további fejlődést elérni. Bízunk benne, hogy a 
jövőben a környező településekről is számos új munkatársat köszönthetünk csapatunkban.  ” – mondta el Németh Tibor, a Lambda-Com Group 
ügyvezetője. 

2x2 pályásra bővül a 2a, MaI nevén M2 autóút

a szélesítéssel egyIdőben hároM úJ csoMópontI kIalakítás Is épül raJta.
A főpálya és a kapcsolódó létesítmények engedélyezési ter-
vei 2008-ban készültek el, az építési engedélyeket 2009-
2010-ben adták ki. A beruházó a Nemzeti Infrastruktúra 
Fejlesztő Zrt. (NIF Zrt.). A munka során kiépül egy-egy 
új csomópont Dunakeszinél és Sződligetnél. Kibővül a 
Filmgyár közelében lévő Fót-Dunakeszi csomópont, ahol 
egyszerűbbé válik majd mindkét oldalról a le- és felhajtás 
a gyorsforgalmi útra Budapest irányába. A gyorsforgalmi 
elnevezés azonban ne tévesszen meg senkit, a megengedett 
sebesség felső határa: 110 km/óra. A 2x2 sáv kiépítése az 
M0 körgyűrűtől Vác innenső határáig tart (Vác déli cso-
mópontig). Az országhatárig történő további megépítés egy 
másik projekt része lehet.

A tervek felülvizsgálatát követő új engedélyezési eljárás éppen 
nálunk, a Vörösmarty Művelődési Ház-ban zajlott, decem-
ber 7-én, ide települt ki az engedélyező Nemzeti Közlekedési 
Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal képviseletében 
Szalai György osztályvezető és két munkatársa. Jelen voltak 
az út tervező mérnökei (Roden Mérnökiroda Kft. és Uvaterv 
Zrt.), valamint Szabóné Tóth Ildikó, a NIF Zrt., mint beru-
házó képviseletében. Természetesen az építési engedély meg-
adásához előzetesen be kellett szerezniük a környezetvédelmi 
szakhatóság engedélyét, valamint az összes szakhatóság, köz-
műszolgáltató és közútkezelő hozzájárulását.

A hatósági eljárást követően, délután közmeghallgatást is 
tartottak e tárgyban az érintett földtulajdonosok meghívá-
sával, de már csak azokat értesítették ki levél útján, akik a 
terv bővülése miatt váltak érintetté, mivel az eredeti terv-
ben érintettekkel már régen lefolytatták az egyeztetéseket. 
A fórumon megnyugtatták az ingatlantulajdonosokat, hogy 
nem fordulhat elő, hogy valakinek az ingatlana nem lesz 
megközelíthető valamilyen útról. A tervben gondoskodtak 
róla, hogy a gyorsforgalmi út mentén földút is legyen, ame-
lyen közlekedni lehet, s a kialakuló csomópontokat pedig 
összekötik új utakkal a 2.sz. főúttal is. Az út kiszélesítése 
a meglévő pálya Dunakeszi felé eső oldalán történik, így a 
fóti oldali ingatlanokat, a Hajcsár út mentén, a csomópon-
tokat kivéve nem érintik a munkálatok. Mivel a dunakeszi 
oldalon vannak lakóterületek egészen közel az úthoz, ezért 
arra az oldalra zajvédő (csökkentő) falat is terveztek adott 
szakaszokon, a zajvédelmi előírásoknak megfelelően. A bal-
esetveszély további csökkentése érdekében vadhálót is feszí-
tenek a pályatest mindkét oldalán, s hosszabb szakaszon lesz 
beton elválasztó elem az út közepén, a két irányban haladó 
járművek közötti fizikai elválasztás érdekében. 

A Hajcsár út melletti 30 ha méretű ipari besorolású terület 
használhatósága tekintetében az egyik tulajdonos véleménye 
szerint az út védőtávolsága (ami a tengelytől számítva mind-
két oldalon 100 m, amelyen belül 50 m-es távolságban épü-
let elhelyezése nem támogatott), és a zajhatás jelentősen kor-
látozhatja a földterület használhatóságát. Mind a tervezők, 
mind a jelen lévő Németh József alpolgármester azonban 
igyekezett megnyugtatni az aggodalmát kifejező tulajdonost, 
hogy az építési szabályzatokat az Önkormányzat eleve a hatá-
lyos szabályok szerint adta ki, s e tekintetben nincs változás. 

Egy másik hozzászóló azt hiányolta, hogy a két közúti 
átkelési lehetőséget biztosító csomópont között nincs 
semmilyen átjárhatóság. Sem gyalogosan, sem kerékpár-
ral nem tudnak átjönni az út egyik oldaláról a másikra, 
szükség lenne egy aluljáró is. (Nem beszélve az örvende-
tesen szaporodó lovasok helyzetéről, akik így beszorulnak 
szűk területekre – a szerk.). A beruházó jelezte, hogy ilyen 
irányú igény nem jelentkezett egyik Önkormányzatnál 
sem, valamint a Hatóság is megerősítette, hogy a két cso-
mópont közötti mintegy 2 km-es távolság az átlagos au-
tópálya csomóponti távolságokhoz képest egészen kicsi, a 
kerülés tekintetében.

