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Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc Magyaror-
szág történetének meghatározó eseménye, nemzeti iden-
titásunk alapköve, mely reformjaival a polgári átalaku-
lás elindítója volt.
Március 14-én a forradalom előestéjén a hagyománnyá 
vált Fáklyás felvonulással kezdődött az ünnepségsorozat 
a Károlyi kastély előtt, mely a koszorúzással folytató-
dott. Vállaji Sipos Pált dr. Tuzson Bence országgyűlési 
képviselő méltatta.
Március 15-én délelőtt a városi ünnepségen a kitünte-
tések átadására került sor – a kitüntetettekről előző 
számunkban írtunk -  az alábbiakban Bartos Sándor 
polgármester ünnepi beszédét idézzük:
 Nekünk, fótiaknak különlegesen kedves az alkalom, amikor 
megemlékezünk az 1848-49-es magyar forradalom és szabad-
ságharc évfordulójáról. Különlegesebb is, mint más nemzeti 
ünnepünk, hiszen felidézhetjük azt a pillanatot, amikor Fót tör-
ténelmi események színhelyévé vált. És büszkén kimondhatjuk, 
hogy itt ringott a magyar reformkor és szabadságharc bölcsője.
Ez a nap alkalom arra, hogy megidézzük a történelmünk nagyja-
it, akik a fóti Somlyón, Fáy András présházánál tanácskoztak  
az ország jövőjéről: Kossuth Lajost, Jedlik Ányost, Deák Feren-
cet, Vörösmarty Mihályt. 
Ugyanebben az időben gróf Károlyi István fóti kastélyában egy 
másik társaság, a kor haladó gondolkodású politikusai, arisztok-
ratái:  Széchenyi István, Wesselényi Miklós, Eötvös Károly, Deák 
Ferenc és Kölcsey Ferenc beszélgettek a haza sorsáról. 
Ám van egy harmadik helyszínünk is, amelyik nem írható le 
pontosan, és ez a fóti családok otthona.  Károlyi István hívására 
128 fóti huszár indult harcba a szabadságért, és bátran helyet is 

állt a hol nyertes, hol vesztes csatákban. A magyar szabadságért 
tehát minden fóti is meghozta a maga áldozatát. Az feleségek, 
akik aggódva várták vissza a férjeket, családapákat, a szülők, akik 
gyermekükért imádkoztak. Reménykedjünk, hogy a fóti csalá-
dokban máig él a huszárok bátorságának és a tetteinek emléke.
Eddig arról beszéltem, hogy mit adott Fót a magyar forrada-
lomnak és szabadságharcnak. Most szólni kell arról is, hogy 
mit kapott tőle. Mindenekelőtt olyan dicső korszakot, amely 
felhelyezte az akkor még kis Pest megyei falut a magyar történe-
lem térképére. Nem véletlen, hogy a híres reformkori családok 
leszármazottai időről időre most is Fóton adnak egymásnak 
találkozót. 
És ami talán még fontosabb: az 1848-49-es szerepvállalás hosz-
szú időre tartást adott a fótiaknak, erkölcsi sorvezetőt, melytől 
nem volt szabad eltérni.
A kérdés az: mi maradt ebből mára? Mit üzen nekünk, fótiaknak 
ma a magyar szabadságharc?
Fót mára húszezres város lett, talán már többen vannak itt, aki 
ide költöztek, mint akik itt is születtek. Azon kell tehát most már 
dolgoznunk, hogy akik ide érkeztek, akik ezt választották lakó-
helyül, ismerjék meg e település dicső múltját, és azután maguk 
is feladatuknak érezzék, hogy dolgozzanak Fót szép jövőjéért. 
Ennek a hagyományápolásnak, ami több kell legyen a folklórnál, 
egyik kis csirája a Károlyi-huszárok hagyományának feléleszté-
se. Azok a kisgyermekek, fiúk és lányok, akik beálltak a modern 
kori Károlyi-huszár seregbe, talán a fóti jövő reménységei. Ők 
lesznek majd, akik továbbviszik és meg is újítják e várost abban a 
teljességben, ahogyan lennie kell. 
Reménykedjünk, hogy sokan, sőt elegen lesznek ehhez a mun-
kához.

Tisztelt Fóti Polgárok!
„Húsvét a keresztény világ legfontosabb 
ünnepe. Jézus Krisztus kereszthalála, majd 
feltámadása mindannyiunkat reménnyel tölt 
el. Reménnyel, hogy minden szenvedésnek, 
küzdelemnek megvan az oka, az értelme és 
végül a jutalma.

A mai, rohanó világban egyre kevesebb időt 
szánunk ünneplésre, ünnepeink megfelelő 
módon való eltöltésére. Sok esetben csak 
később ismerjük fel: ezek az napok életünk 
legfontosabb, legszebb pillanatai.  

Az Istentől kapott legnagyobb kegyelem a 
választás lehetősége. Választhatunk, hogyan 
éljük az életünket, mit tartunk fontosnak, 
miért küzdünk. 
Húsvét üzenete a feltámadás reménysége, az 
újjászületésé, megújulásé. Húsvét nemcsak a 
lélek megújulása, hanem a földé, a testé is. 

Tisztelt Fóti Polgárok!
Áldott, megújulást hozó Húsvétot kívánok 
Mindannyiuknak, figyelmükbe ajánlva  
Kárász Izabella Legyen Húsvét c. versének 
szép gondolatait.”

