
Fóti 
Hírnök

FÓT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK INGYENES, KÖZÉLETI HAVILAPJA
VI. ÉVFOLYAM, 3. szám, 2016. MÁRCIUS

Az egyik kategória győztes párja a 
Fóti Népművészeti Szakközépiskola és 

Gimnázium által rendezett VII. Országos 
Néptánc Verseny gálaműsorában.

A remekül sikerült néptáncversenyről további képeket és 
élménybeszámolót lapunk 15. oldalán olvashatunk.



afóti hírnök

www.decens.eu • folyóirataink 3

vezércikk
a 

hó
na

p 
es

em
én

ye
afóti hírnök

2 2016. március

 Kiadja Fót Város Önkormányzatának megbízásából a Windhager Kft. Decens Kiadója.
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• windhager@decens.eu • www.decens.eu • Főszerkesztő: Windhager Károly
• Nyomdai előkészítés: Kontreczki-Catalan Júlia • Nyomda: Press Union Kft.
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2 2016. február

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
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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 döntés 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 a városunk eseményeiről.
Találkozzunk március 14-én este, a fáklyás felvonuláson és Sipos Pál sírjának koszorúzásán, a Református temetőben.

Windhager Károly főszerkesztő

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 temető-

ben 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.

NőNapi KöszöNtő

Régi szokás már, hogy a férfiak a tavasz 
első méretes virágjával  - a magyarság 
egyik ősi szimbolikus virágjával, mely 
az ún. „tulipános ládák” egyik fontos 
eleme is – ajándékozzák meg közelebbi 
hölgyismerőseiket.
Volt, amikor le akarták váltani ezt 
a szép szokást, mondván ez csak 
egy kommunista ünnep volt. Ezzel 
egyidőben terjesztették el a számunk-
ra új szokást, a Bálint napi ajándéko-
zást, melyet némileg erőltetve, nyugati 
mintára, Valentin Napnak neveznek.
Mindezek ellenére a Nők Napja azon-
ban tovább él, s nem ismerek olyan 
nőt, aki visszautasítaná, ha ezen a na-
pon az akár csak egy szál virággal kedveskedő párja, munkatársa közeledését visszautasítaná. S ez így van jól! Ahogy mon-
dani szoktuk: Virágot a Virágnak!
Pár nappal megkésve ugyan, de lapunkon keresztül ezzel a csokor tulipánnal köszöntjük a kedves fóti asszonyokat 

és lányokat! 
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Fót 2016-os Költségvetése

A képviselő-testület a februári rendes ülésén fogadta el az ez évre vonatkozó költségvetést. Mire 
futja az idei évben a pénzünk, s milyen elvek alapján állították össze a képviselők a költségvetés 
irányszámait? Kérdésünket Lévai Sándornénak, a Pénzügyi Bizottság elnökének tettük föl.

2016. február 24-én, 10 IGEN és 1 tartózkodás szavazattal fogadtuk el 
Fót város 2016. évi költségvetését. A költségvetés elfogadását és összeállítá-
sát több hónapon keresztül folytatott bizottsági, munkacsoporti és hivatali 
egyeztetés előzte meg.

Az összeállítás alapját képezte:
• az elfogadott 2015-2020. időszakra vonatkozó Gazdasági Program, mely-
ből a 2016. évi elemek kerültek beemelésre
• a Környezetvédelmi Intézkedési terv, mely tartalmazza az élhetőbb, szebb, 
tisztább várost kialakító Bársony Fót programot is,
• a fejlesztések kivitelezésének területén pedig a már megfelelően előkészí-
tett, engedélyes tervekkel rendelkező beruházások
• az előző évi tényszámok

A Képviselő-testület egyetértett abban, hogy:
• a működtetés színvonalát meg kell tartani,
• a lakossági szolgáltatások számát a lehetőségekhez képest növelni kell,
• adóemelésre, új adó bevezetésére ne kerüljön sor,
• hitel felvételére nincs szükség,
• ki kell használni az önkormányzati vagyon gyarapításának lehetőségeit,
• az önkormányzat a feladatait változatlan intézményi rendszerben látja el, azaz Csomáddal közös hivatalt működtetünk

Az önkormányzat bevételei az alábbiak szerint alakultak:
• az állami hozzájárulás önkormányzati feladatok ellátását támogatja 553,151268 millió Ft-al, mely az óvodai nevelés 
ellátásához, a gyermekétkeztetéshez, a szociális- és gyermekjóléti feladatok ellátásához, valamint a település kulturális 
feladataihoz járul hozzá.
• helyi adók és egyéb közhatalmi bevételek a tervek szerint 2 milliárd 6 millió Ft –ot jelentenek a költségvetés számára,
• 13,5 millió Ft a lakosságtól a közművek építése céljából befizetett pénzeszköz
• működési bevételek 107,4 millió Ft
• az előző évi maradvány, mellyel a 2016. évi költségvetés elfogadásánál tervezünk 2 milliárd 83 millió Ft.
A költségvetés teljes bevétele: 4milliárd 855millió Ft.

A 2016. évi költségvetés az alábbi főbb kiadásokat tartalmazza

A működési kiadások tartalmazzák a személyi béreket, juttatásokat és a munkaadókat terhelő kiadásokat. 
A segélyezési rendszer előző évi változása alapján a helyben nyújtott szociális juttatásokat, támogatásokat az önkormányzat 
a saját bevételeiből fizeti, erre állami támogatást nem kap. Ez az összeg ebben az évben 62,76 millió Ft. Új támogatási 
rendszert is bevezettünk, a fóti illetőségű újszülöttek és a család részére babakelengye odaítélését szavazta meg a testület. 
Defibrillátor készülékek beszerzésének lehetőségét is beépítettük a költségvetésbe.

A város működtetésének költségcsökkentési lehetőségeit is elemezte a képviselőtestület, ezért energiaaudit vizsgálat elvég-
zésének költségét is beterveztük a kiadások sorába.

A beruházások tervezett költsége 1,602 milliárd Ft, mely tartalmazza a már tervekkel rendelkező utcák csapadékvíz elvezetésé-
nek és az útépítés kivitelezési költségeit (Kund Pál, Beniczky- köz, Tóth Árpád, stb.)
Németh K. Iskola energetikai korszerűsítésére tervek, pályázati alap, kisalagi temető bővítése, kerékpárút tervezés, játszóté-
répítés, útépítési tervek stb. Néhányat emeltem ki az összes beruházások közül. A beruházásokról szóló részletes tájékozta-
tást külön cikkben tervezzük megjelentetni. (Lásd a Bíró Zoltán képviselő úrral készített interjúnkban. – a szerk.)

Az iskolák fenntartása már nem az önkormányzat feladata, de az intézményi épületek felújítását, a tisztasági meszeléseket, 
a karbantartást továbbra is az önkormányzat végzi, ez bruttó 10 millió Ft-ot jelent a 2016-os évben.

Az önkormányzat 100 %-os tulajdonában lévő Kft korszerű gépparkkal való ellátását 105 millió Ft-al segítjük. A Kft 
üzleti tervében tervezett üzemeltetési feladatokra, árkok tisztítására, kátyúzásra, közterületi szemét szállítására, síkosság 
mentesítésre 91 millió Ft-ot kap a Kft.

Fót sport- és kulturális életének, a civil szervezetek támogatása
Ebben az évben is kiírásra kerül a Közművelődési és Kulturális pályázati keret 3,5 millió Ft , valamint a Sport támogatási 
keret 2,5 millió Ft értékben. Mindkét pályázati keretre civil szervezetek pályázhatnak a szakbizottság által meghatározott 
feltételekkel.
Továbbra is támogatja az önkormányzat az állami ünnepek méltó megemlékezéseit, a fóti hagyományos rendezvényeket 
és fesztiválokat.

Tartalék összegek
Az előre nem látható többletkiadások finanszírozása érdekében a kiadások között 50 millió Ft általános, 56,1 millió Ft 
működési és 257,358 millió fejlesztési tartalékot képeztünk.

A 2016.évi költségvetés kiadásainak finanszírozása biztosított! Összességében elmondható, hogy az önkormányzat 2016. 
évi költségvetése valós és megalapozott, gazdálkodása stabil és kiszámítható.

Az önkormányzat költségvetéséből a teljesség igénye nélkül emeltem ki néhány olyan tételt, amely a lakosságot érinti. Az 
újság következő számaiban részletesen fog a Polgármester és a Képviselő-testület a megvalósítás folyamatáról beszámolni. 
A költségvetési rendelet megtekinthető a város honlapján.
A költségvetés végrehajtása során, terveink szerint a város újabb fejlődési szakasza veszi kezdetét.

Lévai Sándor, a Pénzügyi Bizottság elnöke

MilyeN FejlesztéseK várhatóK a város területéN 2016-baN?

Kérdésünkre Bíró Zoltán képviselő úr adott részletes választ.

2016. 02. 24-én a képviselő-testület elfogadta Fót 2016. évi költségvetését. Vecsera Jánosné könyvvizsgáló szerint a város működ-
tetése stabil, megfelel a stabilitási törvény előírásainak.

A 2016-os költségvetés összeállításánál a képviselők fontossági sorrendet felállítva határozták meg a tervezett beruházáso-
kat, felújításokat.

CsapadéKvíz elvezetés, útépítés, járdaépítés, jelzőláMpás CsoMópoNt, 
szeNNyvízelvezető reNdszer Kiépítése

A csapadékvíz elvezetési koncepció továbbviteleként kiépítésre kerül a Kund Pál utca, Tóth Árpád utca, a Madách utca, az 
Attila utca, valamint a Beniczky-köz komplex csapadékvíz elvezetési rendszere. 
Mivel a Kund Pál utca és a Tóth Árpád utca szilárd útburkolattal nem rendelkezik, ezért új, 4 m szélességű aszfaltozott 
út, és 1,5 m szélességű térkő burkolatú járda is készül a felújításra váró szakaszokon. A Beniczky-közt is térburkoló 
kővel építtetjük ki. 
A Somlói utcában az előző évben elkészült a csapadékvíz elvezető rendszer, és a félpályás útfelújítás. Idén tavasszal a ko-

csibeállók is elkészülnek a Balassa utca és 
a Béke utca közötti szakaszon.