Egyetlen kérdésre nem kaptunk választ, hogy bár a tervek 
készen állnak és a kisajátítások sem okozhatnak fennakadást 
az útépítés megkezdésében, azonban a tényleges kivitelezői 
munka elindulásának konkrét időpontja még nincs megha-
tározva. Beruházó képviselője jelezte, hogy a kivitelezéshez 
való előkészületeket végzi, amennyiben a kivitelezés elindul, 
az Önkormányzatok, a lakosok azonnal értesítést kapnak. 
A két minket érintő csomópont kivetített tervrajzát lefény-
képeztük, s most kedves olvasóink elé tárjuk.

Windhager Károly

Vállalok
villanyszerelést, villanyóra kiépítést 
ELMÜ ügyintézéssel, lakásfelújítást, 

hibaelhárítást, bojler javítást, bizton-
ságtechnikai méréseket.

Tel: 06-30/ 98 94 400

Hirdetés
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közélet

A 2011-es népszámlálásnál 238 fő vallotta magát roma nemzetiségűnek, ám feltehetően azért ennél többen tartoz-
nak ehhez a népcsoporthoz Fóton.

tevékeny a roMa önkorMányzat

A Roma Önkormányzat vezetősége: Németh Richard el-
nök, és a két alelnök Kőfalvi Csaba István és Kovács Antal 
Máté a megválasztásukat követően azonnal nagy lendülettel 
láttak munkához. Egy hónapon belül, 2014. november 12-
én közmeghallgatást tartottak, ahol bemutatták, megvitat-
ták ciklustervüket, melynek két alapgondolata volt.

Az egyik célkitűzés, hogy a roma közösség legyen aktív és segí-
tőkész Fót teljes területén a város gondjainak orvoslásában, ve-
gyenek részt a közéletben és járuljanak hozzá Fót fejlődéséhez. 
A másik alapgondolat a romák helyzetének javítása, kul-
túrájuk megtartása, átadása a fiataloknak, melyen be-
lül elsődleges a zene, a tánc és a roma nyelv megtartása. 
Hassanak oda, hogy a romák is egészségesebb életmódot 
éljenek, környezetüket szükség szerint tegyék rendbe. Mű-
ködjenek együtt céljaik elérése érdekében a Kincső Roma 
Felzárkóztatás Egyesülettel, ezen túl minden Fóton érdekelt 
szervezettel, az önkormányzattal, a rendőrséggel, a helyi ci-
vil szervezetekkel. Vegyék föl a kapcsolatot más települések 
Roma Önkormányzatával is a tapasztalatok átvétele, esetle-
ges együttműködési lehetőségek kialakítása céljából. 

Céljaik elérése érdekében szerveznek rendszeresen rendez-
vényeket, ahová hívják a romákat és a nem romákat is.
Tevékenységük eredményeiről, terveikről folyamatosan be 
kívánnak számolni a lakosság előtt, ezért együttműködési 
szerződést is kötöttek a Fóti Hírnök kiadójával, a lapban 
történő rendszeres megjelenés érdekében. 

A fentiek szellemében részt is vettek például a nyári Para-
dicsom Fesztiválon, ahol sátrat állítottak, főztek és a fia-
talokból álló tánccsoportjuk színpadi szereplést is vállalt, 
melyhez meghívták a Szilvási Gipsy Folk Band zenekart is.

Négy alkalomból álló, esetenként 2x45 perces programso-
rozatot indítottak, melynek célja tánctanítás hivatalos tánc-
tanárok bevonásával, előadásokkal a roma nép vándorlásá-
ról, a lovári nyelv fejlődéséről. Az előadássorozat része volt 
a gasztronómiai bemutató is, ahol roma ételekkel kínálták a 
résztvevőket. A vezetőség úgy látja, hogy elsősorban a gyere-
keknek van a legnagyobb szükségük ezekre a foglalkozások-
ra, hogy identitásuk erősödjön, és aroma hagyományokba 
belenőhessenek, megtanulják a nyelvet, a táncokat, s velük 
született képességeiket fejleszthessék. 

Jövő évi terveikben is első helyen áll a fiatalokkal való tö-
rődés. Segíteni kívánják őket az iskolai előmenetelükben, és 
folytatni kívánják a hagyományos zenei és táncművészet el-
sajátítását, de terveznek kirándulásokat és sportnapot is. Sok 
mindent szeretnének, aminek akadálya azonban az igen szűk 
költségvetés. Van mit behozniuk, mivel az előző ciklusban 
nem is volt Fóton Roma Önkormányzat. Most egy lendü-
letes, igen fiatal vezetőséget választott a roma közösség, ami 
szokatlan az idősek tiszteletére épült társadalomban, de a ki-
töréshez lehet, hogy éppen ez vezet a célhoz. Ahogy elmond-
ták, a fiatal is, ha tud bizonyítani, megszerezheti a megbecsü-
lést, lehet szava, ha látják az eredményességet.

Az elnök: Németh Richard 25 éves, építési vállalkozó, egy 
gyermeke van. Alelnök: Kovács Máté, szintén 25 éves fiatal, 
két gyermek édesapja. Ő egy nagy hagyományokkal bíró, 
igen ismert zenész-táncos családból származik, maga is ze-
nész lett. Az ütős hangszerek világával Spanyolországban és 
Egyiptomban is hónapokon keresztül ismerkedett. Jelenleg 
a Somnakaj musicalban játszik többek közt Szakcsi Lakatos 
Béla, Szirtes Edina Mókus, Kathy-Horváth Lajos és más 
neves művészek társaságában.

