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FÓT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK INGYENES, KÖZÉLETI HAVILAPJA
VI. ÉVFOLYAM, 1. szám, 2016. JANUÁR

Ezzel a képpel hívjuk föl a figyelmet a farsangi 
időszakra, mely a Gödöllő-Vác Térségi 

Vízgazdálkodási Társulat évzáró közgyűlésén készült.

A rendezvény a Fáy Présházban zajlott, a táncosok 
a Népművészeti Középiskola növendékei, akik 

fellépése az eseményt ünnepélyessé és vidámmá 
tette, s kapcsolódott Pásztor Béla, Veresegyház 

polgármestere köszöntéséhez.
Az eseményről részletesebb beszámolót  közlünk lapunk 9. oldalán.
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 Kiadja Fót Város Önkormányzatának megbízásából a Windhager Kft. Decens Kiadója.
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Hírnök

BoldogaBB 2016-os Évet!

Be nem tartott újévi fogadalmak helyett gondoljuk végig, életünkben mi a fontos, s igyekezzünk 
annak megfelelően élni. Rosszul rangsorolunk, hajszoljuk magunkat kevésbé fontos dolgok miatt, 
lehetetlen célokat tűzünk ki magunk elé és belerokkanunk, ha nem érjük el. Közben szalad az 

idő, mi pörgetjük fel, mert elmegyünk jelentéktelennek  tűnő - ám  az élet értelmét adó - dolgok mellett. 
Hátat fordítunk a hitnek, hagyjuk lazulni a családi- és baráti kötelékeket, nem beszélgetünk eleget, 
nem mi olvasunk mesét a gyereknek, unokának - a televízió nem helyettesítheti ezt. Nem tanítjuk meg 
olvasni a gyerekeinket, gyilkoljuk a magyar nyelvet, nemzeti kincsünket és megmaradásunk zálogát. 
Szívleljük meg a Fóton élő Pintér Örzse Új Évre című versét!

Gyorsuló időben
elhagytunk egy évet,
újrakezdés s búcsúzás
szinte összeérnek.
Torlódó teendők
sodornak sebesen,
kapkodó kezeddel
fogódzót keresel,
próbálod elkapni
az élet fonalát,
s érzed, hogy súrlódón
a tenyeredbe vág.
Elengeded, de mégis
fájón serken a vér,
véres a nehezen
megszerzett kenyér…

S mire tudatodig ér,
rohan tovább a láb,
a kapkodó gondolat,
megállni - tűnő vágy.
Hajt igénytelen igény,
forog a mókuskerék,
s résein át a világ
széteső töredék.
Villannak tájak, arcok,
érzések és képek,
egyszer volt remények
s a futás nem ér véget. 
Meg kéne találnod,
merre van a „lényeg”,
mert e forgatagban
eltűnik az élet.
A nagy rohanásban
lépsz tegnapból holnapba
és közte van az élet
- az elveszített ma.

Látsz hulló csillagot,
de nem látod az eget,
 és nem érheted el 
a feléd nyújtott kezet.

Csak röppenő szavak
jutnak a családnak,
de már nem láthatod, 
ha célba találnak.
Idegenül néz rád 
felnőtt gyermeked,
ha kezed nem fogja,
őt is elvesztheted…
Nem ízlik a kenyér,
de valamit innál,
mert nincs keservesebb
a magányos kínnál. 
Homályos elméd 
a régmúltban kutat
s titkon azt kívánod,
véget érjen utad…

Mivé lettél ember?
Megállj! Nézz az égre!
és kérdezd meg csendesen:
Mondd, Uram, mi végre ?
S ha hagyod, hogy belül
a lelked kiáltson,
megértheted lassan,
mért vagy e világon.
És mostantól figyelj
a csendes belső szóra,
s meglátod, nem szalad
oly gyorsan az óra !

Rendezd gondolatod,
emeld a lelkedet,
szép magyar szóra 
tanítsd gyermekedet.
Kérd fentről az áldást
a szegetlen kenyérre
és hívd meg az Urat
családi ebédre.
Köszönésedben is 
benne legyen Isten,
mert kinek hite nincs 
semmije sincsen.

Tartsd össze családod
okosan szeretve,
tudd, hogy ezzel gondolsz 
az egész nemzetre.
Ülj ki a ház elé,
falusi kispadra,
telj el nyugalommal 
a gazdát hallgatva.
Magad főzte étked 
költsd el társaságban,
lásd a jót s a szépet
e kusza világban.
Ne légy keserű, ha a 
várt siker elmarad,
ezzel talán nagyobb
bajtól óvtad meg magad.
Hagyj időt magadnak
néha megpihenni,
a csendet hallgatni,
jelet észrevenni.

Lásd végre, hogy te vagy
a mindenség egy része,
és benned is ott van
a mindenség egésze.
Fentről kérj tanácsot,
hited meg ne tagadd,
hit és elvek nélkül
elveszíted magad.
Becsületed s elveid
szilárdak legyenek,
becsüld meg barátod,
tiszteld nemzetedet,
őrizd csodás nyelved
benne van az élet
szolgáld magyarságod,
így lesz majd ÚJ éved!

2011. december 31. Dobronhegy
Pintér Örzse

gróf apponyi franciska szoBrát avatjuk március 15-Én, 
az óvodakertBen

Fót Város Önkormányzata úgy döntött, hogy a te-
lepülés életében meghatározó szerepet játszó gróf 
Károlyi család kiemelkedő tagjairól szobrot állít az 
Óvodakertben. Elsőként gróf Károlyi István szobra 
került felavatásra 2014. augusztus 20-án. Az idén 
elkészül gróf Károlyi Lászlóné Apponyi Franciska 
szobra is. Mindkét szobor alkotója Orbán Előd, Fó-
ton élő fiatal szobrászművész.

A templomépítő, a szabadságharcban résztvevő ma-
gyar nemes, gróf Károlyi István személye ma már 
ismertebb, de unokája feleségének értékes tevé-
kenysége alig ismert. 

Gróf Apponyi Franciska (1879-1958) népjóléti és 
szociális tevékenységével meghatározó szerepet töl-
tött be Fót életében. Az országban elsőként szervez-
te meg az ingyenes orvosi ellátást, az anya és csecse-
mővédő otthont. Az I. Világháború alatt tanácsadó 
irodát működtetett a frontkatonák hozzátartozói 
számára és családtagjaik segélyezésére.

A háború után kilenc hold területet vásárolt a ha-
dirokkantak, hadiözvegyek számára felépítendő 
házak céljára. Apponyi Franciska óriási nemzet-
közi gyűjtést szervezett, politikusok, diplomaták, 
egyházi személyek, királyi családtagok is szerepel-
tek az adományozók névsorában, mint pl. XI. Pius 
pápa. A Suum Cuique (Mindenkinek a magáét) 
telepet 1922-ben vitéz nagybányai Horthy Mik-

lós kormányzó avatta fel Fót-Újfalun, tízezer vendég jelenlétében. Kö-
zel 60 kertes ház épült a rászorult családoknak közösségi színterekkel, 
könyvtárral, foglalkoztatókkal. A nagy eseményről a korabeli újságok, 
többek között a Vasárnapi Újság részletesen beszámolt. A grófnő áldásos 
tevékenységét Fóton és később Zebegényben folytatta. Idejét, energiáját 
a gyermekek szellemi és egészséges neveltetésére fordította. (Pedagógiai 
módszere tananyagként beépült a főiskolai képzésbe).

Mint köztudott, 1945. után a haza elhagyására, menekülésre kényszerül-
tek az arisztokrata családok, de Apponyi Franciska grófnő Fóton maradt, 
képtelen volt elhagyni hazáját. Családtagjaitól megfosztva, magányosan és 
szerényen élt a Mandák villában. Hűséges tisztelői látták el étellel, napi be-
osztásban egészen 1957-ig, amikor is az emigrációban élő családtagok nagy 
nehezen kijuttatták Párizsba. Itt hunyt el egy év múlva, 1958-ban. 

Gróf Apponyi Franciska Fót és Zebegény posztomusz díszpolgára lett.
Molnár Krisztina

Károlyi István szobrát a téli fagytól átlátszó búra védi 
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decemBeri kÉpviselő-testületi határozatok (rÉszlet)
505/2015. (XII.04.) KT. HATÁROZAT
Döntés a Fót, Egyenes dűlő útfelújításá-
nak kivitelezése, valamint a kivitelezéshez 
szükséges műszaki ellenőri feladatok el-
végzése tárgyában” tárgyú kivitelezéshez a 
Fót Város Önkormányzat és a Fóti Közös 
Önkormányzati Hivatal Közbeszerzési és 
Versenyszabályzata alapján, a kivitelező, 
valamint a beruházáshoz szükséges füg-
getlen műszaki ellenőr kiválasztásáról
Fót Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete úgy dönt, hogy az Egyenes 
dűlő útfelújítási projekttel kapcsolatban 
műszaki ellenőr megbízását nem tartja 
szükségesnek, ezért az Egyenes dűlő ki-
vitelezéséhez műszaki ellenőri feladatok 
ellátására kiírt ajánlatkérői eljárást az 
ajánlat tételi felhívást a 14. pontjára hi-
vatkozással eredménytelenné nyilvánítja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal/ az érintettek értesítés-
re a döntést követő 2 munkanapon belül.
506/2015. (XII.04.) KT. HATÁROZAT
Döntés a Fót, Egyenes dűlő útfelújí-
tásának kivitelezése, valamint a kivi-
telezéshez szükséges műszaki ellenőri 
feladatok elvégzése tárgyában” tárgyú 
kivitelezéshez a Fót Város Önkormány-
zat és a Fóti Közös Önkormányzati 
Hivatal Közbeszerzési és Versenysza-
bályzata alapján, a kivitelező, valamint 
a beruházáshoz szükséges független 
műszaki ellenőr kiválasztásáról
1./  Fót Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete úgy dönt, hogy az Egye-
nes dűlő útfelújításra kiírt ajánlatkérői 
eljárást eredménytelennek nyilvánítja.
2./ Fót Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete úgy dönt, hogy a kivitelezé-
si feladatok ellátására vonatkozó eljárás 
nyertesének a legalacsonyabb összegű, 
Br. 17.050.456.-Ft ellenszolgáltatást 
tartalmazó ajánlatot adó HE-DO 
Kft.-t – képviseli: Sipos Zsolt, székhely: 
1133 Budapest, Váci út 76. - hirdeti ki.
3./ Fót Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy 
a nyertes pályázóval a kivitelezési felada-
tok ellátására vonatkozó, a 337/A/2015. 
számú előterjesztés 4. számú mellékletét 
képező tartalmú szerződést írja alá.
Felelős: polgármester
Határidő: 1./-2./ pont azonnal, 3./ 
pont a döntést követő 5 napon belül.
507/2015. (XII.10.) KT. HATÁROZAT
Döntés a Fót, Somlói utcafélpályás útfel-
újítása a Béke utca és a Balassa utca között” 
tárgyú közbeszerzési eljárás Ajánlattételi 
felhívásának mellékletét képező Kivitelezé-
si szerződés tervezet elfogadásáról

Fót Város Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete úgy dönt, hogy a „Fót, Somlói utca 
félpályás útfelújítása a Béke utca és Balassa 
utca között”tárgyú közbeszerzési eljárás 
nyertesével a 133/B/2015. sz. előterjesztés 
1. sz. melléklete szerinti kivitelezési szer-
ződést (annak szövegezésével, tartalmával) 
elfogadja és felhatalmazza a polgármes-
tert annak aláírására. Ezzel egyidejűleg a 
408/2015. (X.1.) KT határozat 5-ös pont-
ját a Képviselő-testület visszavonja.
Felelős: Bartos Sándor polgármester
Határidő: azonnal
508/2015. (XII.16.) KT. HATÁROZAT
Polgármesteri beszámoló
1./ Fót Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete elfogadja az előző 
képviselő testületi ülés óta eltelt idő-
szak fontosabb események tárgyában 
ismertetett polgármesteri beszámolót, 
és tudomásul veszi a közszolgálati tiszt-
viselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tör-
vény (a továbbiakban: Kttv.) 225/C. § 
(1)-(4) bekezdésében foglaltak alapján 
a Beszámoló melléklete szerint Bartos 
Sándor polgármester 2015. évre vonat-
kozó módosított szabadságolási tervét.
2./ Fót Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete úgy dönt, hogy az eddig fel-
merült költségek Önkormányzat javára 
történő megtérítése fejében hozzájárul 
Mogyoród Nagyközség Önkormányzat 
Kistérségi perből történő elállásához. 
A Testület felkéri a Polgármestert, hogy 
a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester  
509/2015. (XII.16.) KT. HATÁROZAT
Tájékoztatás lejárt határidejű határo-
zatok végrehajtásáról
1./ Fót Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete úgy dönt, hogy a lejárt ha-
táridejű határozatok végrehajtásának 
jelenlegi helyzetéről szóló tájékozatót 
a 330/2015. számú előterjesztés 1. és 
2. számú melléklete, továbbá a 4646-
2/2015. ikt.sz. alpolgármesteri tájé-
koztató szerinti tartalommal elfogadja.
2./ Fót Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete úgy dönt, hogy a 83/2015. 
(II.25.) KT határozat végrehajtási határ-
idejét 2016. februári KT ülésre módosítja.
3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete úgy dönt, hogy a 145/2015. (III.25.) 
KT határozatot az alábbiak szerint módosítja:
„Fót Város Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete úgy dönt, hogy a Fót, 4560/47 
hrsz.-ú ingatlanon álló Egészségügyi Köz-
pont felújításához koncepciót készíttet az 
épület problémáinak feltárásáról. A kon-

cepciót és annak megoldási javaslatait a 
2016. március 31-ig összehívott PFB és 
JEB együttes ülése tárgyalja meg.”
4./ Fót Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete úgy dönt, hogy a Z/273/2015. 
(VI.24.) KT határozat végrehajtási határ-
idejét 2016. márciusi KT ülésre módosítja.
5./ Fót Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete úgy dönt, hogy a 
278/2015. (VI.24.) KT határozat 2./-
3./ pontjának végrehajtási határidejét 
2016. márciusi 31. napjára módosítja.
6./ Fót Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete úgy dönt, hogy a 
304/2015. (VII.25.) KT határozat 3. 
pontját az alábbiak szerint módosítja:
„Fót Város Önkormányzatának Képvi-
selő-testülete, megerősítve a 211/2012. 
(IV.25.) számú határozatát, felkéri a 
Jogi, Ügyrendi és Emberi Erőforrás 
Bizottságot, hogy a Fót Város Önkor-
mányzat, valamint Antal Ernő tulaj-
donostárs osztatlan közös tulajdonát 
képező 2593, 2595/1, valamint a 2597 
hrsz-ú belterületi ingatlanokkal (továb-
biakban együttesen: Alagi 29 ha) kap-
csolatban folytasson le vizsgálatot arra 
vonatkozóan, hogy az hogyan került 
5o %-ban magántulajdonba , illetve 
5o %-a  önkormányzati tulajdonba. A 
vizsgálat megállapításairól készüljön tá-
jékoztató előterjesztés a Képviselő-tes-
tület 2016. márciusi ülésére.”
7./ Fót Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete úgy dönt, hogy a 
304/2015. (VII.25.) KT határozat 4. 
pontját az alábbiak szerint módosítja:
„Fót Város Önkormányzatának Képvi-
selő-testülete megerősíti a 385/2012. 
(IX.19.) számú határozatát, mely sze-
rint szándékában áll a 2171. hrsz. alat-
ti ingatlant megvásárolni. 
A Képviselő-testület felkéri a Polgár-
mestert, hogy az ingatlan megvásárlása 
tárgyában készítsen előterjesztést a Kép-
viselő-testület 2016. márciusi ülésére.”
8./ Fót Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete úgy dönt, hogy a 
304/2015. (VII.25.) KT határozat 9. 
pontját az alábbiak szerint módosítja:
„Fót Város Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete felkéri a polgármestert, 
hogy Fót Város Önkormányzat tulaj-
donát képező ingatlanvagyon egyes 
elemeiről szóló 354/2013. (VII.03.) 
határozatban foglaltak felülvizsgálata 
tárgyában készítsen előterjesztés a Kép-
viselő-testület 2016. márciusi ülésére.”
9./ Fót Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete úgy dönt, hogy a 