Ígéretünknek megfelelően javítunk a Kur-
jancsban és az István hegyen lakók közleke-
dési feltételein is.

Az Ibolya utcát és a Gyümölcsös utcát teljes 
hosszában mart aszfalt burkolattal látjuk el.

Folytatódnak az útfelújítások is: 
• Az Alberti Béla utca,
• a Malom utca, 
• a Kurjancs felé vezető „Vízmű út” új asz-
faltburkolatot kap. 
• A Szent László, a Kazinczy, a Bajcsy Zsi-
linszky utcák felülete murvaborítást kap, a 
2018-ban sorra kerülő útépítésig.

Lévai Sándorné a képviselő-testületi 
ülésen a költségvetés indoklását ismerteti

Bíró Zoltán a februári képviselő-testületi ülésen, Gellai István és 
Madaras Ádám között
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A járdaépítési koncepció ütemtervének megfelelően, az idén megépül a Szabó Dezső utcában az OMV kúttól a Pipacs 
utcáig, valamint a Baross Gábor utcában a térburkoló kővel borított járda. 

Új, jelzőlámpás csomópont épül az OMV kútnál, a balesetmentes közlekedés érdekében.

Ezeken az említett, közlekedést javító beruházásokon túl a költségvetésbe beemeltük mintegy 10 út megépítéséhez szük-
séges tervezés költségét. Ezek az utcák a 2017-es év folyamán, komplex módon újulnak meg.

Mindegyik esetében kiépül a csapadékvíz elvezető rendszer, valamint legalább az utca egyik oldalán teljes hosszában 
megépül a térburkoló kővel borított járda, és aszfaltburkolatú út épül 4 vagy 5 m szélességben. A 2019 év végéig tartó 
útépítések ütemezésén a Képviselő Testület jelenleg is dolgozik.

Régóta okoz gondot a Széchenyi-, a Munkácsy- és a Károlyi István utcában a szennyvízcsatorna hiánya. Az idén mind-
három utcában elkészül a csatorna, és felújításra kerülnek az utcák felületei is.

KöziNtézMéNyeK Fejlesztése

Az utakon, járdákon kívül, közintézményeink is szerepelnek a beruházási tervünkben. A tervek már előző évben elkészültek, 
így most megkezdődik a közintézmények könnyebben megközelíthetővé tétele. 
2016-ban előreláthatólag 3 közintézmény parkolási gondjait fogjuk megoldani, mintegy 20 millió forint ráfordítással.

A 2016-os évi költségvetésünkben még az alábbi fontosabb beruházások, felújítások szerepelnek
• Fruzsina utcai óvoda energetikai korszerűsítése
• 1 db új játszótér építése
• 1 db játszótér felújítása
• Kisalagi temető bővítése
• Vörösmarty úti ravatalozó megépítése
• Közkutak mérősítése
• Garay János Általános Iskola udvarának burkolása
• Boglárka Óvoda és Bölcsőde kertjének rendezése, kerítésének felújítása és parkoló kialakítása
• Németh Kálmán Emlékház tetőszerkezetének felújítása, és új melléképület építése
• Okmányiroda kialakítása
• a Pirók-ház homlokzatának felújítása
• az Ibolyás úti Óvoda tetőszerkezetének felújítása

tervezési FeladatoK eliNdítása a 2017-es beruházási MuNKáKhoz

Ahhoz, hogy a 2017 évre is elegendő előkészített projektünk álljon rendelkezésünkre, a 2016. évi költségvetésünkbe be-
emeltük, az alábbi projektek tervezési költségeit.

• Fót forgalomtechnikai tervezése
• az Agárdi Gábor utca szennyvízelvezetésének tervezése
• a Németh Kálmán Iskola energetikai korszerűsítésének tervezése
• közösségi tér kialakítása, csarnok, színpad tervezése
• a Pirók ház helytörténeti múzeummá történő átalakításának tervezése
• a településrendezési tervek készítésének folytatása
• a Szent Benedek u.15 szám alatt található Egészségügyi Központ átépítésére vonatkozó tanulmányterv készítése
• az új városháza, és a főtér tanulmányterveinek elkészítése
• a Garay János Általános Iskola étkezője bővítésének tervezése
• a Dunakeszi-Rákospalota közötti kerékpárút tervezése
• 10 db szilárd útburkolattal nem rendelkező út megépítésének tervezése

Nagyon fontos lépésnek tartjuk Fót életében azt, hogy megalkottuk a „Bársony Fót” programot. Az ebben a programban 
leírt szempontrendszer érvényesülése kiemelkedő fontosságú lesz városunk életében, és szándékaink szerint áthatja majd 
minden beruházási, felújítási munkánkat.

A felsorolt költségvetési tételeket a képviselő-testület nagy többséggel fogadta el. Elmondható, hogy a képviselők egyönte-
tűen kiállnak a Fót fejlődését szolgáló fejlesztések mellett, és az Önkormányzati Hivatal dogozóival közösen azon dolgoz-
nak, hogy a 2016. évre kitűzött munkálatok maradéktalanul megvalósuljanak.

Bíró Zoltán képviselő

Távközlési és informatikai eszközök 
nagykereskedelmével és kivitelezésével foglalkozó 

cég dinamikusan fejlődő csapatába keresünk 
optikai hálózatok szerelésében jártas kollégát.

A munkavégzés helye - országos!
Elvárásaink: önálló munkavégzés és problémamegoldó 

képesség, B kategóriás jogosítvány.

Jelentkezni fényképes önéletrajzzal
a fodor@pck.hu email címen lehet.

Telefonon a következő számon érdeklődhet:
 +36-30-427-6284.

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

Fót város zöldFelületi és településKépi 
rehabilitáCiós stratégiája

A város folyamatosan változó organikus egység. A változás, az átalakulás, a formálódás természetes tulajdonsága. Ez fejlődéssé 
akkor válik, ha a mindenkori lakók komfortérzetének és céljainak érdekében formáljuk a változást.
Jövőképünk a Fót természeti értékeinek fejlesztésére és megőrzésére alapozott, több generáción átívelő, hosszú távú fejlődés.
Célunk az épített és természeti környezet harmonikus, az emberek életminőségét javító, összehangolt fejlesztése, a közös-
ség igényeihez folyamatosan alkalmazkodó zöldterületi rendszer és hálózat kialakítása, működtetése, komplex városképi 
rendszer kialakítása és fenntartása.

Ennek első részeként 2016-ban a Fóti Településszolgáltató Nonprofit Kft. közreműködésével rendbe tesszük a várost: 
kitakarítjuk az utcákat, tereket, rendezzük az utak melletti területeket, folyamatosan gondozzuk a régi zöldfelületeket, és 
új virágszigeteket hozunk létre.
Lépések:
1. Tavaszi Nagytakarítás: ütemezett szemétgyűjtés, gaz- és fűnyírás, március 1-től április 16-ig
• március 1-től Kisalag északi részén a buszfordulóig, és a Kurjancs,
• március 14-től Kisalag déli részén a vasútállomásig,
• március 23-tól Fótújfaluban és az Öreghegyen,
• április 4-től Öregfaluban, a Barackosban és a Sátorfákban.
2. Virágosítás május elejétől június közepéig
A meglévő parkok beültetése, és 21 új virágsziget kialakítása a főbb utak mentén utcabútorokkal.
3. Padkarendezés a főbb utak mentén, május elejétől július végéig.
4. Őszi Nagytakarítás a tavaszihoz hasonló módon, a szükségletek szerint ütemezve.
5. A zöldfelületek és parkok folyamatos fenntartása, fűnyírás, locsolás, rendezés egész évben.

Ön is szívesen részt venne a munkában? Nincs sok ideje, de úgy gondolja, hogy városa rendezettsége Önnek is fontos? Mi 
örülünk a segítségének! Jöjjön el március 14-én a kisalagi COOP közérthez, ahol munkatársaink segítségével bekapcso-
lódhat a munkába!
Hogy Fót nekünk legyen szép!

Fót Város Önkormányzat
Képviselő-testülete
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tájékoztatás

Hirdetés

„Tavaszi nagytakarítás” veszi kezdetét, amellyel a közterületek szinte új arculatot kapnak (szemétszedés, kaszálás, 
virágosítás, fásítás). 

Fót város KörNyezetvédelMi prograMja és iNtézKedési 
terve 2016-ra

Tisztelt Fóti Lakosok!
Tájékoztatni szeretném Önöket, hogy Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. február 24-én tartott ren-
des testületi ülésén elfogadta a 2015-2020. évre vonatkozó Környezetvédelmi Programját, és az ezen alapuló 2016. évi 
Környezetvédelmi Intézkedési tervét. 

