
Fóti 
Hírnök

Március 15-én, nemzeti ünnepünkön avatjuk
gróf Károlyi Lászlóné Apponyi Franciska életnagyságú, carrarai 

márványból készült szobrát, az Óvodakertben.
Fót városa ismét egy értékes műalkotással gyarapszik, ráadásul egy olyan kiemelkedő személynek állítva 

emléket, aki mindkét világháború idején megmutatta emberségét. Fáradságot, pénzt nem kímélve 
igyekezett a szegények, a háborúban elesettek családján segíteni, elsősorban a fótiakon.

1945-ben sem menekült el a családdal, itthon maradt Fóton, a Mandák villában húzta meg magát. Mivel 
semmiféle ellátást nem kapott, s minden vagyonát elkobozták, - jellemző a fótiak körében felé irányuló 

szeretetre – a fóti családok beosztották egymás közt, hogy melyik nap ki visz neki ennivalót, s ez egy 
évtizeden keresztül így folytatódott. 1956-ban a családnak sikerült őt kimenekíteni Magyarországról, ám 

hazájától és kedves fóti barátaitól elszakítva hamar feladta, egy éven belül elhunyt.

Gróf Apponyi Franciska 1914 őszén megalakította a „Fóth községi segítő és népjóléti bizottságot” és a 
fóti Tanácsadó Irodát, majd a háború után férjével telepet hozott létre 50 házat építve hadirokkantak és 
hadiözvegyek részére.  A grófnő az állami gondoskodást megelőzve karolta fel a rászorultakat, s adott 

mintát szociális intézmények szervezésére.

FÓT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK INGYENES, KÖZÉLETI HAVILAPJA
VI. ÉVFOLYAM, 2. szám, 2016. FEBRUÁR
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Fóti
Hírnök

Kedves Olvasóink!

A Fóti Hírnök kiadására, szerkesztésére 2015. február 26-án kötött szerződésünk e hónap 
utolsó napjával lejár. Bízom azonban benne, hogy Fót lakossága nem marad újság nélkül, 
mert a képviselő-testület dönthet úgy, hogy 1-1 hónapra eseti megbízást adhat szerkesztő-
ségünknek a folytatásra, addig is, amíg nem hoznak döntést az újság kiadására vonatkozó 
közbeszerzési pályázat kiírásáról. 

Hónapok óta lobbiztunk az Önkormányzatnál azért, hogy a lap példányszámát emeljék föl, 
mert a jelen állapotban hónapról hónapra 1000 fóti család postaládája marad üresen, mivel 
ennyi újságpéldánnyal kevesebb készül. Fót lakossága folyamatosan gyarapszik, ma már az 
újabb kimutatások szerint közel 8000 postacím található a városban. Ezért van szükség a 
példányszám emelésre. Akik esetenként nem kapnak újságot (1000 fóti család), azoktól 
elnézést kérünk. Bízunk benne, hogy a képviselő-testület döntése szerint, a közbeszerzési eljárás eredményes lefolytatását 
követően – feltehetően májustól - ezt a tájékoztatási kötelességét az önkormányzat már maradéktalanul el tudja látni, s 
megszűnnek a lakosság ezirányú panaszai.
Nagyon örülnénk, ha az új kiírást követően is mi nyernénk el a pályázattal az újságkiadás jogát, s lehetőleg hosszabb idő-
tartamra, a következő önkormányzati választás idejéig.

Kedves Olvasóinktól ezzel köszönünk el, abban a reményben, hogy folytathatjuk tevékenységünket, s idővel már majd 
minden fóti lakos olvashatja híradásainkat városunk eseményeiről.

Windhager Károly főszerkesztő

Meghívó
Fót Város Önkormányzata

szeretettel meghívja Önt, Családját és Barátait
az 1848/49-es forradalom és szabadságharc

tiszteletére rendezett ünnepségre 

2016. március 15-én 10 órára. 
Az ünnepség keretén belül felavatásra kerül 

gróf Apponyi Franciska szobra,
továbbá átadásra kerülnek a városi kitüntetések.

Program

Apponyi Franciska szobor felavatása
10 óra - Óvodakert

Köszöntőt mond Bartos Sándor polgármester 
Ünnepi beszédet mond gróf Károlyi Lászlóné Erzsébet asszony

A szobrot megáldják a helyi felekezetek lelkipásztorai
Koszorúzás

Közreműködik:
a Fóti Asszonykórus,

a Népművészeti Szakközépiskola néptáncosai,
az Apponyi Franciska Óvoda óvodásai.

10.45 óra - Vörösmarty Művelődési Ház
városi kitüntetések ünnepi átadása 

Közreműködik:
Kancz Kristóf, továbbá a Theatrum Hungaricum Színház művészei

Fót Város Díszpolgára
Fót Városért Kitüntetés
Fót Egészségügyéért Díj

Fót Gyermekeiért, Ifjúságáért Díj
Fót Kultúrájáért Díj

Emberséggel Fótért Díj
Év Köztisztviselője Díjra

Év Közalkalmazottja Díjra
Fót Vállalkozója Díj
Év Sportolója Díjak
Elismerő oklevelek

SZERETETTEL VÁRJUK
AZ 1848/49-ES FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC

tiszteletére rendezendő városi ünnep előestéjén,

MÁRCIUS 14-ÉN (HÉTFŐN),
18:oo órakor 

kezdődő fáklyás felvonulásunkra,
mely a Károlyi Kastélytól indul és a református 

temetőben lévő Sipos Pál sírhoz érkezik.
A menetet elindítja: gróf nagykárolyi Károlyi László 

Emlékbeszédet mond:
Cseri-Matus Csilla, a Fóti Ökumenikus Iskola igazgatója

Utána szerény vendéglátással várjuk Önöket 
a Művelődési Ház Szalkai termében.
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Tuzson Bence a csoK-ról és a magyar családoKról

A kormány minden eszközzel támogatja a magyar családokat, illetve a családot tervezőket, 
erre a Családi Otthonteremtési Kedvezmény (CSOK) 10+10 millió forintos támogatásával és 
a kedvezményes hitel lehetőségével is bizonyosságul szolgál – nyilatkozta lapunknak Tuzson 

Bence, a Miniszterelnöki Kabinetiroda kormányzati kommunikációért felelős államtitkára, a Pest 
megyei ötös választókerület országgyűlési képviselője. 

A CSOK egy széleskörű, sok támogatási 
lehetőséget összefogó program, de legin-
kább a 10+10 millió forintos támogatásra 
kapják fel a fejüket az emberek. Mit kell 
tudni erről a támogatásról? Milyen felté-
telekkel vehető igénybe a 10+10 millió?
A CSOK kidolgozásánál a kormány arra 
törekedett, hogy minden családon segí-
teni tudjon. De a legnagyobb támogatás 
kétségkívül három gyerek, illetve három 
vállalt gyerek után igényelhető. Ez lenne az 
említett 10 millió forint, ami mellé 10 mil-
lió forint kedvezményes hitel is igényelhe-
tő. Fontos kiemelni azt is, hogy a gyermek-
vállalás örökbefogadással is teljesíthető. A 

10 millió forint támogatás csak új ingatlanra vehető igénybe 
– akkor, ha a család új lakást vagy házat vásárol, épít, építtet. 
És el kell mondanom itt azt is, hogy az új ingatlan vásárlásánál 
vagy építésénél vannak arra vonatkozó feltételek is, hogy mek-
korának kell lennie az ingatlan alapterületének. A három gyer-
mek után igénybe vett CSOK esetén a vásárolt új lakás hasznos 
alapterülete legalább 60 négyzetméter, az újépítésű családi házé 
legalább 90 négyzetméter kell, hogy legyen.
Tehát a háromgyermekesek, három gyereket vállalók kap-
ják a legnagyobb támogatást. Mi a helyzet az új ingatlan-
ra vágyó egy- vagy kétgyermekesekkel?
Az egy gyermekes családok, illetve egy gyereket vállalók 600 
ezer forint, míg a két gyermeket vállalók 2,6 millió forint 
támogatást igényelhetnek.
Azok is számíthatnak támogatásra, akik használt lakást 
szeretnének vásárolni?
Természetesen. Ahogyan a beszélgetésünk elején is mond-
tam, minden családon segíteni szeretnénk, akik lakásvásárlást 
terveznek. Értelemszerűen a kormány azokra is gondolt, akik 
nem újépítésű, hanem használt ingatlan vásárlásában gondol-
kodnak. A támogatás összege itt egy gyerek vállalása esetén 
akár 600 ezer forint is lehet, két gyermek esetén 1 millió 430 
ezer forint, három gyermek után 2,2 millió forint, négy vagy 
több gyermek után pedig 2 millió 750 ezer forint. Ez eset-
ben, mint láthatjuk, valamelyest szerényebb a támogatások 
összege.  Mindez azzal is magyarázható, hogy a kormányzat 
számára inkább az új ingatlanépítések számának növelése kí-
vánatos, mivel ennek komoly gazdaságélénkítő hatása lehet.
Mi számít új ingatlannak?
Az otthonteremtési kedvezményről szóló rendelet szerint 
a 2008. július 1-jén vagy később kiadott építési engedély-
lyel rendelkező összkomfortos lakás számít új ingatlannak, 
amely a kérelem benyújtásakor használatbavételi engedély-
lyel – vagy a használatbavétel tudomásul vételét igazoló ha-
tósági bizonyítvánnyal – rendelkezik.
Milyen követelményeknek kell megfelelniük a szülőknek? 
Nemrégiben módosult a szabályozás, ezért jó, hogy beszé-
lünk erről. Az említett módosításnak köszönhetően a támo-
gatást most már azok a családok is igénybe vehetik, ahol a 
házastársak egyike az igénylés időpontjában már betöltötte 

a negyvenedik életévét. Itt két esetet különíthetünk el. Az 
egyik eset az, amikor valaki úgy igényli a támogatást, hogy 
már megvannak a gyermekek, a másik pedig az, amikor a 
támogatást még a gyermek(ek) megszületése előtt szeretnék 
igénybe venni. Az első esetben nem feltétel az, hogy a szülők 
házasságban éljenek, és a 40 éves korhatár sem előírás. Ezzel 
szemben a második esetben a támogatás igénylése házas-
sághoz kötött. A módosítás változást hozott abban is, hogy 
a támogatást most már a szülők a korábbi 16 év helyett 
az eltartott gyerek huszadik életévének betöltéséig vehetik 
igénybe, s ez a korhatár a felsőoktatásban tanulók esetében 
további öt évvel kitolható, tehát a gyermek 25 éves koráig.
Akik korábban már részesültek valamilyen, a CSOK-hoz 
hasonló támogatásban (például Szocpolban) elesnek ettől 
a támogatási lehetőségtől?
Dehogy! Ők is igénybe vehetik a támogatást bizonyos felté-
telekkel. Azok, akik a 3 gyermek után járó CSOK-ot igénybe 
szeretnék venni, és előtte már részesültek vissza nem térítendő 
lakáscélú állami támogatásban, vagy hitelt vettek fel, a korábbi 
támogatás összegével csökkentett összegű CSOK-ra jogosultak.
Bizonyára lesznek olyan családok is, akik igénybe szeret-
nék venni a támogatást, noha rendelkeznek már saját in-
gatlannal. Ők is megtehetik?
 Természetesen azok a háromgyerekesek, vagy három gyer-
meket vállalók is igénybe vehetik a támogatást, akik már 
rendelkeznek ingatlan-tulajdonnal. Esetükben feltétel az, 
hogy a család életvitelszerűen a támogatásból vásárolt új in-
gatlanban tartózkodjon, és ezt lakcímkártyával tudják iga-
zolni. A kormány most dolgozik azon, hogy az 1, illetve a 2 
gyermekesek esetén is megszűnjenek a tulajdoni korlátok.
Ha a támogatás elnyerése után nem teljesül a vállalás, az 
milyen következményekkel járhat?
Ez esetben lényeges tudni azt, hogy az igénylő önhibájából 
vagy önhibáján kívül nem teljesül-e a vállalás. Ha az igény-
lő önhibájából nem teljesíti a vállaltakat, akkor 60 napon 
belül vissza kell fizetnie a három gyerek után járó CSOK 
összegét  (illetve a meglévő gyermekek száma alapján a kü-
lönbözetet), a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény sze-
rinti kamat ötszörösének megfelelő kamattal terhelten.
Számíthatnak további kedvezményekre azok a családok, 
ahol több gyermek születik?
Igen, elképzelhető például az is, hogy egy család két gyer-
mek után igényel támogatást és hitelt is vesz fel, aztán szü-
letik egy újabb vagy akár több gyerek. Ekkor a még fennálló 
hiteltartozás gyermekenként 400 ezer forinttal csökkenthe-
tő. Viszont, ha a család három gyerek után 10 millió forin-
tos támogatást vett fel, és születik egy gyerek, akkor már 
nem jár a 400 ezer forintos hitelcsökkentési lehetőség. Más 
a helyzet, ha a család a CSOK igénybevétele után ismét 
építkezik, vagy új lakást vásárol. Ilyenkor, ha harmadikként 
vállalnak még 1 gyereket, akkor igényelhetik a CSOK-ot az 
újabb lakásra is, immár a 10 milliós CSOK-ot, de a koráb-
ban kapott összeget ebből le kell vonni.
Meddig lehet az új otthonteremtési támogatásra jelentkezni?
A kormányrendeletben nem szerepel határidő. A bankok 

februártól készen állnak a kedvezmények nyújtására.  Lé-
nyeges kérdés, hogy az építőipar hogyan tud majd bekap-
csolódni a programba. A kormány bízik abban, hogy a 
CSOK számukra is kedvező feltételeket teremt majd.
Az elmondottakból ítélve a CSOK egy roppant átgondolt 
program, amelyben szinte mindenki megtalálhatja a szá-
mára szükséges segítséget, lehetőségeket…
Igen! Egyértelmű szándékunk az, hogy a lehető legtöbb 
családnak segíthessünk olcsón saját otthonhoz jutni. Ezt 
bizonyítja a CSOK is, ami rendkívüli jelentőségű a magyar 
családok számára, és ennek megfelelően a kormány is ki-
emelt figyelmet fordít a megvalósítására.

Kezdettől családközpontú kormányzásra törekszünk. A kor-
mány számára első a gyermek. Fontos kormányzati célkitűzés, 
hogy megállítsuk a népességcsökkenést. Úgy látjuk, erre nem a 
bevándorlók jelentik a megoldást, sokkal inkább az, hogy mi-
nél több magyar gyermek szülessen. Természetesen önmagá-
ban még nem elegendő az, hogy növekedik a népesség – a csa-
ládoknak kiszámítható, biztos lehetőségeket, juttatásokat kell 
biztosítani, meg kell teremteni számunkra a jó élet lehetőségét. 
A CSOK mellett e célt szolgálják többek között az a családi 
adórendszer, a gyed-extra, az adócsökkentések, a béremelések, 
az édesanyákért tett intézkedések is. Ezek kivétel nélkül javítják 
a családok helyzetét, és növelik a gyerekvállalási kedvet.