„Mindenfelé e földön legyen húsvét,
Jézust meglátó, megváltó öröm,
boldog tudat, hogy nem hal meg a lélek,
ha hisz, de ragyog örök örökkön.
Ünneplő szívvel Jézust magasztalva
zengjen az ének itt e föld terén
amíg, mint mindig, beköszönt a húsvét,
s virágpompa ring minden levelén…”
Kárász Izabella 

Bartos Sándor  polgármester
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A napokban veszi kezdetét a nemzeti konzultáció, jelentette 
be a Miniszterelnöki Kabinetiroda. Pontosan miről fogunk 
konzultálni most?
A kormány ezúttal öt témakörben kéri ki a magyar emberek 
véleményét. A konzultációs kérdőíven szereplő hat kérdés 
mindegyikét egy-egy olyan vita indikálta, amely éppen folya-
matban van Brüsszel és Magyarország között. A mi álláspon-
tunk alapvetően az, hogy Brüsszel ne hozzon olyan döntéseket, 
amelyek hatására sérülhetnek a magyar nemzeti érdekek 
– csak mi dönthetünk nemzeti kérdésekben. Az említett 
kérdések a bevándorlás-politikánkkal, az energiaárak szabá-
lyozásával, az adó- és foglalkoztatáspolitikánkkal kapcsolato-
sak, illetve van egy kérdés, amelyben a külföldről támogatott 
aktivistacsoportok átláthatóságáról kérdezzük az állampol-
gárokat. A konzultációs kérdőívek a napokban érkezhetnek 
meg a postaládákba, és május 20-ig küldhetik őket vissza az 
állampolgárok. Meggyőződésünk, hogy a magyar emberek 
támogatásával tudjuk hatékonyan védeni a határainkat, így 
leszünk képesek nemzeti kézben tartani az adók, a bérek és a 
rezsi szabályozását. 
Brüsszeli nyomásról beszél – ez azt jelenti, hogy a beván-
dorlás terén is tovább fokozódik a helyzet?
A bevándorlás okozta nyomás hosszú ideje folyamatos, de idő-
ről időre olyan jelenségek játszódnak le, olyan uniós döntések 
születnek, amelyeket elég nehéz józanésszel felfogni. A legfris-
sebb ilyen abszurd élményünk a strasbourgi bíróság ítélete a 
két bangladesi bevándorló kártérítéséről. Ahogy arról bizo-
nyára Ön is értesült, a Helsinki Bizottság pert nyert Magyar-
országgal szemben két olyan bangladesi állampolgár ügyében, 
akikről azt sem tudjuk, jelenleg hol tartózkodnak, teljesen 

nyomuk veszett. A bírósági ítélet szerint Magyarországnak 
azért kell kártérítést fizetnie nekik, mert visszautasítottuk 
őket és emiatt vissza kell menniük Szerbiából Görögországba, 
ahol „nem részesültek megfelelő garanciákban az embertelen 
bánásmód valós veszélyével szemben”. És mindamellett, hogy a 
két menekült számára fejenként 3 millió forint kártérítést kell 
fizetnünk, a Helsinki Bizottságnak is állnunk kell a 2,7 millió 
forintos perköltséget. Innen már csak egy lépés, hogy a Hel-
sinki Bizottság beindítsa a nagyüzemi szintű migránsbizniszét 
az eddig visszautasított több mint 10 ezer illegális bevándorló 
esetében. Mert azt nehéz tagadni, hogy az anyagi haszonszerzés 
motiválja őket – az általuk képviselt illegális bevándorlóknak 
eszük ágában sem volt felkeresni a szervezetet, a Helsinki 
Bizottság kereste meg őket, hogy felhasználja a Magyarország 
ellen indított perben. Embereket használnak fel eszközként 
politikai célokra – ez ám az igazi „európai humanizmus”…
Ha már a bevándorlók befogadásáról beszélünk, monda-
na pár szót a fóti gyermekváros jelenlegi helyzetéről? Azt 
beszélik, eladják a kastélyt…
Ilyen ötlet vagy lehetőség egyáltalán fel sem merült, sőt! A 
nemzeti vagyonról szóló törvény a fóti kastélyt nemzetgaz-
dasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonnak 
minősülő műemléknek nyilvánította. Ez pedig azt jelenti, hogy 
az ingatlant nem lehet senkinek eladni, és a vagyonkezelés 
is szigorú szabályok mentén valósulhat meg. Egyetlen olyan 
kormánydöntés született, amelynek köze van a kastély jövőjé-
hez, mégpedig az, hogy a Károlyi István Gyermekközpont által 
nyújtott gyermekotthoni szolgáltatást áttelepítik, ezzel együtt 
meg kell teremteni annak lehetőségét, hogy a kastély a jövő-
ben széles körben látogatható legyen. Egyébként ez a döntés 
szakmai, azaz gyermekvédelmi szempontból is helyesnek 
tekinthető.
Ezzel kapcsolatban is merültek fel a kormányéval ellen-
tétes meglátások. Vannak, akik amiatt aggódnak, hogy a 
gyermekotthon személyzete munka nélkül marad.
Mindenképp pozitívnak gondolom azt a kormányzati intéz-
kedést, amelynek révén a nagy, zsúfolt, korszerűtlen gyerme-
kotthonokat kisebb lakásotthonokra váltjuk ki, mert ezek a 
gyereket akkor kaphatnak igazi életkezdési esélyt, ha sikerül 
integrálódniuk a társadalomba, és nem a társadalomtól elszige-
telten „szocializálódnak”. Ugyanakkor nemcsak a gyermekek 
megfelelő elhelyezéséről gondoskodik a kormány, hanem a 
gyermekközpontban dolgozók továbbfoglalkoztatási lehetősé-
geiről is. A munkatársak számára Fóttól elérhető távolságban, 
elsősorban az állami fenntartású intézményhálózatban kívá-
nunk munkalehetőséget biztosítani.

Csak mi dönthetünk nemzeti 
kérdésekben – indul a nemzeti 
konzultáció

Iskolai, óvodai hírek

Világossá kell tennünk azt, hogy a nemzetünk jelenét és jövőjét érintő kérdésekben 
csak Budapest hozhat döntést, nem pedig Brüsszel. A hatékony nemzeti érdekérvé-
nyesítéshez szükség van a magyar emberek támogatására, és e célt szolgálja a nemzeti 
konzultáció – mondta Tuzson Bence, a Pest megyei ötös választókerület országgyűlési 
képviselője, a Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára.

KÖZÉLET

óvodai beiratkozás
HIRDETMÉNY
az óvodai felvételekről a 2017/2018 nevelési évre
Fót Város  Önkormányzata által fenntartott óvodák:

Fóti Boglárka Óvoda és Bölcsőde
székhely: 2151 Fót, Bölcsőde u. 2.
Apponyi Franciska Óvoda 
székhely: 2151 Fót, Fruzsina u. 4.