A Környezetvédelmi Program az alábbiakat öleli fel:
• környezeti elemek állapotának bemutatásán és az azt befo-
lyásoló főbb hatótényezők elemzésén alapuló helyzetértékelést, 
• a fenntartható fejlődéssel összhangban álló, elérni kívánt 
környezetvédelmi célokat, valamint környezeti célállapotokat, 
a célok és célállapotok elérése érdekében teendő főbb intézke-
déseket (különösen a folyamatban lévő, illetve az előirányzott 
fejlesztésekkel és a működtetéssel kapcsolatos feladatokat), 
• azok megvalósításának ütemezését, a kitűzött célok meg-
valósításának szabályozási, ellenőrzési, értékelési eszközeit, 
• az intézkedések végrehajtásának, valamint az eszközök al-
kalmazásának várható költségigényét, a tervezett források 
megjelölésével, 
• a légszennyezettség-csökkentési intézkedési programmal, 
valamint a légszennyezéssel, a zaj és rezgés elleni védelemmel, 
• a külön jogszabály alapján stratégiai zajtérkép készítésére 
kötelezett települési önkormányzatok esetén a stratégiai zaj-
térképek alapján készítendő intézkedési tervekkel,
• a zöldfelület-gazdálkodással, a települési környezet és a 
közterületek tisztaságával,
• az ivóvízellátással, 
• a települési csapadékvíz-gazdálkodással, 
• a kommunális szennyvízkezeléssel, 
• a településihulladék-gazdálkodással, 
• az energiagazdálkodással, 
• a közlekedés- és szállításszervezéssel, 
• a feltételezhető rendkívüli környezetveszélyeztetés elhárí-
tásával és a környezetkárosodás csökkentésével, 
• a területhasználattal, 
• a földtani képződmények védelmével, 
• a talaj, illetve termőföld védelmével, 
• a felszíni és felszín alatti vizek, vízbázisok védelmével, 
• a rekultivációval és rehabilitációval, 
• a természet- és tájvédelemmel, 
• az épített környezet védelmével, 
• az ár- és belvízgazdálkodással, 
• az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésével, 
• az éghajlatváltozás várható helyi hatásaihoz való alkalmazkodással, 
• a környezeti neveléssel, 
• tájékoztatással és a társadalmi részvétellel 
kapcsolatos feladatokat és előírásokat tartalmazza és foglalja 
össze a településre vonatkozóan. 

A települési környezetvédelmi program összhangban van a 
regionális és megyei környezetvédelmi programmal.

A környezetvédelmi intézkedési terv a környezetvédelmi 
program céljainak eléréséhez szükséges feladatokat tartal-
mazza. A Környezetvédelmi Intézkedési Tervbe több pon-
ton is integrálásra került, a „Bársony Fót” Önkormányzati 

Képviselői kezdeményezés. A kezdeményezés részeként, 
ez év tavaszával, egy „tavaszi nagytakarítás” veszi kezdetét, 
amellyel a közterületek szinte új arculatot kapnak (szemét-
szedés, kaszálás, virágosítás, fásítás). 
Ezzel együtt viszont szükségessé válik az Önök közreműkö-
dése, segítsége, hogy ezek az eredmények megmaradjanak. 
A legfontosabb Önökre háruló feladatokat a helyi telepü-
lési környezet védelméről szóló 25/1999. (XII.10.) önkor-
mányzati rendelet tartalmazza.

10. § (4) Köztisztasági szempontból járdának minősül az a 
gyalogos közlekedésre rendelt kiépített és kiépítetlen útterület, 
amely az ingatlan telekhatárától az úttest széléig (szegélyéig) 
terjed; ha a járda területén szilárd útburkolattal ellátott terü-
letrész mellett az útszegélyig még üres füves rész vagy virágos 
sáv illetve fűbeton is van, az egész területet a járdához tartozó-
nak kell tekinteni (a továbbiakban: járda).

(5) Az ingatlan előtti járda tisztántartása, a gyalogos for-
galomra szolgáló járdarész hó- és jégmentesítése az ingatlan 
tulajdonosának a kötelessége. Intézmények, kereskedelmi és 
vendéglátóipari egységek, üzemek, üzlethelyiségek és más el-
árusítóhelyek előtti járdaszakaszt a tényleges használónak kell 
tisztán tartani, függetlenül attól, hogy a szemét üzleti (üzemi) 
tevékenységből származik-e.

(6) A tulajdonos kötelessége a (4) bekezdés szerinti járdán növő 
gaz kiirtása (különösen a fű szükség szerinti nyírása, károsítók 
elleni növényvédelem), a közterületre kinyúló ágak és bokrok 
megfelelő nyesése, hogy a gyalogos közlekedést és a forgalombiz-
tonsághoz szükséges kilátást ne zavarja (bokor a saroktól 50 
m-en belül 50 cm magas, a fa 2,2 m-re feltisztítva.

12. § (1) A közterületben lévő árkok, nyitott csatornák, fo-
lyókák, átereszek tisztántartása, a csapadékvíz akadálytalan 
elfolyásának biztosítása – az ingatlan előtti szakaszra terje-
dően – az ingatlan tulajdonosának kötelessége. A burkolt árok 
tisztántartásáról, továbbá a lakosság által kirakott hordalék 
elszállításáról a Fóti Közszolgáltató Kft. gondoskodik.

(2) Járműbehajtók átereszeinek tisztántartása minden esetben 
az ingatlan tulajdonosának kötelessége.

Köszönjük, hogy a rendelet betartásával Önök is hozzá-
járulnak ahhoz, hogy Városunk szép, tiszta és otthonos 

lehessen.

Kigyósi Katalin s.k.
környezet- és természetvédelmi ügyintéző

Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 

veszélyes- és eleKtroNiKai hulladéKoK gyűjtése

Tisztelt Fóti Lakosok!
Fót Város Önkormányzata hagyományainak megfelelően idén tavasszal is megrendezi a lakossági veszélyes- és elektronikai 
hulladékgyűjtési akciót, amelynek alkalmával az alábbiakban felsorolt anyagokat vesszük át ingyenesen:

Veszélyes hulladék
(Helyszínek: Fáy A. tér – Önkormányzati Hivatal 

parkolója és Németh K. u. 40. SzuperCoop üzlet melletti 
parkoló)

• Akkumulátor, elem
• Gyógyszer, méreg, vegyszer
• Növényvédő-, rovarirtó szer
• Festék, lakk, hígító, oldószer, ragasztó
• Fáradt olaj, használt étolaj
• Maróanyagok, higanyos hulladék
• Egyéb veszélyes hulladékok

Elektronikai hulladék
(Helyszín: Fáy A. tér – Önkormányzati Hivatal parkolója)
• Háztartási kis- és nagygépek
• Számítástechnikai és távközlési berendezések
• Szórakoztató elektronikai cikkek
• Világítótestek
• Barkácsgépek, szerszámok
• Játékok, szabadidős és sport berendezések
• Mobiltelefonok
• Akkumulátorok, elemek
 

Átvétel időpontja: 2016. április 16. (szombat) 9.00 – 13.00 óra

Köszönjük minden résztvevőnek, hogy óvja, védi környezetünket!
Kárpáti Gábor s.k.

Közbiztonsági- és hulladékgazdálkodási referens

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

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

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

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

 2016. március 16. (szerda) és 23. (szerda) 17-19 óráig
Innovációs Központ - 309-es terem (Fő út 45-47.)

GÖDÖLLŐ:
2016. március 17. (csütörtök) és 24. (csütörtök) 17-19 óráig

Művészetek Háza - F4-es terem (Szabadság út 6.)
FÓT:

2016. március 21. (hétfő) 17-19 óráig
Vörösmarty Művelődési Ház - Bársony terem (Vörösmarty tér 3.)
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Ima Magyarországért 
 
Jubileumi Ima  
Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén 
 
Tízedik alkalommal imádkozunk közösen 
Nemzetünkért. 
 
Kérjünk ismét együtt áldást Hazánk sorsának 
jobbrafordulásáért! 
 
Az Ima 2016. március 20-án vasárnap a 
déli harangszókor kezdődik Verőcén a 
Kárpát-Haza templom előtti területen. 
(Gyülekezés és ráhangolódás fél 12-től.) 
 
Minden imádkozni vágyót szeretettel hív  
és vár: 
Dr. Papp Lajos professzor, 
 a rendezvény főszervezője és  
Bethlen Farkas,  
Verőce volt polgármestere.  
 
Közreműködnek: 
Molnár V. József néplélek-kutató 
Maczkó Mária énekművész 
Petraskó Tamás és a Bodrogközi Regölősök 
 

 

 
Áldást mondanak:  
Márkus Gábor lelkipásztor 
Csuka Tamás tábori püspök 
 
Szolgálatot ad: 
Történelmi Vitézi Rend 
 
A színpadot 72, a történelmi vármegyék feliratával jelölt kettős kereszt szegélyezi majd.  
 
Kérjük a Kárpát-Hazában és a diaszpórában élő honfitársainkat, hogy akik nem tudnak jelen lenni 
Verőcén, azok is szervezzék meg saját közösségeikben, azonos időben a közös imádságot.  
 
Forgatókönyv a következő email címekről kérhető: siposkata59@gmail.com 
szivvel.lelekkel.pl@gmail.com , karpathazaorseg@gmail.com  
Szervező: Sipos Kata 06 30/45 46 372 
Budapestről, a nyugati pályaudvarról 10 óra 07-kor (érkezés:10 óra 40) és 10 óra 41-kor (érkezés: 
11 óra 34) indul vonat Verőcére. Akik koruk vagy egészségi állapotuk miatt nem tudnának a 
helyszínre sétálni (kb. 30 perc), azokért autó megy a verőcei vonatállomásra.  
 