304/2015. (VII.25.) KT határozat 13. 
pontját az alábbiak szerint módosítja:
„Fót Város Önkormányzatának Képvise-
lő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy 
a 278-279/2014. (VI.21.) számú határo-
zatokban (Fót, 0203/1 hrsz.-ú osztatlan 
közös tulajdonban lévő erdő megosztá-
sáról) foglalt feladatok végrehajtásáról 
nyújtson be előterjesztést a Képviselő-tes-
tület 2016. márciusi ülésére – és addig 
ne kössön megállapodást a 278/2014.
(V.21.) KT-határozat 4./ pontja szerinti 
ingatlantulajdonosokkal.”
10./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete úgy dönt, hogy a 305/2015. (VII.15.) 
KT határozat végrehajtási határidejét a 2016. 
február 29. napjára módosítja.
11./ Fót Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete úgy dönt, hogy a 
364/2015. (IX.23.) KT határozat vég-
rehajtási határidejét a Képviselő-testü-
let 2016. márciusi ülésére módosítja.
12./ Fót Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete úgy dönt, hogy a 
367/2015. (IX.23.) KT határozat 2. 
pontjának végrehajtási határidejét 
2016. január 31. napjára módosítja.
13./ Fót Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete úgy dönt, hogy a 
372/2015. (IX.23.) KT határozat 3./ 
pontjának végrehajtási határidejét 
2016. januári KT ülésre módosítja.
14./ Fót Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete úgy dönt, hogy a 
372/2015. (IX.23.) KT határozat 4./ 
pontjának végrehajtási határidejét 
2016. márciusi KT ülésre módosítja.
15./ Fót Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete úgy dönt, hogy a 
395/2015. (IX.23.) KT határozat 2./ 
pontjának végrehajtási határidejét 
2016. január 31. napjára módosítja.
16./ Fót Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete úgy dönt, hogy a 
414/2015. (X.21.) KT határozatát az 
alábbiak szerint módosítja:
„Fót Város Önkormányzatának Képvi-
selő-testülete úgy dönt, hogy a Fót, Ma-
dách Imre utcai I. CS-2 jelű csapadékvíz 
csatorna felújítása vonatkozó közbeszer-
zési eljárás megindítása, valamint mű-
szaki ellenőr kiválasztására ajánlattételi 
felhívás tárgyában készített 278/2015. sz. 
előterjesztés tárgyalását elnapolja a Képvi-
selő-testület 2016. februári ülésére.
17./ Fót Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete úgy dönt, hogy a 
418/2015. (X.21.) KT határozatát az 
alábbiak szerint módosítja:
„Fót Város Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete úgy dönt, hogy a „Fóti 
Hírnök című rendszeres önkormányza-

ti lap kiadására és terjesztésére” tárgyá-
ban lefolytatandó közbeszerzési eljárás 
megindításáról szóló 273/2015. sz. 
előterjesztés tárgyalását a Képviselő-tes-
tület 2016. februári ülésére elnapolja.”
18./ Fót Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete úgy dönt, hogy a 
432/2015. (X.21.) KT határozat 3./ 
pontját az alábbiak szerint módosítja.
Fót Város Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete úgy dönt, hogy felkéri az alpol-
gármestert, hogy a munkacsoport által 
előkészített szakmai javaslaton alapuló 
kivitelezésre irányuló ajánlattételi felhí-
vást terjessze be legkésőbb a 2016. febru-
ári Pénzügyi Fejlesztési Bizottság ülésére.
19./ Fót Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete úgy dönt, hogy a 
432/2015. (X.21.) KT határozat 4./ 
pontjának végrehajtási határidejét a 
2016. februári PFB ülésre módosítja.
20./ Fót Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete úgy dönt, hogy a 
440/2015. (X.21.) KT határozat 2./ 
pontját az alábbiak szerint módosítja.
„Fót Város Önkormányzatának Képvi-
selő-testülete úgy dönt, felkéri a jegyzőt, 
hogy az 1./ pontban meghatározott felada-
tellátás érdekében szükséges intézkedéseket 
tegye meg, a Hivatal Szervezeti és Műkö-
dési Szabályzatának módosítását ennek fi-
gyelembevételével terjessze a Képviselő-tes-
tület elé 2016. február 29. napjáig.”
21./ Fót Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Z/447/2015. (X.21.) KT határozat 
2./ pontjának végrehajtási határidejét 
2016. január 31. napjára módosítja.
22./ Fót Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete úgy dönt, hogy a Z/448/2015. 
(X.21.) KT határozat végrehajtási határide-
jét 2016. márciusi 31. napjára módosítja.
23./ Fót Város Önkormányzatának Képvi-
selő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy a hatá-
rozatok nyilvántartásában vezesse át az 1./-
22./ pontokban meghatározott döntéseket.
Felelős: Dr. Finta Béla jegyző 
Határidő: 1./-23./ pont: azonnal
Fót Város Önkormányzatának Képvise-
lő-testülete megalkotja az alábbi rendeletét 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-tes-
tületének 26/2015. (XII.17.) önkor-
mányzati rendelete a védőnői körzetekről
A 26/2015.(XII.17.) önkormányza-
ti rendeletet lsd. a Jegyzőkönyv 1. sz. 
mellékleteként csatolva.
510/2015. (XII.16.) KT. HATÁROZAT
Döntés „Fót Város Önkormányzat 
könyvvizsgálói feladatainak ellátása” 
elnevezésű pályázatról
1./ Fót Város Önkormányzatának Képvi-
selő-testülete úgy dönt, hogy „A könyvvizs-

gálói feladatok ellátására” kiírt pályázatot 
eredményesnek nyilvánítja és az érvényes 
ajánlatot tevő GM-Audit Könyvvizsgáló 
és Tanácsadó Kft (székhely 8372 Cserszeg-
tomaj, Balaton u. 16., képviseli Vecsera Já-
nosné) ajánlatát hirdeti ki nyertesnek.
2./ A Képviselő-testület felkéri a pol-
gármestert, hogy az 1. pontban foglalt 
döntésről írásban értesítse az ajánlatot 
benyújtó könyvvizsgáló vállalkozásokat.
3./ A Képviselő-testület felkéri a polgár-
mestert, hogy a csatolt melléklet szerinti 
tartalommal kösse meg a GM-Audit 
Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft -vel a 
könyvvizsgálói feladatok ellátására vonat-
kozó megbízási szerződést 2015. június 
1-jétől a 2015. évi beszámoló elfogadásá-
ig terjedő időtartamra (5 hónap), az írás-
beli ajánlatban szereplő alábbi díjazás elle-
nében 2016. évre: 590.000,- Ft/hó+ÁFA, 
azaz ötszázkilencvenezer Ft/hó+ÁFA
4./ A Képviselő-testület a 3./ pontban 
foglalt döntés pénzügyi fedezetét az 
Önkormányzat 2016. évi költségvetése 
terhére biztosítja. Felkéri a polgármes-
tert, hogy a 2016. évi átmeneti gazdál-
kodásról szóló rendeletbe a 590 000 
Ft+ ÁFA/hó összeget szerepeltesse. 
5./ A Képviselő-testület felkéri a pol-
gármestert, hogy az 1-4./ pontban fog-
lalt döntés végrehajtására tegye meg a 
szükséges intézkedéseket.
Felelős: Bartos Sándor polgármester
Határidő:  a 2. pont szerinti értesítésre a 
döntést követő 5 napon belül, a 3. pont 
szerinti szerződés aláírására nyertes ajánlat-
tevő értesítésétől számított 5    napon belül
Fót Város Önkormányzatának Képvise-
lő-testülete megalkotja az alábbi rendeletét 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testü-
letének 27/2015.(XII.17.) önkormányzati 
rendelete a Képviselő-testület és szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról 
A 27/2015.(XII.17.) önkormányzati 
rendeletet lsd. a Jegyzőkönyv 2. sz. mel-
lékleteként csatolva.
511/2015. (XII.16.) KT. HATÁROZAT
Döntés a települési folyékony hulladék ártal-
matlanítás közszolgáltatási feladatok ellátása 
ajánlatételi eljárásának eredményéről, vala-
mint a települési folyékony hulladékkezelési 
közszolgáltatásról szóló 25/2003. (X.15.) ön-
kormányzati rendelet módosításáról 
Fót Város Önkormányzatának Képvi-
selő-testülete úgy dönt, hogy a beérke-
zett ajánlatok közül az összességében 
legelőnyösebb érvényes ajánlatot a 
FÓTSZIPPI Kft. (székhely: 2151 Fót, 
Áchim u. 34.) tette. A nyertes ajánlat 
közszolgáltatásra vonatkozó ajánlati 
ára 1.250,- Ft/m3 + ÁFA, pontszáma 
összesen 100 pont.
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önkorm
ányzat
Ön is javasolhat városi kitüntetÉsre mÉltó 

szemÉlyeket, kÖzÖssÉgeket

Tisztelt Helyi Szervezetek, Magánszemélyek!
Fót Város Önkormányzata a városi kitüntetések alapításá-
ról és adományozásának rendjéről szóló - 8/2015.(II.25.) 
és a 9/2015.(III.27.) önkormányzati rendelettel módosított 
- 33/2012.(XI.22.) számú rendelete alapján helyi kitünteté-
seket adományoz minden év március 15-én.

A rendelet 9. § -a szerint a városi kitüntetések adományo-
zására az önkormányzat szervei, társadalmi szervezetek, civil 
szervezetek, egyházak, egyéb közösségek, magánszemélyek 
tehetnek javaslatot a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal által 
elkészített formanyomtatványon 2016. január 31. napjáig. 
(Kivétel: az Év Köztisztviselője, az Év Közalkalmazottja).

A helyi kitüntetések felterjesztéseit, a javaslatokat a városi 
honlapról letölthető formanyomtatványon kérjük benyúj-
tani a Fóti Közös Önkormányzati Hivatalba személyesen, 
vagy postai úton (2151 Fót, Vörösmarty tér 1.), továbbá 
kérjük elektronikus levélben is. Kapcsolattartó: Molnár 
Krisztina, kultur@fot.hu, telefon: 06-70/4594 258

A kitüntetésre javasolt személyekről a Képviselő-testület a 
februári ülésén dönt. A helyi kitüntetések ünnepélyes átadá-
sára 2016. március 15-én, a városi ünnepélyen kerül sor.
A városi kitüntetések alapításáról és adományozásának 

rendjéről szóló hatályos rendelet és a felterjesztés forma-
nyomtatványa elérhető Fót Város hivatalos honlapján, a 
www.fot.hu oldalon, illetve a Fóti Közös Önkormányzati 
Hivatal ügyfélszolgálati irodáján.
Fót, 2016. január 4.
Várjuk javaslataikat, tisztelettel

Bartos Sándor sk.
polgármester

AZ AlÁBBI cíMeKRe, KITüNTeTÉSeKRe 
vÁRjuK jAvASlATAIKAT

Fót Város Díszpolgára cím (egy választási ciklusban 
egy személy),
Fót Városért Kitüntetés (egy személy és egy közösség), 
Fót Egészségügyéért Díj (egy személy), 
Fót Gyermekeiért, Ifjúságáért Díj (három személy),
Fót Kultúrájáért Díj (egy személy és egy közösség),
Emberséggel Fótért Díj (egy személy vagy egy közösség),
Fót Vállalkozója Díj (egy személy),
Év Sportolója Díj (három korosztály, 14 év alatt, fölött 
18 évesig, 18 év felett egy-egy fő),
Elismerő oklevél  (létszáma nincs korlátozva)

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

roma zene, tánc És kultúra tanítás

Németh Richard elnök és Kovács Máté alelnök közremű-
ködésével valósult meg egy újabb jelentős roma kulturális 
esemény december közepén, a Németh Kálmán Általános 
Iskolában. A felső tagozatos gyerekek kaptak közösen is-
mertetőt egy rendhagyó órán a cigányság múltjáról, ván-
dorlásáról, Kárpát-medencei megjelenéséről, hagyományos 
zenéjéről és táncairól. A tanulók nemzetiségüktől függetle-
nül érdeklődéssel vettek részt ezen az eseményen, melyet a 
Nemzeti Kulturális Alap támogatott anyagilag. Az előadást 
a nemzetközi hírű Romano Drom együttes vezetője Kovács 
Antal tartotta, majd a zenebemutatóban és a tánctanításban 
rajta kívül az együttes további tagja: Kovács Krisztián, Ko-
vács Máté és Balogh József is részt vett.
Anyanyelven énekelt hagyományos oláh-cigány dalokat 
szólaltattak meg modern felfogásban, izgalmas hangszere-
léssel, különböző stílusokban, továbbá táncba is hívták a 
gyerekeket. A tanulók lelkesen vettek részt a bemutatott 
tánclépések gyakorlásában. A tanulókon túl jelentős érdek-
lődést váltott ki ez a rendhagyó foglalkozás a tanárokból is, 
s Bohus Zoltán igazgató úr is végig jelen volt.