MIT KELL TUDNI AZ ÓVODAI FELVÉTELEKRŐL:
Nevelési év: az óvodában szeptember 1-jétől a következő év 
augusztus 31-éig tartó időszak (Nkt. 4. § 19. pont).
Az Nkt.) 8. § (1) bekezdése szerint az óvoda a gyermek 
három éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő 
intézmény.
Az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes 
óvodai életet magában foglaló foglalkozások keretében fo-
lyik (20/2012. (VIII. 31.) Emberi Erőforrások Minisztériuma 
rendelete - továbbiakban Rendelet - 12. §).

Az Nkt. 49. § (1) bekezdése szerint az óvodába a gyermek 
harmadik életévének betöltése után vehető fel. Az óvoda 
felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvé-
telétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, 
a kerületben lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási 
hellyel rendelkező három éves és annál idősebb gyermek 
óvodai felvételi kérelme teljesíthető (Nkt. 8. § (1) bekezdés).
A gyermek óvodai nevelésben való részvételének biztosí-
tása a szülő kötelessége (Nkt. 72. § (1) bekezdés b) pont). Az 
óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik (Nkt. 49. 
§ (1) bekezdés). A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét 
bármikor kérheti. A jelentkező gyermekek felvétele, fogadá-
sa az óvodai nevelési évben - amennyiben azt a férőhelyek 
száma lehetővé teszi - folyamatosan történik.

A JELENTKEZÉS/BEIRATKOZÁS IDŐPONTJA: 

2017. ÁPRILIS 24-25-26.
A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály 
alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni az önkor-
mányzat által közzétett közleményben vagy hirdetményben 
meghatározott időpontban. A napi négy órában óvodai 
nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyerme-
ke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról 
a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt 
napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak 
hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt. A 
napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával 
jogviszonyban álló gyermek szülője, amennyiben gyermeke 
az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, előze-
tesen köteles értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányá-
ban tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt (Rendelet 
20. § (2) bekezdés).

A szülő gyermeke adottságainak, képességeinek, érdeklő-
désének megfelelően, saját vallási, világnézeti meggyőződé-
sére, nemzeti hovatartozására tekintettel szabadon választ-
hat óvodát (Nkt. 72. §. (2) bekezdés).

A beiratkozáskor be kell mutatni:
A gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek 
nevére kiállított személyi azonosítót, a lakcímet igazoló 
hatósági igazolványt, továbbá a szülő személyi azonosító és 
lakcímet igazoló hatósági igazolványát (lakcímkártya) (Ren-
delet 20. § (3) bekezdés), nem magyar állampolgár kiskorú 
óvodai beíratásánál a szülőnek igazolnia kell azt is, hogy 
milyen jogcímen tartózkodik a gyermek Magyarország 
területén (Nkt. 92. § (1) – (2) bekezdés).

A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, 
amelynek körzetében lakik, illetőleg ahol szülője dolgozik. 
Az óvodai felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. 
Ha az óvodába jelentkezők száma meghaladja a felvehető 
gyermekek számát, az óvodavezető, több óvoda esetén az 
óvoda fenntartója bizottságot szervez, amely javaslatot tesz 
a felvételre (Nkt. 49. § (2) bekezdés).
Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki 
életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik (a továbbiakban: 
kötelező felvételt biztosító óvoda). (Nkt. 49. § (3) bekezdés).
Életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a gyermek a köte-
lező felvételt biztosító óvoda körzetében található ingatlant 
otthonául használja és az ilyen ingatlan a polgárok személyi 
adatainak és lakcímének nyilvántartásában a gyermek lakó-
helyeként vagy tartózkodási helyeként az óvodai beiratko-
zás első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta 
szerepel. Amennyiben ez nem teljesül, vagy azok ellenére 
bármely körülmény alapján arra lehet következtetni, hogy 
a gyermek a nyilvántartásban szereplő lakhelyén vagy tar-
tózkodási helyén nem életvitelszerűen lakik, úgy az óvoda-
vezető vagy a fenntartó által szervezett bizottság jogosult 
felszólítani az óvodába jelentkező gyermek szülőjét, hogy 
az életvitelszerű körzetben lakás tényét igazolja, a felszó-
lítás kézhez vételétől számított 15 napon belül bemutatja a 
területileg illetékes védőnőtől származó, a védőnői ellátás 
igénybevételét igazoló nyilatkozatot. (Nkt. 49. § (3a) bekez-
dés).
Amennyiben az óvodavezető, illetve az általa vagy a fenn-
tartó által szervezett bizottság felszólítása ellenére a szülő a 
védőnői nyilatkozatot nem mutatja be, úgy az óvodavezető, 
illetve az általa vagy a fenntartó által szervezett bizottság 
jogosult az életvitelszerűen körzetben lakást családlátoga-
tás kezdeményezésével ellenőrizni. Amennyiben az óvoda-
vezető, az általa, illetve a fenntartó által szervezett bizottság 
által javasolt legalább három időpont közül a gyermek 
szülője vagy törvényes képviselője egy alkalommal sem 
teszi lehetővé a családlátogatást, úgy vélelmezni kell, hogy a 
gyermek nem életvitelszerűen lakik a kötelező felvételt biz-
tosító óvoda körzetében, és ennek alapján az óvodai felvétel 
megtagadható. (Nkt. 49. § (3b) bekezdés).
Az első óvodai foglakozási nap / A 2017/2018. nevelési év 
első napja: 2017. szeptember 1.