„Világosan látni erkölcsileg, egyike a mindenható legbecsesebb ajándékinak”

HelyzeTKép a HungárIa BefeKTeTésről

Tisztelt Fóti Polgárok
Fót város 1 milliárd Ft-jáért küzd, ami a Hungária Értékpapír Zrt-vel kötött szerződés miatt veszni látszik. Mind-
annyian azt kérdezzük ez csak véletlen balszerencse, vagy lehet-e nevesíteni azt, aki elvesztette Fót 1 milliárd Ft-nyi 
vagyonát, lehet-e a felelőst kötelezni arra, hogy saját vagyonából kárpótolja Fót városát.

Magyarország demokratikus állam. Károkozás esetén a ká-
rosult feljelentést tehet a rendőrségen, a rendőrség lefoly-
tatja a nyomozást, majd az ügyészség a nyomozás alapján 
beterjeszti azt a bírósághoz, és a bíróság is a maga előírásai 
szerint jár el, meghozza az ítéletét, majd jöhet a fellebbezés 
és végül jogerős ítélet. Ez időben hosszú folyamat. 
Kérdés hol állunk ebben a folyamatban?
1) Több magánszemély is feljelentést tett 2015-ben. 
2) Az önkormányzat képviselőtestülete megfontoltan amel-
lett döntött, hogy vizsgálóbizottság tekintse át a dokumen-
tumokat és tegyen javaslatot a képviselő-testületnek. Az ön-
kormányzat értékpapír-szakértőt is alkalmazott. A vizsgáló 
bizottság befejezte tevékenységét 2015 decemberében, és 
feljelentést javasolt a jelentős károkozás miatt.
3) Az Állami Számvevőszék minden Hungária értékpapírt 
vásárló önkormányzatnál ellenőrzést végzett, így Fóton is. 
A Vizsgáló Bizottság az általa összegyűjtött és rendszerezett 
dokumentumokat átadta az Állami Számvevőszéknek.  
3)  Az események párhuzamosan folytak, a rendőrség a ma-
gánszemélyek feljelentése alapján lefolytatott vizsgálat után 
megszűntette a nyomozást 2015. november elején.  
4) A képviselő testület 2015. november 26-án panaszt nyúj-
tott be a rendőrségi határozat ellen, mivel a határozat meg-
hozatala során nem vettek figyelembe tényeket, hibásan 
vontak le következtetéseket, nem hallgattak meg tanúkat.
5) A Pest Megyei Főügyészség a Fót Város Önkormányzat 
panaszának helyt adott a nyomozást megszüntető határoza-
tot hatályon kívül helyezte és a nyomozás folytatását ren-
delte el 2015. december 18-i keltezéssel. 
6) Az Állami Számvevőszék a „az önkormányzatok belső 
kontrollrendszere kialakításának és működtetésének ellenőrzése 
keretében az egyes befektetési tevékenységek ellenőrzése” tárgy-
körben végzett vizsgálat megállapításai miatt jelzéssel élt a 
Pestmegyei Kormányhivatal felé. Fót Város Önkormányzata 
(a polgármester és a jegyző állítása szerint) az ÁSZ jelentést 
nem kapta meg, bár az ÁSZ jelentéseit lezárás előtt vélemé-
nyezésre szokásosan megküldi az ellenőrzötteknek. 
7) A Pestmegyei Kormányhivatal levélben fordult Fót Város 
Önkormányzat Képviselő-testületéhez:
7.1.) A Kormányhivatal az alábbiakat írta le az első szerző-

déssel kapcsolatban: „A PFB 2013. május 21-én jóváhagyta a 
Hungária Értékpapír Zrt. állampapír portfolió-kezelésre vonatko-
zó ajánlatát, és a polgármestert bízta meg a szerződés megkötésé-
vel. A 12/2013. számú polgármesteri utasítás vonatkozásában a 
jogsértés tényének megállapításán túl további intézkedés megtételét 
nem tartom indokoltnak tekintettel …a normativitást nélkülöző 
egyedi jellegére.” Az utasítás végrehajtásra került „és mint ilyen 
okafogyottá vált, joghatás kiváltására ma már nem alkalmas.”
7.2.) A Kormányhivatal az alábbiakat írta le a második szer-
ződéssel kapcsolatban:
„Az ÁSZ leveléből következően a Hungária Értékpapír Zrt.-
vel kötött egyedi portfoliókezelési szerződés 2014. október 28-i 
nappal módosításra került. A szerződés-módosítás időpontjában 
Fót város önkormányzat képviselő-testülete bizottsági szervezetét 
még nem alakította ki, a bizottságok így a Pénzügyi Fejlesztési 
Bizottság megválasztására a testület 2014. december 22-i ülésén 
került sor. Vagyis a határozatlan időtartamú portfolió szerződés 
módosítása az Ör.2.6. § (5) bekezdésben rögzített azon előírás 
figyelmen kívül hagyásával történt meg, mely szerint az egy év-
nél hosszabb lejáratú értékpapírok jegyzéséhez, vásárlásához a 
Pénzügyi és fejlesztési Bizottság jóváhagyása szükséges.” 
A kormányhivatal javaslattal élt a gazdálkodás biztonságáért 
az Mötv. 115. § (1) bekezdés szerint felelősséget viselő kép-
viselő-testület felé arra vonatkozóan, hogy. „a polgármester-
nek a Hungária Értékpapír Zrt.-vel történt szerződés módo-
sítással kapcsolatos eljárását, illetve szükség esetén a felelősség 
megállapításának indokoltságát vizsgálja meg.” 
2011. évi CLXXXIX. törvény 115. § (1) A helyi önkor-
mányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testü-
let, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kormány-
hivatal kérésének eleget téve 2016. január 27-i ülésén 
döntött egyrészt a Hungária (vizsgáló) Bizottság végleges 
záró jelentéséről és elfogadta azt, másrészt a Hungária Ér-
tékpapír Zrt-vel kötött szerződés miatt ismeretlen tettes 
ellen feljelentést tettek. Az ügynek még nincs vége, folyik 
a nyomozás.  Az elmúlt 10 hónap alatt a tények feltárásra 
kerültek. Várjuk az eljárás folytatását, illetve az ügy ered-
ményes lezárását, a felelősök megnevezését. 

Simon Tamás Fóti FIDESZ elnök 
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BeruHázásoK

A múlt évben a képviselő-testületi üléseken zajló hosszúra 
nyúlt előkészítési, tervezési munkálatok és viták miatt elhúzód-
va ugyan, de azért történtek jelentős beruházások. A munkák 
befejeződése azonban belecsúszott a télies hideg időbe, ami 
már nem volt igazán kedvező a munkákhoz. Például a Somlói 
utcában az utolsó műveletek december 23-án történtek meg. 
Ennek nyomait vélték fölfedezni a szemléző műszaki szakem-
berek januárban, ami miatt tavasszal majd még kell néhány 
kisebb javítás elvégzésére újra felvonulniuk a kivitelezőknek. 
Mint már írtunk róla, a Somlói utcában a nagyobb esők 
után a Kurjancsról rendszeresen érkező csapadékvíz okozott 
sok gondot. Ennek a bajnak az elhárítására készült a csapa-
dékvíz elvezető árokrendszer. Az árokrendszer kiépítése mi-
att azonban fel kellett bontani a hosszú utca aszfaltszőnye-
gét fél szélességben, majd természetesen ezt új aszfaltozással 
helyre kellett állítani.

Hasonlóan elkészült az Egyenes dűlő aszfaltszőnyege, amely az 
Öreghegyen lakók számára jelent megváltást, a korábbi rendkí-
vül gödrös földút okozta „keréktörő” viszonyok megszűnésével. 

Ugyan csak befejeződött a Czuczor Gergely és a Virág Be-
nedek utcák rendbetétele, vízelvezetéssel, aszfaltos úttal, 
járdával és a kapubeállókkal.

Az Egyenes dűlő

A kivitelező méri a fagy okozta elmozdulást

Bartos Sándor polgármester a műszaki ellenőrrel

Találkozó a kivitelezőkkel a Somlói utca fölső végén

A Czuczor Gergely és a Virág Benedek utca találkozása Kapubejárók

TováBBI BeruHázásoK

Amikor az idő engedte a szabadban folyó építkezési munkálatokat, tetők is készültek. Az Eőri Barna („leánykori nevén” 
Kónya Lajos) utcai óvoda épülete kapott új tetőt. A korábbi bitumenes hullámlemez borítást eltávolították, megerősítették 
a gerendázatot, léceztek, hőszigetelték a födémet és cserépfedést kapott az épület. A beruházás 8,5 millió Ft-ba került.
Az Egészségház lapos tetejét is fel kellett újítani az ismétlődő beszivárgások miatt. Ez a munka 14,4 millió Ft-ba került.

Szorgos munka folyt a patika fölötti lapos tetőn

Új tető virít az óvoda tetején

TBc megBeTegedés 
A Károlyi István Gyermekközpont egyik alkalmazottja lett TBC-s, s azonnal felmerült a városban a vé-
lekedés, hogy talán az itt tartózkodó, vagy tartózkodott migráns, kísérő nélküli fiataloktól terjedhetett 
a dolgozóra a kór. A megbetegedett munkatárs orvosi ellátása megtörtént, s az itt előforduló menekült 
fiatalok is kapnak orvosi felügyeletet minden gyanús esetben. 
Az ilyenkor szokásos pletykák, rémhírek megelőzése érdekében írjuk, hogy az intézmény megtette a 
szükséges intézkedéseket. Aki attól tart, hogy esetleg ő is valami módon megfertőződhetett (nem csak 
a migránsoktól, hanem más módon is lehetséges, hiszen sajnos hazánkban sem ismeretlen ez a beteg-
ség, ezért vezették be évtizedekkel ezelőtt a rendszeres tüdőszűrést), az a Dunakeszi Tüdőgondozóban 
kérhet vizsgálatot.
Mivel éppen influenzajárvány is van az országban, így esetleg össze is téveszthetők a kezdeti tünetek.

Windhager



tá
jé

ko
zt

at
ás

afóti hírnök afóti hírnök

8 2016. február www.decens.eu • folyóirataink 9

tájékoztatás
Hogyan adózunK 2016-Ban?

Tisztelt Fóti Adózók!
Tájékoztatom a tisztelt érintetteket, hogy Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. november 18-án tartott 
ülésén az eddigi adózást érintően a 32/1998. (XII.14.) számú építményadóról szóló, és a 28/1995. (XII.19.) számú tele-
kadóról szóló önkormányzati rendeletét módosította. A módosítás 2016. január 1-jei hatállyal lép életbe. Ez alapján 2016. 
évtől a főbb változások a következőek:

Iparűzési adó
Az iparűzési adó mértéke állandó jellegű tevékenység ese-
tén változatlanul a vállalkozás önkormányzatra jutó adóalap 
2%, illetve ideiglenes iparűzés esetén, a tevékenység időtar-
tama alatt 5000 Ft naptári naponként.

Építményadó
Az adó alapja, továbbra is az építmény m2-ben számított 
hasznos alapterülete. 
Változás, hogy a külterületi lakások, illetve lakáshoz tartozó 
egyéb helyiségek adómértéke 100 Ft/m2/év, a külterületi 
garázsnak 200 Ft/m2/év. (Előzőleg: 275 Ft/m2/év volt a 
nem állandó fóti lakosnak)
Az üdülő, hétvégi ház esetén az adó mértéke egységesen 400 
Ft/m2/év, függetlenül, annak méretétől, vagy építési anya-
gától. (Előzőleg: a 30m2-nél kisebb alapterületű faház 300 
Ft/m2/év volt, egyéb építmény esetén 400 Ft/m2/év volt)
A külterületi mezőgazdasági és egyéb rendeletetésű épít-
mények esetén 300 Ft/m2/év egységesen az adómérték, 
függetlenül, annak területi elhelyezkedésétől. (Előzőleg: a 
Fáy sétány és környéke, Zsellérföld, Kurjancs, Öreghegy, 
Istvánhegy elnevezésű területeken lévő építmények után az 
adómérték 250-400 Ft/m2/év volt) 
Módosult az építményadó rendelet mentességi pontja, 
mely szerint: „ Adómentességet élvez a lakás/lakó ingatlan 
a tulajdoni hányad, illetve haszonélvezet arányában, ha az 
ingatlan tulajdonosa nyugdíjas, ténylegesen életvitelszerűen 
lakás céljára használja és jövedelme nem haladja meg a min-
denkori legkisebb öregségi nyugdíj kétszeresét.” Felhívom a 
tisztelt érintettek figyelmét, hogy a mentesség csak akkor 
és abban az adóévben érvényesíthető, ha annak fennállását 
minden évben a megfelelő módón igazolják.

Továbbra is mentességet élvez a külterületi mezőgazdasági 
és egyéb rendeltetésű építmény, ha annak alapterülete nem 
haladja meg a 12 m2-t, melyről építményadó bevallás be-
adása továbbra is szükséges.

Telekadó
Az adó alapja, itt is a telek m2-ben számított alapterülete, 
melynek mértéke továbbra is 200 Ft/m2/év.
Változás, hogy a telek után fizetendő adó mértékéből 20% 
kedvezményben részesül minden magánszemély telektulajdo-
nos. (Előzőleg: 40% kedvezményt kapott a fóti állandó lakos)
A változással érintett adózók a módosulásról határozatban 
fognak értesülni.
Felhívom, azon adózók figyelmét, akik a fenti bevallási kö-
telezettségeinek valamely okból egyáltalán nem tett még 
eleget, vagy bármely változásból adódóan (adás-vétel, új 
építés, bővítés, bontás, épület használat engedély nélkül, 
stb.) nem a valós állapotnak megfelelően adózik, hogy le-
hetőség szerint, minél hamarabb, önkéntesen pótolja azt. 
Ellenkező esetben, az adóhatóság munkatársai, akár hely-
színi ellenőrzés keretétben is, kivethetik az adót, adóbírság 
kiszabása mellett. Nyomtatványainkat megtalálják Fót vá-
ros hivatalos honlapján (www.fot.hu), az ügyfélszolgálaton, 
és az adócsoportnál is. 
Amennyiben a bevallás kitöltésével vagy az adózással kapcso-
latosan bármilyen kérdés merülne fel, az adócsoport munka-
társai készséggel állnak rendelkezésükre, akár munkaidőben 
telefonon, akár személyesen ügyfélfogadási időben.