November 30-án zárult le a Művelődési Házban rendezett 
előadássorozat, melyen a vendégtáncosok részvételével foly-
tatták a táncoktatást, megkóstolták a paradicsomos töltött 
káposztát szabolcsiasan, valamint a roma lecsót. Németh Ri-
chard elnök megnyitó beszédét követően szót kapott Holló 
Miklós, az ESZEI Családsegítő Szolgálatának munkatársa, 
aki a Szolgálat által nyújtott lehetőségeket ismertette, töb-
bek közt friss munkalehetőségekről is beszámolt. Vendég 
tánctanárként vett részt Balogh Zsolt és kisfia, Dominik, 
akit a Fölszállott a Páva egyik középdöntőjéből ismerhet-
tünk. A rendkívül jó hangulatú esten még két gyakorlásra 
érkezett népdalkörös hölgy is átjött egy táncra, mellyel igen 
nagy tapsot arattak. 

Első alkalommal tartottak Mikulás ünnepséget a Németh Kál-
mán Iskolában a szervezők RomaMiku néven, ahol minden 
roma gyerek kapott ajándékcsomagot a Mikulástól, s még egy 
kis táncbemutatót is szerveztek a fiataloknak a rendezők. Kö-
szönik a szervezők a Fóti Óriásperec Kft által küldött briós sü-
teményeket, amiket a gyerekeket jóízűen elfogyasztottak.

Karácsony közeledtével a Roma Önkormányzat is állít kará-
csonyfát. Egy meghitt hangulatú rendezvényt szerveznek, előa-
dással, énekkel, gyerekeknek, szülőknek, nem csak romákat. 
Friss házi kaláccsal, teával, kakaóval várják az érdeklődőket.

WindhagerKároly

A Városi Könyvtár hírei: 
 

December 8-23-ig megbocsájtás heteket tartunk könyvtárainkban. 
/A késedelmes könyveket mindenki késedelmi díj megfizetése nélkül hozhatja vissza./ 

December hónapban lehetőség nyílik megtekinteni és megvásárolni a Népművészeti Szakközépiskola 
diákjainak keramikus munkáit. 

December 11. 18.00 - Borka Zsolt és vendégei zenés karácsonyi est.     Fiókkönyvtár Kisalag 

December 19. 13:30-19:30 Karácsonyi kézműves foglalkozás      Gyerekrészleg 

Január 16. 9:30-12:30 kézműves foglalkozás         Fiókkönyvtár Kisalag 

Könyvtárunk december 24-től január 4-ig ZÁRVA TART. Nyitás: január 5-én. 

Minden kedves Olvasónknak Békés Karácsonyt és Boldog Újévet kívánunk: Könyvtárosok 

„Nagykarácsony immár eljő, 
                                           érkezik az újesztendő. 

                                                   Míg a mező dermed, fázik, 
                         a zöld fenyves csak pompázik.” 

Németh Richárd és Kovács Máté

Zenekar az oktatáson Kovács Máté táncot oktat

Megjött a Mikulás 

Novemberben is volt piac 
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nevelés-oktatás
tenIsz és lovaglás a Fáy andrás Iskolában

Az Emberi Erőforrás Minisztérium Sportért Felelős Állam-
titkársága által indított „A Sport Legyen a Tied!” projekt 
bemutatóját tartotta a Fáy Iskolában, november végén a 
Magyar Diáksport Szövetség, melyet ez alkalommal Máthé 
Vivien osztályvezető képviselt.
Eich László tankerületi vezető jelenlétében adták át a tenisz 
eszközcsomagot a Fáy András Általános Iskolának, egyúttal 
egy tenisz és egy tollaslabda bemutatót is tartva a gyerekek-
nek. Az ajándékot a szakági szövetség állította össze, azzal 
a nem titkolt reménnyel, hogy megismerkedve ezekkel a 
sportágakkal, akadnak gyerekek, akik úgy megkedvelik, hogy 
a helyben megalakult tenisz bázis által létesített spotegyesü-
letben is folytatni kívánják majd ezt a sportot. A bemuta-
tót a nemrégen alakult Fóti Ifjúsági Sportegyesület Tenisz 
Szakosztályának szakmai vezetője, Horváth Henrik tartotta. 
Mint megtudtuk, áprilistól szeretnék fogadni a gyerekeket a 
Fót SE labdarúgó pályája melletti tenisz területen, ahol öt 
szabványos pályával rendelkeznek. Addig is azonban az alsó 
tagozaton a mindennapos testnevelés keretein belül kívánnak 
heti-kétheti rendszerben 1-1 tenisz órát tartani az iskolában, 
amihez semmiféle hozzájárulást nem kérnek a szülőktől.
Mivel az iskola már korábban beindította a gyerekek lovas 
oktatását is, megkérdeztük Kakukk Zsolt igazgató urat, mi-
lyen rendszerben történik a lovagoltatás?
Pár évvel ezelőtt igyekeztek beindítani a Nemzeti Lovas progra-
mot. Akkor itt járt nálunk Budai Gyula államtitkár és Dallos 
Gyula örökös magyar díjlovagló bajnok, megtekintették hogyan 
tanítjuk a gyerekeket lovagolni. Sajnos ez a program végül nem 
indult be, mi azonban azóta is folytatjuk. Már a 3. osztályo-
soknál tartunk fölmenő rendszerben. Minden évfolyamon van 
18-20 olyan tanuló, akiknek a szülei igényelték ezt a sportágat. 
Mivel a szomszédságban van egy lovarda, amelyikkel remek kap-
csolatban vagyunk, így jutányosan foglalkoznak velünk. Gyere-
kenként 3000 Ft körüli összeggel kell a szülőknek hozzájárulni 
az oktatáshoz havonta, attól függően hány lovas foglalkozás volt 
az időszakban. Jelent ez terhet az iskolának is, mert ez további 
pedagógust és bért igényel, hiszen amikor a gyerekek a lovardá-
ban vannak, akkor még egy pedagógusra van szükség az iskolá-
ban maradó gyerekek mellett, gyermek felügyelet nélkül ugyanis 
nem maradhat. Szerencsére ezt a plusz költséget fenntartónk, a 
KLIK bevállalta. Egyelőre a negyed osztályig látunk előre, ad-
digra jelenlegi módon folytatódhat a lovas oktatás, ut majdána 
meglátjuk, tudjuk-e a felső tagozaton is folytatni.