INTÉZMÉNYEK
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Emlékezés március 15-ére
a Fáy András Általános  
Iskolában

1848. március 15-ére emlékezni mindig fölemelő köteles-
ség. Ez az az ünnep, ami nemcsak azt jelenti számunkra, 
hogy szép ruhát kell ölteni, hanem arra a napra emlékeztet 
bennünket, amikor egy emberként lázadt fel a magyar nép a 
zsarnoki uralom  ellen.
Az 5. b osztály tanulói  megjelenítették az 1848-as esemé-
nyeket, szavaltak, énekeltek. Petőfi Sándor örökérvényű 
gondolatával szóltak a közönséghez: „Talpra magyar, hí a 
haza!”
A műsort a gyerekek szavalatai, a korban odaillő huszárok 
jelenete, a népi ruhába öltözött lányok hangulatos tánca 
tette színessé. 
Az előadás  Petőfi Sándor: A nemzetgyűléshez című versé-
vel zárult:
„Mit őseink egy ezredév előtt
Tevének, azt kell tenni most tinektek:
Bármily erővel, bármily áldozattal,
Bár mind egy szálig elvesztek belé,
Hazát kell nektek is teremteni!
Egy új hazát, mely szebb a réginél…”
A közönség az előadást vastapssal jutalmazta.  
Méltó megünneplése volt ez nemzeti ünnepünknek.

Garay gazdálkodás
A Pénz7 – a pénzügyi tudatosság és gazdálkodás hete 2017-
ben március 6. és 10. között kerül megrendezésre Magyar-
országon. Így a Fóti Garay iskolában is.
A témahét keretében, egy-egy iskolai tanórába megvalósuló 
élményalapú anyagok segítségével, a pedagógusok interak-
tív módszerekkel ismertették meg a diákokkal a pénzügyi, 
gazdálkodási alapfogalmakat.   A 3. 4. évfolyamos diákjaink, 
felkészültségüknek megfelelően a családi költségvetés-ké-
szítés vagy a pénzügyi tervezés és takarékosság tananyagai-
ból válogathattak. 
A pénz nem a fán terem! Ez a címe annak a kisfilmnek, 
melyet kifejezetten az alsós gyermekeknek készítettek. A jó 

hangulatú kisfilm nagyon népszerű volt diákjaink körében. 
Többször is kérték a gondolatébresztő film megtekintését.   
Jól tudjuk, hogy a pénz világa már nem idegen számukra. 
Nap, mint nap használják fizetőeszközünket, pl: a büfében 
vagy gyűjtenek valamire.  Az óra célja az volt, hogy játé-
kosan végiggondoljuk a család pénzügyeit. Megbeszéljük, 
hogy melyek a nélkülözhetetlen, fontos kiadások, melyek 
azok, amelyek várhatnak és melyek azok, amikre nincs 
olyan nagy szükség. 
A diákok nagyon élvezték, hogy nekik kell beosztani a 
család jövedelmét. Meglepően okosan tudták beosztani a 
rendelkezésükre álló összegeket. Játszva megoldották a vá-
ratlan helyzeteket. Pl apa beteg lett két hétre, vagy elromlott 
a mosógép, ami nekünk felnőtteknek azért nem ennyire 
egyszerű. 
A téma annyira érdekesnek bizonyult, hogy 45 perc nem 
volt elég. Meg kellet toldani. A tanulóink lelkesedését az 
órákról készült fotók tükrözik. 
Nagyon sikeres, élménydús órát köszönhetünk ennek a 
programnak.

Ökumenikus iskola
EGYEDISÉG – TEHETSÉG
Isaac Newton, Petőfi Sándor, William Shakespeare, Puskás 
Ferenc, Pablo Picasso, Victor Hugo, Egerszegi Krisztina, 
Johann Sebastian Bach. Teljesen különböző emberek, eltérő 
korból, nemből, országból, és mégis van bennük valami kö-
zös: egész életüket a tehetségük kibontakoztatására szen-
telték. A legtöbbjükben már egészen kisgyermek korukban 
felfedezték a tehetséget szüleik, tanáraik és segítették, 
támogatták őket, hogy ma a világ nagyjai között említhes-
sük őket. De, hogyan születnek a tehetségek? Kik ők? És 
mit tesz értük egy olyan iskola, mint a miénk? Erre keres-
tem a választ, amikor a különböző tagozatokon tanárokkal, 
diákokkal beszélgettem.
Iskolánk egyik célja az, hogy tehetségponttá váljon. Így egy 
országos hálózatba kerülhetünk be, felvehetjük a többi te-
hetségponttal a kapcsolatot, szervezhetünk közös progra-
mokat, versenyeket. Természetesen ehhez szigorú szakmai 
előírásoknak kell megfelelni, de iskolánkban számtalan 
olyan terület működik jól, ami erőlködés nélkül megugorja 
a felállított szintet.
Az intézményben röpi, foci, tollaslabda, box, animáció, 
média, agyagozás, történelem, érdekes kísérletek, biológia, 
énekkar, nyelvi, illetve öko szakkörök működnek.  

A mi suliNK, ahova  
szívesen járuNK!
A március hagyományosan a tanulmányi versenyek hónap-
ja. Előfordult, hogy egy napon két verseny is zajlott, még az 
a szerencse, hogy nem egyidőben, így voltak tanulóink, akik 
délelőtt és délután is próbára tehették tudásukat. Ezúton 
köszönjük a szülők segítségét, akik lehetővé tették, hogy 
minden gyermek időben a helyszínre érkezzen! 
Március 8-án alsó tagozatos diákjaink évfolyamonként 
két-két fővel vettek részt a gödöllői Petőfi Sándor Általános 
Iskola szavalóversenyén. Tóth Zsombor 1.b osztályos tanuló 
első helyezést, Makula Inez 3.b osztályos tanuló harmadik 
helyezést ért el. 
A Zrínyi Ilona Megyei Matematika Versenyen induló tanu-
lóinkra igazán büszkék lehetünk, ugyanis többségük, 11 fő 
felkerült arra az eredménylistára, ahol azok szerepelnek, 
akik a feladatok 70%-át sikeresen teljesítették.
A Nemzetközi Kenguru Matematikaversenyen 38 alsós, 
és 14 felsős tanulónk vett részt, az ő eredményeikre még 
várnunk kell.
A Simonyi Zsigmond Helyesírási Verseny pest megyei dön-
tőjében Szabó Adél hatodik helyezést ért el.
A NyelvÉSZ nyelvtani versenyen 16 tanulónk vett részt, 
közülük hárman bejutottak a megyei fordulóba, ahol 
Bányai Blanka 1.b osztályos tanuló első helyezést ért el, így 