Az egyes adók bevallási és befizetési határidejének követésé-
re az alábbi adózási naptár nyújthat segítséget:

Dr. Finta Béla s.k. jegyző

zárTKerTI IngaTlanoKKal KapcsolaTos felHívás

A Magyar Közlöny 162. számában, 2015. október 30-án 
kihirdetésre került az egyes földügyi tárgyú miniszteri ren-
deletek módosításáról szóló 67/2015. (X. 30.) FM rendelet 
(FM rendelet), amely a 109/1999. (XII. 29.) FVM rendele-
tet (Inyvhr.) zártkerti szabályozást érintő rendelkezésit tar-
talmazza. Az FM rendelet a kihirdetését követő 31. napon, 
azaz 2015. november 30-án lépett hatályba.  Az ingat-
lan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény (Inytv.) 
89/A. § (1)-(2) bekezdései alapján a tulajdonos – miniszteri 
rendeletben meghatározottak szerint – 2016. december 
31-ig kérheti az ingatlan-nyilvántartásban zártkertként 
nyilvántartott ingatlana (a továbbiakban: zártkerti in-
gatlan) művelési ágának művelés alól kivett területként 
történő átvezetését. Az Inyvhr. új 47/A. alcíme (Inyvhr. 
50/A. §-50/E. §) tartalmazza a zártkerti ingatlanok mű-
velési ágának átvezetésére vonatkozó különös szabályokat. 
A zártkerti ingatlan művelés alóli kivonására irányuló 
eljárás díjmentes, a soron kívüli eljárásért azonban ingatla-
nonként 10.000,- forint díjat kell fizetni.
Ez az eljárás lehetővé teszi a zártkerti ingatlanok adásvételé-
nek egyszerűbbé tételét, nem kell hónapig várni az adásvétel 
bejegyzésére. A mezőgazdasági területek művelésből törté-
nő kivonásával telkenként akár több százezer Ft díj megfi-
zetése alól mentesülhet.
A kérelmet – egy külön erre az eljárásra rendszeresített 
formanyomtatványon – a tulajdonos-(társak)nak (vagy a 
meghatalmazottnak) az ingatlan fekvése szerint illetékes 
járási hivatalnál kell benyújtania. A formanyomtatvány le-
tölthető a Földhivatali Portál honlapról (www.foldhivatal.hu) 

a Nyomtatványok „A zártkerti művelés alól kivont területként 
történő feltüntetés iránti kérelem” menüpontból.
A kérelem mellé az ingatlan adatainak megváltoztatásához 
egyéb okiratot csatolni nem kell. (Kivéve, ha a tulajdonos he-
lyett meghatalmazott jár el, akkor a meghatalmazás benyújtása 
szükséges.) A közös tulajdonban álló zártkerti ingatlan esetén a 
tulajdonostárs által benyújtott kérelemhez csatolni kell a többi 
tulajdonostárs hozzájáruló nyilatkozatát, amely nem minősül 
bejegyzés alapjául szolgáló okiratnak, így nem kell ügyvéd által 
ellenjegyzett vagy közjegyző által készített okiratba foglalni.

A zártkerti ingatlan művelés alóli kivonására irányuló eljárás 
nem mentesíti a tulajdonost a zártkerti ingatlanon fennálló 
építmény ingatlan-nyilvántartási feltüntetéséhez szükséges 
más hatósági engedélyek beszerzésének kötelezettsége alól.

Adónem Bejelent(kez)ési 
határidők Bevallási határidők Befizetési határidők

Helyi iparűzési adó

Állandó jellegű tevékenység esetén:

A tevékenység 
megkezdésétől 
számított 15 
napon belül

Éves bevallás:
Az adóévet követő év május 31. 
Adóelőleg-kiegészítés összegéről:
az adóév december 20. 
Naptári évtől eltérő üzleti évet választó 
adózók
Éves bevallás
az adóév utolsó napját követő ötödik 
hónap utolsó napjáig
Adóelőleg-kiegészítés összegéről:
az adóév utolsó hónapjának 20. 
napjáig

Adóelőleg: 
március 15.
szeptember 15.
Adókülönbözet elszámolása:
az adóévet követő év május 31.
Adóelőleg-kiegészítés
az adóév december 20.
Naptári évtől eltérő üzleti évet 
választó adózók
Adóelőleg:
az üzleti év harmadik hónapjának 15. 
napjáig, illetve kilencedik hónapjának 
15. napja
Adókülönbözet elszámolása
az üzleti év utolsó napját követő 
ötödik hónap utolsó napja
Adóelőleg-kiegészítés üzleti év utolsó 
hónapjának 20. napja

Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén:
A tevékenység 
megkezdésétől 
számított 15 
napon belül

a tevékenység befejezése napját 
követő hónap 15. nap

a tevékenység befejezése napját 
követő hónap 15. nap

Kisadózó vállalkozások (KATA) tételes adózását választók
A tevékenység 
megkezdésétől 
számított 45 
napon belül

vagy

február 15.

(jogvesztő 
határidők)

1. teljes adóév
március 15. (adó 1. részlet)
szeptember 15. (adó 2. részlet)
2. az adóév 12 hónapnál rövidebb
adókötelezettség adóéven belüli első 
hónapját követő hónap 15. 
napja(adó 1. részlet)
utolsó hónapját követő hónap 15. 
napja(adó 2. részlet)

Építményadó
Az adókötelezettség keletkezéséről, 
változásáról, megszűnéséről a 
változást követő év január 15.

március 15. (első részlet)
szeptember 15. (második részlet).

Telekadó
Az adókötelezettség keletkezéséről, 
változásáról, megszűnéséről a 
változást követő év január 15.

március 15. (első részlet)
szeptember 15. (második részlet).

Gépjárműadó

Változást követő 
(adómentesség, 
szünetelés) 15 
napon belül

A bejelentés a gépjármű vásárlását, 
eladását, stb. követő 15 napon belül az 
Okmányirodában történő bejelentési 
kötelezettség teljesítésével történik

március 15. (első részlet)
szeptember 15. (második részlet).

Talajterhelési díj Az adóévet követő év március 31. Az adóévet követő év március 31.

Helyi jövedéki adó
A tulajdonszerzés 
időpontját követő 
15 napon belül

Az adóévet követő év január 15. Az adóévet követő év január 15.

 

Helyi iparűzési adó

Adónem Bejelent(kez)ési 
határidők Bevallási határidők Befizetési határidők

Helyi iparűzési adó

Állandó jellegű tevékenység esetén:

A tevékenység 
megkezdésétől 
számított 15 
napon belül

Éves bevallás:
Az adóévet követő év május 31. 
Adóelőleg-kiegészítés összegéről:
az adóév december 20. 
Naptári évtől eltérő üzleti évet választó 
adózók
Éves bevallás
az adóév utolsó napját követő ötödik 
hónap utolsó napjáig
Adóelőleg-kiegészítés összegéről:
az adóév utolsó hónapjának 20. 
napjáig

Adóelőleg: 
március 15.
szeptember 15.
Adókülönbözet elszámolása:
az adóévet követő év május 31.
Adóelőleg-kiegészítés
az adóév december 20.
Naptári évtől eltérő üzleti évet 
választó adózók
Adóelőleg:
az üzleti év harmadik hónapjának 15. 
napjáig, illetve kilencedik hónapjának 
15. napja
Adókülönbözet elszámolása
az üzleti év utolsó napját követő 
ötödik hónap utolsó napja
Adóelőleg-kiegészítés üzleti év utolsó 
hónapjának 20. napja

Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén:
A tevékenység 
megkezdésétől 
számított 15 
napon belül

a tevékenység befejezése napját 
követő hónap 15. nap

a tevékenység befejezése napját 
követő hónap 15. nap

Kisadózó vállalkozások (KATA) tételes adózását választók
A tevékenység 
megkezdésétől 
számított 45 
napon belül

vagy

február 15.

(jogvesztő 
határidők)

1. teljes adóév
március 15. (adó 1. részlet)
szeptember 15. (adó 2. részlet)
2. az adóév 12 hónapnál rövidebb
adókötelezettség adóéven belüli első 
hónapját követő hónap 15. 
napja(adó 1. részlet)
utolsó hónapját követő hónap 15. 
napja(adó 2. részlet)

Építményadó
Az adókötelezettség keletkezéséről, 
változásáról, megszűnéséről a 
változást követő év január 15.

március 15. (első részlet)
szeptember 15. (második részlet).

Telekadó
Az adókötelezettség keletkezéséről, 
változásáról, megszűnéséről a 
változást követő év január 15.

március 15. (első részlet)
szeptember 15. (második részlet).

Gépjárműadó

Változást követő 
(adómentesség, 
szünetelés) 15 
napon belül

A bejelentés a gépjármű vásárlását, 
eladását, stb. követő 15 napon belül az 
Okmányirodában történő bejelentési 
kötelezettség teljesítésével történik

március 15. (első részlet)
szeptember 15. (második részlet).

Talajterhelési díj Az adóévet követő év március 31. Az adóévet követő év március 31.

Helyi jövedéki adó
A tulajdonszerzés 
időpontját követő 
15 napon belül

Az adóévet követő év január 15. Az adóévet követő év január 15.

 

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

+36 28/441 002
jankovicsné@upcmail.hu

Hirdetés

§



tá
jé

ko
zt

at
ás

afóti hírnök afóti hírnök

10 2016. február www.decens.eu • folyóirataink 11

tájékoztatás
felHívás

a magánfőzés szabályainak 2016. január 1-jét követő változásairól

Tisztelt Ügyfeleink!
A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény (a to-
vábbiakban: Jöt.) magánfőzésre vonatkozó szabályai 2016. január 1-jével jelentősen módosultak. A változásokról, a fontos 
tudnivalókról a következő összefoglalóban kívánjuk felhívni a figyelmet:

Változások a fogalom meghatározásokban

Magánfőzés: a párlatnak a magánfőző, több tulajdonostárs 
magánfőző esetén valamely tulajdonostárs lakóhelyén vagy 
gyümölcsöse helyén használható, legfeljebb 100 liter űrtartal-
mú, párlat-előállítás céljára kialakított desztillálóberendezésén 
a gyümölcstermesztő személy(ek) által végzett előállítása.

Gyümölcstermesztő személynek az a természetes személy 
minősül, aki gyümölcstermő területtel rendelkezik.

Adófizetés változása - párlat adójegy bevezetése (Újdonság!)
Párlat adójegy igénylésére csak a lakóhely szerinti önkor-
mányzati adóhatóság által regisztrált magánfőző jogosult. 
Az önkormányzatnál regisztrált, az az önkormányzati adó-
hatóság által rendszeresített nyomtatványon bejelentett ma-
gánfőzőnek magánfőzés keretében történő párlat előállítá-
sához 2016. január 1-től - az előállítást megelőzően - párlat 
adójegyet kell igényelni, beszerezni a lakóhelye szerint ille-
tékes Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) 
megyei/fővárosi adó-és vámigazgatóságtól.
A párlat adójegy egy olyan igazoló szelvény, amely adóje-
gyenként egy liter párlat előállítására jogosítja a magánfőzőt. 
Igazolja egy liter párlat 700 forint jövedéki adótartalmának 
megfizetését, valamint a magánfőzött párlat eredetét is.

A magánfőzőnek tárgyévi első párlat előállítása előtt, leg-
alább 5 darab 700 forint értékű párlat adójegyet kötelező 
igényelnie. Mindig a főzés előtt kell az igénylést benyújtani, 
de lehet előre, az éves tervezett összes mennyiségre is igé-
nyelni, ez azonban tárgyévenként legfeljebb 86 darab pár-
lat adójegy lehet és legfeljebb ennek megfelelő mennyiségű 
párlat (86 liter) állítható elő.

Amennyiben a magánfőző mégis a párlat adójeggyel adó-
zott párlatmennyiségnél többet állít elő, akkor a tárgyév 
végéig köteles a többletmennyiség utáni párlat adójegyeket 
pótlólag igényelni, azonban az éves mennyiségi korlátot eb-
ben az esetben sem lehet túllépni.

Az évente előállítható párlatmennyiség túllépése esetén a 
magánfőzőnek a többletmennyiséget haladéktalanul be kell 
jelenteni a lakóhely szerint illetékes megyei/fővárosi adó- és 
vámigazgatósághoz és azzal egyeztetett módon gondoskod-
ni kell a többletmennyiség megsemmisítéséről.

Fontos tudnivaló, hogy párlat adójegyet csak az a ma-
gánfőző igényelhet, aki a desztillálóberendezés megszer-
zését a tulajdonszerzéstől számított 15 napon belül elő-
zetesen bejelentette a lakóhelye szerinti önkormányzati 
adóhatóság részére, amely a bejelentésről a teljesítést 
követő hónap 15. napjáig értesíti az illetékes megyei/
fővárosi adó- és vámigazgatóságot. Párlat adójegyeket 

a vámhatóság kizárólag az önkormányzati adóhatóság 
értesítését követően tudja kiadni a magánfőző részére. 
Aki már 2016. január 1. előtt regisztrálta (bejelentette) 
a desztillálóberendezését az önkormányzati adóhatóság-
nál annak nem kell azt megismételnie.

Hogyan kell párlat adójegyet igényelni?

A magánfőzőnek a párlat adójegy igénylés kitöltött forma-
nyomtatványát a lakóhelye szerint illetékes megyei/fővárosi 
adó- és vámigazgatóság részére kell benyújtani. A forma-
nyomtatvány beszerezhető a NAV megyei/fővárosi adó- és 
vámigazgatóságainál papír alapon, továbbá letölthető a 
NAV internetes honlapjáról elektronikus (http://www.nav.
gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok), 
illetve pdf formátumban (http://nav.gov.hu/nav/letoltesek_
egyeb/jovedeki_nyomtatvanyok). 

A kitöltött igénylés írásban személyesen, postai úton, tele-
faxon, vagy elektronikus úton az ügyfélkapun keresztül 
adható be.

A párlat adójegy megrendelő nyomtatvány adattartalma:
• magánfőző neve,
• magánfőző lakcíme,
• magánfőző adóazonosító jele,
• az igényelt párlat adójegy mennyisége,
• a desztillálóberendezés regisztrálásának helye, tárolási, 
használati helye,
• nyilatkozat a jövedéki adó megfizetésének módjáról,
• nyilatkozatot arról, hogy a magánfőzésre vonatkozó jogsza-
bályi feltételeknek megfelel-e (gyümölcstermesztő-e, saját tu-
lajdonú gyümölcsből történik a párlat előállítás, nem tartalmaz 
hozzáadott cukrot a cefre, a tárgyévben bérfőzésben párlatot 
számára, a háztartás többi tagja részére nem állítottak elő).

A magánfőzött párlat jövedéki adójának megfizetése

Az előzőek szerint igényelt párlat adójegyet a magánfőző 
kizárólag a párlat adójegy ellenértékének megfizetését kö-
vetően veheti át.