 
Istenünk, Hazánkat oltalmazó Boldogasszonyunk, tarts meg minket őseink hitében és 
erényében! 
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nevelés-oktatás
az általáNos isKoláK Felvételi Körzetei 

a 2016/2017. taNévbeN 
Fóti Fáy András Általános Iskola

Vásár tér 1.
I. András u.
I.,II.,III.,IV. Zugló u.
III. Béla király u.
48-as Ifjúság u.
Áchim András u.
Akácos u.
Akácfa u.
Alsó Mély köz
Aranyhal u.
Aranykapu u.
Árnyas u.
Árok dűlő
Árvácska u.
Babarózsa köz
Bagoly dűlő
Bagoly köz
Bajcsy-Zsilinszky u.
Barackos dűlő
Barackos u.
Barázda köz
Barázda u.
Barczag u.
Baross Gábor u.
Bartók Béla köz
Bartók Béla u.
Berda József u.
Betyáros dűlő
Bocskai István u.
Bóbita u.
Borsószem köz
Bucka u.
Budai Nagy Antal u.
Búzavirág u. 
Bűbáj u.
Cefre u.
Czuczor Gergely u.
Cser u.
Cseresznyés u.
Cseresznyés dűlő
Cseresznyés köz
Csillagszem köz
Csipkerózsika u.
Csodaszarvas u.
Csömöri dűlő
Deák Ferenc u.
Dévai u.
Diótörő u.
Dózsa György u. páratlan oldal
Egyenes dűlő
Eötvös Lóránd u.
Erdei sétány
Erdősor u.
Erzsébet királyné u.
Fáy sétány
Fáy tér

Fenyő u.
Fenyő sor
Futrinka u.
Ferenczy István u.
Fűzfa u.
Garabonciás u. Garabonciás köz
Gyümölcsös u.
Hársfa u.
Határ u.
Hétmérföldes köz
Hold u.
Homok dűlő
Hunyadi János u.
Ibolyás u.
Igazmondó u. 
Imre király u.
Indián u.
Írisz u.
Istvánhegyi dűlő
János vitéz u.
Jegenye u.
Károlyi István u.
Kerekerdő u.
Kikelet u.
Kincskereső u.
Kiskert dűlő
Kodály Zoltán u.
Kossuth Lajos u. páros 26-ig, páratlan 31-ig
Kökény u. 
Körösfő u.
Könyves Kálmán u.
Kőbánya u.
Kun László u.
Kurta u.
Lejtő u.
Lepke u.
Levendula u. 
Lovas u.
Luthár köz
Margaréta d.
Mazsola köz
Mária u.
Mátyáskirály u.
Meggyes u.
Mély út
Meredek u.
Mézeskalács u.
Mezősor
Moha u.
Muharay Elemér u.
Munkácsy Mihály u.
Muskátli u.
Nagy Lajos király u.
Napfény u.
Napraforgó dűlő

Nyárfa u.
Ólomkatona köz
Orgona u.
Öreghegy
Öreghegyi u.
Őzgida u.
Páfrány u.
Pálya dűlő
Panoráma u.
Páskom köz
Páskom sor
Pataksor u.
Pici köz
Pipacs u.
Pitypang köz
Pitypang dűlő
Petőfi Sándor u.
Présház sor
Présház köz
Rózsa u. 
Rövid dűlő
Rőzse köz
Sárgarigó u.
Sárkányfű u. 
Sárkányfű köz
Sátorfák u.
Semmelweis Ignác u.
Sikátorpuszta
Sinka István u.
Somlyó dűlő
Szabó Dezső u. páros oldal
Szabó Pál u.
Szabólegény u. 
Szántó u.
Százszorszép u.
Szeberényi u.
Szedres u.
Szegfű u. 
Széchenyi u.
Széchenyi köz
Szélső u.
Szérűskert u.
Szilvás u.
Szilvia u.
Szőlőkalja u.
Szőlőskert u.
Tanács József u. 
Táltos u. 
Titok köz
Tessedik Sámuel u.
Többsincs u. 
Többsincs köz
Tölgy u. 
Törpe köz 
Tulipán sor

Tücsök köz 
Tündér u.
Üveghegy u.
Vadas dűlő
Vadvirág u.
Varázsló u.
Vásártér

Veres Péter u.
Viola u.
Vihar u.
Virág u.
Visszhang tanya
Völgy u.
Vörösmarty sétány

Vörösmarty tér
Vörösmarty u.
Wass Albert u.
Zsák dűlő
Zsigmond király u.

Fóti Garay János Általános Iskola
Arany János utca 20–26.

Agárdy Gábor u.
Ady Endre u.
Alberti Béla u.
Arany János u.
Árpád fejedelem u.
Attila u.
Apponyi Franciska u. 
Balavásár u.
Batthyány Lajos u.
Bem József u.
Beniczky József köz
Beniczky József u.
Bethlen Gábor u.
Boróka u.
Bölcsőde u.
Bükk u.
Csaba u.
Dózsa György út páros oldal
Emese köz
Erkel Ferenc tér
Etelköz u.
Fruzsina u.
Garay János u.
Géza fejedelem u.
Győrffy István u.

Hétvezér u.
Honfoglalás sétány
Illyés Gyula u.
Jókai Mór u.
József Attila u.
Kandó Kálmán u.
Keleti Márton u.
Kemény Gusztáv u.
Késmárk u.
Kinizsi Pál u.
Kiss József u.
Klára u.
Kossuth Lajos köz
Kossuth Lajos u. páros 28-tól, párat-
lan 33-tól
Kölcsey Ferenc u.
Lehel u.
Liget u.
Malom u.
Mihály Dénes u.
Mindszenty József u.
Molnár Albert u.
Móricz Zsigmond köz
Móricz Zsigmond u.
Mozdony u.

Nagy László u.
Nagyváradi u.
Nyírfa u.
Óvoda u.
Puskin u.
Rákóczi Ferenc u.
Repkény u.
Sipos Pál tér
Sport u.
Szabó Dezső u. páratlan oldal
Szent Benedek park
Szent Benedek utca Szent Imre u.
Szent István u.
Szent László u.
Táncsics Mihály köz
Táncsics Mihály u.
Tátra u.
Temesvári u.
Tompa Mihály u.
Tóth Kázmér u.
Vas Gereben u.
Vasútsor u.
Ybl Miklós u.
Závodszky Elek u.

Németh Kálmán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
Március 15. utca 40.

Alagi u.
Balassa Bálint u.
Bánya u.
Béke u.
Bokor köz
Bokor u.
Csillagdomb u. Dunakeszi u.
Eőri Barna u.
Erdőkalja u.
Hargita utca 
Hegyalja u.
Honvéd u.
Hóvirág u.
Ibolya u.

Imreháza u.
Jedlik Ányos u.
Juhász Gyula u.
Kalász u.
Kazinczy Ferenc u.
Keszihegyi u.
Kilátó u.
Kopolya u.
Kosztolányi Dezső u.
Kund Pál u.
Madách Imre u.
Magvető u.
Március 15. u.
Németh Kálmán út

Rét u.
Rév u.
Sarló u.
Somlói u.
Sopronok u.
Sugár u.
Szántóföld u.
Tarló u.
Tóth Árpád u.
Törökszegfű u.
Tulipán u.
Ugar u.
Zöldmező u.

Fóti Ökumenikus Általános Iskola és Gimnázium
Vörösmarty utca 4.

Felvételi körzet:  Fót város közigazgatási területe

Fóti Szabad Waldorf Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium
Vörösmarty tér 2.

Felvételi körzet:  Fót város közigazgatási területe
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a duNaKeszi taNKerület pedagógiai 
szaKszolgálata ellátási Körzete

a 2016/2017. taNévbeN
Pedagógiai Szakszolgálat

neve, címe
Pest Megyei Pedagógiai

Szakszolgálat Dunakeszi
Tagintézménye

Ügyviteli telephelye: 2120
Dunakeszi, Bercsényi utca 5.

Tagintézmény telephelye:
2151 Fót, Vásártér 1.

Tagintézmény telephelye:
2132 Göd, Ady Endre utca 6.

Ellátási feladat
- gyógypedagógiai tanácsadás, korai 

fejlesztés, oktatás és gondozás
- fejlesztő nevelés 

- (tankerületi) szakértői bizottsági 
tevékenység 

- nevelési tanácsadás 
- logopédiai ellátás 

- konduktív pedagógiai ellátás
- gyógytestnevelés

- iskolapszichológiai,
- óvodapszichológiai ellátás

- kiemelten tehetséges gyermekek, 
tanulók gondozása

Ellátási körzete
Csornád

Dunakeszi
Fót
Göd

a Fóti NépMűvészeti szaKKözépisKola és giMNáziuM javára 
ebbeN az évbeN is MegtartjuK 

jótéKoNysági estüNKet

Időpont: 2016. április 8 18 órától.

Helyszín: Vörösmarty Művelődési Ház, Vörösmarty tér 3.

A műsor változatos, bemutatja a művészeti képzésben részt-
vevő tanulók, a gimnazisták és a szülők, támogatók sokszínű 
művészeti tevékenységét. Néhány ízelítő a műsortervből:

 
Bohózatok, komikus előadások:
- A fotós c. bohózat(szereplők: Kovács Dániel, Hoóz Dani, 
Kelemen Rita
- Ódor Ariel – Kiss Hanga: A száműzött diák c. stand up 
comedy

Divatbemutató kreatív ruhákból:
fantasztikus ruhaköltemények meglepő anyagokból

Idegen nyelvi blokk a gimiseket képviselve: 
angol: dalok (Kollár Dorina  gitárral egyedül és az egyik 
angolos  csoport)
német: Szerencsés János c. mese németül
francia: Indila dala Buth Viki előadásában

Tánc és mozgás: - Essencia c. néptánc- előadás :
a 11.b előadása : szórakoztató mai történet néptáncra 

Labda hiphop:
nagylabdás akrobatika hiphop elemekkel (előadják: Sipicz-
ki Ilka és barátnője)

„Nálad nélkül”:
kortárs néptánc-fantázia cigányzenei alapokra (előadja a 
táncos ötödév)

Dalok
Hernádi Horváth Petra: Rihanna:Diamonds
Rónai Kata: Mozart: Forog a tánc
Vigyázz a madárra! (énekli Stanc Viki)
Gaburi Barbara népdalt énekel
Váradi Szabolcs népdalt énekel

Zene: 
Cselló-duó: Bazsinka Lili és édesanyja előadásában

Versek:
Petőfi: Világosságot! (elmondja: Klacskó Regina)
Heinrich Heine: Tudod, mi a bánat? (elmondja: Hracho-
vina Virág)

Továbbá meglepetés zenekar!

Műsorvezető: Abonyi Ferenc ea. művész

A közel 2 órás műsort a szülők által szervezett retro ze-
nés, mozgásos, 2 órás nosztalgia buli követ. Néhány óra 
szórakozás, kikapcsolódás, búfelejtés, tehetséges fiatalok-
ban gyönyörködés és múltidézés.