MIkulás Műsor

Az iskola remek és eredeti ötlet alapján készült forgatókönyv alapján felnőttekkel előadott műsorral kedveskedtek az iskola 
tanulóinak. A vidám és kedves rendezvényen velünk volt Tuzson Bence országgyűlési képviselő, államtitkár, aki elmondta 
saját gyermekei miatt is átérzi és fontos számára minden iskolai rendezvény. Most azonban az adventi időszakban nem 
kívánt sem helyi, sem országos politikai ügyekről beszélni, így azt januárra halasztottuk.

Kakukk Zsolt, Máthé Vivien és Eich László

Jelképesen kaptunk egy gyermekméretű teniszütőt

Mentsük Meg a repülőt!

Ezúton szeretném (szeretnénk) megkérni a régi és új Garays 
diákokat, szülőket, nagyszülőket és mindazokat, akik tehe-
tik, segítsék adománygyűjtő kezdeményezésünket!
A történet 1970-ben kezdődött. Cselőtei tanár úr az iskola 
diákjaival ellátogatott Dunakeszire, a repülőtérre. Az ő ké-
résének eleget téve Tamás János közreműködésével iskolánk 
megkapta a leselejtezett Rubik Ernő (Kópé) által kifejlesz-
tett R-27-s-nek a legendás kópénak módosított változatát 
az ERTERGOM31-es típusú fém repülőgépet. Az akkori 
szülői munkaközösség tagjai Kozma László, Madarász Zsig-
mond, Erdei György, Turai János, Pektor József néhány 
katona segítségével nem kis erőfeszítéssel 45 évvel ezelőtt 
állították jelenlegi helyére a Garay Iskola főbejáratához a  
mostanra már jelképünkké vált „Repülőt”. 
Eddig állta a sarat, a viszontagságokat, de az idő vasfoga 
bizony szépen kikezdte, megtépázta. Felújításra vár! Ezért 
kérem, kérjük, akinek lehetősége engedi, támogassa adomá-
nyával gyűjtéskezdeményezésünket. „ FILLÉRBŐL LESZ 
A FORINT” és sok kicsi bizony sokra megy. 
Adományát személyesen befizetheti a Fóti Takarék Szövet-
kezet pénztárában, vagy átutalással az alábbi számlaszámra: 

66000028-15403461 Garay Diákokért Alapítvány
A megjegyzésben kérjük feltűntetni az adományozó 

nevét és a: Repülő felújítására.

Ha bővebb információra van szüksége az adomány befize-
tésével kapcsolatban, elérhető vagyok az alábbi címen és 
telefonszámon: 
2151 Fót, Csaba u. 20., vagy Attila u. 61. (Fodrászüzlet), 
06-70/259-7029.
(Lehetőség van nekem is átadni az adományukat, melyet én 
személyesen eljuttatok az Alapítvány részére.)
Minden jó szándékú embertársamnak előre is köszönöm, 
köszönjük segítségét e jó cél érdekében.
Tisztelettel egykori TIZEK-SZMK nevében

Varga Jánosné Babi

az elengedés küszöbén

Amikor az ember 4 évig dolgozik egy kis csapattal, nehéz 
szívvel engedi tovább útjára őket. Hiszen „csiszolta” őket 
értékrendje szerint, miközben nagyon szívéhez nőnek. A 
pályakezdőt a lelkesedés hajtja, s ez később is megmarad, de 
az évek során megtelik tudatos tartalommal.
Fontos, hogy mit és hogyan tanulunk, de a gyermek szemé-
lyiség jegyeinek jó irányú fejlődése érdekében éppoly fontos 
az egészséges önbizalom és a belső béke megteremtése is. En-
nek megteremtésére törekszünk. Persze a sikerek megélése is 
nagyon fontos, hiszen ez ad erőt nehézségek leküzdéséhez.
Nekünk, pedagógusoknak keresnünk kell azokat a lehetősé-
geket, ahol plusz sikerélményhez juttathatjuk tanítványainkat, 
mindenkit a maga legerősebb területein. Különböző tanul-
mányi versenyeken, rajzpályázatokon, vagy a sport területén. 
Tanítványaimat képességük ismeretében készítem fel ezekre 
a megmérettetésekre. Eredményeik és az évek bizonyítják, 
hogy a befektetett munka, a türelem előbb-utóbb meghozza 
gyümölcsét. Mindennek ára van. A siker ára a szorgalom és a 
kitartás. De mi a siker? Egy belső elégedettség. Ha megtettél 
minden tőled telhetőt, elégedett lehetsz önmagaddal.