Célszerű mindig a párlat adójegy igénylés benyújtása 
előtt a párlat adójegyenkénti 700 forint jövedéki adót a 
10032000-01037313-00000000 számú NAV egyéb ter-
mékek jövedéki adója bevételi számlára befizetni. 2016 évi 
első igényléskor legalább 3500 forintot kell befizetni!
A befizetést az igénylő lakóhelye szerint illetékes megyei/fő-
városi adó- és vámigazgatóság vizsgálja, az igényléstől elté-
rő összegű befizetés, vagy befizetés hiánya miatt felszólítást 
küld, majd a pótlás hiányában elutasítja a megrendelést. A 
befizetés történhet átutalással, illetve postai készpénz-átuta-
lási megbízással (a NAV megyei/fővárosi adó- és vámigaz-

gatóságainál kérhető sárga csekken). Mind a „csekk”, mind 
az átutalás közlemény rovatában szükséges a magánfőző 
adóazonosító jelének feltüntetése.

A párlat adójegyek magánfőzőnek történő átadásáról a me-
gyei/fővárosi adó- és vámigazgatóságok nyilvántartást ve-
zetnek és az átadott- átvett adójegy mennyiségről haladék-
talanul értesítik a desztillálóberendezés tárolási, használati 
helye szerinti önkormányzati adóhatóságot.

Magánfőzés szabályainak ellenőrzése, jogkövetkezmények

A magánfőző desztillálóberendezésének bejelentésével kap-
csolatban és a magánfőzés szabályai betartásának ellenőrzé-
sével kapcsolatban - kivéve a magánfőzött párlat jogszabály-
sértő értékesítését - az önkormányzati adóhatóság jár el.

Az önkormányzati adóhatóság azt a természetes személyt, 
aki a magánfőzésre vonatkozó rendelkezéseknek egyebek-
ben megfelelve, de a desztillálóberendezés bejelentése vagy 
párlat adójegy beszerzése nélkül végzi párlat előállítását, 
vagy a desztillálóberendezés jogszerű birtoklása megállapí-
tásához szükséges adatok tekintetében valótlan adatokat ad 
meg, felszólítja, hogy jogszabályi kötelezettségének tegyen 
eleget 15 napon belül. Ha a magánfőző a felszólításának 
határidőig nem tesz eleget, az önkormányzati adóhatóság 
200 ezer forintig terjedő bírsággal sújtja.

A magánfőzés szabályainak betartását ellenőrző önkor-
mányzati adóhatóság eljárása során a tényállás tisztázása, 
továbbá az elkobzás érvényesítése érdekében lefoglalást ren-
delhet el, továbbá a desztillálóberendezés és az azon előállí-
tott termék jogszabályi követelményeknek való megfelelő-
sége tárgyában díjmentesen szakvéleményt kérhet az állami 
adó- és vámhatóságtól.

Az önkormányzati adóhatóság a magánfőzésre szolgáló 
desztillálóberendezést és az azon előállított jövedéki termé-
ket lefoglalhatja, ha a magánfőző a desztillálóberendezés 
bejelentésekor a desztillálóberendezés jogszerű birtoklása 
megállapításához szükséges adatok tekintetében valótlan 
adatokat ad meg vagy ha párlatot a desztillálóberendezés 
bejelentése vagy párlat adójegy beszerzése nélkül állít elő.

Az önkormányzati adóhatóság az általa lefoglalt jövedéki 
terméket és desztillálóberendezést elkobozza és megsemmi-
sítésre átadja az állami adó- vámhatóságnak, ha a jogsértés 
kapcsán a jövedéki törvény alapján (0 Ft - 200 000 Ft kö-
zötti összegű) bírságot szab ki.

Ha az önkormányzati adóhatóság a magánfőzés szabályai-
nak ellenőrzése során az évente előállítható mennyiségi kor-
lát túllépését észleli, erről haladéktalanul értesíti az állami 
adó- és vámhatóságot.

2016. évben változatlan maradt az a szabály, hogy a ma-
gánfőzött párlat továbbra is kizárólag a magánfőző, csa-
ládtagjai vagy vendégei által fogyasztható el, illetve ki-
zárólag alkoholtermék- adóraktár részére értékesíthető.

Magánfőzés esetében az adó megállapításához és az adótar-
tozás végrehajtásához való jog 1 év elteltével évül el.

2016 előtt magánfőzésben előállított párlat utáni adózási szabályok

Felhívjuk a figyelmet, hogy a 2016. január 1-jét meg-
előzően előállított magánfőzött párlatokra továbbra is 
az előállításukkor hatályos szabályokat kell alkalmazni.

A regisztrált magánfőzőknek a 2015. évben magánfőzés 
keretében előállított párlat után 2016. január 15-ig kell 
adóbevallást benyújtani és a bevallással együtt az éves 
átalányadót (1000 forint) megfizetni a lakóhely szerinti 
önkormányzati adóhatóságnak, az e célra rendszeresített 
önkormányzati számlára. Az önkormányzati adóhatósá-
gok elérhetőségeit a https://www.hakka.allamkincstar.
gov.hu honlapon is megtalálhatják.

A 2015. évet megelőzően saját fogyasztásra előállított ma-
gánfőzött párlatok megmaradt mennyisége továbbra is adó-
mentes marad és továbbra sem kapcsolódik hozzájuk beje-
lentési kötelezettség.

További fontos információk

Egy tárgyéven belül a természetes személy vagy bérfőze-
tőként vagy magánfőzőként jogosult párlatot előállíttatni, 
illetve előállítani.
Az előbbi szabály vonatkozik az egy háztartáson belül élőkre is.
Amennyiben egy háztartásban több bérfőzető vagy több 
magánfőző él, az éves 86 liter mennyiségi korlát szempont-
jából az általuk főzetett, illetve főzött mennyiségek egybe-
számítandók.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatal Jövedéki 
Főosztály

CSOK 2016 • 10+10 MILLIÓ!
Ne engedje elveszni, ami megilleti!

• CSOK TANÁCSADÁS,
ÜGYINTÉZÉS

• 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

Misegítünk!

Hirdetés
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KÖzleményeK

Kiegészítő tábla kerékpárosoknak

A kerékpárokra és segédmotoros 
kerékpárokra vonatkozó rendel-
kezéseket a KRESZ 54.§-a taglal-
ja. 2010-ben számos KRESZ mó-
dosítás lépett életbe a kerékpáros 
közlekedéssel kapcsolatban. 

Egyik fontos változás volt a ke-
rékpáros közlekedés lehetővé 
tétele egyirányú utcában a forga-
lommal szemben.
Egyirányú utcába tilos a forga-
lommal ellenkező irányból behaj-
tani kerékpárral is, kivéve, ha a 

fenti kerékpárt jelző kiegészítő tábla ezt megengedi. 
Ez utóbbi esetben szigorúan az úttest jobb oldalán kell ha-
ladni kerékpárral, ha van felfestett kerékpársáv, akkor ott.

A 2010-es KRESZ-módosítás csak minimális változást 
hozott az egyirányú utcákra vonatkozóan. Továbbra is 
csak akkor szabad szemből behajtani, ha a kiegészítő 
tábla ezt megengedi!
Nagyon fontos, hogy ha nincs kiegészítő tábla, ne hajt-
sunk be az egyirányú utcába forgalommal szemben! A 
keresztező utcákban közlekedők ugyanis nem számíta-
nak a rossz oldalról érkező kerékpárosokra!

Dunakeszi Rendőrkapitányság 

Körzeti Megbízott Rendőrök Fóton

Stadler Krisztián r. törzsőrmester 
Fogadóóra: minden hónap második szerda 14.00 órától 
15.00 órái.
Szolgálati telefon: beszerzés alatt, 
városi telefon szám: 06/27/358-007 
email: StadlerK@pest.police.hu

Molnár Attila Norbert r. főtörzsőrmester 
Fogadóóra: minden hónap első szerda, 13.00 órától 14.00 
óráig
Szolgálati telefon: beszerzés alatt, 
városi telefon szám: 06/27/358-007 
email: molnaran@pest.police.hu

Kézsmárki Róbert r. zászlós 
Fogadóóra: minden hónap második szerdáa 13.00 órától 
15.00 óráig
Szolgálati telefon 06/70/492-0744 
email: KezsmarkiR@pest.police.hu

A körzeti megbízottak a fogadó órájukat a Fóti Rendőrőr-
sön tartják. (2151 Fót, Vörösmarty Mihály tér 2.)

A fentieken túlmenően a Dunakeszi és Fóti körzeti meg-
bízottak minden héten Hétfőn, Szerdán, és Pénteken 
17.00 órától 18.00 óráig fogadóórát tartanak a Dunake-
szi Fóti út 120. szám alatti Tesco Áruházban. 

válTozIK az ügyfélfogadás rendje
pesT megyeI rendőr-főKapITányságon

A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Igazgatásrendészeti Osztálya 
tájékoztatja az állampolgárokat, hogy az ügyfélfogadási idő a 

Rendőrségi Igazgatási Központban 
2016. február 1-jétől az alábbiak szerint változik:

Kedd: 8 - 12 óráig és 13 - 15:30 óráig
Csütörtökön: 8 - 12 óráig

KÖlTÖzIK a fóTI rendőrőrs

A Fóti Rendőrőrs átköltözik a Czuczor Gergely utca elején található, korábban a piac kiszolgálása érdekében készült épü-
letbe. Piaci napokon azonban a piaci árusok és vásárlók használhatják majd az itteni mellékhelyiségeket.

Szemle az egyik helyiségben Az épület kívülről

ÖnKormányzaTI TájéKozTaTó a szeméTszállíTással 
KapcsolaTBan

Tisztelt Lakosság!
A 2011. 11. 01-jén, majd 2013. 07. 17-én kötött Hulla-
dékgazdálkodási közszolgáltatási szerződések alapján Fót 
Város Önkormányzatának közigazgatási területén kötelező-
en ellátandó települési szilárd hulladék gyűjtési, szállítási, 
kezelési közszolgáltatás ellátását a Zöld Híd Régió Kft. (to-
vábbiakban Közszolgáltató) végzi.

2015. év végén a Közszol-
gáltató a weboldalán – www.
zoldhid.hu – az alábbiakról 
tájékoztatta Ügyfeleit:
„…Felhívjuk figyelmét, ameny-
nyiben nyilvántartásunk szerint 
lejárt tartozása van társasá-
gunkkal szemben, azaz nem 
fizette meg a hulladékgazdálko-
dási közszolgáltatásunk ellenér-
tékét, nem tudjuk biztosítani a 
2016-os évre érvényes matricát.
Ahhoz, hogy 2016. január 01-
től igénybe tudja venni szolgál-
tatásainkat, azaz a hulladékait 
el tudjuk szállítani, Önnek 
érvényes, 2016. évi matricával 
kell rendelkeznie. ...”
„..A közszolgáltató ismételten 
kéri a tartozásban érintett 
Ügyfeleit, hogy legyenek szí-
vesek kifizetni a hulladékgaz-
dálkodási szolgáltatás ellen-
értékét! 2016. január végétől 
elkezdjük a matricák ellenőr-
zését, minden szolgáltatást igénybevevőnél. Ha nem találjuk az 
edényzetre kiragasztott, érvényes matricát, kénytelenek vagyunk 
azt feltételezni, hogy az ügyfél nem kívánja a hulladékát elszál-
líttatni!  A nem fizető ügyfeleink hulladékát a továbbiakban 
nincs lehetőségünk elszállítani. ..”

Az ügyben a Pest Megyei Kormányhivatal, Műszaki En-
gedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvé-
delmi Osztály állásfoglalása az alábbi:
„Hatóságunk álláspontja szerint – egyetértve a helyi fo-
gyasztókkal – valóban problémás a szolgáltató azon tájékoz-
tatása, melynek alapján a közszolgáltatást egyes adósoknál, 
nemfizetés esetén a matrica kipostázásának mellőzésével 
lényegében meg kívánja tagadni a jövőben.”
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. számú törvény 
(Ht.) 38. § (1) bekezdése rendezi a fogyasztó kötelezettsé-
geit az alábbiak szerint:
„Ht. 38. § (1) Az ingatlanhasználó a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatás ellátásához szükséges feltételeket a közszolgálta-
tó részére biztosítja, és a közszolgáltatást igénybe veszi.
(2) Az ingatlanhasználó a hulladékgazdálkodási közszolgál-
tatás ellátásáért hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat 
fizet az e törvényben, valamint a hulladékgazdálkodási köz-
szolgáltatási díj megállapításáért felelős miniszter rendeletében 
meghatározott feltételek szerint.”

A fenti megfogalmazásból kitűnik, hogy a fogyasztói olda-
lon a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás egy olyan speciális 
szolgáltatás, melyet a fogyasztó gyakorlatilag – a szünetelés 
speciális esetét ide nem értve – köteles igénybe venni, mint 
ingatlantulajdonos, annak ellenére is, ha nem, vagy minimá-
lis mennyiségben termel hulladékot. Ebből adódóan folya-
matos fizetési kötelezettsége is fennáll a szolgáltató felé.

A fentieken túl a törvény a 
41. § (1) bekezdésétől szabá-
lyozza a közszolgáltató jogait 
és kötelezettségeit az alábbi-
ak szerint:
„Ht. 41. § (1) A közszolgál-
tató a közszolgáltatási terüle-
ten gondoskodik a hulladék-
gazdálkodási közszolgáltatás 
folyamatos ellátásáról.”

A törvény tehát akként ren-
delkezik, hogy szolgáltató 
vonatkozásában is kötelezővé 
teszi a közszolgáltatás biztosí-
tását, mégpedig azt folyamatos 
módon, tehát nem nevesít a 
jogszabály olyan esetet mikor 
a szolgáltatást megtagadhat-
ná. A szolgáltató álláspontunk 
szerint pusztán arra lenne jo-
gosult, hogy a Ht. 45. § (2) 
bekezdésében foglaltak alap-
ján a szolgáltató és az önkor-
mányzat közötti közszolgálta-
tási szerződést felmondja.

A fentiekben foglaltakból következően a Ht. 52. §-a nem 
akként kívánja „szankcionalizálni” a nem-fizető fogyasztót, 
hogy rendelkezik a közszolgáltatás egyedi esetekben törté-
nő megvonásáról, „befagyasztásáról”, hanem akként, hogy 
a teljes tartozást köztartozásnak minősítve annak közvetlen 
és gyors behajtására a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt jelöli 
meg, a közszolgáltatás további folyamatos nyújtása mellett.
Az Alkotmánybíróság 723/B/2002. határozata is megállapí-
totta, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás a környe-
zetvédelmi és közegészségügyi érdekekre való figyelemmel 
olyan kötelező jellegű közszolgáltatás, mely kötelező mind 
a települési szilárd hulladék elszállítása és ártalmatlanítása, 
mind annak igénybevétele tekintetében, tehát Hatóságunk 
álláspontja szerint kötelező jellegű mind a fogyasztói, mind 
pedig a szolgáltatói oldalon!