A Romano Drom, vagyis roma nyelven a „cigányok útja” 
Magyarország legsikeresebb roma zenekara. A zenekart 1999-
ben alapította Kovács Antal „Gojma” és fia, ifj. Kovács Antal. 
Vérpezsdítő dalaik rövid időn belül népszerűek lette, hamar 
ismertté tették a zenekart. Az alapító Kovács család felmenői 
mind híres táncosok voltak, ugyanezt a vonulatot képviselték. 
A táncokat és a zenéket is apjuktól, nagyapjuktól tanulták. 
„Nálunk hagyományosan a közösségi - családi - összejövete-
lekkor énekeltek, táncoltak saját maguk szórakoztatására vagy 
a fájdalmuk kifejezésére az emberek. A ritmust azon ütötték, 
ami épp a kezük ügyében volt, asztalon, kanállal, tapssal.”
A zenekar megőrizte a hagyományokat, de kortárs zenei él-
ménnyé finomította azokat, valamint vegyíti katalán, arab és 
balkáni népszerű ritmusokkal, amelyekben nagy szerep jut a 
dobnak és több keleten gyakori hangszernek. A Romano Drom 
folyamatosan kap külföldre is meghívásokat, zenéltek szerte a 
világban: Kairóban, New Yorkban, Koreában, Londonban, 
stb. Európában nem sok ország akad, amelyikben nem tartot-
tak még koncertet. Céljuk, hogy az egyedi, sajátos és valóban 
élvezhető zenéjüket megszerettessék. Ezt a célt szolgálta a Né-
meth Kálmán Iskolában lezajlott rendezvény is.

Így tanulunk táncolni

A Romano Drom zenekar Bohus Zoltán igazgató úrral és Németh 
Richarddal, a Roma Önkormányzat elnökével

Érdeklődő tekintetek, mosoly és tapsra mozduló kezek jellemezték a hangulatot.
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tájékoztatás
KÖZEL 900 MILLIÓ FORINTOS BERUHÁZÁS VALÓSULT MEG AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁ-
SÁVAL, MELYNEK KÖSZÖNHETŐEN FÓT ÉS TÉRSÉGÉBEN JAVULNI FOG AZ IVÓVÍZELLÁTÁS

decemBer 11-Én lezárult a fót számára egÉszsÉges ivóvizet 
jelentő 900 millió ft-os gÖdi Beruházás

2015. december 11-én elkészült a Duna Menti Regioná-
lis Vízmű Zrt. (DMRV Zrt.) üzemeltetésében lévő Gödi 
Vízmű rekonstrukciója és fejlesztése, melynek köszönhe-
tően lehetővé válik a Fót és térségében élő közel 28 ezer 
fős lakosság ivóvízszükségletének hosszútávon is megfelelő 
mennyiségben és minőségben történő biztosítása.
A DMRV Zrt. az Európai Unió támogatási programjá-
nak köszönhetően a Környezet és Energia Operatív Prog-
ram című konstrukció keretein belül sikeresen pályázott 
a „Duna Balparti Regionális Vízellátó rendszer Fót és 
térsége biztonságos ivóvízellátásának javítása” projekttel, 
melyet a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium KEOP-1.3.0/
B/2F/09-11-2011-0003 azonosító számon támogatott. A 
fejlesztés az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott 
támogatás segítségével valósult meg, a megítélt vissza nem 
térítendő hozzájárulás nettó összege 684 126 794 Ft, mely 
a kivitelezési költségek 81,96%-a. A közel 900 millió Ft 
összköltségű projekt a Fóti térségben jelentkezett ivóvíz-
többlet-igényt hivatott kielégíteni az előírásoknak megfele-
lő minőségű és mennyiségű ivóvízzel.
Fót és térsége egészséges ivóvízzel való ellátása a helyi vízbá-
zisokról hosszú távon nem volt már biztosítható. Fóton a ve-
szélyeztetett vízbázisok feladása miatt az elveszített víznyerő 
kapacitást más vízbázisról kellett pótolni. A Gödön található 
vízbázis volt a legközelebbi alkalmas víznyerő hely, ahol a ter-
melés növelhető volt a fóti víztermelő kapacitás pótlása végett.
A Gödi Regionális Vízmű fejlesztést igényelt a megnöveke-
dett vízigény ellátása céljából, illetve a megfelelő működés-
hez a dunakeszi medencét közvetlenül tölteni képes veze-

tékrendszer és gépház kiépítésére is szükség volt.
Ennek megfelelően a május végén megkezdődött kivitelezési 
tevékenységek során a Gödi Vízmű területén az alábbi rekonst-
rukciós és fejlesztési munkákat hajtották végre: 11 db figye-
lőkút és 20 db új, nagyátmérőjű víztermelő kút megépítése, 
melyek víztermelő kapacitása 6.000 m3/nap, a hozzátartozó 
gépészettel; 8 985 fm DN300 mm átmérőjű vízvezeték kiépí-
tése és 717 fm gyűjtőcső hálózat lefektetése; az ivóvíz-minőségi 
követelmények teljesítése érdekében új vas- és mangántalanító 
technológia és fertőtlenítő eljárás került kifejlesztésre és beépí-
tésre. Jelen projekt céljai tökéletesen megfelelnek a regionális és 
helyi fejlesztési tervek célkitűzéseinek.

Jelenleg már a próbaüzem folyik, folyamatosan ellenőrzik az 
új 20 csőkút által nyert víz mennyiségét és minőségét. Ameny-
nyiben a mérési eredmények is kedvezők, akkor – feltehetően 
– februártól már ezt a vizet isszuk Fóton és Csömörön.

megújult, korszerűsÖdÖtt a dunakeszi rendőrkapitányság Épülete

A Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) ke-
retében valósult meg a Dunakeszi Rendőrkapitányság 
épületének teljes energetikai korszerűsítése.
A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság a Környezet és Ener-
gia Operatív Program keretén belül 458,20 millió Ft vissza 
nem térítendő támogatást nyert el a Dunakeszi Rendőrka-
pitányság épületének energetikai fejlesztésére.
A KEOP-5.6.0/12-2014-0003 azonosítószámú „A Du-
nakeszi Rendőrkapitányság és szállóépület főépületének 
energetikai korszerűsítése” című projekt 100%-os támo-
gatási intenzitás mellett valósult meg, amelyhez a forrást a 
Kohéziós Alap biztosítja. A Támogatási Szerződést 2014. 
09. 25-én írták alá a Felek. A projekt fizikai megvalósítása 
2015. 04. 16-án kezdődött meg, és 2015. 09. 15-én zárult.
A beruházást főként a korszerűtlen nyílászárók, fűtési rend-
szer által okozott magas fenntartási költségek, valamint az 
épület alacsony hőkomfortja indokolta. A projekt energe-
tikai szempontból komplex fejlesztést tartalmazott, amely-
nek megújuló energiaforrás felhasználása is részét képezte.
A projekt a Dunakeszi, Tábor utca 2-4. helyszínen valósult 
meg. A fejlesztés során sor került a nyílászárók cseréjére, 379 
darab radiátor cseréjére, homlokzati és lábazati hőszigetelés-
re, valamint a födémek hő-és vízszigetelésére is. Emellett a 
fényforrások cseréje, 24 darab vákuumcsöves napkollektor 

telepítése is megvalósult hőtároló tartályok beszerzése mel-
lett. A radiátor-cserével együtt szabályozható radiátorszele-
pek is megvásárlásra kerültek az energiahatékonyság további 
javítása érdekében. A fejlesztés megvalósításával a Rendőr-
kapitányság épülete megfelel a kor hőtechnikai követelmé-
nyeinek, javul az energiafelhasználás hatékonysága, az épület 
energetikai besorolása. Ennek hatására a fenntartási költsé-
gek jelentős mértékben fognak csökkenni, valamint az épü-
let hőkomfortjának növekedése miatt a munkakörülmények 
javulása is megvalósul. A korszerűsítéssel a projekt az Európa 
2020 célkitűzésein belül hozzájárul az energiahatékonyság 
fejlesztéséhez, valamint az üvegházhatású gázok kibocsátásá-
nak csökkentéséhez napenergia felhasználása által.

Ezek a kutak már elavultak, a termelésben innentől 
kezdve már nem vesznek részt

Dr. Mihály István, Pest megye főkapitánya, Tóth Csaba 
Dunakeszi rendőrkapitány, Dióssi Csaba Dunakeszi 

polgármestere és Tuzson Bence országgyűlési képviselő

vízgazdálkodási társulás Évzáró rendezvÉnye

A Gödöllő-Vác Térségi Vízgazdálkodási Társulat a Fáy Prés-
házban tartotta tavalyi záró elnökségi összejövetelét, melyet 
Szegedi Sándor elnök és Óvári László igazgató hívott össze. 
Mivel Szegedi Sándor egyben a Vízgazdálkodási Társulatok 
Országos Szövetségének is az elnöke, így kellő rálátással és 
összehasonlítási lehetőséggel rendelkezik ezen a téren. Be-
számolójában összefoglalta a 2015-ös év tevékenységét, a 
jelenlegi helyzetet. Bejelentette, hogy a Társulás eredmé-
nyesen gazdálkodott, mérlegük pozitív, melyet a jelen lévő 
Majer Kinga főkönyvelő is megerősített.
A beszámoló díszvendége Pásztor Béla, Veresegyház polgár-
mester volt, akit ünnepélyesen fogadtak és köszöntöttek ab-
ból az alkalomból, hogy már 50 éve áll az időközben óriási 
fejlődést felmutató, minden tekintetben várossá vált település 
élén. Elismerésük jeleként egy díszes oklevelet is átnyújtottak 
számára, lásd képünkön. A DMRV képviseletében jelen lévő 
Tóth István vezérigazgató úr pedig a cégük archívumából ke-
restette elő azt az iratot, és adta át emlékül, melyen először ta-
lálható Pásztor Béla aláírása. Szomszéd településünk jubiláló 
polgármesterét Bartos Sándor is köszöntötte, Fót egyik szép 
kiadványával kedveskedve. Az ünnepelt polgármester köszö-
netében összefoglalta a tapasztalatai szerint követendő vezetői 
gondolkodás és viselkedés mintáit, melyek közül szerinte a 
legfontosabb az alázat az egyszerű emberek felé.
Az ünnepséggé alakult értekezlet hangulatát megalapozta, 
hogy Kaudersné Madarász Zsuzsanna igazgató asszony be-
mutatását követően a Népművészeti Középiskola növendé-
kei egy színvonalas táncbemutatót adtak. Az est hátralevő 
részében közös vacsorával, és nótaszóval búcsúztatták a 
2015-ös évet.

Kezdődik a tanácskozás

Pásztor Béla köszönti a táncosok csoportját

Tudnivalók a Társulatról
A jelenlegi társulat 2000. április 14-én alakult 71.850 
ha működési területen. A működési terület 34 Pest megyei 
és a Nógrád megyei önkormányzat teljes, vagy részleges 
közigazgatási területén, a Dunakanyar bal partján, ter-
mészeti, társadalmi, kulturális értékekben gazdag terüle-
ten, a Gödöllői dombság északnyugati, a Börzsöny és a 
Cserhát déli, dél-nyugati lejtőjén helyezkedik el.
A Társulás feladata a területén lévő közcélú kisvízfolyá-
sokon a vízgazdálkodási, vízrendezési feladatokat elvég-
zése. Az 1999-2000 évi csapadékos időjárás különösen 
ráirányította a figyelmet arra, hogy a meglévő vízfolyások 
rendszeres karbantartása elengedhetetlen feladat. 
A Társulat a tagjaink által befizetett társulati hozzájáru-
lásból, állami támogatásból és egyéb forrásokból végzi a 
küldöttgyűlés által meghatározott feladatokat. 
A társulat működési területe három részvízgyűjtő területre 
osztható: 
Északi vízgyűjtő: Berkenye, Ipolydamásd, Kismaros, 
Kóspallag, Márianosztra, Nagymaros, Nógrád, Szende-
hely, Szob, Szokolya, Verőce, Zebegény.
Középső vízgyűjtő: Csomád, Csörög, Erdőkertes, Göd, 
Kosd, Őrbottyán, Penc, Rád, Szada, Sződ, Sződliget, Vác, 
Vácduka, Váchartyán, Vácrátót, Veresegyház
Déli vízgyűjtő: Csömör, Dunakeszi, Fót, Gödöllő, Isa-
szeg, Kerepes, Kistarcsa, Mogyoród, Nagytarcsa, Pécel

Tóth István, Pásztor Béla, Szegedi Sándor és Majer Kinga

Bartos Sándor átadja Fót ajándékát
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tájékoztatás
              pest megye Önálló rÉgió lesz!