ő képviselheti iskolánkat az országos döntőben. Blanka 
ugyanezen a napon délelőtt az őrbottyáni Kvassay Jenő 
Általános Iskola olvasás és szövegértés versenyén szintén 
első helyen végzett. Testvére, Bányai Zorka 4.b osztályos 
tanuló helyesírásban második helyezett lett. Az őrbottyáni 
versenyen velük együtt tíz tanuló vett részt, ketten ötödik 
helyezést értek el.
A FOX Nemzetközi Angol Verseny helyi fordulójára február 
28-án, az ELC Angol Verseny helyi fordulójára pedig márci-
us 21-én került sor iskolánkban.
A versenyeken résztvevő diákjainknak, a felkészítő taná-
raiknak gratulálunk, a lebonyolítást végző, és a gyerekeket 
a versenyekre kísérő pedagógusoknak pedig ezúton is 
köszönjük áldozatos munkájukat!
A Fóti Roma Nemzetiségi Önkormányzat tagjának, Kovács 
Antal Máténak a szervezésében iskolánkban tartott előa-
dást a Lerom nevű zenekar. A gyerekek bepillantást nyer-
hettek az autentikus roma tánc és zene világába, hallhattak 
népszerű, számukra is ismert dalokat. Akinek volt kedve, 
táncra is perdülhetett, ebben bizony a kicsik voltak bátrab-
bak! Köszönjük szépen a lehetőséget!
Nemzeti ünnepünket, március 15-ét egy nappal korábban, 
14-én ünnepeltük meg. Köszönjük a műsort a 7.a és 7.b 
osztályoknak, valamint a többi szereplőnek.
„I walk Budapest”
Március 23-án a hetedik évfolyamos tanulók tanulmányi 
sétára mentek Budapestre, az egykori gettó területére. 
Rendhagyó módon ismerkedtek a zsidóság életével, tragi-
kus történelmével; egykori holokauszt túlélőkkel készített 
videó interjúkból rövid részleteket néztek meg a vezetés 
alatt, amelyek igazán személyessé tették az átélt tragédiát. 
Szerencsések voltak, mert a csodálatos Dohány utcai zsi-
nagógát is meglátogatták, egyik diákunk sem volt még ott 
korábban. A mintegy két és fél órás kirándulás bár fárasztó 
volt, de tanulóink figyeltek, amit tanáruk másnap egy totó 
megíratásával ellenőrzött le, a kérdések a kiránduláson 
elhangzott információkra irányultak. Örömmel látta, hogy 
szinte mindenki jól emlékezett. Megkérdezve őket maguk 
is úgy értékelték, hogy a kirándulás informatív és érdekes 
volt, sok hasznos, új ismerettel gazdagodtak.
Bezárta kapuit a Manó-suli. Március 25-én 10. alkalommal 
játszottunk együtt.  Az utolsó találkozón rövid időre ugyan, 
de elbúcsúztunk legkisebb tanítványainktól. Szeretettel 
várjuk őket szeptemberben az első osztályainkba.
Tavasz a nagytakarítás, a szépítkezés ideje is. Iskolánk kis-
kertjében megkezdődtek a tavaszi munkák, elkészült a szép 
veteményeskert és a virágágyás. A bejárat előtti virágládák-
ba az ötödikes lányok ültettek árvácskákat. Március 8-án 
a sok-sok szorgos diák meglepetéssel készült a takarító 
néniknek, minden osztály maga takarította ki tantermét. 
Minden közreműködőnek köszönjük a segítséget!
A jó időjárásnak köszönhetően használatba vettük a kará-
csonyi ajándékként kapott rollereket.
Iskolánk aulájában a 8.a osztályosok a „Diákélet a vidám 
barakkban” címmel rendeztek kiállítást az általuk össze-
gyűjtött emlékekből a 70-es, 80-as évek Magyarországáról.