Álláspontunk szerint tehát a szolgáltató olyan jellegű tevé-
kenysége, mely nem-fizetés esetén megakadályozná a közszol-
gáltatás folyamatos nyújtását, jogszabályellenesnek minősül.”
Az Önkormányzat jogi szakértők bevonásával jelenleg vizs-
gálja a lehetséges megoldásokat, márciusi ülésén fog dön-
teni mind a cég, mind pedig esetlegesen a hatóságok felé 
megteendő szükséges lépésekről. 
Tisztelettel:

Fót Város Önkormányzata
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közélet
fIlmszemle fIaTaloKnaK a TermészeTről

A Nemzetközi Természetfilm Fesztivál kommunikációért felelős szakemberével, a Fóton 
élő Ersók Nórával beszélgettünk.

A tavalyi sikeren felbuzdulva az idén széle-
sítjük a célterületet. A Csömör, Dunakeszi, 
Aszód, Pécel alkotta körön belül valameny-
nyi településén élőket hívjuk, vegyenek 
részt ebben a kezdeményezésben. Közel 60 
iskolába juttatjuk el a felhívásunkat, mert 
most kimondottan a fiatalokat igyekszünk 
megszólítani. Másrészt a szélesítés a nem-
zetközi szintre is vonatkozik, mert tudjuk, 
hogy a környezetvédelem nem lehet csak 
helyi ügy. Szélesen értelmezzük a tematikát 
is. Mindent beleveszünk, ami a természet 
címszóra felfűzhető, ilyen például a hulla-
dékgazdálkodási pályázat, de az is fontos, 

hogy a gyerekek és a felnőttek is lássák meg a természetben 
rejlő érdekességeket, szépségeket. Nem is csak arra gondo-
lunk, hogy a természetben milyen folyamatok zajlanak, 
hanem akár fizikai, kémiai, biológiai dolgok is szóba kerül-
hetnek. A végső célunk az, hogy az egész hozzáállásukat és 
tudatukat formáljuk, térben és tartalomban is egyre táguló 
körben. Ezen belül jelenleg a legnagyobb projektünk a ter-
mészetfilm fesztivál.
Ehhez kapcsolódik ez a környezetvédelmi vonal, amelynek 
sajnos létjogosultsága a mai világban. Tudjuk, hogy a 24. 
órában vagyunk, ezt jelzi a világméretű klímaváltozás, az 
egyre szélsőségesebb időjárás. A Nemzeti Hulladékgazdál-
kodási Igazgatóság-nál (NHI) nyertünk egy pályázatot, 
amely arra vonatkozik, hogy derítsük ki, tárjuk fel, hogy 
itt, a mi térségünkben melyek a helyi problémák. Azt gon-
dolom, hogy itt, Fóton a legnagyobb gond az illegális hulla-
déklerakás. Más településen meg lehet más. A természetfilm 
fesztivál során arra kérjük a gyerekeket, hogy járjanak nyi-
tott szemmel, lássák meg a jó és a rossz gyakorlatokat is, s 
arról készítsenek néhány perces felvételeket. Azt tekintjük 

értékes alkotásnak, ami arról is szól, hogy mi, miért tör-
ténik, hogyan jutottunk idáig, és ebben a helyzetben mit 
lehetne tenni. A pályázat során interaktív kapcsolatot létesí-
tünk, van már három bázis iskolánk: Aszódon a Petőfi Sán-
dor Gimnázium, Gödöllőn a Református Líceum, Fóton 
az Ökumenikus Általános Iskola és Gimnázium. Természe-
tesen a gimnazistákra számítunk leginkább, de az általános 
iskolák felső tagozatosai ötleteit, meglátásait is várjuk. 
2-3 perces filmekre gondolunk és nem a technikai tudásra 
vagyunk kíváncsiak. Elégendő, ha érthető, élvezhető a lát-
vány minősége. Azt értékeljük majd, hogy mit találtak, ho-
gyan nyúltak a témához a gyerekek. Az egyik fóti iskolából 
jött a kérdés, hogy egy Power Point prezentáció elfogadha-
tó-e. Igen, természetesen az is lehet pályamunka, Mindent 
lehet, az a lényeg, hogy mit mutat meg. Azt is értékeljük, 
ha önmagukat is filmezik, magát a folyamatot, hogyan állt 
össze a csapat, ha közös a mű.
A hulladékgazdálkodási pályázat határideje február 29., 
a fotópályázatnak pedig március 15. Ez utóbbiban az a cé-
lunk, hogy lássák meg a gyerekek a fény és a víz kapcsolatát. Itt 
egy-egy megragadott pillanat a lényeg. A beküldött anyagok-
ból vándorkiállítást állítunk össze. A fesztivált május 18-22. 
között tartjuk. Tavaly 7000 ember fordult meg a fesztiválun-
kon, idénre szeretnénk megduplázni az érdeklődők számát. 
A fesztivál alapítói: a Haszonállat Génmegőrzési Központ 
Gödöllőn, Gödöllő városa, és a Carplove International 
Nonprofit Kft. A szervező munkát négyen végezzük, ön-
kéntes felajánlásból, önzetlenül. A szervezők megszállottak, 
valószínűleg csak így lehet ezt csinálni, vagy legalább is így 
érdemes. Mi most mind önkéntes munkát végzünk. Egy 
ilyen fesztivált megszervezéséért, lebonyolításáért mindösz-
sze erkölcsi elismerés jár.
(Hála Istennek, hogy vannak olyan elhivatott emberek, akik 
ezt a munkájuk mellett megteszik. – a szerk.)

Újra Indul a fóTI KerTBaráT KÖr!
Tisztelt Fóti Lakosok!
2016-ban 100. évfordulóját ünnepli Magyarországon a 
Kertbarát Mozgalom. E rövid történelmi időszak alatt 
többször volt csúcson és mélyponton. Egy ilyen újjászületés 
történt az 1970-es évek elején, és akkor, 45 évvel ezelőtt, 
megalakult a Kertészek és Kertbarátok Országos Szövet-
sége. A négy alapító kör egyike volt Fót, az akkor elnök, 
néhai Lisai Elek János személyében. A megalakulás 1968-
ban kezdődött, János bácsi oroszlánrészt vállalt az összes 
szervezésben. Az akkori körülmények és lehetőségek messze 
nehezebbek voltak a mostani élethelyzeteknél; a Kertbarát 
Kört példamutató munkájukkal, szorgalmukkal, fáradságot 
nem kímélve szervezték:  az összejöveteleket, továbbképzé-
seket, beszerzéseket. Segítették egymást, jól összefogták az 
akkori háztáji kistermelőket és állattenyésztőket. A segítség 
megnyilvánult munkában, anyag- és eszköz cserében, vagy 
akár növény- és tapasztalat cserében is. Rendszeresen talál-
koztak, barátkoztak, bemutatókat szerveztek, beszámoltak 
az eredményeikről. Az évértékelő Márton napi bál sem 
maradhatott el. Idővel páran árutermelő gazdák lettek, és 
Gazda Kört is alakítottak Fóton.

János bácsi az eredeti Kertbarát Mozgalmat nem tudta ki-
nek átadni. Munkásságának dokumentumait, jegyzeteit, 
emléktárgyait, fényképeit lánya, Lisai Elek Erzsébet gyűj-
tötte össze, és nagy gondossággal őrzi, védi.
Ezt a hagyományt szeretnénk feleleveníteni, életre kelteni itt, 
Fóton a mostani kertkultúrát kedvelőknek, hobbi kertészeknek. 
Lefordítva a mostani élethelyzetre; ma inkább díszkert és/vagy 
csak kicsi konyhakert van, nincs állattenyésztés csak kisállattar-
tás. A városban emellett játszóterek és parkok várják a megújulá-
sukat. A cél lehet ugyanaz, összefogás, barátkozás, közös munka, 
egymás segítése, tanácskozás, tapasztalat és növénycsere, bemu-
tatók. Egymás munkájának megismerése értékelése.
Célkitűzéseink
Összeismertetni a kertet, kertészkedést kedvelő embereket, 
kiszélesíteni a „legszebb konyhakert” versenyt egy „Szép 
Kert, Szép Környezet” és egy „Legszebb Utca” verseny-
nyel. Kis gyermekekkel - óvodásokkal, iskolásokkal meg-
ismertetni tanórán kívül is a dísz- és zöldségnövényeket, a 
gyümölcsök termőhelyét. /Ezek nem az üzletben, a polcon 
teremnek/. A legügyesebb, legszorgalmasabb csoportnak a 
„Kiskertek Mesterei” cím jár. A lényeg, a minél több sze-
mélyes kapcsolat, alkalom és igény szerinti összejövetelek, 
közös munka, közös városszépítés, kinek-kinek a maga kör-

nyezetében. Minél több fiatal megnyerése a nagy múltra 
visszatekintő kert mozgalomba.
A mozgalomhoz bárki csatlakozhat, egy nagy baráti kört 
szeretnénk azok számára, akik szeretik a növényeket, sza-
badidejükben sokat tesznek azért, hogy saját és közvetlen 
környezetük minél szebb legyen. Akik környezettudatosan 
élnek és gyermekeiket is erre nevelik. Az első alakuló évben 
mindenképpen csak Kertbarát Kör tervezünk. Nem egyesü-
letet, nincs tagdíj! De vannak tervek, van jövőkép, de erről 
még korai beszélni. Havonta szeretnénk az újságban „meg-
jelenni” valamilyen esemény, eredmény kapcsán, fotókkal; 
időszerű havi kertészeti naptárral.
Az évforduló kapcsán, április végén hagyománytisztelő be-
mutatkozást és kiállítást rendezünk a Művelődési Házban. A 
kiállítás fővédnöke Lisai Elek Erzsébet, aki megtisztelt azzal, 
hogy az összegyűjtött dokumentumokat, fényképeket, jegy-
zeteket nagyon szívesen felajánlotta bemutatásra. Emellett 
igyekszünk más forrásokból is minél több anyagot össze-
gyűjteni. Nagy örömünkre szolgálna és egyben kérnénk is, 
ha valakinek vannak a régi kertbarát körről fotók, vagy egyéb 
dokumentumok, ha felajánlaná egy kiállítás erejéig. Erzsike 
egyébként a mostani Kertbarát Kör mindenkori tiszteletbe-
li elnöke lesz, egyéb munka nem hárul rá, hiszen rengeteg 
egyéb megtisztelő elfoglaltsága van. Hagyománytiszteletből a 
Kertbarát kör a Lisai Elek János nevet fogja viselni.

Jelmondatunk: 
Kertészkedj, művelődj, barátkozz,

Védd a természetet,
Fogyassz magyar terméket!

Gellai Istvánné szervező

                                            Kertbarát kör 

                                   J e l e n t k e z é s i  l a p 

 

 

Név:  ………………………………………………………………………………………………………. 

Lakcím: ………………………………………………………………………………………………….. 

Telefon/e-mail:………………………………………………………………………………………. 

Kert típus /díszkert/konyhakert/  ………………………………………………………….. 

Szeretne-e benevezni valamelyik versenybe? ……………………………………….. 

Ha igen, melyikbe? ……………………………………………………………………………….. 

Észrevételei, véleménye, javaslatai a kertbarát mozgalommal  

kapcsolatban ………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

Jelentkezési lap leadható a Művelődési Házban, a Gazdaboltban, a Kisalagi 

Könyvtárban, illetve a szervező lakcímén. 

 

 

Szervező: Gellai Istvánné 

Fót, Hargita u. 51. 

06-20 319-3329 
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Magyarország kezdeményezte Pest megye önálló régióvá válását az Európai Bizottságnál - ezt a megyei közgyűlés 
pénteki ülése előtt jelentették be ünnepélyes keretek között Budapesten.

pesT megye KImondTa ÖnállóságáT

A megyei önkormányzati hivatal dísztermében tartott ese-
ményen a „Pest régió” térképét kézjegyével látta el Vitályos 
Eszter, a Miniszterelnökség európai uniós fejlesztésekért 
felelős államtitkára, Turóczy László, a Nemzetgazdasági 
Minisztérium (NGM) gazdaságtervezésért és versenyképes-
ségért felelős helyettes államtitkára és Szabó István (Fidesz), 
a Pest megyei közgyűlés elnöke.

Szabó István közgyűlési elnök köszönetét fejezte ki vala-
mennyi közreműködőnek, aki részt vett a folyamatban, és 
külön kiemelte, hogy a főváros önkormányzata, illetve a 
megye 187 települése egyöntetűen támogatta a változtatást.
Turóczy László közölte: a minisztérium és a KSH előkészí-
tette azt a beadványt, amelyben Magyarország kezdeménye-
zi az Európai Bizottságnál és az Európai Unió statisztikai 
hivatalánál (Eurostat) a Közép-magyarországi régió ketté-
választását. A dokumentumot csütörtökön formálisan is 
eljuttatták hozzájuk.
Vitályos Eszter emlékeztetett arra: a Magyar Közlönyben a 
múlt év végén jelent meg a kormányhatározat arról, hogy 
a kormány egyetért a közép-magyarországi régió kettévá-
lasztásának szükségességével Budapest és Pest megye közös 
közigazgatási határa mentén.
„Magyarország kezdeményezi az Európai Bizottságnál a 
jelenlegi közép-magyarországi régió kettéválasztását, hogy 
ezáltal Budapest és Pest megye 2018-tól két önálló tervezé-
si-statisztikai régiót alkosson. A kettéválasztás célja, hogy a 
Budapesthez képest kevésbé fejlett Pest megyére kedvezőbb 
európai uniós támogatási feltételek legyenek érvényesek 
2020 után” - idézte az államtitkár.
Vitályos Eszter kiemelte: hosszú küzdelem eredményeként 
történhet meg a változtatás, amelynek előnyeit több mint 
1,2 millió ember élvezheti majd.
A módosítás indokaként arra hívta fel a figyelmet, hogy míg 
2007. és 2013. között Pest megyére mindössze körülbelül 
350 ezer forint európai uniós támogatás jutott fejenként, 
addig Budapestre 860 ezer, a többi régióban pedig 930 ezer 
forint, és „a szűkös források elfogadhatatlan hátrányt jelen-
tettek a megye településeinek, cégeinek”.
Megtelt a Megyeháza díszterme az ünnepségen
Pest megye 2020 után átkerül a kevésbé fejlett régió ka-
tegóriába és többletforráshoz jut a 2021-ben kezdődő fej-
lesztési ciklusban - mondta az államtitkár, aki az előnyök 
között említette, hogy az uniós forrásokhoz szükséges ha-

zai társfinanszírozás mértéke 50 százalékról 15-re csökken, 
a támogatható tevékenységek a kevésbé fejlett régiókéval 
egyezőek, a jelenlegihez képest bővebbek lesznek, változik a 
támogatásintenzitás, egyszerűbben lesznek érvényesíthetők 
a megye fejlesztési érdekei.
A megnövekedett fejlesztési források és a kedvezőbb támoga-
tási feltételek nagyobb esélyt adnak Pest megye leghátrányo-
sabb helyzetű térségeinek felzárkózására - fogalmazott. Vitá-
lyos Eszter hangsúlyozta azt is, hogy „a főváros a szétválással 
nem jár rosszul, hiszen sem most, sem későbbiekben nem fog 
kevesebb uniós forráshoz jutni az önálló Pest megye miatt”.