A mindennapi kihívások teljesítése is hozhat sikereket. De 
hogy igazán tudjunk örülni magunk és társaink eredménye-
inek, meg kell tanulnunk az elfogadást és a felelősségválla-
lást a közösség felé. Az út sokszor nem könnyű, de izgalmas. 
Szükség van a befelé fordulásra, lenyugvásra is. Ennek szel-
lemében dolgozunk együtt. A belső harmónia kialakulásá-
hoz az kell, hogy megérezzék: mindenki fontos a közösség 
életében. Ha az egyéni és a közösségi érdek találkozik, egy-
ségbe kerül, akkor jól végeztük a dolgunkat.
A gyermek fő feladata az iskolában a tanulás. A pedagógusé pe-
dig a támogatás, megerősítés és segítés az útkeresés folyamán.
A 4. osztályban a tanulók az informatika és a nyelvórák 
megjelenésével ízelítőt kapnak a „felsős” életből is.
Mindig nagy megelégedéssel és „anyai” büszkeség tölt el fel-
sős „betanító” kollégáim visszajelzése tanítványaim munkához 
való hozzáállásáról. Ez visszacsatolás, hogy jó úton haladunk.
A gyermek nevelése, tanítása felelősségteljes és nagyon 
nemes hivatás anyának és pedagógusnak egyaránt. Sok 
munkával, sok nehézséggel, nagy felelősséggel és sok-sok 
örömmel jár. Ezért nehéz őket elengedni. De nem mennek 
el nyom nélkül: közben mi is változunk, fejlődünk, és sze-
rencsére szeptemberben jön egy következő kis csapat, egy 
újabb lehetőség, egy újabb kihívás.

Bódisné Danyi Magdolna 4-es osztályfőnök

Földterületet vennék
100 Ft/m2 áron Fóton

Aki már egyszer felhívott, de nem tudtam 
visszahívni, legyen szíves hívjon újra!

06-30-335-9050

Hirdetés
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a MI sulInk, ahova szívesen Járunk!
Az elmúlt hónapban két jelentős, más intézmények diákjait is 
érintő esemény zajlott iskolánkban. November 6-án délután 
a tornaterem adott otthont a Népdaléneklési versenynek. 
A teltházas programon vendégül láttuk a Fóti Ökumenikus 
Általános Iskola és Gimnázium tanulóit is. A színvonalas ver-
senyt követően a Fóti Asszonykórus műsorát hallgathattuk, 
majd táncház zárta a jó hangulatú estet. November 13-án pe-
dig a 47. Fóti Ősz Vers-és prózamondó versenyre érkezett 
120 versenyző, hogy hét külön kategóriában mérje össze tu-
dását. A gyönyörűen dekorált termekben igazán színvonalas 
előadásoknak örülhetett a zsűri és a közönség.
Iskolánkban az őszi szünet ideje alatt megújult az első emelet 
aljzata, valamint a tanári szoba világítását is sikerült korszerűsí-
teni. Mindkét beruházás fontos lépés az épület teljes felújítása 
felé vezető úton. Az őszi szünetet követően ismét papírgyűjtést 
szervezett az iskola. A tanárok, diákok és szüleik lelkesedésének 
hála, két konténert is sikerült megtölteni papírral. Ennek az ak-

ciónak kettős célja van, egyrészt felhívja a figyelmet az újrahasznosítás fontosságára (iskolánkban évek óta szelektív hulladék-
gyűjtés folyik), másrészt az osztályok pénzt kapnak a leadott papír tömegének arányában. Ez egyfajta verseny is az osztályok 
között, valamint a kapott összeg az osztálypénzt gyarapítja. Köszönet az egész akció „motorjának”, Forgács Sándorné, Kati 
néninek, a lelkesen pakoló 6. osztályos fiúknak, valamint a mérésben segédkező szülőknek és pedagógusoknak!
November 7-én folytatódott a leendő elsősöknek szervezett Manósuli. Miután az óvodások a játékos torna után elhagyták a 
tornatermet, ott előkerült a röplabdaháló, és négy csapat részvételével megkezdődött az Őszi Kupa elnevezésű röplabdatorna. 
A Balogh Andrásné, Márti néni által évek óta szervezett torna őszi fordulójára négy csapat nevezett. Ebből egy hagyományo-
san a tanárok csapata volt, kettő pedig öreg diákokból szerveződött, akik mind ebben az iskolában szerették meg ezt a nagysze-
rű sportot. A negyedik csapat meghívottként vett részt, és a bemutatkozásuk annyira jól sikerült, hogy meg is nyerték a tornát. 
November második hetében az osztályok iskolatakarításon vettek részt, így rendezett udvarral és környezettel várhattuk a 
szavalóverseny résztvevőit. November 16-án egy érdekes, újszerű rendezvény zajlott az iskolában. A Szitakötő bázisiskolája-
ként vettünk részt a folyóirat utolsó számához kapcsolódó Varázsjogar című programon. Ebben tanulók, szülők, tanárok, 
civilek vettek részt, és érdekes, a diákok jogaival kapcsolatos feladatokat kaptak, amivel csoportmunkában kellett foglal-
kozniuk. November 19-én diákközgyűlés volt, ahol ugyancsak „a diákjogok” volt a téma, valamint megfogalmazhatták a 
gyerekek az iskola működésével kapcsolatos kérdéseiket, véleményüket. November 20-án, délután a felső tagozatos tanu-
lóknak sulibulit rendeztünk. A jó hangulatú MikuWeen buli első két órájára a felsősök a negyedikeseket is vendégül látták. 