A Kormány döntött: támogatja Pest megye és Budapest 
közigazgatási határai mentén történő kettéválasztását önál-
ló NUTS2-es régiókká. A Magyar Közlöny 2015.december 
29-i számában megjelent kormányhatározat értelmében a 
nemzetgazdasági miniszter - a Központi Statisztikai Hivatal 
elnökével együttműködésben - 2016. február 1-ig kidolgozza 
a Közép-magyarországi régió NUTS-besorolásának módosí-
tására irányuló kérelmet, és azt a brüsszeli magyar Állandó 
Képviselet útján benyújtja az Európai Bizottság Főtitkársága, 
valamint az Európai Unió Statisztikai Hivatala (EUROS-
TAT) részére. A Kormány döntése eredményeként - figye-
lembe véve a vonatkozó uniós szabályokat - 2018-tól Pest 
megye önálló NUTS2-es régióvá válik, így a magyarországi 
régiók száma - az eddigi hétről - nyolcra bővül.
Mivel Pest megye önálló régióvá válása az Európai Bizott-
ság döntésétől számított második évben léphet hatályba, 
első ízben csak a következő, 2021-től induló uniós fejlesztési 
ciklusban jelenthet a megyének - mint kevésbé fejlett régió-
nak járó - többletforrást. Annak érdekében, hogy Pest megye 
gazdasági-társadalmi mutatóinak negatív tendenciái már eb-
ben a fejlesztési ciklusban mérséklődjenek, a Kormány arról 
is döntött, hogy a nemzetgazdasági miniszter - a feladatkö-
rükben érintett miniszterek bevonásával - megvizsgálja a Pest 
megyei önkormányzatok és a Pest megye területén működő 
vállalkozások számára célzott fejlesztési források biztosításá-
nak lehetőségét - már a mostani fejlesztési ciklusra.
Az uniós támogatáspolitikai szabályozás a támogatás szintjét 
és a nemzeti hozzájárulás mértékét (társfinanszírozási arány) 
hozzáigazítja az egyes régiók fejlettségi szintjéhez. A Pest 
megye és Budapest által alkotott Közép-magyarországi régió 
speciális helyzetét az okozza, hogy az egy főre jutó GDP te-
kintetében – Budapest hatása miatt – a közösségi átlag fölött 
áll, ezért – eltérően a többi hat magyar régiótól – 2014-2020 
között nem jogosult olyan mértékű és feltételrendszerű eu-
rópai uniós támogatásokra, mint a közösségi átlag 75 száza-
léka alatti legfejletlenebb régiók. A régióban elérhető forrá-
sok csökkenése elsősorban Pest megyét érinti hátrányosan, 
mivel Pest megye Budapest nélkül a kevésbé fejlett régiók 
jogosultsági szabályai szerint lenne támogatható. A Pest me-

gyei települési önkormányzatok 
és Pest Megye Önkormányzatá-
nak Közgyűlése az elmúlt másfél 
évtized során több alkalommal 
kezdeményezték Pest megye ön-
álló NUTS 2 régióvá válását annak érdekében, hogy önálló 
tervezési-statisztikai régióként a megye egésze a valós fejlett-
ségének megfelelő régió kategóriába kerüljön besorolásra az 
Európai Unió támogatáspolitikája szempontjából. Pest Megye 
Önkormányzatának Közgyűlése legutóbb 2015. október 30-
án hozott határozatával javasolta a Kormánynak, hogy a 2016. 
évi regionális lehatárolás felülvizsgálat során Pest megye önálló 
NUTS2-es régióvá válásáról szülessen döntés. Pest Megye Ön-
kormányzata a döntés megalapozásához egy megalapozó ta-
nulmányt is készített, amely gazdasági-társadalmi mutatókkal 
igazolta: Pest megye leszakadásának oka részben arra vezethető 
vissza, hogy nem jutott hozzá azokhoz a forrásokhoz, amelyek 
tényleges fejlettségének megfelelően megillették volna. 
A 187 Pest megyei települési önkormányzatból 182 testüle-
ti határozattal erősítette meg támogatását Pest megye önálló 
régióvá válása iránt. A Fővárosi Közgyűlés szintén egyhan-
gú határozattal támogatta a kezdeményezést. Nagykőrös és 
Szentlőrinckáta települési önkormányzatai - az önálló régió 
támogatása mellett - népszavazás kiírását kezdeményezték 
a település szomszédos megyéhez történő csatlakozása ér-
dekében. A magyar területszervezési jogszabályok alapján a 
megyeváltás - eredményes népszavazás és az Országgyűlés 
támogató döntése esetén - csak 2019-ben léphet hatályba. 
Az uniós jog értelmében a megye 1%-át meghaladó né-
pesség más megyéhez történő átvitele esetén e települések 
- függetlenül attól, hogy 2019-ben közigazgatásilag más 
megyék, ezáltal más régiók részei lehetnek - csak 2021-től 
lesznek jogosultak a kevésbé fejlett régióknak járó támo-
gatások igénybevételére. Erre az időpontra pedig már Pest 
megye is kevésbé fejlett régióként tervezheti meg - remélhe-
tőleg a jelenlegi támogatási szint többszörösének megfelelő  
- uniós forrásfelhasználást.

pestmegye.hu

sportÉrtÉkekkel gazdagodott a megyei ÉrtÉktár

Négy sportértékkel gazdagodott a Pest 
Megyei Értéktár, a közgyűlés illetékes 
bizottsága egyhangú döntéssel vette fel 
Zsengellér Gyula labdarúgó (Cegléd) és 
Gál József birkózó pályafutását (Cegléd); 
a dunakeszi sportrepülőteret és a Kin-
csem-kultuszt (Tápiószentmárton, Göd).
A megyei értéktárba a településekről ér-
kezett pályázatok alapján kerülhetnek be 
az értékek, a legkiemelkedőbbeket pedig a megyei értéktár 
bizottság továbbítja a Magyar Értéktár felé, ahonnan kike-
rülhetnek a hungarikumok.
A Pest Megyei Értéktár Bizottság a Kincsem-kultuszt felter-
jesztette a Magyar Értéktár bizottságnak. Az indoklás sze-
rint Kincsem, a legyőzhetetlen „csodakanca” 1874-ben látta 
meg a napvilágot Tápiószentmártonban. Pályafutása során 
54 versenyen indult, és valamennyit megnyerte. Teljesít-
ménye, amit azóta sem ért el a világ egyetlen versenylova 

sem, nemcsak tulajdonosának, hanem 
az egész magyar állattenyésztésnek hír-
nevet szerzett.
Az értéktárba több kategóriában - pél-
dául épített örökség vagy kulturális 
örökség - lehet értékeket beterjeszteni; 
érdekes módon sport kategóriában ke-
vés pályázat érkezett, annak ellenére, 
hogy az utóbbi évtizedek számos sport-

sikert hoztak az országnak - mondta Ambrus András, a Pest 
megyei önkormányzat sajtófőnöke az MTI-nek. A hunga-
rikumok között is csak egyetlen sport kategóriájú található: 
Puskás Ferenc életműve.
Pest megye az értékekből vándorkiállítást állított össze, ahol 
száz fotón, kisfilmeken és tárgyakon keresztül ismerhetik 
meg az értékeket az érdeklődők. A megyei értéktárba jelen-
leg is folyamatosan érkeznek anyagok, így a tárlat anyaga 
később még bővülhet.

„megBízható” És „kockázatos” adózók

A vállalkozók számára is változtak az adózás egyes elemei az országos tájékoztatás szerint

Januártól több változás is hatályba lépett az adózás rendjéről szóló törvényben, közülük a legjelentősebb, hogy az adóható-
ság kategorizálja az adózókat, és eltérő eljárási szabályokat alkalmaz a megbízható és kockázatos adózókra.

Az adóhatóság első ízben a 2016 első negyedévére vonatkozó adatok alapján adja majd ki a minősítéseket, a minősítések 
lekérdezésére pedig 2016 második negyedévétől az ügyfélkapun keresztül lesz majd lehetőség.

A megbízható adózói státusz feltétele többek között, hogy az adózó legalább három éve folyamatosan működjön vagy 
áfaregisztrált legyen, ne legyen 500 ezer forintot meghaladó nettó adótartozása és ne minősüljön kockázatos adózónak.
A megbízható adózók kedvezményekben részesülnek, így például az adóhatósági ellenőrzés esetükben nem lehet hosszabb 
180 napnál. Bejelentési, bevallási, adatszolgáltatási kötelezettségük elmulasztása vagy hibás teljesítése esetén az adóhatóság felhí-
vást küld kötelezettségük teljesítésére, illetve a hiba javítására, mulasztási bírságot csak a felhívás eredménytelensége esetén szab ki.  
részükre kiszabható mulasztási bírság és adóbírság felső határa a fele az általánosnak – feltéve, hogy nem veszítik el megbízható 
státuszukat a mulasztás vagy adóhiány megállapítása következtében. A velük szemben fennálló, legfeljebb 500 ezer forint összegű 
tartozásra az adóhatóság évente egy alkalommal automatikusan 12 havi pótlékmentes részletfizetést engedélyez.

Az adóhatóság kockázatosnak minősíti azokat az adózókat, akik nagy összegű adóhiányt vagy tartozást halmoztak fel, 
akik be nem jelentett alkalmazottat foglalkoztatnak, és akiket egy éven belül ismételt üzletbezárásra büntettek.
A kockázatos adózói minősítés egy évig áll fenn, azonban a soron következő negyedéves minősítéskor megszűnik, ameny-
nyiben az adózó az arra okot adó adóhiányt, illetve adótartozást, valamint a kapcsolódó bírságot és pótlékot megfizette.
A kockázatos adózók esetén az adóhatósági ellenőrzés határideje 60 nappal meghosszabbodik, a visszaigényelt áfa kiutalási 
határideje 75 nap lesz, az őket terhelő késedelmi pótlék a jegybanki alapkamat ötszöröse, a kiszabható mulasztási bírság 
és adóbírság legkisebb mértéke az általános szabályok szerint kiszabható bírság felső határának 50 százaléka, a kiszabható 
bírság felső határa pedig az általános szabályokhoz képest 50 százalékkal emelkedik.

Néhány ponton változott az adóregisztrációs eljárás is. 
Így az adóhatóság a jelenlegi 15 millió, illetve 30 millió 
forint helyett jövőre már 5 millió, illetve 10 millió forin-
tot meghaladó, 180 napon keresztül folyamatosan fennálló 
adótartozás esetén megtagadhatja az adószám megállapítá-
sát, és a cégvezetők is bekerültek az adóregisztrációs eljárás 
során vizsgált személyi körbe. Az adóregisztrációs eljárás 
célja, hogy már a cég megalakulásakor ki tudják szűrni pél-
dául azokat a magánszemélyeket, akik korábban jelentős 
adótartozással hagytak hátra egy vállalkozást. 

Január 1-jétől megszűnik az adószámla, illetve a vámszám-
la, helyükbe egységes NAV folyószámla lép, ezért módo-
sulnak az adóhatósági igazolásokra vonatkozó szabályok is. 
A tartozásmentesség igazolását 2016-tól egységesen lehet 
kérni, tartalma pedig kiegészül a végrehajtásra vagy vissza-
tartásra átadott köztartozások adataival. A nettó pótlékszá-
mításra vonatkozó rendelkezéseket a tartozások szélesebb 
körére lehet alkalmazni – tudta meg a hvg.hu.

=mmonline

Dunakeszi fellélegzett,
Fót is reménykedhet!?

Megérkezett az Önkormányzat számlájára a 600 millió 
forint értékű Quaestor államkötvény a kamattal együtt! –
adta hírül Dunakeszi Önkormányzata.
Dunakeszi Város Önkormányzata 2014. június 17-én és 
2014. november 28-án, az egy éven túlra tervezett meg-
takarításaiból, képviselő-testületi felhatalmazás alapján a 
Magyar Állam által kibocsátott, az Állam által garantált 
államkötvényeket vásárolt az állampapírok forgalmazásá-
ra felhatalmazott Quaestor Értékpapír Zrt.-től. A Qua-
estor Értékpapír Zrt. kereskedési jogának felfüggesztését 
követően merült fel néhányakban a kérdés, hogy vissza-
kapja-e Dunakeszi a befektetett pénzt, illetve a kötvény 
kamatát. A kirendelt felügyeleti biztos akkor írásbeli 
megkeresésre tájékoztatást adott arról, hogy az összes 
államkötvény az Önkormányzat nevesített alszámláján 
hiánytalanul rendelkezésre áll, transzferálása idő kérdése.
 Az Önkormányzat többször, több fórumon is tájékoz-
tatást adott az ügy állásáról, közzétéve valamennyi ezzel 
kapcsolatos dokumentációt, így mindvégig egyértelmű 
volt, hogy a kötvények nem vesztek el, biztonságban, az 
Önkormányzat tulajdonában vannak. Ennek ellenére 
az ellenzék folyamatosan azt próbálta elhitetni a lakos-
sággal, hogy a város államkötvényekbe fektetett pénze 
elúszott…
Ezúton kérünk mindenkit, legyen szó magánszemélyről, 
politikai szereplőről vagy bármely sajtótermékről, hogy 
rosszindulatból, vagy politikai haszonszerzést remélve ne 
vezesse félre a lakosságot, sem az államkötvényekkel, sem 
más városi ügyekkel kapcsolatban.

Hirdetés

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
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nevelés-oktatás
a mi sulink, ahova szívesen járunk! 

November 13-án pedig a 47. Fóti Ősz Vers-és prózamondó versenyre érkezett 120 versenyző különböző településekről 
is, hogy hét kategóriában mérje össze tudását. A gyönyörűen dekorált termekben igazán színvonalas előadásoknak örülhe-
tett a zsűri és a közönség.

EREDMÉNYEK

Alsós próza 1-2. évfolyam
1. Petyerák Vince   Fóti Garay János Általános Iskola
2. Papp Szilvia  Fóti Garay János Általános Iskola
3. Garamvölgyi Zoé Fóti Garay János Általános Iskola

Alsós próza 3-4. évfolyam
1. Papp Miklós  Fóti Garay János Általános Iskola
2.Petyerák Janka  Fóti Garay János Általános Iskola
3. László Cintia  Fóti Garay János Általános Iskola

Alsós vers 1-2. évfolyam
1.Jakab Nóra  Fóti Garay János Általános Iskola
2. Balázs Fruzsina   Németh Kálmán Általános Iskola és AMI
3.Nagyfejeő Panna Fóti Garay János Általános Iskola

Alsós vers 3-4. évfolyam
1. Kadosa Patrik   Fóti Fáy András Általános Iskola
2. Tar Petra  Fóti Garay János Általános Iskola
3. Balázs Réka   Németh Kálmán Általános Iskola és AMI

Felsős próza
1. Vasvári Marcell Fabriczius József Általános Iskola, Veresegyház
2. Hekker Tamás   Fóti Garay János Általános Iskola
3. Seszták Anna    Fóti Fáy András Általános Iskola

Felsős vers 5-6. évfolyam
1. Fejős Nikolett          Tolnay Lajos Általános Iskola, Inárcs 
2. Szőke-Kiss Benedek   Szent László Általános Iskola, Mogyoród
3. Nagy Viktória Fabriczius József Általános Iskola, Veresegyház

Felsős vers 7-8. évfolyam
1. Cseh Márton  Fóti Ökumenikus Általános Iskola és Gimnázium
2. Szente Nóra Titanilla  Fóti Garay János Általános Iskola
3. Dobos Flóra    Fóti Fáy András Általános Iskola

Őszi népdaléneklési verseny a NK suliban
 
Az iskolai népdaléneklési versenyek tapasztalatával a hátunk mögött az elmúlt tanévben vetődött fel az ötlet, hogy vigyük 
ki a versenyünket az iskola falain túlra. Az Ökumenikus Általános Iskola és Gimnáziumban tanító kolléganővel egyezet-
tünk. Tavasszal tartottunk is egy–egy iskolai válogató versenyt. Év elején kitűztük a közös bemutató időpontját. Megbe-
széltük, nálunk tartjuk. Megegyeztünk az egységes szabályokban, a zsűri szakértő tagjaiban.
A gyerekek izgalommal, sok gyakorlással készültek a versenyre. Az iskolák énekkarai is népdal feldolgozásokat, népdalokat 
tanultak. A városi zeneiskolából kértük fel a zsűri tagjait, elnökét Józsáné Horváth Zsuzsannát, Pénzesné Kis Veronikát. 
Mindkét iskola delegált a tagok közé egy-egy régi diákot, akik most is népművészettel foglalkoznak. A fóti oktatási- és 
művészeti intézmények szép példája valósult meg már a szervezés időszakában. A rendezvény sikere is várható volt.