Turóczy László egyebek között arra mutatott rá, hogy a kor-
mány szakmailag megalapozott stratégiai döntést kívánt hozni. 
A szakmai előkészítés eredményeként mintaértékű tanulmány 
született, amelynek alapján a kormány le tudta folytatni a 
szükséges politikai egyeztetéseket, s a javaslat az összes érintett 
szakmai szereplő egyöntetű támogatását élvezte.

A kormány szakmai érvekkel alátámasztva és politikai kon-
szenzust élvezve hozta meg a decemberi döntést - mondta. 
A helyettes államtitkár kiemelte: olyan szakmai és politikai 
konszenzussal alátámasztott döntésről van szó, amelynek 
nincsenek vesztesei. Hozzátette, a kettéválás nem jelenti 
a Budapest és Pest megye között fennálló nagyon szoros 
együttműködés, egymásra utaltság gyengülését, hiszen „itt 
lényegében egy mesterségesen létrehozott statisztikai régió 
kettéosztásáról van szó”.
Fótot Bartos Sándor polgármester képviselte a közgyűlésen

MTI

Indul a Bársony-fóT projeKT

Gellei István önkormányzati képviselő tájékoztatta lapun-
kat, és lapunkon keresztül a fóti lakosokat, hogy képvi-
selőcsoportjuk hozzálátott Fót szépítéséhez és élhetőbbé 
tételéhez. Mindebbe beletartozik a város virágosítása, vi-
rágágyások, kisebb nagyobb parkok létesítése, padokkal 
a gondozott látvány elérése. Emellett a közösségi életet is 
pezsdíteni kívánják, a hagyományok felélesztésével. Ké-
szülnek a tervek, de már az egyes helyszíneket is kijelölik, s 
egyeztetnek a kivitelezésről a Fóti Közszolgáltató Kft. veze-
tőjével és kertészeti szakemberével.

Szent-Iványi Géza ügyvezető, Forgács László kertészeti 
ágazatvezető és Gellai István az egyik helyszín kijelölésén

Hogyan juTHaTunK Be a KárolyI IsTván 
gyermeKKÖzponTBa, és Hogyan leHeT oTT parKolnI?

Láttuk, hogy a télen a „Gyeri” parkoló gödreit felszórták 
zúzott kővel és lehengerezték, ám ezzel egyidőben parko-
ló-rendszer kiépítése is történt, bár lapzártánkig még nem 
helyezték azt üzembe. Azt is tudjuk, hogy a rendőrőrs ki-
költözik a kapu melletti épületből. A bejáratnál elhelyezett 
tiltó tábla pedig a volt szovjet laktanyák környékét juttatja 
az éltesebb emberek eszébe.

A belső közlekedésre nem csak nézelődés céljából lehet 
szükség, mivel él több tucat személy a benti lakásokban, ott 
van a Károlyi kastély, a kastély dél-keleti szárnyában pedig 
működik a Kastély-étterem. Található itt három különböző 
- kintről bejáró gyerekeket - nevelő-oktató iskola, továbbá 
Horgászegyesület a tavakon horgászók számára. Ezen túl a 
Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Lovasterápiás köz-
pontjának látogatói és alkalmazottai is napi rendszeresség-
gel itt hajtanak be.  

A parkolás terén várható változásokról kértünk tájékozta-
tást Bíró Endre igazgatóhelyettes úrtól.
Megtudtuk, hogy az intézmény beléptető-, illetve bizton-
sági rendszerének fejlesztése révén – a parkolók és a belső 
úthálózat jelentős mértékű felújítása, javítása, karbantar-
tása mellett – egyszeri parkolást, illetve egyszeri behajtást 
biztosító automata telepítésére került sor. Az Intézmény 
területén belüli rendszeres gépkocsi közlekedés pedig akkor 
engedélyezett, ha az illető 2016-ra megveszi és az autó szél-
védőjére felragasztja az érvényes behajtási matricát. 

A továbbiakban idézünk részleteket A Károlyi István 
Gyermekközpont területére, a Károlyi Kastély-parkba 
járművel történő behajtás rendje című, Kádas István igaz-
gató úr által aláírt 160/2014 számú igazgatói utasításból.

A park területe magánterület amelyen, mint vagyonkezelő 
intézmény, a Károlyi István Gyermekközpont működik.
Terület tulajdonos: MAGYAR ÁLLAM
A vagyonkezelői joggal történt felhatalmazás alapján - a tu-
lajdonosi jogok védelme érdekében - a Károlyi Kastély-park, 
a Károlyi István Gyermekközpont területére járművel tör-
ténő behajtás rendjét az alábbiak szerint szabályozom:

- A területen élőkön, tanulókon, bérlőkön kívül engedély 
nélkül más személyeknek a parkban lovagolni, járművel 
közlekedni, kerékpározni tilos. A járművel történő behaj-
tást a Gyermekközpont kérésre engedélyezheti.

- Parkolni csak az arra kijelölt helyen lehet, szabálysértés 
esetén háromszori írásban történő figyelmeztetést követően 
visszavonásra kerül a behajtási engedély.

- A területre napi rendszerességgel behajtani, ott parkolni 
kizárólag csak az erre a célra rendszeresített belépési enge-
déllyel - matrica - lehet. Minden más esetben behajtani, 
parkolni eseti - egyszeri belépésre, parkolásra jogosító - en-
gedéllyel lehet.

- Napi rendszerességgel történő belépésre jogosító engedély 

(matrica) az alábbi szemé-
lyeknek adható:
* a területen működő intéz-
mények, valamint a Nem-
zetközi Gyermekmentő 
Szolgálat fóti Lovasterápiás 
Központja dolgozóinak,
* a területen élő - állandó 
lakcímen vagy tartózkodási 
helyen nyilvántartott - la-
kóknak és közvetlen hozzá-
tartozóiknak,
* bérleti jogviszonnyal ren-
delkezőknek, illetve azokkal 
főállású munkaviszonyban 
állóknak,
* irányító, felügyeleti szer-
vek képviselőinek,
* egyedi igazgatói elbírálás 
alapján - indokolt esetben - 
pl. óvodáskorúak szüleinek.

- Amennyiben nem indo-
kolt a belépés, úgy engedéllyel a főkapu mellett kialakított 
parkolóban lehet parkolni.
- A főkapu és a főkapu melletti parkoló 22.00 óráig tart 
nyitva.
- Amennyiben indokolt a belépés, akkor az eseti (egyszeri) 
belépésre jogosító engedélyek ára:
> kerékpár esetében: 50,- Ft, segédmotoros kerékpár, mo-
torkerékpár esetében: 100,- Ft, minden féle gépkocsi eseté-
ben 3,5 t együttes tömeg alatt:
intézményünk hivatalos látogatója esetében: ingyenes dol-
gozó esetében 100,-Ft, mindenki más esetében 200,- Ft.

- A főporta melletti parkolóban az óvodás vagy iskolás gyer-
meket szállító gépkocsik éves parkolásra jogosító engedé-
lyének ára:
> gépkocsi/év: 2000,- Ft

- A főporta melletti parkolóban az egyszeri parkolásra jogo-
sító engedélyek ára:
> kerékpár esetében: 50,- Ft, segédmotoros kerékpár, mo-
torkerékpár esetében: 100,- Ft, minden féle gépkocsi ese-
tében 3,5 t együttes tömeg alatt: intézményünk hivatalos 
látogatója esetében: ingyenes dolgozó esetében 100,- Ft, 
mindenki más esetében 200,- Ft

- A lovasterápiás foglalkozásra érkező gyermekeket szállító 
gépkocsiknak Intézményünk parkolójában az éves parkolá-
sa ingyenes, a Gyermekközpont területére történő behajtás 
díja 2000,- Ft/év, amennyiben rendelkeznek a 141/2000. 
(VIII. 9.) Korm. rendelet, a 218/2003. (XII. 11.) Korm. 
rendelet és a 102/2011.(VI 29.) Korm. rendelet valamint 
az 5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendeletben foglaltak figye-
lembevételével kiadott Parkolási Igazolvánnyal. Az éves be-
hajtást biztosító matrica kiadásához az igénylőnek csatolnia 
kell a jogosultságot igazoló Parkolási Igazolvány másolatát.



ne
ve

lé
s-

ok
ta

tá
s

afóti hírnök afóti hírnök

18 2016. február www.decens.eu • folyóirataink 19

nevelés-oktatás
Új félév, Új programoK az ÖKu IsKoláBan

Lassan itt a február, és ezzel együtt a sokak által várva várt 
farsangi időszak is. A legkisebbek már a téli szünetben azzal 
nyaggatták szüleiket, hogy minek szeretnének majd beöltöz-
ni. A nagyobbakat már a bulizás köti le, az ő farsangjukon 
már a zene, a tánc és a jó poénok állnak a középpontban. 
A felnőttek pedig - legálisan - újra élhetik gyermekkorukat, 
és viccesebbnél viccesebb jelmezekbe öltözve mondhatják, 
hogy csak az ünnep kedvéért teszik mindezt.

Idén sem lesz ez másképp. Négy különböző helyszín, négy 
eltérő korosztály. A két alsó tagozat idén együtt ünnepel. Kü-
lönböző korok táncait mutatják be, az osztályok, szülők és 
tanító nénik színvonalas előadásaiban. A felső tagozat tanár-
paródiát és különböző közösségi játékokat is szervez a jó zene 
mellé. Gimnáziumunk pedig a világ egyes országait, és azok 
ételeit fogja bemutatni, díjazásra kerülő megterített asztalai-
val és műsoraival. Természetesen, a felnőttek sem maradnak 
ki a buliból. Az Iskolaszék minden évben, magas színvonalon 
és remek hangulatot varázsolva, rendezi meg a „batyus bált”, 
ahol a felnőttek a munkáról és a hétköznapok gondjairól 
megfeledkezve szórakozhatnak az iskola aulájában.

Miközben nyolcadikosaink a hagyományos tanárparódi-
án dolgoznak, figyelmük más irányba is tekint, hiszen egy 
megmérettetés még vár rájuk: az írásbeli, majd a szóbeli 
felvételi. Iskolánk idén is központi írásbeli vizsgahelyszín, 
ahová szívesen érkeznek a fóti és a környékbeli végzős diá-

kok. A tavalyi „ökusok” feltették a lécet, jóval az országos 
átlag fölött írták meg a dolgozataikat, de ahogy a Bolyai 
matekversenyen elért ötödik helyet nézem, idén sem lesz 
ezzel gond. Nyolcadikosainknak jövőre már egy új tagoza-
ton kell nekivágniuk a tanulásnak. Vannak, akik más isko-
lában folyatják tovább tanulmányaikat, és vannak persze 
olyanok is, akik a mi gimnáziumunkat választották. Ahogy 
elérnek életük első, részben önálló döntéséhez, reméljük, 
hogy boldogan gondolnak vissza az intézményünkben el-
töltött éveikre.

A gimnáziumban idén is elindították a német cserediák prog-
ramot. Újabb 5 tanulónk vehette fel a kapcsolatot a német 
testvériskolánkban tanuló diákokkal. Német oktatásunk a 
környéken egyedülálló, hiszen azon kevés iskola közé tar-
tozunk, ahol az általános iskolában már lehet ezt az idegen 
nyelvet tanulni. A nyelvvizsgára, illetve érettségire készülő 
11-es diákjaink a már évek óta működő cserediák progra-
munk segítségével, még inkább beleláthatnak a német embe-
rek életébe, hétköznapjába és szokásaikba, hiszen idén nyá-
ron a tanévet újdonsült német barátaiknál kezdik majd meg.
Az előttünk lévő hónapban is várnak ránk kihívások, jó és 
rossz napok egyaránt. Vidámság és önfeledt öröm is, amik 
mellett a nehézségek is könnyebbülnek picit. Így indul neki 
jubiláló iskolánk egy újabb félévnek.

Arany Kincső

KREATÍV KÉZMŰVES MŰHELY
Alkosd meg velünk saját készítésű tárgyaidat!

Egyedi használati-és dísztárgyakat készítünk kü-
lönböző kreatív és kézműves technikákkal.
Eddigi alkalmainkon belekóstoltunk a nemezelés, 
batik, textilnyomás, deqoupage, üvegfestés, gipsz 
öntés rejtelmeibe.
A különböző anyagok megismerése segít felszabadí-
tani a gyermekekben rejlő kreativitást.
A kötetlen, családias együttlét során fejlődik a 
gyermekek koncentrációs készsége, kézügyessége, 
szépérzéke.

Festészeti alkotó műhely felnőttek számára!

Míg a kisebbeket az anyagok megismerése köti le, 
addig az érdeklődő szülőkkel a festészet alapisme-
reteibe kóstoltunk bele.
A képszervezés alap egységeitől indulunk és innen 
tartunk a bonyolultabb, mélyebb ismeretek felé.

Várunk Mindenkit Szeretettel!!!
A foglalkozásokat vezeti:
Tóth Anna festőművész

06 30 624 6661
A foglalkozás helyszíne, időpontja:

Vörösmarty Művelődési Ház-Bársony terem
minden pénteken 16:30-18:30-ig.

A Fóti ÖKuMeniKus ÁltAlÁnos 
isKolA tAnFolyAMAi A 

vÖrÖsMArty Művelődési 
hÁzbAn

Játékos német nyelvi foglalkozás kisiskolásoknak 
(1-2. osztály), középhaladó.

Deutsch mit Hans Hase
Németül Hans Haseval

Foglalkozások időpontja:
2. osztályos tanulók számára hétfőn 13:30-14:15
1. osztályos tanulók számára kedden 13:30-14:15

Érdeklődni az alábbi telefonszámon lehet:
06-27-359641

Játékos német nyelvi foglalkozás 
3-4. osztályos diákok számára

A Deutsch mit Hans Hase játékos német nyelvi 
foglalkozás folytatása, haladó.