Németh Kálmán Ált. Isk. és AMI SzMK

tervek a küszöbön

Csak ülök csöndben a pénteki utolsó órámon és a hétvé-
gémen gondolkozva, szememmel az ablak üvegén lecsorgó 
esőcseppeket követem. Mielőtt azonban eljutnék a szombat 
megtervezéséig, eszembe jut a mai nap.
Ma a főépületbe a 3., 4. és 5. osztályos tanulóink érkeznek, 
hogy részt vegyenek az angol nyelvi délutánon, amit az an-
golos tanárnők, Heni néni, Emese néni, Márti néni és Vali 
néni szerveznek. Az idei téma Wales. Kézműveskedéssel, já-
tékkal és énekekkel teszik a kicsik számára még érdekesebbé 
az alkalmat. Az esemény párja a német délután volt, amit 
két héttel ezelőtt szerveztek a németes tanárnők, Anna néni 
és Eszter néni. A Márton napi téma jóvoltából, a diákok az 
ünnepre emlékeztető lámpásokat készítettek. Ezeken a dél-
utánokon azon kívül, hogy a gyerekek megismernek egy-
egy ünnepet, vagy országot, tanórán kívül is alkalmazhatják 
és fejleszthetik a már meglévő tudásukat. 
Ahogy továbbszállnak a gondolataim, eszembe jut a szom-
bat este. Az este, amire a 12. osztály már tavaly óta készül. 
Az este, ami tele van izgalmakkal. Az este, ahol minden 
szem egy osztályra szegeződik. Az este, amit követően az 
osztály minden tagjának kabátján egy-egy szalag fogja jel-
képezni az hovatartozásukat. Ez az alkalom a szalagavató. 
A gimnázium egyik legmeghatározóbb ünnepének számító 

eseményt a lelkészi és igazgatói beszéd, illetve a szalagtűzés 
kezdi, majd az osztály táncai következnek: a néptánc, a vá-
lasztott tánc, és az est fénypontjaként, a keringő. A lányok 
gyönyörűen csillogó ruhában, a fiúk pedig elegáns frakkban 
suhannak a táncparketten. Az alkalom végén felkérik roko-
naikat, tanáraikat, barátaikat egy-egy táncra.
Nézem a csöndes esőt és eszembe jut, hogy hamarosan a 
hópelyheket fogom szemlélni a meleg teremből. Mindjárt 
itt az advent, és vele együtt az Adventi vásár. Iskolánk éle-
tében az egyik legnagyobb esemény, amikor sok diák, tanár 
és hozzátartozó egybe gyülekezik, hogy együtt lehessen egy 
jó hangulatú vásári forgatagban. Ilyenkor a diákok saját 
készítésű kézműves termékeivel, zsúfolásig telnek a felső 
tagozat folyosóin felállított asztalok, a gimnáziumi részen 
pedig büfé, gyermekmegőrző, és ruhatár várja az érdeklő-
dőket. Óránként pedig rövid műsorszámok kölcsönöznek 
igazi karácsonyi hangulatot az alkalomnak.
A csengő hangja riaszt fel gondolataim sodrásából. Hosszú, 
de ugyanakkor csodálatos hétvége elé nézek. Úgy érzem 
magam, mint egy küszöbön álló ember, aki hátranézve bú-
csúzik az ősztől, de léptei már a télbe tartanak.

Arany Kincső - Ökumenikus Iskola

koncertet adott a zeneIskola

Nagysikerű jótékonysági koncert volt a Vörösmarty Műve-
lődési Házban 2015. november 13-án. A Fóti Zeneiskola 
tanárai, diákjai és volt diákjai adtak hangversenyt, mely  tar-
talmas kikapcsolódást jelentett a szép számmal megjelenő 
szülők, gyermekek, vendégek számára. 
A koncert Kovács György trombitaművész-tanár által irányí-
tott Rézfúvós együttes könnyedebb hangvételű műsorával 
kezdődött. Ezután Bódis Áron Paganini és Tarrega egy-egy 
szép művét szólaltatta meg gitárján. A Tamási testvérpár, 
Zsófi (fuvola), és Eszter (zongora) előadásában „ A Pán fuvo-
lája” című bensőséges kamarazenei darab következett. A híres 
barokk zeneszerző, Scarlatti két elegáns gitár szonátáját Pénz-

es Csilla és Réthelyi Piroska kamaraművész gitártanárok játszották megidézve a kor hangulatát. Majd Dányi Árpád és Hegyes 
Ádám zongoraművész tanárok Dohnányi Ernő egyik keringőjét adták elő négykezes, virtuóz előadásban. A hangverseny 
félidejében az éppen hetven éve New Yorkban elhunyt Bartók Béláról emlékezett meg Gedai György zeneiskolai tanár. Ezután 
a zeneszerző alkotásai közül a Parasztdal című, népzenei motívumokból építkező művét Péterffy Barnabás játszotta el zongo-
rán. A pedagógiai célzattal íródott 44 hegedű duóból pedig 6, szintén ismert dallamokból építkező szép, változatos karakterű 
számok hangzottak el Szántó Ilona és Láng András kamaraművész-tanárok előadásában. Majd a francia, romantikus szerző, 
C. Franck grandiózus Á-dúr zongora-fuvola szonátájának III. és IV. tételét hallhattuk iskolánk két egykori növendékének Ge-
dai Ágoston orgonaművész és Gedai Eszter fuvolista, negyedéves egyetemi hallgató lenyűgöző előadásában. A műsor Dányi 
Árpád és Hegyes Ádám J. Brahms nagyon vidám hangulatú, négykezes változatú, ismert VIII. és V. Magyar táncaival zárult.
Az önkéntes adományokból származó anyagi forrást a hangszerei karbantartására és újak vásárlására (elektromos zongora) 
kívánja fordítani az intézmény. Köszönjük mindenki támogatását, az előző két jótékonysági koncert bevételével együtt 280 
ezer forint gyűlt össze. Külön köszönjük Szécsi Csilla és Bíró Zoltán önzetlen adakozását.
Aki szeretné támogatni az iskola alapítványát, köszönettel fogadjuk, a számlaszám a következő: 66000028-15419947