Jegyek az iskolában (Vörösmarty tér 2) és a helyszínen 
egyaránt megvásárolhatóak elővételben is. 
Mindenkit szeretettel várunk!

Kaudersné Madarász Zsuzsanna
intézményvezető

vii. NéptáNC verseNy

Kétévente rendezik meg az ország népművészeti iskoláinak 
néptánc versenyét. Legutóbb Békéscsabán volt ez a megmé-
rettetést, ahol büszkeségünkre a Fóti Népművészeti Szak-
iskola és Gimnázium tarolt, szinte minden korcsoportban 
elhozták az első díjat. 
Az idén a házigazda szerep jutott Fótnak, hozzánk jöttek 
a vendégek kemény elhatározással, hogy táncosaikkal meg-
szorongatják a mieinket. Ebből pedig az következett, hogy 
csodálatos két napot tölthettünk a Művelődési Ház szín-
háztermében csodálva a szebbnél szebb, élményt nyújtó 
előadásokat, sőt nem csak a népviseletben előadott tánco-
kat, az első napon este tartott próbák is székéhez ragasztot-
ták a nézőket.
Rendkívül jó volt látni, ahogy az izgalomtól feszes arccal a 
színpadra kilépő táncosok, néhány másodperc alatt átélték 
a zene és a tánc nyújtotta örömöket, arcuk kivirult, szájuk 
mosolyra húzódott. Ahogy azt Balla Zoltán tanár úr mond-
ta, a műmosoly semmit nem ér, olyan állapotba kell a tán-
cosnak hoznia magát, hogy a tánc öröme átjárja a bensőjét, 
s az késztesse a vidámságra, mosolyra. Ezt láttuk, tapasztal-
tuk a versenyzők 90 %-án. 
Az is elismerésre méltó, hogy ezek, az ország különböző tá-
jegységeiből érkezett fiatalok, hogy tudtak örülni egymás si-
kerének. Nem akadt olyan bemutatás, amit ne kísért volna 
kitörő üdvrivalgás és taps. Annyira benne éltek a táncban és 
az zenében, hogy a széksorokban ülve is, szinte az egész sor 
egyszerre ingatta a fejét a ritmusra. Amikor pedig hosszan 
kellett várni a zsűrire, a fiatalok a földszinten karéjt alkotva 
maguktól, zene nélkül is táncra perdültek, néhány jó torkú 
leány nótájára.
Szerettünk volna több méltatást írni erről a remek rendez-
vényről és a táncosok látványa nyújtotta élményről, vala-
mint Sikentánz Szilveszter  tanár úrral készült interjúnk 
alapján, de nem szeretnénk szöveggel több helyet elvenni, 
hiszen a képek többet mondanak el, mint a betűk. Gratulá-
lunk a versenyzőknek, a felkészítő tanároknak.

Windhager

Lévai Sándorné és Bíró Zoltán adta át Fót Város különdíjait
egy – egy kiemelkedő párnak

Tanári megvitatás a próbán: Balla Zoltán és Sikentáncz Szilveszter

Színes kavalkád. A szünetben sem tétlenkedünk…

Az egyik csoportgyőztes pár Ma senki sem szomorú…
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nevelés-oktatás
Napsütés, virágillat és Felvételi

A hosszú tél után a Nap első sugarai már bejárják a kopár tájat. A hóvirágok kibújnak a földből, 
és a tavasz első hírnökei már hajnalban vígan dalolnak a fák ágain. A hideg mélabússágot 
és melankóliát elűzik az aranyló sugarak, ahogy feléjük tartott arcunkkal boldogan 

visszamosolygunk rájuk. Ugyan ki ne szeretné ezt az évszakot?

A tavasz azonban minden oktatási intézmény életében el-
hozza a felvételi időszakát is. Az új arcokat felvételiztető ta-
náraink is kíváncsian fogadják. A legkisebbek többsége már 
ismerősként lép be az épületbe, hiszen az ÖQckó alkalmain 
iskolánk minden tagozatát bejárták.

A foglalkozások ideje alatt a szülők egy külön teremben ül-
nek össze beszélgetni. Páran közülük megosztották velem 
gondolataikat a programmal kapcsolatban:
„Az ÖQckó egy nagyon jó kezdeményezés, ami nagymértékben se-
gíti a leendő elsősöket az iskolakezdés nehézségeinek leküzdésében.”
„Az ÖQckó szervezői szívvel-lélekkel, nagy-nagy szeretettel 
foglalkoznak a megszeppent óvodásokkal.”
„Nagyon szeretjük az ÖQckót! Gyermekem nagyon szívesen 
jön, és vesz részt a foglalkozásokon!”
„Nagyon jó programok vannak, a Tanító 
nénik nagyon kedvesek, aranyosak, segí-
tőkészek, szimpatikusak.”
„A kislányom saját iskolájának tekin-
ti, örül, ha ide jöhet, az első pillanattól 
kezdve dicsekszik, hogy ide fog járni.”
„Mióta ezen a „nyíltnapon” voltunk na-
gyon szeretne iskolás lenni a kislányom.”

Két leendő elsős tanítónőnk meghívást 
kapott a Fót TV stúdiójába, ahol egy 
interjú keretein belül beszéltek isko-
lánk életéről, szellemiségéről. Szó esett 
az alsó tagozaton elindított, Polgár Ju-
dit neve által fémjelzett Sakkpalota ké-
pességfejlesztő programról is, amelyet 
az 1-2. évfolyamon tanórába építve, a 
3. évfolyamon pedig szakköri kerete-
ken belül valósítunk meg.

Cseri-Matus Csilla Igazgató Asszony a 
tavalyi eredményeinket összegző beszá-
molójában a következőket írja:
„Iskolánk tanulóinak száma az elmúlt 
évhez képest növekedést mutat, ami az 
előző tanév sikeres beiskolázásának, illet-
ve iskolánk környező településeken való 
jó hírének tudható be. Az 1.a osztályban 
24 fő az 1.b-ben 26 fő, a gimnázium-
ban 28 fő kezdte meg tanulmányait. 8. 
osztályos diákjaink (41 tanuló) közül 33 
fő az 1. helyen megjelölt, 8 fő a 2. helyen 
megjelölt középfokú iskolában folytatta 
tanulmányait. A 12. évfolyamon, a ki-
menő 28 főből 20 fő egyetemen, 3 fő fel-
sőfokú szakképzésben, 1 szakközépiskolá-
ban tanult tovább, 3 fő nem jelentkezett, 
1 főt pedig nem vettek fel.” 

Az Igazgató Asszony a magas szintű 
szakmai munka mellett, iskolánk ki-

emelt céljaként tanulóink személyiségének keresztény szel-
lemben való fejlesztését fogalmazta meg, amit pedagógu-
saink saját személyiségükön keresztül közvetítenek. Ennek 
egyik eredménye az is, hogy idén a gimnáziumi tagozaton 
meghirdetett 28 helyre 100 jelentkezőből választjuk majd ki 
a legjobbakat. Reméljük, minden, a témában érdekelt olvasó 
hamarosan sikeres felvételi időszakot tudhat maga mögött, és 
boldogan tekinthet előre, a jövő tanévre.

Ahogy a táj virágba borul, az idő melegszik, és közeleg a 
nyár, minden egyre szebb lesz. Vége lesz majd ennek a tan-
évnek is, és az iskolaválasztást követően, az ősz beköszönté-
vel, sokan kezdik majd új intézményben a tanévet. Szívből 
kívánjuk, hogy legszebb reményeik váljanak majd valóra!

Arany Kincső

KöszöNet a garays szülőKNeK Nagy betűKKel!
Miért nagy betűkkel? Kérdezhetné bárki! Azt gondolom, hogy azért, mert sok kreativitással, verejtékkel és szeretettel, no és 
mindamellett küzdelmes, de annál eredményesebb munkával segítették a szülők a 2015/2016. tanév első felét iskolánkban. 
A szülők nélkül nem megy! Csak együtt vagyunk képesek lendületben tartani az iskola jól megrakott szekerét.
Mert megraktuk programokkal és sok feladattal, amelyben segítséget vártunk és kaptunk. A szülői értekezleteken és SZMK 
üléseken a tervezés most sem maradt el, de a szekér nehezen indult. Sokan tudtuk megmozdítani. Pedagógusok, szülők és 
tanulók. Volt, aki húzta, és volt, aki tolta. Reméljük, hogy senki nem tett éket a kerekek alá! És, hogy miben kaptunk se-
gítséget a szülőktől azt nem lehet felsorolni, mert ahhoz kevés ez a köszönőlevél, de a Szülői Munkaközösség által szervezett 
legfontosabb programok, tevékenységek felelevenítése nem maradhat el:

• Az SZMK megválasztotta új elnökét Aladzsics Renáta szülő 
személyében és tiszteletbeli elnökének a régi-új elnököt Gálné 
Varga Gabriellát - megtiszteltetés, hogy vállalták a felkérést!
• Az SZMK éves munkatervének elkészítése - sok gondolat, 
számtalan ötlet, estékbe nyúló ötletelés!
• Az SZMK vezetése által szervezett közösségépítő progra-
mok, találkozók – érdemes volt!
• Plakátkészítő verseny, amely a karácsonyi vásárt hirdeti – 
csodaszép munkákat készítettek a tanulók és az osztályok!
• Karácsonyi kézműveskedés otthoni munkával - sok átdol-
gozott éjszaka!
• Karácsonyi kézműves foglalkozás gyerekeknek - a szülők 
kreativitását dicséri! 
• Az SZMK által szervezett karácsonyi vásár - mennyi szép 
tárgy és mennyei illat!
• Az évszakoknak megfelelően változó „fotó sarok” a fő be-
járatnál - a tanulók kedvence!
• Az aula díszítése - közösen már (pedagógus és szülő) jól megy!
• A repülőgép és az udvar felújításának anyagi támogatása a Ga-
rays Diákokért Alapítványon keresztül – mindannyiunk érdeke!
• Az alsós és felsős farsangok megrendezéséhez való szülői 
hozzájárulás – felsorolhatatlan!
• Az osztályok szabadidős programjának támogatása – na-
gyon jól esik!
• Az SZMK híreinek honlapunkon való megjelenése-min-
den szülőt érdekel!
• Első Pad című kiadványunk terjesztése az óvodákban – 
közös munkával!
• A leendő elsős szülők tájékoztatása iskolánk életéről a fóti 
tévében – sokan látták!
NEm lEhEt EléGSzER mEGKöSzöNNI. EzéRt 
A cSuPA NAGy BEtű.