Németh Kálmán Ált. Isk.  
és AMI SzMK

INTÉZMÉNYEK INTÉZMÉNYEK
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Sok tehetséges diák jár ezekre, tudásuk bővítésére, és 
sokszor bizony iskolánk hírnevének öregbítésére. Ezekből 
most csak egy párat mutatok be, ízelítőként.
Az alsó tagozaton nagy érdeklődésnek örvendő angol és né-
met szakkörök működnek. „Legfontosabb küldetésemnek 
a német nyelv megkedveltetését tartom az alsó tagozatban.” 
- kezdi a beszámolóját a mindig mosolygós némettanár-
nő, Tóthné Pálúr Anna. „Segítségül szolgál számunkra a 
Goethe Intézet kicsiknek szóló nyelvi programja, aminek 
egyik legfontosabb célkitűzése, hogy a gyerekek pozitív 
érzelmeket társítsanak az idegen nyelvvel való foglalko-
záshoz. A szakkörön játszunk, éneklünk, táncolunk, verset 
tanulunk, kézműveskedünk, és még sok más tevékenysé-
get végzünk, miközben a gyerekek ismerkednek az idegen 
nyelvvel. Ahogy tavaly, úgy idén is vittünk német énekver-
senyre diákokat, ahonnan egy éve két 2., idén egy 2. és egy 
1. helyezéssel jöttünk haza. De ami a legfontosabb, hogy a 
tanítványaim egyre lelkesebbek, és érzem, hogy sikerült 
megszerettetnem velük a német nyelvet.” Számtalan diák 
van már a kicsik között is, akik rendszeresen, különböző 
levelező versenyen, vagy akár a híres Bolyai vagy Zrínyi 
versenyen vesznek részt. A kisdiákoknak lehetőségük van 
zenei, sakk, vers és prózamondó, helyesírási, illetve színészi 
képességeik kiaknázására is, de ezek mellett részt vehetnek 
akár a nagysikerű rocky edzésen is.
Az idegen nyelv komolyan vétele a felső tagozatban sem szű-
nik meg, ott a diákoknak lehetőségük nyílik arra, hogy emelt 
óraszámban tanulják a választott nyelvet, így nagyobb eséllyel 
induljanak a versenyeken, vagy a továbbtanulás felé. Iskolánk 
a művészeknek is otthont ad. A kreativitást fejlesztő szakkö-
rök közül a legeredményesebb a média szakkör. Filmeseink 
számtalan mély tanulságot hordozó kisfilmmel leptek már 
meg minket, és az országot! Diákjaink ugyanis évről évre 
előkelő helyezéseket érnek el alkotásaikkal, amelyek közül 
több a honlapunkon is megtekinthető. A felső tagozat egyik 
legnépszerűbb szakköre az „Érdekes kísérletek”. A foglal-
kozásokat vezető tanárnőnek, Éva Angélának akad dolga 
rendesen! Fél kézzel a kísérletező verseny csapatának segít, 
másik kezével a kémia versenyen induló 6 diákot istápolja. 
Számtalan diákot jutatott már el komoly versenyek legelő-
kelőbb helyezéseihez.
A kísérletezős versenyek azonban nem csak a fiatalabb 
korosztálynak szólnak. Tavaly a gimis csapatunk elhozta 
az első helyezettnek járó díjat. „A versenyen egy nehéz, de 
látványos kísérletet kellett bemutatnunk. A kezem reme-
gett az izgalomtól. Elég csak egy apró hiba, és máris búcsút 
mondhatunk az elismerésnek.” - mesélte az egyik versenyző. 
Gimnazista diákként, a felnőttkor küszöbén, az ember elkezd 
gondolkozni azon, hogy ki is ő valójában, mik az értékei, 
mihez ért, és miben tehetséges. Ez a kor az önmagunk meg-
ismeréséről szól, figyelmünket azokra a dolgokra irányít-
juk, amiben a leginkább tehetségesnek érezzük magunkat. 
Büszkén mondhatom, hogy iskolánkba, ezen belül, a gimná-
ziumba olyan emberek járnak, mint Varga Katinka ifjúsági 
országos sakkbajnok, Takács Annamária orgonista, vagy 
Eszes Dániel ifjúsági Európa bajnok gátfutó…
Egyszer egy híres író azt mondta: „A tehetség mögött közna-
pi szavak rejlenek: szorgalom, szeretet, szerencse, de minde-
nekelőtt a kitartás.” Hiszek abban, hogy mindannyian egyedi 
alkotások vagyunk. Egyedi kinézettel, egyedi tulajdonsá-
gokkal, egyedi képességekkel. Mindannyian tehetségesek 
vagyunk valamiben. Ne féljünk hát, megmutatni mindezt, 
hiszen ez tesz minket igazán önmagunkká!

Arany Kincső

V. FÁY Ovilimpia
2017 március 3-án  került megrendezésre, immár 5. alka-
lommal a FÁY OviLIMPIA. 
Ezen a programon a város nagycsoportos óvodásai, közel 
260 gyermek vett részt. A játékos sportverseny az ünne-
pélyes megnyitóval, az Olimpiai láng behozatalával, és az 
olimpiai eskütétellel vette kezdetét. A közös bemelegítés 
után sor- és váltóversenyek következtek. Az ovisok nagyon 
ügyesen teljesítették a különböző feladatokat. Az olimpiai 
váltófutás méltó befejezése volt a nagyszerű versengésnek. 
Iskolánk tanulóinak aerobic bemutatója nagy sikert aratott 
az ovisok és kísérőik körében. A verseny végén minden kis 
sportoló érem díjazásban részesült. 
Köszönjük a szervezésben és a lebonyolításban részt vevő 
kollégák és diákok segítségét!

Az eseményen az alábbi óvodák vettek részt:
- Száz Juhocska Református óvoda 15 fő
- Gondviselés óvoda 12 fő
- Apponyi Franciska óvoda: Sün Balázs és  Delfin cso-
port 48 fő
- Manó Tanoda: Pillangó, Mókus csoport 24 fő
- Fóti Boglárka óvoda: Pillangó, Cica, Tulipán, Nyuszi, 
Micimackó és Béka csoport 137 fő

Fót, 2017. 03. 06.
Vidovicsné Balázs Ágnes

Matkovich Ilona Vácott született, azóta is ott él. Négy 
gyermeke van, tizenhárom éve dolgozik újságíróként és 
íróként. Eddig két novelláskötete (Óriásszekrény, Semmi 
dráma) és két kisregénye (Férjfoglaló, Emma napernyője) 
jelent meg, amelyekkel folyamatosan járja az országot. Min-
den írása a mai ember öröméről és problémáiról szól. Szá-
mos díja közül a magyarországi EU Újságíró díjra és régiós 
Prima Primissima különdíjára a legbüszkébb.  „Szépírásai-
ban ismeretlen ismerősök, megannyi lány- és asszonyfigura 
játssza a főszerepet. Élményanyaga bőven akad, hiszen 
lakó- és nyaralóhelyei, gyermekei, valamint a rég eltávozott, 
karakteres egyéniségű felmenői – akiknek titkait a családi 
levéltár őrzi – sok évtizedre ellátják történetekkel. A novel-
lákból megkapó hangulat, finom irónia vagy bizarr realitás 
tör elő” – írta róla mentora, Bodor Pál.

   „Sohasem láttam akkora felfordulást Gizella néni és Lóri 
bácsi házában, mint amikor Lóri bácsi valamelyik ötlete 
megvalósításába fogott. Ötletei úgy záporoztak, akár egy 
pingponglabda adogatóból a labdák.  Legutóbb akkor 
fordult komolyra a dolog, amikor a bácsi kitalálta, családi 
grillezéssel teszi emlékezetessé a szünidő első vasárnapját. 

… Az időjáráselőrejelzés ugyan záporok és zivatarok sűrű 
váltakozását jósolta, és figyelmeztetésül épp akkor söpört 
végig az első jégeső a városon, amikor behordtuk a nyers-
anyagot a teraszra, de a bácsit nem aggasztották az ud-
vart beborító fehér jéggömbök sem. … Gizella néni jobbnak 
látta, ha feltesz egy biztonsági húslevest. … Az egész család 
odasereglett a grillsütő köré. Egyik a viharos szélben alig 
pislákoló lángot élesztgette, másik  a farakás alján koto-
rászott kevésbé szétázott fáért, harmadik  a padlizsáno-
kat próbálta egy-egy feléledő lángnyelv fölé csúsztatni, a 
gyerekek pedig kórusban nyafogtak, hogy éhen halnak. … 
Reményvesztve álltunk az olajban tocsogó, gumisra hűlt 
padlizsán fölött, amikor Lóri  bácsinak eszébe jutott a hús-
leves és a meggyes rétes.”