Gedai György int.vez.-h.
a Fóti Dal Alapítvány titkára

„Jót tennI Jó” saJtótáJékoztató Fóton!
A Médiaszolgáltatás-támo-
gató és Vagyonkezelő Alap 
(MTVA) november 16-án 
sajtótájékoztatón jelentet-
te be, hogy a közmédia a 
„Jónak lenni jó!” című jó-
tékonysági kampányával 
2015-ben a Nemzetközi 
Gyermekmentő Szolgálat 
(NGYSZ) tevékenységét támogatja.
A közmédia képviseletében Dobos Menyhért, a Duna Média-
szolgáltató Zrt. vezérigazgatója a sajtótájékoztatón kifejtette: a 
közmédia számára fontos a társadalmi felelősségvállalás, a hát-
rányos helyzetűek, az elesettek – és különösen – a gyermekek 
segítése. Edvi Péter nem tudott jelen lenni, de skype és kivetítő 
segítségével elmondta, mi vezérli a Nemzetközi Gyermekmen-
tő Szolgálatot, s hogyan kívánják a rászorult gyermekek javára 
fordítani az adományokat. Bejelentette, hogy Lewis Hamilton, 
Forma 1-es világbajnok egy overállját ajánlotta fel árverezésre 
a jótékonysági akcióhoz kapcsolódva. A szomorú párizsi ese-
mények hatására az NGYSZ úgy döntött, hogy minden ál-
dozat családjának egy karácsonyi csomagot küld. Az MTVA 
Nemzetiségi, Külhoni és Kiemelt Projektek Főszerkesztőségé-

nek vezetője, Siklósi Beatrix, 
elmondta: „December 13-án, 
vasárnap, egész napos műsor-
folyammal várják az érdek-
lődőket a közmédia minden 
csatornáján a Jónak lenni jó! 
akció utolsó napján.” 
A programhoz csatlakozott 
Magyar Cirkusz és Varieté-t 

Fekete Péter felelős miniszteri biztos, a Magyar Vízilabda 
Szövetséget Kemény Dénes, a Magyar Vízilabda Szövetség 
elnöke, a Nemzeti Kézilabda Akadémiát Mocsai Tamás me-
nedzser-igazgató képviselte. A közmédia immár negyedik 
alkalommal indított gyűjtést. 2012-ben a Dévai Szent Fe-
renc Alapítványt közel 100 millióval, 2013-ban a Katolikus 
Karitászt csaknem 120 millió forinttal sikerült támogatni, 
2014-ben a Magyar Ökumenikus Segélyszervezetet segítet-
te ez a kampány, mintegy 170 millió forintos gyűjtéssel.

Adományvonal: 13600/05 egy telefonhívás vagy egy 
SMS = 250 Ft, Adomány számlaszám:  OTP BANK 

11794008 - 20022002
IBAN: hU93 1179 4008 2002 2002 0000 0000, 

SWIFT: OTPVhUhB

Dányi Árpád és Hegyes Ádám

Köszönetnyilvánítás
Szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, 

akik fiúnkat, ifj. Baffia Lajost utolsó útjára 
elkísérték és gyászunkban velünk voltak.

Szülei, felesége Éva és fia Balázs

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
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orbán vIktor európa erős eMbere

December 2-án 
hozták nyilvános-
ságra, hogy a Poli-
tico a legnagyobb 
befolyással rendel-
kező politikusok 
rangsorában Or-
bán Viktor magyar 
miniszterelnököt 
helyezte az első 
helyre. A lap meg-

állapításait nem teljes tartalmában idézzük.
„Orbán Viktort ma nem lehet figyelmen kívül hagyni, ami 
nem kis teljesítmény egy tízmilliós, természetes erőforrá-
sokkal alig rendelkező közép-európai állam vezetőjétől. Le-
het szeretni vagy gyűlölni – és a legtöbben vagy így, vagy 
úgy, de viszonyulnak hozzá – de nem lehet rá nem odafi-
gyelni. …  Orbán egyszerre alakítja az európai korszellemet 
és illeszkedik hozzá, … Azzal a döntéssel, hogy szögesdrót 
kerítést emelt a határon és vízágyúkat helyezett készenlétbe, 
megváltoztatta a menekült-kérdésről szóló vita irányát: az 
elszállásolásuk helyett a menekülthullám megállítása került 
középpontba. Erkölcsi imperalizmusnak nevezte Német-
ország egyoldalú döntését a határok megnyitásáról, amivel 
Európa többi részét is arra kényszerítették, hogy kövessék a 
német gyakorlatot. …
A magyarok zavarba hozták az unió bölcseit: bármilyen ne-
héz is volt elismerniük, bármennyire is ódzkodtak Orbán ret-
orikájától, mégis ő volt az, aki betartotta az uniós jogszabá-
lyokat, amikor az olasz, görög és francia példával ellentétben 
nem engedte át a határokon a bevándorlók áradatát. „A ha-
tárok védelme nemzeti felelősség” - mondta egy júniusi kon-
ferencián. „Egy államnak meg kell védenie a saját határait. 
Nem hiszek egy európai megoldásban.” Az európai vezetők 
akkor ki akarták közösíteni, ma viszont ő az európai mainst-
ream jobboldal talizmánja. Mindenki Orbánt másolja!
Az orbáni politika az új európai norma. Orbáni hangokat 
lehet hallani a francia szélsőjobb-szerű Nemzeti Fronttól, a 
spanyol baloldali Podemostól, Lengyelország új konzerva-
tív vezetésétől, a szocialista olasz miniszterelnöktől, Matteo 
Renzitől, a brit toryktól, sőt még Trumptól is Amerikában.