Asztalosné Tóth-Fekete Beatrix intézményvezető
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a Mi suliNK, ahova szíveseN járuNK!
Ezen a télen január első hetéig kellett várnunk, hogy leessen az első-és remé-
nyeink szerint nem az utolsó-hó, a gyermekek nagy-nagy örömére. Az isko-
laudvar lejtőit egyből ki is hasnálták egy kis „alpesi sportra”. Volt olyan osztály 
is, amelyik a közeli dombokra kirándult hóembert építeni és hócsúszkázni.
Január első két hete jobbára a tanulásról szólt, szinte mindenki igyekezett egy-
egy jó felkészüléssel, sikeres dolgozattal javítani félévi átlagán. Bizonyára en-
nek is köszönhető, hogy iskolánk 52 tanulója vitt haza kitűnő bizonyítványt.
Január utolsó, és február első hetében került sor először a felsősök, aztán 
az alsósok hagyományos farsangi báljára. Ötletes jelmezek, finom sütemé-
nyek, szórakoztató táncbemutatók tették élménydússá a két rendezvényt.
A szórakozás mellett jutott idő a tanulmányi versenyekre is. A felsősök a Si-
monyi Zsigmond Helyesírási és a Teleki Földrajzverseny iskolai fordulójá-
ban mérhették össze tudásukat. Örömünkre szolgál, hogy mindkét területen 
van egy-egy tanuló, Szabó Adél és Gaál Bence, aki sikeresen továbbjutott 
a megyei versenyre! Az idei évben jelentős létszámú, 32 fős csapat vett részt 
Gödön a Zrínyi Ilona Matematikaverseny első fordulójában. Szintén több, 
21 alsó tagozatos tanuló mérette meg magát a Bendegúz Nyelv-éSz vetél-
kedő iskolai fordulójában. Mindkét verseny eredményéről, a sikeresen a kö-
vetkező fordulóba jutott tanulókról csak később kapunk visszajelzést. A köz-
ponti felvételi izgalmain sikeresen túljutott nyolcadikosaink igazán komoly, 
a történelem tantárgyhoz szorosan kapcsolódó sétán vettek részt Budapesten. 
A ZACHOR Alapítvány a Társadalmi Emlékezetért I walk című programja 
keretében ismerkedtek a holokauszt budapesti történetével és helyszíneivel.
A 2016/17-es tanévben Kónya Zsuzsanna, Kis Borbála és Varróné Király 
Ilona tanítók várják az első osztályosokat. Pedagógusainkkal a nagycso-
portos gyermekek a szeptemberben indult ManóSuli iskolára hangoló fog-
lalkozásain már megismerkedhettek.

A Városi Könyvtár hírei: 
 

 

Március 11. 18:00 Kiállítás megnyitó Felnőtt részleg

Március 19. 9:30-13:30 Kézműves foglalkozás – húsvéti készülődés Fiókkönyvtár

Március 26. 13:30-16:30 Kézműves foglalkozás Gyermekrészleg

Április 8. 18:00 Költészet napja Felnőtt részleg

Április 23. 9:30-13:30 Kézműves foglalkozás Fiókkönyvtár

Április 29. Pető Csilla Könyvbemutatója - Lélektánc a Caminon Felnőtt részleg

Április 30. 13:30-16:30 Kézműves foglalkozás Gyermekrészleg
2016-ban a Bohócszínház Alapítvány gyerekeknek és felnőtt gyerekeknek rajzpályázatot hirdet.
A pályázat témája: Rajzolj egy bohócot.
További információt és jelentési lapot a gyermekkönyvtárban kérhetsz.

Programjaink ingyenesek, mindenkit szeretettel várunk!

VÁltOzÁS A – DuNAKESzI - FÓt mOzGÁSKORlÁtOzOttAK EGyESülEtéBEN
20 évig voltam a Dunakeszi - Fót Mozgáskorlátozottak Egyesületének vezetője. 2015. decemberében a karácsonyi ünnepség alkalmával 

megköszöntem a tagok több éves együttműködést, a sok segítséget, amit kaptam egy - egy rendezvény szervezésekor, vagy élelmiszer osztás-
kor. Jó szívvel emlékszem a sikeres kirándulásokra, a karácsonyi délutánokra, a fogadóórák családias hangulatára. Köszönöm a bizalmat, 
mellyel a tagok évről-évre megtiszteltek. Ezúton tudatom, hogy lemondtam alelnöki tisztségemről, munkámat fiatalabb sorstársunk, Ju-

hászné Papp Laura vállalta, aki lelkesen és körültekintéssel végzi az egyesület vezetését. Kívánok neki sok sikert és kitartást!  Természetesen 
továbbra is támogatója maradok az egyesületnek. Tisztelettel és szeretettel: Keresztesiné Gizus
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Nyílt próba 
a MUSZI 

foglalkoZáSáN!

Szeretettel váruk minden 
érdeklődőt

2016. 03. 23-án 17:30-tól
a Muharay Színpad 

foglalkozásán
egy NAGY közös 

drámázásra az 
„Ébredő tavasz – A 

dramatikus nevelés hete”
országos 

rendezvénysorozat 
kapcsán! 

Helyszín:
Vörösmarty Művelődési 

Ház, 
Vörösmarty tér 3. 

További információ 
kérhető: 

Révész Melinda
06 20-3584016

Standard és Latin táncoktatás
a Vörösmarty Művelődési Házban!

Foglalkozások időpontja:
gyermek csoport
kedd 17.30 - 18.30

felnőtt csoport
kedd 18.30 - 20.00

Bővebb info:
Méri Ildikó táncoktató 70 339 0155

a NéMeth KálMáN eMléKház hírei
A TERMŐÁG ALKOTÓMŰHELY FOGLALKOZÁSAI
Tehetséggondozó műhelyünkbe olyan gyermekeket és fiatalo-
kat várunk, akik szeretnének megismerkedni a rajzolás-festés 
alapjaival és szívesen fejlesztik művészeti ismereteiket és képal-
kotó képességeiket is. Az Alkotóműhely tagjai rendszeresen 
részt vesznek rajzpályázatokon és megismerkednek Németh 
Kálmán szobrászművész életművével és szellemiségével is.
Alsó korhatár 6 év, felső korhatár nincs.
A foglalkozásokat minden héten szombaton: 9.30 és 12.00 
között tartjuk.
Helyszín: Kisalagi Közösségi Ház 
Részvételi díj: 1.145 Ft (bruttó)/fő/alkalom

MÚZEUMI ÓRÁK
JÁtéK A SzINEKKEl éS A FORmÁKKAl
Dramatikus és vizuális játékok óvodásoknak.
mI FÁN tEREm A KéPzŐműVéSzEt?
 Az általános iskola 1-4. évfolyamai számára.  Ismerkedés a 
képzőművészet alapjaival és Németh Kálmán alkotásaival.
KéPES töRtéNElEm
a magyar történelem eseményei, alakjai Németh Kálmán mű-
vészetében. Múzeumpedagógiai óra az 5-8. évfolyam számára:
KéPES BIBlIA
Németh Kálmán művei által ismerkedünk bibliai szereplők-
kel, történésekkel, üzenetekkel és az egyes szentek életével.
BARANGOlÁS Németh Kálmánnal a XX. század ma-
gyar történelmében
A 9-12. évfolyamos csoportok számára. Hogyan élte meg és 

fejezte ki korát Németh Kálmán műveiben? Miként lehet a 
művészet a hazaszeretetre nevelés egyik legfontosabb eszkö-
ze? Műelemzések feladatlap segítségével.

NyÁRI NyItVAtARtÁS

Március 1-től október 31-ig, naponta: 10.00-18.00-ig,
Szünnap: hétfő, vasárnap

Részletes tájékoztatást
Kiss Eszter gyűjteménykezelő – múzeumpedagógus ad,
a (+36 27) 358 130 vagy a (+36 70) 331 9236 telefonon.

MEGHÍVÓ
2016. 03. 27. 14 órától 22 óráig, 

a Bíró Háza étteremben 
Hagyományos Húsvéti

rendezvényünkre

Műsor, Zene, Tánc, Tombola, 
locsolóknak piros tojás!

A jó hangulatról
Keresztes István és zenekara 

gondoskodik.
Kétfogásos vacsora és egy ital.

Hozzájárulás: 3000 Ft/fő

Érdeklődni a 
06-70/445-1242 

telefonszámon 
lehet.

Fótsomlyói 
Védegylet
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közélet
Vendégünk volt Tuzson Bence FIDESZ – KDNP országgyűlési képviselő

Február 10-től újabb lehetőségeKKel bővült a CsoK

Február 10-én két új rendeletet fogadott el a kormány, amelyek egyike a használt laká-
sokra, a másik az új lakásokra vonatkozó építési, támogatási, jogosultsági szabályokat 
tartalmazza. A változásokról – mintegy a korábbi beszélgetésünk folytatásaként – Tu-

zson Bence, a Miniszterelnöki Kabinetiroda kormányzati kommunikációért felelős államtit-
kára, a Pest megyei ötös választókerület országgyűlési képviselője tájékoztatott bennünket. 