A foglalkozások időpontja:
3. osztályos tanulók számára hétfőn 14:20-15:05
4. osztályos tanulók számára csütörtökön 13:45-14:30

Érdeklődni az alábbi telefonszámon lehet:
06-27-359-641

mozgalmas évzárás, Izgalmas évKezdés a fáy andrás 
IsKoláBan

Fóti Fáy András Általános Iskolában a december mindig 
mozgalmas, így volt ez az idén is. Az ovisoknak most is 
megrendeztük a Mikulás váró műsorunkat, majd a Ka-
rácsonyi műsor következett, ahol a színpadi műsor és az 
énekkar mellett az idén meglepetésként fellépett a Tanár 
rock együttes is. Ebben az évben azonban egy váratlan, 
örömteli esemény is történt. A Nemzetközi Gyermekmen-
tő Szolgálat meghívására a Westendbe mehettek gyerekeink 
karácsonyi ünnepi műsorra és ajándékozásra. A szervezést 
köszönjük Csáky Ágnes kolléganőnknek, a lebonyolításban 
nyújtott segítségét köszönjük Koncz János képviselő úrnak, 
aki szerzett buszt a gyerekeink utaztatásához és Kiss Ferenc 
buszsofőrnek, hogy türelemmel viseltetett a gyereksereg 
iránt. Hatalmas ajándékcsomagokkal és élménnyel tértek 
vissza a gyerekek. 
Az Iskola angol nyelvi munkaközössége új programot dol-
gozott ki a 7. évfolyamos diákok számára. A tehetségesebb 
és kitartó tanulóknak heti plusz 2 óra angol, nyelvvizsga 
előkészítő foglalkozást tartottunk térítésmentesen, majd 
ezt folytattuk, amikor 8. osztályosok lettek. A cél az volt, 
hogy amikor a 14. életévüket betöltik, államilag elismert 
alapfokú nyelvvizsgát tegyenek még a középiskolai felvételi 

jelentkezési lapok beadása előtt. Az első évünk nagyon si-
keres volt, hiszen 10 tanulónak sikerült alapfokú C típusú 
(írásbeli és szóbeli) nyelvvizsgát tennie. Rengeteget dolgoz-
tak érte a gyerekek. A nyelvvizsgáztatók külön kiemelték 
mennyire kommunikatívak voltak és milyen könnyedén 
használták az angol nyelvet. Nagyon büszkék vagyunk rá-
juk és reméljük a következő évfolyamok is hasonlóan jól 
teljesítenek majd.
Az új év persze meghozta a szokásos feladatokat is. Készü-
lünk a leendő elsősök fogadására. Az első jelentős esemény-
re február 8-án került sor. Amíg a szülők megismerkednek 
a leendő tanító nénikkel, addig a gyerekeknek kézműves 
foglalkozásokat tartottunk. 

Március 19-én szombaton délelőtt rendezzük meg im-
már hagyományos Hívogató programunkat. Majd áp-
rilis 12-én 1.2. órában tartják meg bemutató óráikat a 
leendő elsős tanító nénik, illetve 3. órában angol bemu-
tató lesz. Április 19-én pedig hagyományunkhoz híven 
megrendezzük az Ovilimpiát, melyre szeretettel várjuk a 
város valamennyi nagycsoportos óvodását.

a mI sulInK, aHova szívesen járunK!
A karácsony előtti időszak az iskolában a közelgő ünnepre 
való ráhangolódás jegyében telt. Mikulás alkalmával a felsős 
osztályok látogatták meg alsós testvérosztályukat, a kedves 
Mikulások és a szigorú krampuszok további szorgalmas 
munkát javasoltak, és kis ajándékkal kedveskedtek. 
December 7-én az iskola összes diákja részvételével a kisa-
lagi református templomban videofelvétel készült, melyen 
vajdaszentiványi karácsonyi dalokat énekeltek a gyerekek és 
a pedagógusok. A zenekari kíséretet Pénzesné Kis Veroniká-
nak (hegedű), Bérci Eszternek (brácsa), és Pfeiffer Zsoltnak 
(tangóharmonika) köszönjük. A felvétellel - mely iskolánk 
Facebook oldalán látható - kívánt az intézményünk min-
denkinek kellemes karácsonyt.
4.a osztályunk - több évtizedes hagyományt követve - kará-
csonyi műsorral, és maguk készítette ajándékkal kedveske-
dett a Gondozási Központ időseinek.
2015-ben első alkalommal adott otthont iskolánk a szülői 
munkaközösség által életre hívott helyi Mikulásgyárnak. 
Két héten keresztül minden reggel tanítás előtt lelkes szü-
lők és diákok részvételével állítottuk össze a cipősdoboznyi 
ajándékcsomagokat rászoruló, 0-18 éves gyermekek részé-
re. Példaértékű összefogással összesen 177 dobozt sikerült 
megtölteni. A felajánlott játékokat, könyveket, ruhákat az 
intézménybe járó gyermekek, és pedagógusok hozták, a 
csomagok összeállítását, a dobozok csomagolását önkéntes 
diákok és szülők végezték pedagógusok segítségével. A vé-
gül több, mint 220 doboz átadására a Fóti Baptista Imaház-
ban került sor 2015. december 18-án a Fóti Ökumenikus 
Iskola énekkara, a Fóti Zeneiskola Pizzicato zenekara és a 
Felsőpetényi Baptista Gyülekezet bábelőadása kíséretében. 
Köszönjük szépen Lőrikné Cserepka Eszternek a program 
szervezését és sikeres lebonyolítását!
A téli szünet előtti utolsó hét a mézeskalácsról szólt, hiszen 

ennek illata töltötte be az iskolát. Minden osztály elkészít-
hette ezt a finom karácsonyi csemegét, a sütemények egy 
része a Mindenki Karácsonyán lelt gazdára.

Ugyancsak az utolsó héten iskolánk látta vendégül karácso-
nyi műsorral és kis édességgel a kisalagi óvodásokat.
A téli szünet előtti utolsó tanítási napon a tornateremben gyűlt 
össze az iskola apraja-nagyja, ahol mindenki megtekinthette a 
korábban elkészített dalos videót, majd Hegedűs Kati néni ve-
zetésével karácsonyi dalokat énekeltek a diákok. Ekkor került 
sor arra, hogy az alsós osztályok viszontlátogassák a testvérosz-
tályukat. Az aulában felállított karácsonyfa alatt- az Egyesület 
jóvoltából - játékokat találhattak az alsósok, tableteket a felső-
sök. Utóbbiakat a tanórákon használhatják a gyerekek.
Ezen az estén a tanári karácsonyon búcsúztak pedagógusa-
ink nyugdíjba vonult két kollégájuktól, Kalmár Juliannától, 
aki 40 éven át tanította a kicsiket, és Szovák Zsuzsannától. 

Németh Kálmán Ált. Isk. és AMI, SzMK
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A 4. a osztály nagy izgalommal készült a Pest Megyei Ren-
dőr-főkapitányság Balesetmegelőzési Bizottság szervezésé-
ben az idei évben megrendezésre kerülő XX. „Úton-útfé-
len” elnevezésű közlekedési bábversenyre.
Bábműsorukban egy mozgássérült kisfiút vezettek végig 
társai a forgalmas utakon, akinek tanítgatták a közlekedési 
szabályokat, ezért ő cserébe mindig rímeket faragott nekik. 
A darabban megjelenő félelmetes Morgó bácsi segítségé-
vel, „aki köztudottan nem szerette a gyerekeket”, az ille-
delmességet is gyakorolhatták a kis művészek. Műsorukban 
nem szűkölködtek az életkorunknak megfelelő közlekedési 
szabályokban, amit nem csak ők tanultak meg, hanem a 
közönséget is tanították. Műsoruk különlegessége, hogy a 
süket-néma hallgatóságra is gondoltak, hiszen jelbeszéddel 
végig mutogatták a darabot. Nagyon sokat készültek, ami-
nek meg is lett a gyümölcse. ORSZÁGOS II. helyezés.
Iskolánkból-osztályunkból felkérték Tar Petrát, aki országos 
versmondó versenyen dobogós helyen végzett, hogy az M2 
Gyermekversek című műsorában mondja el versét. 
Nagy büszkeséggel töltött el minket látni osztálytársunkat a 
tévében. Kézműveskedni, rajzolni nagyon szeretünk. Pályáza-
tokból sosem elég! Az Országos Zöld Rajzpályázaton Erdélyi 
Jázmin 3. lett, ajándéka egy Állatkerti belépő. CEWE pályáza-
ton Erdélyi Jázmin, Fekete Kata, Sándor Eszter, Szluha Dori-
na, Tar Petra elismerő oklevelet vehetett át. Cartoon Network 
képes-forgatókönyv író pályázatán és az animáció készítési fel-
adatára szinte az egész osztály készült. Szebbnél-szebb forgató-
könyvek születtek, animációk készítése közben a fantáziák csak 
úgy száguldottak egyik ötlettől a másikig. 
A „munka” közben jó énekelni, kikapcsolódni is! A Zene 
Világnapján, Hangszertúrán vett részt az osztály, mindenki 
kipróbálhatta a bemutatott hangszereket, közben szállt az 
ének és kacagás. Köszönjük Józsáné Horváth Zsuzsának! 
Színházban a Hangvilla titka című interaktív darabot izgul-
hatták végig a gyerekek a hangok megleléséhez vezető úton.
A Mafilm látogatása nagy élmény volt minden negyedikes 
számára. Egy nap alatt bejárhattuk szinte az egész világot.

Tóthné Rick Katalin osztályfőnök

Kézműves munka a 4. b-ben
A Fóti Garay János Általános iskola 4. b osztályának kis diákjai 
mindig nagy lelkesedéssel vesznek részt kézműves tevékeny-
ségben tanórákon és tanórán kívül is. A csoport-,és osztálykö-
zösség építése érdekében osztályfőnökként igyekszem minden 
hónapban közös programot szervezni számukra: kirándulást 
vagy olyan kézműves foglalkozást, amellyel a hétköznapi te-

vékenységeken túl az adott hónap jeles napjá-
nak, hagyományának az őrzése a cél. Októberben, Mindszent 
havának végéhez közeledve, minket is a nosztalgikus hangulat 
töltött el. Borzongással vegyes izgalommal beszélgettünk „Hal-
loween” éjszakájáról, hazánkban mára elterjedt formájáról, ill. 
régi magyar hagyományáról. Elhatároztuk tehát, töklámpást 
készítünk. Manapság a töklámpás készítését sokan angolszász 
és amerikai ünnephez kapcsolják, pedig ennek Magyarorszá-
gon is régi hagyománya van, sajnos kevesen tudják. Olyannyi-
ra régi, hogy az első történet még Salamon, Árpád-házi kirá-
lyunk idejébe nyúlik vissza, aki trónviszályban volt Lászlóval. 
Mivel Salamon terveket szőtt a trón visszaszerzésére, László a 
visegrádi vár tornyába záratta őt.. Az őröknek parancsba adta, 
hogy sötétedés után töklámpásokkal világítsák a tornyot. Ez a 
Dunán közlekedő hajósoknak is jó támpont volt. 
Az ősi napéjegyenlőség, a betakarítás vége, a tél közeledte is 
közrejátszott Magyarországon ennek az ünnepnek a kiala-
kulásában, a Luca-napi szokások része volt.
Mindezeket megbeszélve, megkezdtük a töklámpás fara-
gásának megszervezését. Csapatmunkában, 4-5 fő, együtt 
dolgozott. Minden csapat, szinte minden egyes tagja hozott 
be az adott technika órára 1-1 kisebb-nagyobb dísztököt, 
faragáshoz szükséges eszközöket. Mivel a tök kemény hé-
ját nem könnyű faragni, megbeszéltük a munka menetét, 
a faragás közbeni elővigyázatosságot. Levágtuk a tököcskék 
tetejét, kivájtuk a belsejét. Ezután mindenki szabadjára en-
gedhette a fantáziáját. Rárajzolták filccel a kivágandó min-
tákat. A kész lámpásokba már bekerülhetett a mécses, ami 
otthon a kertet, a bejárat környékét tehette hangulatosabbá. 
De más kézműves technikákkal is szívesen foglalkozunk, ezt 
megelőzően pl. a batikolás egyik szintén régi technikáját is-
mertettem meg tanítványaimmal. Szülői segítséggel sikerült az 
osztály minden tagjának beszerezni a fehér pólót. A technika 
lényege, ahol összekötözzük az anyagot, ott a textilfesték nem 
fogja meg. Ahol mégis, ott szabálytalan minta keletkezik. Min-
denkinél más-más, mégis gyönyörű. Ilyen módon mindenki 
elkészíthette saját, egyedi batikolt pólóját. Célom, célunk 
ezzel is az volt, hogy közös osztályprogramokon, kirándulá-
sokon ebben mutatkozzunk. Ezzel is kifejezve, hogy együvé 
tartozunk! 

Dögeiné Andrási Edit osztályfőnök

 
 
 

SSSZZZEEENNNIIIOOORRROOOKKK   FFFÓÓÓTTTIII   AAAKKKAAADDDÉÉÉMMMIIIÁÁÁJJJAAA   
 

Ingyenes előadássorozat a város 50 év feletti lakóinak  
a Fóti Önkormányzat, a Vörösmarty Művelődési Ház és a Zsigmond Király 

Főiskola szervezésében 
 

Helyszín: Vörösmarty Művelődési Ház 
(Fót, Vörösmarty tér 3.) 

 

Az előadássorozat programja: 

Február 22. hétfő, 15 óra   
Dr. Jászberényi József: Időskori pszichológiai problémák és 
azok kezelése 

Március 7. hétfő, 15 óra    
  Kovács György: Közösségépítés-közösségteremtés időskorban 

Március 21.    hétfő, 15 óra 
  Dr. Bajusz Klára: Időskori tanulás 

Április 11.    hétfő, 15 óra 
  Lantos Gábor: Észak és a szépkorúak 

Április 25.    hétfő, 15 óra 
 Dr. Molnár Krisztina: Mi a boldogság? Hogyan legyünk 
boldogok? 

Május 23. hétfő, 15 óra 
  Dr. Jászberényi József: Merre tart a világ 2016 nyarán? 

 

A programsorozat szakmai szervezője az a Zsigmond Király Főiskola, amely az ország 
legnagyobb szenior képzési hálózatát működteti,  
immár több mint 3000 hallgatóval, 20 helyszínen. 

 

A szabadegyetem / előadássorozat fővédnöke Seszták Szabolcs,  
Fót Város Önkormányzata Jogi, Ügyrendi és Emberi Erőforrás  

Bizottságának külső tagja. 
 

Tájékoztatás: 06-27 537-350, 06-70 331 5806 e-mail: fotimuvhaz@gmail.com 
 

TTTAAANNNUUULLLNNNIII   SSSOOOHHHAAASSSEEEMMM   KKKÉÉÉSSSŐŐŐ!!!   
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a magyar KulTÚra napja

Január 22-én ünnepeltük a Magyar Kultúra Napját, ahogy 
ez szerte a Kárpát-medencében megtörtént, ezzel is emlé-
kezve nemzeti imádságunk, a Himnusz megszületésére, mi-
vel Kölcsey Ferenc ezen a napon fejezte be a költeményét.
A Művelődési Házban zajló megemlékezésen Bartos Sán-
dor polgármester mondott ünnepi beszédet, majd városunk 
művészeti csoportjai, ismert előadói adtak hangulatos mű-
sort, mint például a Fóti Asszonykórus és a Cselényi Nép-
dalkör amelyek kedvenc népdalainkat énekelték.