November 6-án, 17 órakor kezdődött a verseny. Az Ökumenikus Általános Iskola és Gimnázium énekkara nyitotta meg 
a műsort. Sitkeiné Magyar Tünde vezényelt, zongorán kísért Németh Pál. Parlagi Júlia egy régi népdalt adott elő. Ezután 
kezdődött a verseny a legfiatalabb korcsoporttal, majd az idősebbek (11 -12 évesek) is gyönyörű magyar népdalokat éne-
keltek. Közben iskolánk Margaréta Kamarakórusa - akiket Hegedűs Katalin tanít - színesítette az egyéni bemutatókat. A 
csoportok is szépen felkészültek. Néhányan népviseletben mutatták be dalaikat, ezzel is emelve a rendezvény színvonalát.
A verseny hosszú volt, de a gyermekek fegyelmezettsége bizonyította, hogy komolyan vették munkájukat, ezzel a többi 
fellépőt is megtisztelték. Közel 60 diák vett részt a vetélkedőn. A dalokat betanították: Sitkeiné Magyar Tünde, Filemon 
Krisztina, Hegedűs Katalin, Kalmár Julianna, Sajben Ilona és jómagam. A dekorációhoz a Népművészeti Szakközép, 

Szakiskola és Gimnázium két matyó ruhával, a szőttesekkel, fóti babával Sallainé Szpisjak Andrea (szülő), iskolánk szövős 
tanulója (Varga Zoltán) és Sima Molnár Viktória kolléganő járult hozzá. Bognár Alexandra régi diákunk, az általa varrt (a 
szakközépiskola tanulójaként) népi ruhában zsűrizett.
Amíg a zsűri tanácskozott, a Fóti Asszonykórus dél-alföldi népdalokkal indította a felszabadult szórakozást. Kónya Zsu-
zsanna kolléganőm és Pénzesné Kis Veronika zenész társaival fergeteges táncházat tartott. Az asszonyok dunántúli dalokat 
énekeltek a tánchoz.
A zsűri nagyon megdicsérte a jól felkészült gyerekeket. Két évfolyamon osztottak ki megosztott első helyezést. A csoportok 
teljesítménye is kiváló volt. Az őszi versenyről mindenki kapott emléklapot.
Köszönöm Sitkeiné Magyar Tündének, hogy összefogta iskolájában a gyerekek felkészülését, jövetelét. 

Bartháné Koczka Mónika

lÉpÉsek az ismeretlenBe

Nemrég a Facebook oldalamon egy idézetet olvas-
tam John Walkertől: „A hit néha megköveteli, hogy 
úgy tegyük meg az első lépést, hogy nem tudjuk, a 
második mi lesz.” Ezt a rövid mondatot olvasva, rá-
döbbentem, hogy az embernek mennyi döntést kell 
hoznia élete során. Főleg, ha vezető. Sokan vannak 
közülünk, akik vezetői posztot töltenek be egy vál-
lalatnál, intézményben, egy közösség élén, vagy akár 
a családban. Mi mindnyájan tudjuk, hogy milyen 
nehéz vezetni, megmozgatni az embertársainkat. 
Minden nap problémák tömkelege zúdulhat ránk, 
és gyakran úgy kell döntenünk, hogy a következmé-
nyekről még mit sem tudunk.
Iskolánk jubileumi évében számtalan program várt 
és vár még ránk, és ezekhez az eseményekhez is fontos 

döntések vezetnek el. A tél beköszöntével rendezték meg a felső tagozatban a már hagyományos Suli-bulit, ahol az osztá-
lyok együtt nevethettek a produkciókon, táncolhattak, és különböző közösségi játékokban vehettek részt. Gimnáziumunk-
ban pedig a diákönkormányzat szervezésében, közös filmezésre gyűltek össze a diákok egy péntek délutánon.
December 7-én intézményünkbe is ellátogatott a Mikulás. Az alsósok versikékkel, levelekkel, énekekkel várták a kedves 
vendéget. Ez idő alatt a főépületben, a gimnazista diákok Mikulásnak, és krampuszoknak beöltözve járták az osztályokat, 
szünetekben pedig pózoltak a kamerának, a fényképezkedni vágyó diákokkal, és tanárokkal.
Szintén decemberben, először a házi, majd az iskolák közti pingpong bajnokságon szurkolhattunk versenyzőinknek. Já-
tékosaink jó eredményeket értek el, de még jobb volt azt látni, hogy a különböző iskolák közti versenyben a diákok nem 
ellenségként fogadták egymást, hanem igazi, baráti mérkőzések zajlottak.
A sok nevetés és izgalom mellett, van időnk elcsendesedni is. Karácsony előtti szép hagyomány az óraközi szünetekben, 
naponta megrendezett „Adventi percek”, amikor diákjaink, tanáraink, és hitoktatóink különböző igényes előadásokkal, 
üzenetekkel teszik még meghittebbé az ünnepre való ráhangolódást.
Ezeknek a programoknak a megszervezésénél, számtalanszor kellett hittel megtennünk egy-egy lépést, hiszen felmerültek a 
kérdések: Hányan jönnek el? Mi lesz a díjazással? Biztos jó döntést hoztunk? Ha azonban itt megálltunk volna, most sze-
gényebbek lennénk, és nem tudnék ezekről az eseményekről beszámolni. Néha úgy tűnhet, hogy az ismeretlenbe teszünk 
meg egy lépést, de ha ezt elszalasztjuk, talán sosem tudjuk meg, hogy mi várt volna ránk a második lépcsőfokon.

Arany Kincső

HElYEzEttEK
2. o. Megosztott első Nagy Dóra, Czégány Balázs, 

második Tóth Emilia, harmadik Lőrik Gitta. 
3. o. Megosztott első Balogh Krisztina, Dávidházi 
Ákos, második Sitkei – Magyar Csenge, harmadik 

Bányai Zorka. 
4. o. Első Juhász Rebeka, második Haraszti Virág, 

harmadik Bérczi Balázs. 
5. o. Első Laczkovszki Naomi, második Kruppi 

Anna, harmadik Bulther Levente. 
6. o. Első Kiss Klementina, második Nagy Rebeka, 

harmadik Zboroczki Adél.
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nevelés-oktatás
új utakon a fóti garay

Iskolánk, a Fóti Garay János 
Általános Iskola – „A repülős 
iskola” évtizedek óta magas 
nevelési-oktatási színvona-
láról ismert. Tanáraink, ta-
nulóink és szüleik rengeteg 
energiát, munkát, időt fek-
tettek és fektetnek ennek az 
eredménynek az elérésébe és 
fenntartásába. Számos nehéz-
séget leküzdve állunk helyt a 
folyamatosan változó társa-
dalmi, gazdasági és oktatási 
környezetben. Nevelőtestü-
letünk nyitott az új módsze-
rek alkalmazására, magasan 
képzett pedagógusaink folyamatosan a legjobb megoldásokat 
keresik a minél eredményesebb nevelés-oktatás érdekében.
Pedagógia programunkat 2013-ban alakítottuk át a jogszabá-
lyoknak megfelelően. A 2016/2017-es tanévtől ismét újítunk. 
Ma az idegen nyelv minél magasabb szintű alkalmazása mellett 
alapfeltétel a matematikai és infokommunikációs kompeten-
cia alkalmazóképes szintje, mely a tanulmányok eredményes 
folytatásához szükséges. Ennek megfelelően akarjuk erősíteni 
iskolánk profilját. A következő tanévtől felmenő rendszerben, 
idegen nyelvi (angol vagy német) tagozatos és matematika-in-
formatika tagozatos osztályokat indítunk.  Ezt a tanulók heti 
kötelező óraszámában jelenítjük meg.
A nyelvi tagozatos tanulók az első és második évfolyamon 
heti 2 óra, harmadik évfolyamon heti 3 óra, a negyedik és 
ötödik évfolyamon heti 4 óra, hatodik, hetedik és nyol-

cadik évfolyamon heti 5 
idegen nyelvi órán vesznek 
részt. Célunk, hogy a nyol-
cadik évfolyam végére minél 
több tanuló le tudja tenni az 
alapfokú C nyelvvizsgát.
A matematika-informatika 
tagozatos tanulók alsó és 
felső tagozaton heti 5 órá-
ban tanulnak matematikát 
és 1 órában informatikát. 
Célunk, hogy a nyolcadik 
évfolyam végére minél több 
tanuló érje el a matematikai 
kompetencia magas fokát, 
tudása segítse hozzá a közép-

iskolai tanulmányokhoz. Az informatika tantárgy keretében 
elsajátított infokommunikációs tudásukat eredményesen 
használják fel tanulmányaikban, a továbbtanulásban. 
A tanulók és szüleik a beiratkozásnál választhatnak tagoza-
tot, a felvételi követelmények megegyeznek a beiskolázási 
feltételekkel. Idegen nyelvet minden évfolyamon bontott 
csoportban tanítjuk (10-14 fő), a matematika tanítást nívó-
csoportos oktatással kívánjuk eredményessé tenni. 
Az OVISULI 1. rendezvényünket 2016. január 29-én 17 
órakor tartjuk. Minden iskolába készülő gyermek szüleit 
szeretettel várjuk erre a szülői értekezletre, ahol iskolánkról, 
pedagógusainkról, nevelési-oktatási eljárásokról, a beiratko-
zásról sok hasznos információt tudhatnak meg.

Pálné Juhász Edit intézményvezető-helyettes

első félév a németeseknél
Újra eltelt egy év! Pillantsunk be ismét, mi történt a néme-
tet tanulóknál a borongós őszi napokon és mivel színesítet-
tük meg a decembert.
November 11-én újra összegyűlt a gyerekcsapat, hogy vidám 
délután keretében ünnepelje a Márton-napot. Nagy lelke-
sedéssel folyt a lámpások barkácsolása, amelyeken ezúttal 
Márton alakja elevenedett meg a gyertyák fényében. Barká-
csolás közben felelevenítettük a Márton-nap történetét és ha-
gyományait, és ezzel kapcsolatos dalokat énekeltünk, illetve 
hallgattunk. ahogyan azt a német nyelvterületen is teszik a 
gyerekek ezen a napon. A lámpások fényei bevilágították az 
Arany János és az Ady Endre utcákat, ahogy a lelkes gyerek-
sereg körbevonult az iskola körül. Tarr Csongor 7.b. tanuló 
így vélekedik erről: „A Márton-napi foglalkozáson az idén 
meglepően sokan voltunk, de így még érdekesebb és szebb 
volt a felvonulás.” Az utca lakói szívesen fogadtak bennünket 
és cukorkát, kekszet ajándékoztak a szép énekekért és a látvá-
nyért cserébe. A délután most is vidáman és gyorsan telt el. 
Alig telt el egy hónap és máris az adventi teadélutánunk 
kellős közepén találtuk magunkat. Kellemes hangulatban 
készülődtünk az ünnepekre. Finomabbnál finomabb te-
ákat ihattunk és finomabbnál finomabb süteményeket 
ehettünk ezen a délutánon. Miközben teázgattunk és sü-
tizgettünk, szorgalmasan járt a kezünk is, készültek a kis 
zokni hóemberek. Nagyszerű kiegészítői lettek a karácsonyi 
ajándékoknak. A délután második felében négy csoportban 
versenyeztek egymással a gyerekek, különféle, az ünnepek-
kel kapcsolatos feladatokat kellett megoldani természetesen 

németül. Nagy volt az izgalom, hogy vajon ki nyeri meg a 
versenyt. Gyorsan elrepült az idő, hamar eljött a fél hét és 
haza kellett menni, de nem szomorkodtunk, hiszen egy vi-
dám, jó hangulatú délutánt töltöttünk el újra együtt. Álljon 
itt is két vélemény:
”A teadélután kellemes, megnyugtató hangulatban telik minden 
évben. Sütik és barkácsolás a meleg teremben, nekem ez nagyon 
tetszik”.(Botos Dorina 7.b.), „Már több évben is voltam és min-
dig nagyon jól éreztem magam. Jó a hangulat és a társaság is, és 
minden évben gyönyörű kézműves dolgokat készítünk. Mindig 
finom sütemények érkeznek.” (Szendi Szonja 6.a)
Programjaink csúcspontját az idén is a bécsi kirándulásunk 
jelentette. Ebben az évben már tizedik alkalommal látogat-
tunk el  Bécsbe. Még sötét, hideg és köd volt, amikor a kis 
csapat elindult Fótról. Mire Ausztriába értünk, már sütött a 
nap. Amint átléptük a határt, az idegenvezetőnk sok érdekes 
információt osztott meg velünk Ausztria földrajzáról, törté-
nelméről és mindennapi életéről, szokásairól, hagyományai-
ról. Először a Schönbrunni – kastélyt néztük meg. A császári 
család nyári rezidenciája csodálattal töltött el mindenkit. 
Bepillanthattunk a császári család mindennapjaiba, elcsodál-
kozhattunk Sissi földig érő hajzuhatagán, megtudtuk, a szal-
vétahajtogatás titkát hol őrzik és még sok-sok érdekességet, 
amelyek megszínesítették a történelem könyvünk lapjait. 
A kastély előtti adventi vásár ráhangolt bennünket a sok 
kézműves áruival a délutáni Christkindlmarktra. Az autó-
buszra visszaszállva elindultunk az autóbuszos városnézésre. 
Idegenvezetőnk most is érdekesen mesélt nekünk Bécs ne-

vezetességeiről, a Sacher tortáról, a bécsi kávéról. A gyalogos 
városnéző sétánk a belvárossal ismertetett meg bennünket. 
Megcsodálhattuk a Hofburgot, a Habsburgok egykori téli 
lakóhelyét, átsétáltunk a gyönyörűen kivilágított utcákon a 
Stefansdomhoz, Bécs egyik nevezetességéhez, amit nem sza-
bad nem megnézni annak, aki itt jár. Jól esett a séta közepén 
a kis ebédszünet a McDonalds-ben, ahol gyakorolhattuk a 
német nyelvet. Ebéd után még egy kis séta következett, majd 
megérkeztünk a teljes fényében pompázó Chriskindlmar-
ktra, a karácsonyi vásárba a Rathausnál. Itt aztán mindenki 
megtalálta, amit keresett akár magának, akár családjának. A 
hidegben jól esett a jó forró Kinderpuncs, a gyönyörű bögrét 
természetesen mindenki hazahozta emlékül. 
Az idő elröpült, este hat órakor elindultunk haza és bár 
fáradtan, de élményekkel telve érkeztünk meg este 10-re. 