Nem is olyan régen beszélgettünk a Családi Otthonte-
remtési Kedvezményről, ám azóta történtek változások, 
vezettek be további könnyítéseket?
Ahogy mondja, és a cél végtére is az, hogy a leendő kedvez-
ményezettek, igénylők minél jobban megismerjék a CSOK-
ot, hogy minden információt megosszunk velük, amelyeket 
ismerniük kell. Ezért tartom fontosnak ezt a beszélgetést is. 
Beszélnünk kell például egy markáns, sokakat érdeklő intéz-
kedésről, nevezetesen arról, hogy a kormány és az országgyű-
lés döntése értelmében a 150 négyzetméter alatti lakások és 
a 300 négyzetméter alatti lakóházak általános forgalmi adója 
27 százalékról 5 százalékra csökkent. Tehát, ha az otthont-
eremtő önerőből új lakóingatlant épít, az építkezés számlá-
val igazolt költségeinek áfájából igényelhet adó-visszatérítési 
támogatást maximum 5 millió forintig. Ugyanígy az építési 
telek vételárának kifizetéséhez is igényelheti az adó-visszaté-
rítési támogatást. El kell mondani azt is, hogy az igénylést a 
2016. január 1-je után kiállított számlákra lehet benyújtani, 
és a kérelmet a hitelintézet kezeli.  

Igen, ez egy valóban figyelemre méltó változás. Ezzel kapc-
solatban az a kérdés szokott gyakran merülni, hogy azok, 
akik tavaly már fizettek előleget 27 százalékos áfával és 
az idén kapják meg a végszámlát, hogyan tudják majd 
érvényesíteni a kedvezményt?
Esetükben a kifizetés teljesítésének (banki utalás esetén 
a jóváírás, kézpénzes fizetésnél a kézhezvétel) időpontja 
irányadó az áfa mértékének meghatározásánál. Ha a telje-
sítés 2015. december 31-ig megtörtént, az előlegről szóló 
számlának 27 százalékos áfát kell tartalmaznia, a 2016. ja-
nuár 1-jét követően kifizetett előleggel csökkentett vételár 
kifizetésekor pedig az 5 százalékos általános forgalmi adót 
kell felszámítani.

Hallani olyat is, hogy valaki bruttó árral köt szerződést, 
és a szerződésben nem esik szó áfáról. Ilyen esetben mily-
en feltételekkel tudják majd visszaigényelni az áfát? Vagy 
módosíthatják egyoldalúan a szerződésünket?
Mindenekelőtt arra szeretném kérni az embereket, hogy 

figyeljenek oda arra, hogy az idén megkötendő szerződé-
seken már az 5 százalékos áfa szerepeljen, és semmiképp 
se kössenek olyan szerződést, amelyen kizárólag bruttó ár 
van feltüntetve. A bruttó ár egyébként adószakmailag az 
áfát is tartalmazó, ún. „teljes” vételár. Ha a teljesítés 2016. 
január 1-jén vagy azt követően történik, akkor a fizeten-
dő összeg a két fél közti megállapodás eredményétől függ. 
Ez egy polgári jogi jogviszony, amely a szerződő feleken (az 
eladón és a vevőn) múlik, akik jogvita esetén a bírósághoz 
fordulhatnak. A jogszabály módosítás célja az, hogy az áfa 
csökkentéséből származó „megtakarítás” a vevőnél marad-
jon. Reményeink szerint a korábban – bruttó összegben – 
kötött megállapodások összegét az eladó az áfa mértékének 
mérséklésével arányosan csökkenteni fogja majd.

Talán többeket érdekelhet az is, mi történt a korábbi – 
sokak véleménye szerint – nehezen teljesíthető energia-
hatékonysági követelményrendszerrel?
Az energiahatékonysági követelményrendszer az új rendel-
kezésnek megfelelően megszűnt, így ezután a lakóépületek 
energiahatékonysági besorolását nem kell figyelembe venni 
a kedvezmény összegének megállapításakor. Tehát nincse-
nek „bónuszok”, az igénylők a gyerekek számának megfele-
lő legmagasabb összeget kaphatják meg. Ezáltal lényegében 
egyszerűbbé válik az igénylés folyamata is. Fontos azonban, 
hogy az új lakások esetében a támogatás használatba vételi 
engedélyhez kötött, amelynek kiadásakor a hatóság az épí-
tésügyi eljárás keretében vizsgálja, hogy az ingatlan megfe-
lel-e az előírt energetikai jellemzőknek. 

A szabályozás változott abban is, hogy immár az 
emeletráépítés, tetőtér-beépítés és a lakásbővítés is 
támogatottá vált. Erről mit érdemes tudni?
Az emeletráépítéssel, illetve a tetőtér-beépítéssel kezde-
ném, mert ezzel kapcsolatban rengeteg észrevétel érkezett 
még az új rendeletek megszületése előtt. A február 10-én 
elfogadott, új lakások építési szabályait tartalmazó rendelet 
szabályozásának megfelelően most már tetőtér-beépítésre 
is igénybe vehető a 10 millió forintos támogatás. Ezzel a 
lehetőséggel azok élhetnek, akik például a megvásárolt pad-
lástérre szeretnének emeletet építeni, illetőleg a tetőtérben 
legalább 2 új engedélyköteles lakást alakítanak ki. Egy dol-
got azonban fontos megérteni: a törvény nem arra a tető-
tér-beépítésre vonatkozik, amikor valaki kialakít két szobát 
a tetőtérben. Ezt az esetet ugyanis bővítésnek nevezzük. És 
itt mondanám el azt, hogy CSOK természetesen bővítésre 
is igényelhető a használt lakásokra igényelhető támogatással 
megegyező összegben. Ekkor az a feltétel, hogy az építési 
tevékenységnek köszönhetően a lakás hasznos alapterülete 
legalább egy lakószobával (8 m2) bővüljön. Ez pedig telje-
síthető tetőtér-beépítéssel vagy emeletráépítéssel.

Gyakorta felmerülő kérdés az is, hogy miért nem támogat-
ja a CSOK a zártkerti ingatlanépítést?
A válasz nagyon egyszerű. A jelenlegi építkezési szabályozás 
nem teszi lehetővé a zártkertben történő építkezést. Éppen 
ezért nem adható támogatás egy olyan ingatlan megépítésére, 
amely a vonatkozó szabályozás értelmében nem épülhet meg.

Térjük át a tulajdoni korlátokra! Milyen feltételeknek kell 
ez esetben megfelelni?
Mind az új, mind pedig a használt ingatlan vásárlása esetén 
feltétel, hogy a CSOK-kal érintett ingatlanban kizárólag a 
támogatott személyek szerezhetnek tulajdont és mindkét 
félnek bejegyzett tulajdonjoggal kell rendelkeznie. Arról, 
ha jól emlékszem, már korábban is beszéltem, hogy új la-
kás építése vagy vásárlása esetén a CSOK odaítélése szem-
pontjából nem minősül kizáró oknak, ha az igénylők már 
rendelkeznek ingatlan-tulajdonnal, ám feltétel az, hogy 
az Otthonteremtési Kedvezmény felhasználásával vásárolt 
lakásban tartózkodjanak életvitelszerűen, és ezt lakcím-
kártya-másolattal tudják igazolni. A használt lakások vá-
sárlására igényelt támogatások esetén az igénylőnek csak 
50 százalékos tulajdonjoga lehet más ingatlanban, ennél 
nagyobb csak abban az esetben lehet, ha az ingatlan haszo-
nélvezettel terhelt. A rendelet itt arra is kitér, hogy ameny-
nyiben az igénylő a kérelem benyújtását megelőzően 5 éven 
belül értékesítette az ingatlanát, annak összegét be kell for-
gatnia a CSOK igénybevételével vásárolt használt lakásba.

A korábban beszélt arról is, hogy a vállalt gyermekszám 
„túlteljesítése” esetén további támogatást kaphatnak a 
családok a hitelük törlesztésére. E tekintetben változott 
valamit a szabályozás az új rendeleteknek köszönhetően?
Inkább azt mondanám, hogy szélesedett az igénybe vehe-
tő támogatások palettája, sok, a családok számára kedvező 
megoldással egészítettük ki a támogatási rendszert. Az to-
vábbra is érvényes, hogy ha a családban vállalt gyermekeken 
túl újabb gyerek születik, akkor a használt lakás vásárlásá-
hoz felvett hiteltartozás gyermekenként 400 ezer forinttal 
csökkenthető. De ez a 400 ezer forint például bekerüli 
költség megfizetésére is felhasználható akkor, ha a harmadik 
gyermek megszületésekor a támogatási szerződés megköté-
sétől számított 120 nap még nem telt le, vagy a bővítés még 
nem kezdődött el. 
De hoznék még további példákat is, hogy lássa, mit értek a 
támogatások palettájának bővülésén. Tegyük fel, hogy a szü-
lők a megszületett vagy vállalt gyermekekre igénybe veszik a 
CSOK-ot, és ezen felül születik még gyermekük. Ilyenkor 
dönthetnek úgy, hogy egy újabb használt (vagy új) lakásba 
költöznek, és igényelhetik a magasabb gyermekszámra járó 
CSOK-ot, a korábban igénybevett támogatással csökken-
tett összeg erejéig. Nézzük meg mindezt számokkal: például 
a család két gyermekre igénybe vette az 1 430 000 forintot, 
majd születik még két gyermekük. Ez esetben eldönthetik 
azt, hogy újabb használt lakást vásárolnak és megigénylik a 
4 gyermek után járó 2 750 000 forintot (amelyből a már 
igénybevett támogatással csökkentett összegre jogosultak, 
tehát 1 320 000 forintra), vagy dönthetnek úgy is, hogy 
a két újabban született gyermek után felveszik a 2 x 400 
000 forintot és csökkentik ezzel a fennálló hiteltartozásu-
kat. Végezetül azt is megtehetik, hogy új lakásba költöz-
nek, vagy lakóépületet építenek. Így megigényelhetik a 10 
millió forintos CSOK-ot a már igénybevett támogatással 

csökkentett összeggel 
(azaz 8 570 000 forin-
tot), emellett jogosult-
tá válnak a 10 millió forintos kamattámogatott hitelre és 
ÁFA-visszatérítési támogatásban is részesülhetnek.