  „Egy darabig gyönyörködött az asszony ruganyos bőrén 
ugrabugráló napsugárban, aztán egyik lábával a másik 
sarkánál taposva letolta a cipőjét, majd hosszú nagylá-
bujjával a zoknijától is megszabadult. Talpát az asszony 
meztelen lábfejéhez dörgölte. Így ültek némán, amíg a nap 
lassan a fák mögé ereszkedett, és mire a sárga gyermek-
láncfűfejek becsukódtak, a férfi, aki óvatos volt, akár egy 
tükörponty, ma századszorra is belegubancolódott Zsu-
zsanna hálójába.”      

  „…bizony, ahogyan a nagy testű, ízületi gyulladásra 
hajlamos kutyákat általában, a mi Pitykénket is leterítet-
te olykor a fájdalom. …Éjszaka azért ilyen állapotban is 
felküzdötte magát valamelyik puha gyerekágyba, és ott 
nyújtózkodott, horkolt, lökdösődött reggelig. Az ablakon 
benéző nap többször talált már gyereket kucorogni az ágy 
előtt egy szál magára csavart pokrócban, de kutyát még 
soha.” 

Részletek Matkovich Ilona műveiből

Szeretettel hívjuk az írónővel való személyes találkozóra!
Mitől mások Matkovich Ilona könyvei, mivel tűnik ki a 
nagy tömegből? Talán azzal, hogy nem akar filmforga-
tókönyvet írni. Egyszerűen csak ír, igényesen, szépen. 
A sorok közül finom derű, életöröm, szeretet és olykor 
érzékiség árad.
Az írónő könyvei könyvtárunkból kölcsönözhetőek, 
illetve megvásárolhatók, dedikáltathatók az irodalmi 
est alkalmával.

Kőszegi Réka 
Fót Városi Könyvtár

KULTÚRAINTÉZMÉNYEK

MATKOVICH ILONA ZENÉS 
IRODALMI  ESTJE A FÓT 
VÁROSI KÖNYVTÁRBAN
(FÓT, DÓZSA GYÖRGY ÚT 12-14.)KÖZREMŰKÖDIK FARKAS PÉTER ÉNEK- 
ÉS ZENESZÓVAL 

2017. MÁJUS 5. PÉNTEK 18.00



Fóti Hírnök 201710 Fóti Hírnök2017 11

 
„Mert mibennünk zeng a lélek 
Minket illet ez az élet!” 
(Nagy László: Táncbeli tánc-szók) 
 

 
„Zeng a lélek, zeng a szó, 

Zeng a szerelemajtó” 
(Magyar népdal) 

 

 
 
 

 
 

XII. NYÁRKÖSZÖNTŐ 
NÉPMŰVÉSZETI FESZTIVÁL 

FÓT, 2017. június 10., szombat, 13-24h 
 

Kézműves foglalkozások és 
mesterségek bemutatója: 
 Fafaragás  
 Korongozás 
 Kosár és peddignád fonás  
 Nemezelés, gyöngyfűzés  
 Íjazás, logikai játékok  
 Ékszerkészítés 
 Népi hímzés  
 Kerekítő foglalkozás kicsiknek 
 és még sok minden más  
 

Fellépő együttesek és előadók, 
többek között: 

Fóti Boglárka Gyermek Táncegyüttes 
Csihar Fanni, Tengelice együttes, Fót 
A veresegyházi zeneiskola diákjai 
Karikás Táncegyüttes, Mogyoród 
Kerecsen Táncegyüttes, Veresegyház 
Regenyés együttes , Veresegyház 
Kőrösi Táncegyüttes, Dunakeszi 
Óbudai Népzeneiskola diákjai 
és sokan mások 

 

Kirakodóvásár 
 

Liget táncegyüttes, 
Mészáros Sára énekes, 

Bartók táncegyüttes, 
valamint a Fölszállott a páva díjas 

Bekecs táncegyüttes 
Nyárádmentéről 

 

Magyar és moldvai csángó táncház  www.zengalelek.hu 
 

20Ápr i l i s

        06 27 537 350, 06 70 331 5806  

(a jegy a 27% ÁFA-t tartalmazza)

 

 

22Á PR I L IS

Roxymbol Rocktörténeti 
Klubestek 
Gitárzene – Shadows, Spotnik’s, Santana” 
Meghívott vendég: Napsugár Band
Belépőjegy ára: 1200 Ft,-
Helyszín: Vörösmarty Művelődési Ház

Á
pr

ili
si

 é
s 

m
áj

us
i p

ro
gr

am
ok

06M Á J US

26M Á J US

06M Á J US

Michel Andre - Fényes 
Szabolcs – Szenes István: 
LULU

GYEREKNAP

zenés bűnügyi komédia 2 részben  
az Ivancsics Ilona és Színtársai előadásában
Belépőjegy ára: elővételben 2500Ft,  
az előadás napján 3000Ft
Helyszín: Vörösmarty Művelődési Ház

gyerek- és felnőtt koncertek; ügyességi játékok; 
arcfestés ; gyöngyfűzés; kézműves foglalkozá-
sok; vidámpark; Sok-sok meglepetés!

 

 

 

Interaktív kiállítás és játszóház 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Helyszín: Vörösmarty Művelődési Ház, Muharay terem 

Időpont: Május 18- 23-ig 8-20 óráig, szombat, vasárnap: 10-18 óráig 
Belépőjegy: 500,-Ft, Családi (4 fő) jegy: 1.500,-Ft,  

Csoportos (10 főtől) belépőjegy: 300,-Ft 
Csoportoknak előzetes bejelentkezés szükséges a  

06 27 537 350 vagy a 06 70 331 5806 telefonszámokon. 