Nagyon jól éreztük magunkat az idén is, reméljük jövőre 
is elmehetünk egy ilyen emlékezetes kirándulásra nyugati 
szomszédunkhoz. Zárjuk a beszámolót itt is néhány véle-
ménnyel: „…rengeteg új dolgot tudtam meg Bécsről.” (Fekete 
Laura 7.b), „…a vásár ismét nagyon szép volt.” (Csikós Dávid 
7.b), „..Nagyon szépek voltak az esti fények, nagyon jó volt, csak 
kár, hogy ilyen rövid a kirándulás” (Mohai Gergő 7.b), „.. Bécs 
nagyon szép hely, már harmadszorra voltam, nem lehet megun-
ni” (Németh Péter 8.b), „..én most voltam először, de nagyon 
büszke voltam, hogy tudtam németül beszélni, pedig nem va-
gyok a legjobb németes” (Jónás Klaudia 8.a) „ összefoglalva, ez 
a félév is érdekes programokban bővelkedett” (Tarr Csongor 7.b)
Reméljük jövőre újra megismételhetjük ezeket a programokat 
hasonlóan jó élményekkel gazdagodva. (Miklósné M. Ibolya)

fáy andrás általános iskola

Múzeumi nap - Budapesten 
Iskolánkban immár hagyománnyá vált, hogy minden tanév-
ben látogatást teszünk budapesti és vidéki múzeumokban. Az 
idei múzeumi napunkba sajnos az időjárás nagymértékben be-
leszólt, egész nap esett az eső, de ez nem vette el a kedvünket!
A 8.osztályosok a Terror Házába, a 7. a osztályosok a Me-
zőgazdasági Múzeumba, a 7. b osztályosok a Hadtörténeti 
Múzeumba mentek. A 6.a osztály Egerbe utazott, a 6.b és 
c osztályosok pedig élvezetes barlangtúrán vehettek részt. A 
két 5. osztály együtt tölthette ezt a délelőttöt. Budapestre 
indult a buszunk, 9 órakor.
A Nemzeti Múzeum kertjében találkoztunk a Budapesti sé-
ták idegenvezetőjével, Nehéz Győzővel. Győző bácsi tájékoz-
tatott minket a programról, majd Molnár Ferenc regényéről 
tett fel kérdéseket, a helyes válaszokért a gittegylet pecsétét 
kaptuk a kezünkre. Ezután kezünkbe vehettük a Pál utca-
iak zászlaját, és elkezdődött irodalmi sétánk. A házak falán 
különböző szimbólumokat kellett keresnünk./ivó embert, 
szívecskét, mozaikot, H betűt stb./Útközben láttuk a Do-
hánygyár épületét, Nemecsekék házát, a Pál utcaiak iskoláját, 
ahová az író is járt, a Grund eredeti helyét a Pál utca és a 
Mária utca sarkán. Egy alapos játék után, amit a felépített 
grundon játszottunk, elindultunk a Füvészkertbe, ahol ritka 
növényekkel, trópusi gyümölcsökkel találkoztunk. Itt beöl-
töztették egyik osztálytársunkat Nemecsek Ernőnek. Az öl-
tözékből ismereteket kaphattunk a korabeli ruházatról. Séta 
közben egy mókus is kísérte utunkat. Láttunk halastavat ren-
geteg különleges hallal. Délután egykor a füvészkerti sétával 
ért véget múzeumi napunk. A szakadó eső és a közlekedési 
dugó ellenére jól éreztük magunkat! A Budapesti séták ol-
dalának lájkolásával Győző bácsitól még játékot is kaptunk.
„Mesevilág” verseny 
Iskolánkban negyedik alkalommal került megrendezésre a 
„Mesevilág” meseismereti verseny. A városi versenyen a har-
madik és negyedik osztályos versenyzőkből álló csapatok-
nak 7 mesebeli akadályon kellett átjutni. A végeredmény az 
előzetes feladat (logótervezés) értékelése és a meseállomáso-
kon nyújtott teljesítmény alapján alakult ki.
I. helyezést értek el a Fáy András Általános Iskola csapatai 
(3-4. osztály kategóriában)
II. helyezést ért el a Garay János Általános Iskola csapata (3. 
osztály kategóriában) a Fáy András Általános Iskola csapata 
(4. osztály kategóriában)
III. helyezést értek el a Fáy András Általános Iskola csapatai 

(3-4. osztály kategóriában)
IV. helyezést ért el a Garay János Általános Iskola csapata 
(3. osztály kategóriában)
A verseny minden résztvevője az oklevél mellett könyvju-
talomban is részesült. Köszönet az alsós-humán munkakö-
zösség tagjainak a verseny során nyújtott segítségükért és a 
versenyzők felkészítéséért. Külön köszönet Márkus Andre-
ának és Jakabné Kaudersz Orsolyának, mert munkájukkal 
hozzájárultak a verseny sikeres lebonyolításához.
Fáy Nap 
A hagyományok szerint idén is megrendezésre került a 
Fáy nap, melynek megnyitóján megemlékeztünk iskolánk 
névadójáról, Fáy Andrásról. Iskolánk fontosnak tartja az 
egészséges életmódra nevelést, ezért rendezvényünk köz-
ponti témája a sport lett. Diákjaink előzetes feladata egy-
egy sportágról való prezentáció összeállítása volt, melyet az 
osztályok a délelőtt folyamán egyesével megtekinthettek. 
Az előadások rendkívül kreatívak és érdekesek voltak mind 
a pedagógusok mind a diákok elmondása szerint. A nap 
folyamán híres sportolókról készített plakátokból kiállítást 
rendeztünk, mely szintén nagy sikert aratott.
Ezt követően megrendeztük az osztályok közötti floorball baj-
nokságot, melyet a 8.b osztály bravúros játékkal nyert. Végül 
a győztesek újra pályára léptek a Fáy iskola tanár csapata ellen, 
melyen óriási küzdelemben győzedelmeskedtek a diákok.
Az alsós osztályok körében is nagy sikert aratott a Fáy nap, 
amely a sport és a takarékosság téma köré épült. A gyerekek 
tíz akadálypályán mérhették össze tudásukat és ügyességü-
ket. Nagy sikere volt a gesztenyegolfnak, a levegőben a lab-
dajátéknak, a zsákban futásnak és a többi érdekes ügyességi 
vetélkedőnek. Ezt követte a gyerekek kreatív tudásának ki-
bontakoztatása, amikor is szebbnél szebb rajzokat készítettek 
a takarékossággal kapcsolatban. Reméljük jól éreztétek ma-
gatokat és mindenki számára emlékezetes marad ez a nap.
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közélet
a lisai elek jános alapítvány

És a vele együttműkÖdő egyesületek hírei

2016.01.02-án megtartottuk a 2015. évet értékelő közgyű-
lést. A Lisai Elek János Alapítvány önkormányzati támoga-
tásban nem részesült, kizárólag civil egyesületek és önkén-
tesek segítségével valósította meg programjait.
Tavaly már a 15. alkalommal rendezte meg a hagyomány-
nyá vált „tavaszi Fesztivál”-t, amin 300 főt látott vendé-
gül. Az ország különböző településeiről érkezett hagyo-
mányőrző csoportok vettek részt a fesztiválon, amelyet a 
Fóti Hirnök is közölt. Ugyancsak 15. alkalommal rendez-
tük meg a 2015. december 27-én a Bakok és Barátaik óévi 
búcsúztatóját, ami családias, baráti jó hangulatban telt.

Fótsomlyói védegylet

A NEA és Fót Város Önkormányzata támogatásával, valamint 
civil önkéntesek segítségével valósította meg éves programjait.
Kárpát Medencei Művészek Alkotóközössége
A NEA és civil önkéntesek támogatásával sikeres évet zárt. 
Nyári Alkotó Tábort, kiállításokat és számos egyéb rendez-
vényt szervezett. 

Lisai Elek Erzsébet

Karácsonyi ajándékozás

Az ÖMV kút nevében Kiss Ferenc üzemeltető 30.000 Ft 
értékben ajánlott föl irodaszert a Németh Kálmán Iskola 
titkársága számára.
Az ajándékcsomagot a körzet képviselője Koncz János je-
lenlétében Forgács Sándorné, az alsós igazgatóhelyettes 
asszony vette át Kiss Ferenctől, lásd képünkön. Kati néni 
boldogan köszönte meg az Iskola nevében a váratlan ked-
vességet, amire nem is számítottak.

Kiforrtak a borok a mogyoródi pincékben

Dr. Szilágyi Zsolt, a legnagyobb mogyoródi bortermelő bor-
bemutatóra hívta fóti ismerőseit, hogy bemutathassa, milyen 
borok érlelődnek a tartályokban. A jó hangulatú kóstolgatás-
sal egybekötött beszélgetésről egy fényképpel számolunk be.
A borász szakember beszámolója szerint a tavalyi év minden 
szárazsága ellenére kedvezett a szőlőnek, kiváló minőséget 
szüreteltek, s csodás színvilágú vörösborok várhatók belőle.

WK

MEGHÍVÓ
Farsangi Bálra

2016. február 6-án, 14-22 óráig tartó 
hagyományos „Farsangi Mulatság”
Helyszín: Fót, Bíró Háza Étterem
Vacsora, Műsor, Tánc, Tombola, 

Jelmezverseny
Zene:  Keresztes István és zenekara

Neves vendég művészek fellépésével
Hozzájárulás 3000 Ft/fő

Jegyek elővételben vásárolhatók!
Érdeklődni a 06-70/445-1242 

telefonszámon lehet.

olajszennyeződÉs jelent meg a mogyoródi patak vizÉBen

Az alábbiakban leközölt levélhez véleményt nem fűzünk, a fénykép tanúsága nem nagyon vonható kétségbe. A levelet 
szerkesztőségünk továbbította az Önkormányzatnak. Bízunk benne, hogy megnyugtató, hosszú távú megoldás történik.

Tisztelt Önkormányzat!
A Fóti Gyermekváros Horgászegyesület nevében fogalma-
zom az alábbi levelet.
2015. 12. 18-án a Gyermekvárosi tavakban a halőreink 
olajfolt szennyeződést figyeltek meg. A betápláló műtárgynál, 
mely a Mogyoródi-patakon található, kb. 1 m széles sötét-
barna-fekete elszíneződést tapasztaltunk a patak teljes hosz-
szában, a felülete szivárványszínű volt. A szennyezés forrását 
keresve a mezőőrség tagjával a nem messze üzemelő benzin-
kútig jutottunk, ahol megtaláltuk azt a befolyó csövet, amin 
órák óta szennyező anyagot bocsájtottak az élővízbe.
A helyszínen később a katasztrófavédelem mintát vett, és 
egyértelműen megállapították, hogy a töltőállomás csator-
narendszeréből származik az olajsár. A töltőállomás üzemel-
tetője elmondta, hogy a töltőállomásnak működési engedélye 
van, az ülepítők átmosása pedig rutinszerű feladat. (!!!!!!) 
Horgászegyesületünk a vízterületét az államtól bérli, ezért a 
haszonbérleti szerződésünk alapján a halakat és élőhelyüket 
veszélyeztető okok feltárásában, megszűntetésében a Kor-
mányhivatal segítségét kértem.
Ezúton kérem továbbá a helyi Önkormányzatot, hogy a hava-
ria események előfordulása miatt vizsgálja felül a töltőállomás 
működési engedélyét és kérem, foglaljanak állást, el lehet-e érni 
azt, hogy a töltőállomásból befolyó csatornát megszüntessék és 
egy zárt rendszert használjanak a szennyezőanyagok tárolására?

Segítségüket előre is köszönöm!
Petyerák Viktor

Gyermekvárosi HE. titkár, halászati mérnök

pályázatot írt ki a fót fejlődÉsÉÉrt kÖzalapítvány

Kulturális pályázat kiírása
A Fót Fejlődéséért Közalapítvány kuratóriuma pályázatot ír ki 
fóti művészek és művészeti csoportok részére képzőművészeti, 
irodalmi, zenei, táncos és egyéb művészeti programok meg-
valósítására. A pályázaton olyan alkotásokkal, produkciókkal 
lehet részt venni, amelyek szemléltetik a fóti emberek kreati-
vitását, erősítik Fót városának valódi közösséggé válását, és a 
fóti embereket megerősítik lakóhelyük szeretetében és tiszte-
letében, a város hírét viszik belföldön és külföldön egyaránt.
A pályázatok anyagi támogatására az alapítvány kuratóriuma 
3.000.000 Ft-ot különít el. A legmagasabb elérhető támogatási 
összeg a pályázatban leírt produkció teljes költségvetésének 40 
%-a, legfeljebb 1.000.000 Ft. 
 A támogatás kizárólag a program megvalósítására vehető 
igénybe, a program természetétől függően nevezési díjakra, 
útiköltség fedezésére, versenyzői ruhák, formaruhák vásárlásá-
ra, kiadói és nyomdai költségek fedezésére, a program meg-
valósításához szükséges anyagok vásárlására, kották és egyéb 
eszközök beszerzésére, stb. A pályázat kedvezményezettjei az 
Alapítvánnyal támogatási szerződést kötnek, melyben rögzí-
tik megvalósítandó produkciót, a támogatás mértékét, az el-
számolás módját, valamint részletesen ki kell térni arra, hogy 
a megvalósításkor hogyan tudják a támogatót és Fót városát 
népszerűsíteni.

A pályázat feltételrendszere 2016. február 1-től letölthető az 
önkormányzat honlapjáról. 
A pályázatokat a Fót Fejlődéséért Közalapítvány címére 
(2151 Fót Vörösmarty tér 1.) és a Kuratórium elnökének 
e-mail címére (istvan.bertok@yahoo.com) kell küldeni.
A beadás határideje 2016. febr.29.  