Orbán úttörő volt ezen a területen. Az orbáni gyakorlat a 
nemzeti érdekek kérlelhetetlen védelme és a nyílt bizalmat-
lanság az európai intézményrendszerrel szemben. Azoknak 
a fenntartásait közvetíti, akiket régen munkásosztálynak 
és parasztoknak neveztek, akik elkeseredettek a gazdasági 
válság miatt, és eltávolodtak a politikai elittől. Egy olyan 
gazdasági populista, aki az erőteljes állami szerepvállalás 
pártján áll, társadalmi szempontból pedig konzervatív. Ke-
resztény értékekre hivatkozik, és nyílt megvetéssel beszél a 
hanyatló nyugati társadalmakról, a liberális elitről, a médi-
áról és a mohó bankárokról. „A legtöbb európai országban 
szakadék van az emberek véleménye és az elit politikai céljai 
között” – mondta nemrég magyar diplomatáknak. …
Ahogy politikai pályafutása során többször is, Orbán ismét 
egy történelmi pillanatot tudott megragadni. Lehet oppor-
tunistának nevezni, de annyi bizonyos, hogy az orbáni poli-
tika figyelemreméltó, hatékony és a példája ragadós.”

Aláírásgyűjtés Fóton az EU migrációs eljárása ellen

a kreadance s.e. táncosaI Idén Is a dobogó 
csúcsára állhattak a WadF vIlágbaJnokságon

KALMÁR ELEONÓRA és CSABA ÁRPÁD modern tánc 
csoportja az országos bajnoki címek, különdíjak és Európa- 
bajnoki győzelmek mellett, 2015-ben is sikert aratott a több 
mint 6000 táncos részvétel, Csehországban megrendezett 
WADF világversenyen.  A KREADANCE S.E. Krea Kids 
junior csoportja modern tánc kategóriában a 3. világbajno-
ki címét szerezte meg, további két koreográfiájuk egy igazán 
kemény nemzetközi mezőnyben az előkelő II. helyen végzett.
Valóra vált egy álom a gyermekek számára, hiszen a győzel-
mi mámor közepette könnyeikkel küszködve vehették át a 
Világbajnoki érmeket.
KALMÁR ELEONÓRA, a Kreadance alapítója, művésze-
ti vezetője és koreográfusa, valamint CSABA ÁRPÁD ko-
reográfus – méltán lehetnek büszkék tanítványaikra, ragyo-
góan teljesítettek a növendékek.
A versenyzés mellett kikapcsolódásra is volt lehetősége a 
gyermekeknek, hiszen egy igazi aquaparkban csúszdázhat-
tak, lézer harcolhattak és egy IQ parkot is meglátogattak.Az 
angol nyelv gyakorlására is lehetősége nyílt a gyermekeknek, hiszen ezen a nyelven 
lehetett kommunikálni. Hatalmas az öröm és  köszönet a helyszíni és az itthoni 
drukkolásért. Nagy volt a meglepetés, mikor hajnali hazaérkezésükkor a szülők 
szerpentinnel, kölyökpezsgővel és tűzijátékkal várták haza a bajnokokat. 
Egy tanítvány szavait idézzük:„Jó kis kaland volt a világbajnokság, nagyon örülünk, 
hogy részt vehettünk rajta. Sokat is edzettünk érte és hálásak vagyunk Nórinak és 
Árpinak, hogy ilyen magas színvonalon tanítanak minket és szárnyaik alatt belőlünk 
is eredményes táncos lett.”

Szép volt KREADANCE!
Továbbra is várják a jelentkezőket, hobbi és versenyző csoportjaikba.
Info: Kalmár Eleonóra / 06-30-243-8600
www.kreadance.hu, kreadance2006@gmail.com

A VILÁGBAJNOK CSAPAT

Kalmár Dorina
Csúzi Jusztina
Erdős Barbara
Belovai Luca
Molnár Sára
Józsa Dorina

Szalai Lili
Polacsek Petra
Doma Réka

(csapatban világbajnoki II. helyezés )

ÁllÁs ajÁnlat
A Fóti Ökumenikus Általános Iskola és Gimnázium

4 órás rehabilitációs ellátásban részesülő férfi munkaerőt keres könnyű fizikai, főként kerti 
munkákra. Az önéletrajzokat az alábbi címre várjuk: FÖKE 2151 Fót, Vörösmarty u. 4.



Adventi programjaink

December 19. szombat,16.00-18:00  Mindenki Karácsonya
Helyszín:  Kisalagi Közösségi Ház (Fót, Béke u.33.)

15:00 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 
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

Szalagavatót tartott a Népművészeti Középiskola