Ez valóban nagyon jól hangzik! Azt mondta az előbb, 
hogy kamattámogatott hitel is igényelhető. Mik ennek a 
feltételei?
Azt már sokszor elmondtuk, hogy ha valaki a három gyer-
mek után járó 10 millió forintos támogatást igényli, emellé 
igényelhet további 10 millió forint kamattámogatott hitelt. 
Művésznevén ez a 10+10 millió forintos CSOK. Ezt a szi-
gorúan forintalapú hitelt a hitelintézet adja a saját forrásai 
terhére. Az állam szerepe az, hogy annyi százalékpontos tá-
mogatást nyújtson a hitelintézet részére, hogy a hitel kama-
ta ne haladja meg a 3 %-ot. A kamattámogatást az állam a 
kölcsön futamidejének első 25 évére nyújtja. A kölcsönszer-
ződés megkötésének feltétele, hogy a bekerülési költséget 
tartalmazó költségvetést a hitelintézet elfogadja. És van még 
egy nem elhanyagolható feltétel: a lakásépítési támogatás-
ról szóló rendelet szerint a háromgyerekesek, vagy három 
gyermeket vállalók akkor igényelhetik a 10 millió forintos 
támogatást, ha az igénylés időpontjában nincs nyilván-
tartva tartozásuk a központi hitelinformációs rendszerben 
(KHR), vagy a KHR-ben szereplő tartozásukat már lega-
lább egy éve teljesítették. Végezetül még elmondanám azt 
is, hogy mely esetekben nem igényelhető kamattámogatott 
hitel: lakás-előtakarékossági szerződés alapján folyósított 
kölcsönre, áthidaló kölcsönre, meglévő kölcsöntartozás ki-
egyenlítésére, és végül lejárt tőketartozás esetén.

Tuzson Bence előadása a CSOK-ról a katolikus Közösségi 
Házban Sebők Sándor atyával

Kérem, kísérje figyelemmel a híradásokat, és 
a választókörzetemben szerveződő lakossági 
fórumokat, ahol tájékozódhat a jogszabályok 
megjelenéséről, melyek reményeim szerint az 
Önök részére is még kedvezőbb lehetőségeket 
tartalmaznak majd.

Amennyiben további kérdései lennének, vá-
rom szeretettel az alábbi helyszíneken és idő-
pontokban:

GÖD 
2016. március 24. 18:30 óra (József Attila 

Művelődési Ház, Pesti út 72.)
DUNAKESZI

2016. március 29. 18:30 óra (Széchenyi 
István Ált. Iskola, Posta u. 5.)

FÓT 
2016. március 22. 18:30 óra (Fáy András 

Ált. Iskola, Olvasóterem, Vásár tér 1.)
 

Amennyiben további kérdése van, küldje el 
a kerdesek.csok@gmail.com e-mail címre, 

igyekszem minél előbb megválaszolni azokat.

Üdvözlettel:
Tuzson Bence országgyűlési képviselő



                      előzzüK Meg a baleseteKet!
A Dunakeszi Rendőrkapitányság illetékességi területén az elmúlt 
év azonos időszakához képest emelkedett a személyi sérüléssel járó 
közlekedési balesetek száma, ezen belül nőtt a halálos kimenetű bal-
esetek száma is.

A közúti közlekedés legveszélyeztetettebb résztvevői a gyalogosok, 
ezért védelmük kiemelt szerepet tölt be a közlekedésbiztonsági fel-
adatok körében. A balesetek bekövetkezését gyakran külső tényezők 
befolyásolják, mint pl. a korlátozott, rossz látási viszonyok, az idő-
járás. A gyalogosok azonban sokat tehetnek annak érdekében, hogy 
ne váljanak baleset áldozatává, ezért a következőket tanácsoljuk:

• A gyalogosnak a járdán kell közlekednie! Ha járda nincs kiépítve, 
akkor haladjon a leállósávon, az útpadkán vagy kerékpársávon!
• Legbiztonságosabb, ha a kijelölt gyalogos-átkelőhelyen, a forga-
lomirányító fényjelző készülék zöld jelzésére halad át. Ha gyalo-
gos-átkelőhely nincs a közelben, akkor a lehető legrövidebb útvo-
nalon keljen át az úttesten, ne átlósan!
• Olyan helyen, ahol a járművekkel szemben nincs elsőbbsége, csak 
akkor lépjen az úttestre, ha meggyőződött arról, hogy áthaladásával 
a járműforgalmat nem zavarja!
• Különösen körültekintően lépjen az úttestre azokon a helyeken, 
ahol az átlagosnál magasabb a járművek haladási sebessége.
• Tegyen meg mindent a saját észlelhetősége érdekében! A sötét ru-
házat akadályozhatja, késleltetheti az észlelést, ezért korlátozott látási 
viszonyok esetén elindulás előtt öltözzön élénkebb színű ruházatba.
• Lakott területen kívül, éjszaka vagy rossz látási viszonyok mellett a 
fényvisszaverő mellény használata kötelező és gyakran életmentő lehet.
• Gyermekeinket készítsük fel a biztonságos közlekedésre járjuk be 

velük az iskoláig és egyéb 
szokásos úti céljukhoz tar-
tozó útvonalakat, tanítsuk 
meg nekik közben a közle-
kedési szabályokat.

A balesetek megelőzé-
se céljából a Dunake-
szi Rendőrkapitányság 
munkatársai a gyalogo-
sok részére ingyenesen 
biztosítanak a látható-
ságot növelő ruházatot, 
láthatósági mellényt, fényvisszaverő karpereceket, és fényvisz-
szaverő kiegészítőket.
Tekintettel a közelgő kerékpáros szezonra, a kerékpárokhoz 
tartozó fényvisszaverő és láthatóságot biztosító eszközöket is 
ingyenesen biztosítjuk a két keréken közlekedőknek.

Az eszközöket az érdeklődők a Dunakeszi Rendőrkapitányság Köz-
lekedésrendészeti Osztályán vehetik át Serfőzőné Kozma Ilona r. al-
ezredes osztályvetőnél munkanapokon, (hétfő-csütörtök napokon 
08.00-15.00 óra között és pénteken 08.00-13.00 óra között)

A járművezetők és a gyalogosok az elkövetkező időszakban tovább-
ra is számíthatnak a kijelölt gyalogátkelőhelyek közelében végrehaj-
tott fokozott rendőri ellenőrzésekre.

Balesetmentes közlekedést kíván a Dunakeszi Rendőrkapitányság 
Közlekedésrendészeti Osztálya!

óvaKodjuNK az isMeretleNül beCsöNgetőKtől, Még ha 
hivatalos szeMélyNeK adjáK is Ki MaguKat!

Ismereteink szerint továbbra is rendszeresen előfordulnak olyan 
esetek, amikor valamilyen hivatalos személynek kiadva magukat 
tolvajok becsöngetnek valakihez, a legtöbbször idős, egyedül élő 
személyekhez, arra hivatkozva, hogy valamilyen közműszolgáltató 
cég nevében kell elintézniük valamit, vagy éppen túlfizetést miatt 
pénzt hoznak vissza. Előfordul az is, hogy az Önkormányzat ne-
vében jönnek és hoznak valamit, például egy zsák krumplit, vagy 
más adományt.

Ilyenkor, ha a gyanútlan ember beengedi a lakásába az illetőt, az 
a legtöbbször úgy intézi a beszélgetést, hogy pénzről is szó essen, 
például túlfizetés miatt vissza akarnak adni egy bizonyos összeget, 
de esetleg csak kerek pénzük van, tehát a háziaknak vissza kell nekik 
adni. Ebben az esetben kifigyelik, hogy hol tartja az illető a pénzét, 
honnét veszi elő a visszajárót, s alkalom adtán azt el is lopják, ügye-
sen, észrevétlenül. Aki beengedte az illetőt, annak ez fel sem tűnik, 
csak ha majd ismét elő akarja venni a félre tett pénzt, akkor derül, 
ki hogy annak már hűlt helye van.

Még veszélyesebb, ha ketten jönnek be, mert amíg az egyik valami-
lyen ürüggyel eltereli a házigazda figyelmét, addig a másik eltulaj-
donítja az értékeket, s ilyenkor is csak a távozásuk után veszi észre 
a károsult a tényt.

A rendőrség nem győzi felhívni az emberek figyelmét, hogy sem a 
szolgáltató cégek, sem az önkormányzat nem küld vissza készpénz, 
senkinek. Ha túlfizetést kell visszafizetniük, akkor azt minden eset-
ben átutalással teljesítik. 

Minden esetben, amikor nem ismert személy kér bebocsátást a la-
kásba, még a beengedés előtt kérjük el az illető igazolványát, ha-
tósági felhatalmazását. Mondjuk meg a bebocsátást kérőnek, hogy 
várakoznia kell 1-2 percig, mert telefonon le akarjuk ellenőrizni a 
kilétét, s hívjuk is föl a szolgáltatót, amelyre az illető hivatkozik, 
hogy valóban küldtek-e ki valakit. Ha az illető ezt nem akarja ki-
várni, akkor a gyanúnk feltehetően beigazolódott.

A következő trükk, amikor egy hozzátartozó, például unoka bal-
esetére hivatkozva kérnek gyors segítségként készpénzt, mondván 
az unokának van erre szüksége, de ő már nem tud jönni, mert a 
mentőkocsiban van. Ne higgyünk el ellenőrzés nélkül ilyesmit se. 

Amennyiben mégis megtörtént a baj, azonnal hívjuk föl a ren-
dőrséget, s igyekezzünk pontos személyleírást adni, s még jobb, 
ha sikerül bediktálnunk a gépkocsija rendszámát is.

(Szerkesztőségi cikk!)