Hirdetés

KÉRJÜK, TÁMOGASSA A FÓT FEJLŐDÉSÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNYT ADÓJÁNAK 1 %-ÁVAL! 
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Az előadás helyszíne: 
Vörösmarty Művelődési Ház  

Muharay terem 
2151 Fót, Vörösmarty tér. 3.  

 Tel: 27 / 537 350, 06 70 331 5806 
 

 

jegyár: 
elővételben: 600 Ft 

az előadás napján: 700 Ft 
 

 

 

 

 

 

táncmese a VSG Táncszínház előadásában 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szeretettel várjuk

2016. január 22-én, 18:oo órakor,
a Vörösmarty Művelődési Ház 

Színháztermébe
(Fót, Vörösmarty tér 3.)

a Magyar Himnusz
születésének 193. évfordulóján - 

a Magyar Kultúra NapjáN
tartandó rendezvényünkre.

A megjelenteket köszönti:
Bartos Sándor

Fót város polgármestere

Ünnepi beszédet mond: 
nagykárolyi Károlyi lászló

Közreműködnek a művelődési ház művészeti 
csoportjai, Borka Zsolt, Csihar Fanni, Horváth 

Tamás, Kőhalmi László, Kulcsár Lajos, 
Luzsicza István, Racskó György, Schmatz Béla,  

a Cserhát Művész Kör alkotói
Édes ünnep…

A Mindenki Karácsonya keretében megrendezett Karácsonyi Süti Sütő Versenyre ez alkalommal is sok szebbnél szebb és 
finomabbnál finomabb ínyencséggel készültek a lelkes résztvevők. Nehéz feladata volt a zsűrinek- Laczkó Ildikó, Keresztesi 
Tünde és az elnök, Merkwart Krisztián-, hiszen 11 sütit kellett kóstolniuk és utána dönteni olyan szempontok alapján, 
mint pl. íz hatás, külső, tálalás, eredetiség 

A süti sütő verseny helyezettjei
I. helyezett: Dudás Fanny – karamellás- 
oreós sajt torta, II. helyezett: Jaszenák 
lászlóné – pötyi kocka, III. helyezett: 
Gyarmati Károly – narancs torta, Kü-
löndíj: Horváth Mónika – mákos csillag
Gratulálunk a díjazottaknak!
A sütiket az eredményhirdetés után a 
közönség is megkóstolhatta. Ezúton 
is köszönjük a 100x szép virágbolt fel-
ajánlását és minden nevezőnek, hogy 
megédesítették a napunkat: Cseri Ilo-
na, Ferenczi Ferencné, Hotváth Re-
gina, Oroszi Jánosné, Pap Erzsébet, 
Pelyvás Gyuláné és Varga Andrásné.

A győztes recept:
kekszes alap: 
-25 dkg oreo keksz darálva 
-12-15dkg olvasztott vaj 
krém: 
-50 dkg mascarpone 
- kis pohár tejföl 
-2 tojás 
-2 ek. keményítő 
-cukor (ízlés szerint) 
-csipet só 

- 1 vaníliarúd kikapart magja 
karamellszósz: 
-20 dkg kristálycukor 
-8dkg vaj 
-2 dl habtejszín 

A kekszet ledaráljuk és összekeverjük 
az olvasztott vajjal. Egy tortaforma al-
jába benyomkodjuk, majd betesszük 
a hűtőbe amíg elkészítjük a krémet. 
A krém hozzávalóit csomómentesre 
kikeverjük és ráöntjük a kekszes alap-
ra. A sütőt 180 fokra előmelegítjük. A 
tortaformát kívülről jól bebugyoláljuk 
alufóliával, hogy ne jusson át rajta a 
víz. Egy mély tepsibe helyezzük a tor-
taformát és felöntjük forró vízzel kb. a 
tepsi feléig. Sütőbe rakjuk és kb. 1 órá-
ig sütjük. Jót tesz neki, ha sütés után 
egy napot pihen a hűtőben. 

A karamell szószhoz először a cukrot 
karamellizáljuk, majd mikor aranybar-
na, lassan hozzárakjuk a vajat. Ha fel-
olvadt, beleöntjük a már előre felme-
legített tejszínt és levesszük a tűzről. Jó 
étvágyat kívánunk!

A szép műsorok és a finom falatok 
után tovább hangolódtunk az ünne-
pekre a Kisalagi Református templom-
ban már szintén hagyományossá vált 
Karácsonyi Koncerten, ahol új dalla-
mok csendültek fel a Fóti Zenebarátok 
Kórusa előadásában. Karnagyuk Hor-
váth Enikő. Közreműködött továbbá: 
Gáy Tamás klarinétművész.
Igazán lélekmelengető volt, szívünk-
ből ajánljuk jövőre is mindenkinek! 

Dudás Fanni átveszi a díjat
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adventi keresztet állított a joBBik fóti alapszervezete

A Jobbik Fóti Alapszervezete és a Jobbik Fóti Ifjúsági Tago-
zata 2015. december 6-án ismét keresztet állított advent al-
kalmából. A Himnusz elhangzása után Merkwart Krisztián, 
az alapszervezet elnöke köszöntötte a jelenlévőket. Össze-
foglalta a keresztállítás okait, fontosságát, majd elmondta 
mennyire káros a társadalomra, hogy egyre többen az anya-
gi oldaláról közelítik meg ezt az ünnepet a hagyományos 
értékekkel szemben. 
Koncz Zoltán református lelkész osztotta meg gondolatait a 
közelgő ünneppel kapcsolatban, kiemelve a szeretet fontos-
ságát. Lelkész úr elmondta, hogy a kereszténység ünnepei 
közül a karácsony az, amelynek lényege leginkább eltorzult 
a mai világban. A szeretet helyett inkább a világi javak és a 
pénz vette át a legnagyobb szerepet az emberek életében. A 
karácsony kezdi elveszíteni neves hagyományait, s egyre ke-

vésbé szól arról, ami a lénye-
ge lenne: az együtt töltött 
időről, az egymásnak való 
örömszerzésről, arról, hogy 
álljunk meg egy pillanatra és 
ismerjük fel a körülöttünk 
lévő csodákat. 
Ezt követően elhangzott egy 
ima a békéért, a reményért, 
s hazaszerető közösségként, 
a Magyarországtól elcsatolt 
területeken élő magyarsá-
gért. A keresztszentelő a 
mécsesek meggyújtásával 
zárult le.

karácsonyi adományozás

December 17-én lehetőségem volt segíteni a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, valamint az Egyesített Szociális és 
Egészségügyi Intézmény (ESZEI) munkatársai által szervezett karácsonyi adományozásban.
Több tonna száraz élelmiszer került kiosztásra, többek között liszt, cukor, fűszerek, olaj, konzervek és teák. Az adományok 
a Szent Vitus Alapítvány és a Magyar Élelmiszerbank Egyesület felajánlásából gyűltek össze.
Ezen kívül, az ESZEI a nyári táborból fennmaradt összegből, közel 300.000 Ft értékben további csomagokat állított össze a rászo-
rulók részére. Az önkormányzati képviselőknek lehetőségük volt ezeket a csomagokat átadni a legjobban nélkülöző családok részére.
Ezúton is köszönöm a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat és az Egyesített Szociális Egészségügyi Intézmény dolgozó-
inak, hogy karácsony közeledtével megfeszített munkatempóban szervezték meg az adományozást.

Merkwart Krisztián

mindenki karácsonyát szervezett fóton a joBBik

Karácsony közeledtével a 
Jobbik Fóti Alapszerveze-
te „Mindenki karácsonya” 
elnevezésű rendezvénye 
keretein belül segített a ke-
vésbé tehetős családokon. A 
rászorulók között közel 200 
adag székelykáposzta került 
kiosztásra, ezen kívül kó-
kuszgolyóval, teával és több-
féle gyümölccsel is kínálták 
a rendezvényre látogatókat a 
nemzeti párt tagjai.
Ezen kívül számos, felajánlásból összegyűjtött, több mint 
150 zsáknyi ruhából válogathattak az érdeklődők, a gyere-

kek pedig a karácsonyfa alól több 
tucat játék közül vihették haza a 
számukra legkívánatosabbat.
A Jobbik Ifjúsági Tagozat minden 
egyes megjelentnek szaloncukor-
ral és az IT által kiadott karácso-
nyi képeslappal kedveskedett.
Merkwart Krisztián önkormány-
zati képviselő, a Jobbik fóti elnö-
ke, valamint Kancz István, a Job-
bik fóti alelnöke kívánt áldott 
karácsonyt és sikerekben gazdag 
újévet a jelenlévőknek, valamint 

megköszönték a rengeteg adományt, melyet a fótiak aján-
lottak fel a rendezvény sikeréhez.

k Ö z l e m É n y
Folytatják a nyomozást az egymilliárdos fóti brókerbotrány 
ügyében. A Jobbik feljelentésére tavasszal nyomozás indult a 
fóti brókerbotrány ügyében, miután kiderült, hogy a település 
egymilliárd forintját nem államilag garantált államkötvényekbe, 
hanem vállalati kötvényekbe fektették be, így az szinte biztosan 
elveszett a város számára. A nyomozó hatóság novemberben ért-
hetetlen okból megszüntette a büntetőeljárást.
A jobbikos feljelentők tiltakoztak a határozat ellen, Hegedűs 
Lorántné országgyűlési képviselő a legfőbb ügyészhez, Varga 
Zoltán Péter, Pest megyei közgyűlési képviselő a nyomozást 
megszüntető Pest Megyei Rendőr-főkapitányság vezető-
jéhez fordult ez ügyben, majd ezt követően Fót Város Ön-

kormányzata is panasszal élt a nyomozás 
megszüntetése miatt..
A Pest Megyei Főügyészség tájékoztatta a 
feljelentőket, hogy a nyomozást megszün-
tető határozatot hatályon kívül helyezte, 
és a nyomozás folytatását rendelte el. A 
Jobbik reméli, hogy a nyomozás során 
fény derül azok személyére, akik ily mó-
don tették kockára a település vagyoná-
nak jelentős részét és ezen személyek felelősségre vonására is 
mielőbb sor kerülhet.
Merkwart Krisztián, a Jobbik fóti önkormányzati képviselője

fóti rendőrnő nyert újaBB kick-Boksz aranyÉrmet a 
duBlinBan rendezett Wako világBajnokságon

Bordás Annamári a rendőrtörzsőrmester 2013-ban mindhá-
rom kickbox szakágban aranyérmet szerzett az IKSA vB-n. 
ezen túl számos egyéb kimagasló helyezést, bajnoki címet 

tudhat magáénak, volt világkupa győztes. 2015. őszén a magyar 
válogatottban ismét a dobogó legmagasabb fokára állhatott  Dub-
linban a WAKO világbajnokságon

Erről a világbaj-
nokságról „Magyar 
aranyeső a dubli-
ni kick-box vb-n” 
címmel jöttek az 
örömteli beszámo-
lók. Kilenc egyéni 
aranyérmet, csapat 
vb-címet, valamint 
négy ezüst- és hét 
bronzérmet szerez-
tek a magyarok ezen 
a kick-box-világbaj-
nokságon, ahol 63 
ország közel 1000 
versenyzője küzdött 
az érmekért, helye-
zésekért, 2015. no-
vemberében.

A vb során magyar sportdiplomáciai siker is született, 
ugyanis magyar tagja lett a világszövetség (WAKO) végre-
hajtó bizottságának Király István személyében. Sőt, a 2016. 
évi világbajnokságnak májusban Budapest, azon belül is a 
MOM Sportközpont ad helyet.
Az Írország fővárosában, Dublinban megrendezett Kick-box Vi-
lágbajnokság záró napján került sor a döntőkre, amelyben több 
szakágban is érdekeltek voltunk. Az ír szervezők még esti gáláról 
is gondoskodtak, amelyben természetesen elsősorban az ír ér-

dekeltségű mérkőzések 
kaptak helyet. Hogy 
ebből a gálából nem 
lett ír örömünnep, ar-
ról a magyar válogatott 
gondoskodott. 
Minden magyar ver-
senyző sikeréhez, 
helytállásához gra-
tulálunk, büszkék 
vagyunk rájuk, de 
minket mégis elsősorban Bordás Annamária fóti rendőr 
törzsőrmester érdekel, aki a Full-contact szabályrendszer-
ben, az 56 kg csoportban lett világbajnok. A ringesek veze-
tője, Juhász Gábor így foglalta össze az ebben a szakágban 
döntőbe jutott lány diadalát: „Bordás Annamária, veresegy-
házi versenyzőnk bizakodva ment fel a K-1 friss világbajnoka, 
a szlovák Veronika Petrikova ellen. Oldott, jó bunyóval, nyo-
más alatt tartva az ellenfelét, gyakorta kiüttetve a levegőbe, 
majd azt megkontrázva nyert Annamari.”
A hazatérő Bordás Annamáriát hatalmas szurkolótábor fo-
gadta a Liszt Ferenc reptéren. Pásztor Béla polgármester vi-
rágcsokorral és öleléssel fogadta.
Annamária sportpályafutása Szegeden kezdődött, majd ami-
kor a Fóti Rendőrőrs állományába került, itt a környéken kere-
sett alkalmas edzőtermet, egyesületet. Megfordult Budapesten, 
edzett Dunakeszin, míg végül rátalált jelenlegi helyére Veres-
egyházon. Munkája szerint azonban fótinak tekinthetjük.