Részlet Bartos Sándor az ünnephez kapcsolódó elhangzott 
gondolataiból:
„…Hagyományainkat többek között hagyományőrző rendez-
vényekkel, művészeti csoportokkal gondozzuk. Ilyen a Fóti 
Szüret és Fröccsfesztivál, a Paradicsomfesztivál, asszonykóru-
saink, néptánccsoportjaink. 
Gyökereinket megismerhetjük helytörténeti anyagainkból, ki-
váltképpen a nemrég megjelent Fóti monográfiából, amelynek 
második kötete is készül Horváth Lajos levéltáros tollából.
Azt gondolom, nemzeti tudatunkat a helyi kötődéssel, a lokál-
patrióta gondolkodással is lehet erősíteni. Ha számba vesszük, 
felmutatjuk és gondozzuk Fót tárgyi, szellemi értékeit, ez az 
identitás tovább erősödhet. Ezen fáradozik a Helyi Értéktár 
Bizottság is, amely sorra veszi, feldolgozza Fót értékeit, gondos-
kodik arról, hogy széles körben ismertté váljanak. 
Fót szellemi nagyságai köréből is van kitől példát vennünk, 
gondolok Károlyi Istvánra, Fáy Andrásra, Sipos Pálra, Németh 
Kálmánra vagy Apponyi Franciska grófnőre, akinek szobrát 
hamarosan, március 15-én fogjuk felavatni. ..”

A Cselényi Népdalkör

A Fóti Asszonykórus

A Fóti Zenebarátok kórusa

a lIsaI eleK jános alapíTvány 
és TársszervezeTeI művelődésI 

rendezvénynapTára

A Lisai Elek János Alapítvány szorosan együttműködik a 
Kárpát Medencei Művészek Alkotóközössége, a Fótsom-
lyói Védegylet és a Béres Ferenc Magyar Népdal és Nótakör 
Egyesület szervezeteivel. Közösen összeállított 2016-os ren-
dezvénynaptáruk a következő

2016. 03.27. Hagyományos Húsvéti Locsoló. Helyszín a 
Lisai Elek János Alapítvány Székháza

2016. 04.29. Lisai Elek János születésének 100. és az Orszá-
gos Kertbarát Mozgalomk 100. évfordulója alkalmából kiál-
lítással egybekötött megemlékezés, melyre várjuk az egykori 
Somogyi Imre Kertbarátok tagjait, barátait, akik még jelenleg 
is őrzik Lisai Elek János emlékét, aki  országos szervezője volt 
e mozgalomnak. Erre az ünnepségre meghívtuk az Országos 
Kertbarát Körök elnökét, dr.Szent-Miklósi Ferencet  urat.

2016. május  részvétel a városi főzőversenyen.
2016. 05.21. szombaton, 15órátol Műsoros, zenés, bográcsos 
Tavaszi Kerti Mulatság a Lisai Elek János Alapítvány székházában

2016. 06. 18.-án XVI. Tavaszi Fesztivál a Művelődési Házban.

2016. 07.09. -től Jubileumi jótékony célú   XV. Nemzet-
közi Alkotó Tábor, melynek résztvevői az anyaországból, 
Kárpátaljáról, Erdélyből, Felvidékről, Délvidékről és Vi-
etnámből érkeznek. Helyszin: Lisai Elek János Alapítvány 
Székháza 2151 Fót, Vörösmarty u. 43. Előadóink lesznek: 
Dr.Papp Lajos professzor, Skipeczky István, Rátki Zoltán, 
és még sokan mások. Elérhetőség: 0670-445-12-42
2016. 07. 23. Kiállítás, jótékonysági rendezvény, táborzáró ünnepség. 

2016. 08. 20. Kerti Rendezvény a Lisai Elek János Alapít-
vány székházában

2016. 09.10. XVI. Fótsomlyói Napok. Helyszín: a Műve-
lődési Ház és a Lisai Elek János Alapítvány székháza

2016. szeptember Részvétel a Fóti Szüreti rendezvényen

2016. 10. 01. Lisai Elek János Alapítvány műsoros kerti 
rendezvénye székházunkban

2016. 10.22. Részvétel a fáklyás felvonuláson
2016. 10.23. 1956-ra emlékezünk a Lisai Elek János Ala-
pítvány székházában

2016. 11. 12. Hagyományos Márton Napi Ludas Rendez-
vény. Helyszín a Bíró Háza

2016. 12. 24. Lisai Elek János Alapítvány és Egyesületei-
nek Karácsonyi Ünnepsége Székházunkban

2016. 12.31  Bakok Évbúcsúztató Bálja, Szilveszter a szék-
házunkban, vagy a Bíró Házában

Elek Erzsébet, Koncz Erika, Le Thuong, Nguyen Piroska

Tavaly több mint 200 pá-
lyázó javasolta háziorvosát a 
pályázat weboldalán, a www.
azevpraxisa.hu olvasói pedig 
174 467 szavazatot adtak le 
kedvenceikre, ez több mint 
háromszorosa a megelőző év 
voksainak!  Magyarország-
ról 40.499 látogatója volt a 
weboldalnak, többek Romá-

niából, Szerbiából, Németországból, Szlovákiából, Ukrajná-
ból, Ausztriából, Svájcból és az Egyesült Királyságból, 169-en 
pedig az Amerikai Egyesült Államokból kattintottak rá. 
A hálás páciensek mellett özönlöttek a polgármesterek, nyug-
díjas klubok, idős otthonok, alapítványok, plébániák ajánlásai. 
Jelentkezett például Mezőhegyes, Annavölgy, az erdélyi Zágon 
polgármestere, de jött történet Erdélyből a Szent Jobbik Szo-
ciális Központból, meg a Péliföldi Örökzöld Egyesület Idős 
Otthonából is. Orvosát méltató szép szavakkal írt Csíkszent-
márton és Marosvásárhely plébánosa is. Jöttek az ajánlások a 
nagyvárosokból és a kistelepülésekről, Budapesttől, Bajóton és 
Tésen át Orgoványig és Szennáig. A Google analízise alapján 
kiderült, hogy a határon túli beküldők között legtöbb az erdé-
lyi ajánló, de találunk vajdaságit és ukrajnait is. 
Reméljük idén is hasonló lelkesedésre számíthatunk, 
ebben kérjük az Önök segítségét is! 
Hiszen hatodik alkalommal indult útjára, ezúttal az Or-
szágos Tisztifőorvosi Hivatal szervezésében „Az év pra-
xisa a Kárpát medencében” pályázat. Az elmúlt pályázati 
években öt esztendő alatt 100 hazai és határon túli remek há-
ziorvos, és legalább ennyi nővér élvezhette páciensei és tágabb 
környezete elismerését és vehetett részt a nemes versengésben. 
A mozgalommá terebélyesedett pályázat a laikus közönség, 
a betegek hálájára és köszönetére épül, ugyanakkor várjuk a 
kórházak, önkormányzatok, polgármesterek, idősotthonok, 
plébániák, civil és szakmai szervezetek ajánlásait is. 

Az ajánlásokat az alábbi linken lehet beküldeni:
http://www.azevpraxisa.hu/ajanl

Az ajánlások beküldésének határideje:
2016. március 20. 24:00 h.

Idén is ugyanúgy, mint tavaly: a hazai háziorvosok mellett 
a felvidéki, az ukrajnai, az erdélyi, és a vajdasági magyar or-
vosok is bekerülhetnek a díjazottak közé. Akár Magyaror-
szágon, akár a Felvidéken, akár Erdélyben, de bárhol, 
bármely magyarlakta területen él, küldje el nekünk sa-
ját történetét! Szakítson öt-tíz percet arra, hogy meglepi 
háziorvosát egy pályázattal, és talán éppen ő nyeri meg 
az idei nemes versengést! 
A beérkezett pályázatokat értékelő zsűri elnöke dr. Szentes 
Tamás országos tisztifőorvos, társelnök: Dr. Balogh Sándor 
az ÁNTSZ főosztályvezetője. A zsűri tagjai: Berszán Lajos 
atya, gyimesfelsőloki plébános, dr. Lenkefi Ida az Egis bel-
kereskedelmi igazgatója, Paor Lilla a hatoscsatorna főszer-
kesztője, dr. Süveges Szilvia, a tavalyi pályázat hazai nyertese, 
valamint négy professzor: Dr. Bedros J. Róbert, a Szent Imre 
Oktató Kórház főigazgatója, Dr. Farsang Csaba a Magyar 
Hypertonia Társaság örökös tiszteletbeli elnöke, Dr. Kásler 
Miklós az Országos Onkológiai Intézet főigazgatója és Dr. 
Kiss Róbert a Magyar Kardiológiai Társaság elnöke. A bíráló 
bizottság tagjai a beérkezett ajánlások közül kiválasztják a 10 
legjobb hazai, és a 10 legjobb határon túli orvost, a végered-
ményt pedig az internetes portál szavazói döntik el. 

Rendszeres foglalkozások a Vörösmarty Művelődési Házban 

Terem

Nap

Muharay terem Bársony terem Szalkai terem Agárdy Gábor terem

Hétfő Zumba 19.00-20.00 Német óra (FÖKE Iskola) 14.00-14.45 Akrobatikus rocky 17.00-18.00 Cselényi népdalkör 18.00-20.00

Hip-hop tánc 16.00-17.00

Kedd Nyugdíjas tánc 9.00-10.00 Ringató 9.00-10.00 Baba- mama klub 10.00-12.00

Német óra (FÖKE Iskola) 13.15-14.00 Társastánc 17.30-19.00

Szerda Muharay színpad 17.30-19.30 Karate 18.00-19.00 Fóti Zenebarátok kórusa 18.00-20.00

Csütörtök Sakk felnőtteknek 16.00-20.00 Jóga 18.00-19.30 Krisztus Szeretete egyház 17.30-19.30

Német óra (FÖKE Iskola) 13.40-14.25 Hip-hop tánc 16.00-17.00

Péntek Kézműves műhely 16.30-18.30 Fóti Boglárka Néptánc 16.00-19.00

Szombat Gyöngymánia klub 10.00-13.00 Hóbagoly Gyermek Sakk klub 9.00-13.00

A Városi Könyvtár hírei: 
 

 

Február 27. 9.30-12.30 Kézműves foglalkozás       Fiókkönyvtár Kisalag 

Február 27. 13.30-16.30 Kézműves foglalkozás           Gyerekrészleg 

Március 11. 18.00 Kiállítás megnyitó László Ildikó /préseltvirág képkészítő/     Felnőtt részleg 

Március 19. 9.30-12.30 Kézműves foglalkozás: Húsvéti készülődés   Fiókkönyvtár Kisalag 

Március 26. 13.30-16.30 Kézműves foglalkozás                   Gyerekrészleg 

 

Programjaink ingyenesek, mindenkit szeretettel várunk! 

Könyvtárosok 



Mise a Szent Mihály kápolnában

Szent Margit sírjánál

fóTIaK árpád-HázI szenT margIT sírjánál

Szent Margit 1242. január 27-én született, IV. Béla és Laszkarisz Mária 
bizánci császári hercegnő leányaként, Margit Árpádházi Szent Erzsébet 
unokahúga volt. Fiatalon, 1270. január 18-án hunyt el a Nyulak szige-
tén, melyet azóta Margit-sziget néven ismerünk.
Születésének és halálának körülményeiről részletes szólnak krónikáink, 
hagyományaink, Istennek szentelt élete bővelkedik megható, megrázó 
és felemelő elemekkel.  Számos irodalmi írás, festmény örökítette meg 
emlékét, jelenleg az Új Színházban játsszák a kolostori életéről és az 
akkori politikai viszonyokról szóló Az Áldozat (Szent Margit legendája) 
című színdarabot, melyet mindenkinek bátran ajánlunk.
A történet ismert. A muhi csatából éppen csak hogy megmenekült 
IV. Béla király feleségével egy dalmáciai várba húzódott, s az ország 
sorsáért aggódva Szűz Máriához fohászkodott. Könyörgésében fel-
ajánlotta még meg sem született gyermekét, miszerint azt, ha fiú 
lesz, papnak neveli, ha leány, akkor apácának adja.
Margit ennek megfelelően hároméves korában a veszprémi do-
monkos apácákhoz került. Később apja zárdát építtetett a Nyulak 
szigetén, lányának. Itt tett Margit örök fogadalmat 1254-ben, 11 
éves korában. Mint királylány lehetett volna fényes világi élete is, 
a cseh király és később a lengyel király is feleségül kérte a kimon-
dottan szép nőt. Apja bele is egyezett volna a házasságba, de Margit 
továbbra is Istennek akart szolgálni, hazája üdvére. Nem mondott 
le az önfeláldozó, önsanyargató fogadalmáról, híres volt róla, hogy 
ha csak tehette a legalantasabb munkát választotta, s semmilyen 
módon nem élt vissza előkelő származásával. Nem véletlenül te-
kintik az önfegyelmezés és keresztény szeretet példaképének. A 
fennmaradt legenda szerint jövendőmondó képességekkel is ren-
delkezett, amellyel olykor apjának is segítségére volt diplomáciai 
gondjai megoldására. A kolostorban élt haláláig. Azt is feljegyezték 
róla, hogy holtteste halála után három hétig nem indult oszlásnak, 
s ráadásul rózsaillatot árasztott.

A Szent Szék már 1276-ban boldoggá avatta, utána azonban hosszú 
idő telt el, amíg 1789-ben engedélyezték tiszteletét, s szentté már 
csak 1943. november 19-én avatták, unokahúga, Árpád-házi Szent 
Erzsébet ünnepnapján.

A fóti katolikusok évről évre meglátogatják Szent Margit sírját, 
melyre az idén január 28-án került sor. Sándor atya egy busznyi 
hívével indult este a Margit-szigetre, ahol a Szent Mihály kápol-
nában tartott szentmisét követően sétáltunk ki a sírhoz. Itt is imát 
mondtunk, gyertyát gyújtottunk, s elhelyeztük a virágokat. A nők 
fehér, a férfiak egy-egy szál piros rózsát hoztak.

dIsznóvágás és dIsznóTor

Régi hagyomány már a Katolikus Egyházközségben a böjt előtti 
időszakban a disznótor, melyet a katolikus közösségi házban szer-
veznek. Az idén is közel 100 fő jött el elfogyasztani két jókora 
sertésből készült hurkát kolbászt, s a toros káposztát. Akadt hozzá 
innivaló, sőt zene is, így a sok jótorkú énekes dalolásához minden 
kellék rendelkezésre állt, s jócskán akadtak, akik táncra is perdültek.