A magyar kick-box válogatott há-
rom szakágban összesen kilenc egyé-
ni arany és egy csapat, négy ezüst és 
hét bronzérmet hoz haza Dublinból: 
POINT-FIGHTING:
57 kg. Veres Roland
63 kg. Veres Richárd 
84 kg. Mórádi Zsolt
94 kg. Imre Tamás
+94 kg. Jároszkievicz Krisztián
70 kg. *Nagy Henrietta
+70 kg. *Kondár Anna
LIGHT-CONTACT
55 kg. Busa Gabriella 
FULL-CONTACT
56 kg. *Bordás Annamária
+70 kg. *Brunner Boglárka

mindenki karácsonya a kisalagi kÖzÖssÉgi házBan

 az Ökumenikus Iskola műsora

Waldorf tanárok előadása meleg tea és forralt bor
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pap peti junior - ezüst És BronzÉrem az uWk 
világBajnokságon 2015-Ben

Október 14. és 18. között került megrendezésre az UWK 
World Championships (United World Karate Világbajnok-
ság) melynek a szlovéniai Koper adott otthont. A versenyen 
három karate stílus vett részt – General Karate, Tradicioná-
lis Karate, és a Full Kontact Karate, az utóbbi a Kyokushin 
Karate szabályrendszer szerint.  Több mint 1200 versenyző 
és 43 ország képviseltette magát a VB-én.  
A verseny első napján, csütörtökön tartották az ünnepélyes meg-
nyitót és a selejtezőt, a pénteki napon folytak a formagyakorla-
tok, szombat-vasárnap pedig a küzdelmeké volt a főszerep. 
Pap Peti Juniornak, aki Magyarországot és az IKO Sosai 
Hungary-t képviselte, sikerült világbajnoki 2. helyet szerez-
nie formagyakorlatban (katában) és 3. helyet küzdelemben 
(kumite) +80 kg súlycsoportban. 
Formagyakorlatban Petit egy román versenyző előzte meg, 
csupán 1 ponttal. A küzdelemben a döntőbe kerülés során 
egy olasz versenyzőtől kapott ki, a végleges eredmény: 2 
olasz harcos előzte meg az ifjú Pap Petit. 
A karatés, énekes és zeneszerző Peti 3 éves kora óta kyo-
kushin karatézik, többször is volt dobogós helyezett a ha-
zai és nemzetközi versenyeken,  2001-ben az Év Sportolója 
díjat kapott Fót város önkormányzatától. Ő írta a „The 
Kyokushin Way” (A Kyokushin útja) cimű dalt a Sosai Ma-
sutatsu Oyama mester tiszteletére és emlékére 2012-ben. 
Ugyanebben az évben „Transilvanian Music Awards’ és 
„Spiritual Achievements” díjjakal tüntették ki. 
A full kontakt bizottság tagja volt a világbajnokságon id. 
Pap Péter mester, az IKO Sosai Kyokushin Karate Hungary 
elnöke és az International Karate Organization Kyokushin-
kaikan of Sosai magyarországi képviselője.
„Ezúton is szeretném megköszönni azoknak a tagoknak, 
akik segítik a munkánkat, a szülőknek, hogy kitartóan 
hozzák a gyerekeket az  edzésekre és egyben gratulálok 
nekik, ugyanis vannak Európa bajnok és helyezést elért 
gyerekek és felnőttek a csapatban. Megköszönjük a Fóti 

Hírnöknek a Fót Tv-nek és is, hogy figyelemmel kísérik 
eredményeinket. Továbbá, szeretettel várunk mindenkit, 
aki ki szeretné próbálni és elsajátítani ezt a karate stílust, 
ami egyben önvédelmi harcművészetet és életmód is. 
Edzéseinket a Vörösmarty Művelődési Házban, szerdán 
18 órától, a Német Kálmán Általános Iskola tornaszobá-
jába minden pénteken 17 órától tarjuk. - nyilatkozta la-
punknak id. Pap Péter karate mester, elnök.

malaclopás miatt kerültek őrizetBe

A Gödöllői Rendőrkapitányság Vizs-
gálati Osztálya eljárást folytat lopás 
vétség elkövetésének megalapozott 
gyanúja miatt T. Sándor 23 éves, B. 
Alex 22 éves, B. Zsolt 25 éves és N. 
Adriánó 20 éves csörögi lakosok ellen.
A jelenleg rendelkezésre álló adatok 
szerint a gyanúsítottak 2015. decem-
ber 20-án 16 óra és 17 óra közötti 
időben gépkocsival bementek egy csö-
möri tanyára, ahol az ott dolgozó személynek és a tulajdonosnak 
azt mondták, hogy kifogyott a kocsiból a hűtővíz. A tulajdonos 
elment, hogy adjon a férfiaknak vizet. Ez idő alatt a négy fiatal 
kidöntötte a tanyán lévő disznóól kerítését és az autóba bepakol-
tak 8 malacot, majd az autóval Fót irányába hajtottak el.
A tulajdonos - amikor észlelte a lopást - azonnal értesítette a 
rendőröket. A Dunakeszi Rendőrkapitányság Fóti Rendőrőrs 
járőrei Fót területén intézkedés alá akarták vonni a gyanú-
sítottak járművét, azonban ők továbbhajtottak. A rendőrök 

szolgálati gépkocsival – megkülönböztető 
fény- és hangjelzés használatával – meg-
próbálták megállítani a járművet, azon-
ban az nem járt sikerrel. T. Sándort és 
három társát a járőrök végül Fót, Károlyi 
utcában elfogták, miután a feltorlódott 
forgalom miatt nem tudtak továbbmen-
ni. A rendőrök a gépkocsiban 7 élő állatot 
találtak, mivel a férfiak menekülés közben 
egy malacot kidobtak a járműből.

A négy csörögi fiatalt a járőrök a Gödöllői Rendőrkapitány-
ságra előállították, ahol a gödöllői nyomozók gyanúsítottként 
hallgatták ki őket. T. Sándort, B. Alexet és N. Adriánót a ren-
dőrök őrizetbe vették. 25 éves társukról a rendőri intézkedés 
során kiderült, hogy ellene a Budapest Környéki Törvényszék 
Büntetés-végrehajtási Csoportja elfogatóparancsot bocsátott 
ki, ezért őt – kihallgatását követően – a rendőrök büntetés-vég-
rehajtási intézetbe szállították.

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság

Érdeklődni lehet 
Ifj. Pap Péter 2 danos mesternél

06-70-5591985, 
email: ikososaihungary@gmail.com, 

facebook: facebook.com/ikososaihungary 
Pap Péter – Elnök Country Representative

IKO Sosai Hungary, 0036302438816

időszakaink, ünnepeink

vízkereszt
Vízkereszt az Úr megjelenésének, megmutatkozásának ün-
nepe. Ekkor érkeznek Jézushoz a napkeleti bölcsek, ezen a 
napon kereszteli meg Jézust Keresztelő Szent János a Jordán 
vizében, valamint ekkor tesz Jézus először csodát a kánai 
menyegzőn. 
Jézus keresztelkedésének emlékére tartják a vízszentelés 
szertartását a katolikusok ezen a napon.
Vízkeresztet minden évben január 6-án ünnepeljük. Ez 
egyben a karácsonyi ünnepkör zárónapja. 
Vízkereszt napján szokásban volt a szentelmények hazavite-
le is: a szenteltvíznek gyógyító hatást tulajdonítottak, min-
denféle betegségre használták. A vízkereszti népszokásokból 
mára annyi maradt meg általánosságban, hogy ekkor szed-
jük le a karácsonyfát. 
Vízkereszt egyben a farsang kezdete.

Farsang
A farsang a vízkereszttől hamvazószerdáig, a nagyböjt kez-
detéig tartó időszak elnevezése, amelyet hagyományosan a 
vidám lakomák, bálok, mulatságok, ünnepélyek jellemez-
nek. A farsang jellegzetessége, hogy a keresztény liturgikus 
naptárban nem kötődik hozzá jelentős vallási ünnep, el-
lenben alapvetően a gazdag néphagyományokra épül (pl.: 
torkos csütörtök). 
A farsang farka farsangvasárnaptól húshagyó keddig tartó 
utolsó három nap, ami a nagy mulatságok ideje, s egyben 
télbúcsúztató is. Ekkor tartják a karneválokat, bálokat (Riói 
Karnevál, Velencei Karnevál, stb.). Magyarországon jól is-
mert a mohácsi busójárás.
Az idén a farsang ideje rövid, mert a húsvét korábbra esik. 
Farsang utolsó napja a húshagyó kedd 2016-ban február 
9-re esik.

Nagyböjt
A Nagyböjt hamvazószerdával kezdődik, mely az idén feb-
ruár 10-re esik, 40 napig tart, egészen Húsvétig. Ebben a 
böjti időszakban bálokat, mulatságokat nem illik tartani. 
Érdekes, hogy a keresztény hagyományban a 40-es szám 
többször is előfordul: Jézus 40 napot böjtölt a pusztában, 
40 napig tartott a vízözön, 40 évig vándorolt a zsidó nép 
a pusztában, 40 napot töltött és böjtölt Mózes a Sínai-he-
gyen, míg megkapta a Tízparancsolatot, Jónás próféta 40 
napos kegyelemidőt hirdetett a bűnös városnak, Ninivének. 
Ez a 40 nap bűnbánati időszak, felkészülés Jézus Krisztus 
megfeszíttetésére és a feltámadásának ünnepére. 
A nagyböjt utolsó hete a virágvasárnappal kezdődő nagy-
hét. Húsvét vigíliája:nagyszombat éjjele.
A szigorú böjti napok: hamvazószerda és nagypéntek, ekkor 
a felnőttek legföljebb háromszor étkezhetnek, de csak egy-
szer lakhatnak jól. A pénteki napokon pedig nem fogyasz-
tunk húsos ételeket. 
Nagycsütörtök az utolsó vacsora, Jézus elárultatásának és el-
fogatásának napja. Ezen a napon nem szólalnak meg a haran-
gok, úgy mondjuk a harangok Rómába mentek, gyászolni. 

A legenda szerint az 1674. év nagyszombatján Rómában a Szent 
Péter templomban a sekrestyés, amint fölment a templom tor-
nyába, ott egy idegen öltözetű ifjat talált mély álomba merülve. 
Nagy nehezen fölébresztette. Az illető maga köré bámult, alig tud-
ta megérteni, mi történt vele, amíg végre latin nyelven elmondta, 
ki ő és hogyan került oda. A neve Kopeczky Mihály, Késmárkon 
volt diák, és nagyon szerette volna látni Rómát és híres templo-
mait. Minthogy azt hallotta, hogy húsvétkor a harangok Rómába 
repülnek, elhatározta, hogy a haranggal együtt megteszi ezt az utat. 
Fölmászott a késmárki templom tornyába, odakötözte magát az 
öregharang nyelvéhez Egyszerre csak nagy rázkódást érzett, mint-
ha kirepült volna a toronyból, s elvesztette az eszméletét. Nem is 
nyerte azt vissza elébb, csak amikor a sekrestyés föl nem ébresztette.

Képeinkkel a karácsonyváró advent 4. 
vasárnapjára emlékezünk



December 09-én, Budapesten, a Budapesti Gazdasági Főiskolán (régi nevén a vendéglátóipari Főiskola) tartotta meg a GKRTe 
immár a 14. alkalommal a Dr. Ketter lászló Hagyományőrző Gasztronómiai versenyt

Étekverseny fóti oxigÉn Étterem paleofutár csapatának 
rÉszvÉtelÉvel

Ebben az évben a kiírás szerint a csapatok Magyarország egyik békebeli fénykorának számító 
1880-1910 közötti időből származó ételsorokkal − előétel vagy leves, főétel, desszert – ne-
vezhettek, három kategóriában: hagyományőrzők (szervezetek, intézmények), szakemberek 
(éttermek, szállodák) és főiskolai hallgatók. Egy-egy csapat 3-5 főből állhatott. A versenyen 
összesen 15 csapat vett részt.
Dr. Jancsik András, a Budapesti Gazdasági Főiskola Kereskedelmi Vendéglátóipari és Idegen-
forgalmi karának dékánja megnyitó beszédében arra fölhívta a figyelmet, hogy milyen fontos 
a magyar étkezési kultúra megtartása és elismertetése idegenforgalmi (gazdasági) szempontból 
is. Éppen ezért képzést szerveztek arról, hogy a hagyományos élelmiszerek, eljárások hogyan 
alkalmazhatók a mai körülmények között. A hozzánk érkező turisták folyamatosan érdeklőd-
nek a hagyományosnak tekinthető magyar ételeink iránt, azonban ne csak általánosságokat 
hangoztassunk, hanem valóban a különböző tájegységeinkre jellemző ételeinket ajánljuk a 
vendégeinknek. Most a verseny kapcsán a résztvevők ízelítőt adhatnak arról, melyek azok az 
értékek, amelyeket őseink a konyhaművészet téren felhalmoztak. 

A zsűri elnöke Benke László olimpiai bajnok mesterszakács volt, a zsűri tagjai: Dr. Sándor 
Dénes, a Budapesti Gazdasági Főiskola docense, Horváth Ferenc, a Magyar Cukrász Iparosok 
Országos Ipartestületének elnöke, Gombás András, a budapesti Gombás Étterem tulajdonosa, 
a Magyar Vendéglátók Régiós Szövetségének alapítója, Pataki Ádám, az érdi Pataki Cukrászda 
tulajdonosa, ifj. Gombás András és Gundel Gábor, gasztronómiai szakértők, valamint Káro-
vits Tamás, a Magyar Vendéglátók Ipartestületének volt elnöke.

A fóti Oxigén Étterem Paleofutár néven indított csapata a következő éteksorral nevezett és nyerte el kategóriája 2. helyezését 72 ponttal: 
Hal „ consommé”, lecsó tatár, füstölt bőrös harcsafilével, Nyúlgerinc kacsamájjal, zöldségekkel, céklával, földi mandulával, Man-
dulás, áfonyás, étcsokoládés, kókuszos, mangós finomság

A szakemberek közt a Paleofutárt csak a veresegyházi Dédi Vendégház előzte meg az alábbi ételsorral: Ferenc józsef kedvenc levese a tá-
nyérhús (Tafelspitz), ahogy a Gödöllői Királyi Kastélyban készítették, Borjúborda, ahogy Gundel Károly készítette, Gerbaud emil szelete

A legtöbb közönség szavazatot az isaszegi Dózsa György Otthon és Művelődési Ház csapata nyerte el.

Bíztató, hogy a legmagasabb abszolút pontszámot az egyik főiskolás csapat szerezte meg, elnyerve ezzel az „Első Magyar Fehérasztal Lovag-
rend” vándordíját. Bízhatunk benne tehát, hogy a főiskolából kikerülő fiatal szakemberek tovább vihetik a híres magyar ételekről szerzett 
elismerő véleményeket szerte a világban. A győztes fiatalok ételsora: Konyakos gombakrémleves kapros rákgombóccal, Szarvasbélszín 
libamájjal, narancsos spanyolmártással, lilakáposztás sütőtöktoronnyal és burgonyafánkkal, Flódni áfonyás-mákos töltelékkel, er-
dei gyümölcsmártással, bazsalikomos vanília fagylalttal

A Paleofutár csapatának három tagja

Más versenyzők is belekóstolnak, milyen ízekkel rukkoltak ki a fótiak Így viszik főiskolások a zsűri elé az ételeket