A fizika csodái - interaktív 
kiállítás és játszóház
Május 18- 23-ig 8-20 óráig, szombat, vasár-
nap: 10-18 óráig. Belépőjegy: 500,-Ft, Családi 
(4 fő) jegy: 1.500,-Ft, Csoportos (10 főtől) 
belépőjegy: 300,-Ft. Csoportoknak előzetes 
bejelentkezés szükséges a 06 27 537 350  
vagy a 06 70 331 5806 telefonszámokon.
Helyszín: Vörösmarty Művelődési Ház

Bödöcs Tibor  
önálló estje

VÖRÖSMARTY MŰVELŐ-
DÉSI HÁZ (FÓT, VÖRÖS-
MARTY TÉR 3.)
ÁPRILIS 3.  
15.00– Szeniorok Fóti Akadémiája - 
Kovács György: Generációs konfliktu-
sok a családban

ÁPRILIS 8.  
9.00 – 13.00 - Húsvéti családi  
kézműves játszóház  
Belépőjegy ára: 300 ,-Ft/fő , családi 
belépőjegy ára (4fő) 1000,- Ft

ÁPRILIS 8.  
18.00– Rákász Gergely orgonaművész 
önálló estje 
Belépőjegy ára: elővételben 2500,- Ft, a 
koncert napján 3000,- Ft

ÁPRILIS 20.  
19.00 – Bödőcs Tibor önálló estjeBelé-
pőjegy ára: 2900,-Ft

ÁPRILIS 22.  
19.30 – Roxymbol Rocktörténeti Klu-
bestek – „Beat”Meghívott vendégek: 
Székely István és a „Beatles Revival 
Rival Band” (Fóti érdekeltségű zenekar)
Belépőjegy ára: 1200 ,- Ft

ÁPRILIS 24.  
15.00– Szeniorok Fóti Akadémiája - 
Vasali Zoltán: Mit jelent környezettu-
datosnak lenni?

MÁJUS 6.  
17.00- Michel Andre  -   Fényes Sza-
bolcs – Szenes István: LULU  - zenés 
bűnügyi komédia 2 részben az Ivan-
csics Ilona és Színtársai előadásában
Belépőjegy ára: elővételben 2500 ,-Ft, 
az előadás napján 3000 ,-Ft

MÁJUS 8.  
15.00 – Szeniorok Fóti Akadémiája 
– Dr. Jászberényi József: Civilizációs 
korszakváltás? Hová tartunk?

MÁJUS 26 – 27.  – Városi Gyer-
meknap és Főző verseny, Fóti - Futi

KISALAGI KÖZÖSSÉGI 
HÁZ (FÓT, BÉKE U. 33.)
ÁPRILIS 13.  
18.00– Geopolitikai Akadémia - Dr. 
Jászberényi József: A magyar társada-
lom jövője – kisebbségek, „többségek”

ÁPRILIS 27.  
18.00– Geopolitikai Akadémia - Dr. 
Jászberényi József: Németország jelene 
és jövője

MÁJUS 11.  
18.00– Geopolitikai Akadémia - Dr. 
Jászberényi József: Merre tart a világ?

KÖZPONTI KÖNYVTÁR 
(FÓT, DÓZSA GYÖRGY ÚT 
12-14.)
ÁPRILIS 4.  
17.00 -  Fóti Értéktár Bizottság hely-
történeti nyílt klubnapja a könyvtárban

ÁPRILIS 11.  
18.00-  Költészet napi műsor:  
Arany balladák irodalmi est Lázár 
Csaba színművész és Suha Kálmán 
személyes közreműködésével.

A „Van egy verse?” irodalmi pályázat 
díjkiosztó ünnepsége.

ÁPRILIS 22.  
13.30-16.30 - Családi szombatok:  
Kézműves foglalkozás gyerekeknek

MÁJUS 2.  
17.00 -  Fóti Értéktár Bizottság  
helytörténeti nyílt klubnapja  
a könyvtárban

MÁJUS 5.  
18.00 -  Matkovich Ilona zenés  
irodalmi estje felolvasással

MÁJUS 12.  
18.00 -  Író-olvasó találkozó  
Winczheim Tiborral

MÁJUS 19.  
18.00 -  Kiállításmegnyitó:  
Patchwork textilek - Tóth Józsefné 
Enikő alkotásai

KISALAGI FIÓKKÖNYV-
TÁR (FÓT, BÉKE U. 33.)
ÁPRILIS 22.  
9.30-12.30 -  Családi szombatok:  
Kézműves foglalkozás gyerekeknek

NÉMETH KÁLMÁN  
EMLÉKHÁZ
NYÁRI NYITVATARTÁS:
MÁRCIUS 1-TŐL  
OKTÓBER 31 -IG  
naponta: 10:00-18:00 
Szünnap: hétfő, vasárnap

TERMŐÁG  
ALKOTÓMŰHELY 
A foglalkozásokat minden  
héten szombaton:  
9.30 és 12.00 között tartjuk.

Helyszín: Kisalagi Közösségi Ház  
(Fót, Béke u. 33.) Részvételi díj:  
1000 Ft/fő/alkalom 

PROGRAMAJÁNLAT  
PEDAGÓGUSOKNAK: 
Múzeumpedagógiai órák, foglalkozá-
sok  óvodás-, általános- és középisko-
lás csoportoknak.
 
Részletes tájékoztatás:
Kiss Eszter gyűjteménykezelő,  
múzeumpedagógus 
a (+36 27) 358 130 vagy  
a (+36 70) 331 9236 

PROGRAMOK PROGRAMOK

 
        

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

gyerek- és felnőtt 
koncertek; ügyességi 
játékok; arcfestés ; 

gyöngyfűzés; kézműves 
foglalkozások; 

vidámpark; 

Sok-sok meglepetés!  

Bővebb információ a 
következő lapszámban! 

Szervező: 
Fóti Közművelődési és 

Közgyűjteményi Központ 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Nevezési lap a főzőversenyre 

Fót, 2017. május 27. – Fóti Tó és környéke 

A csapat (család, baráti kör) neve:  

     
Kapcsolattartó neve, telefonszáma, e-mail címe:      

     
     
Kategóriák (a választott aláhúzandó): 

- bogrács étel 
- grill étel 
- reform étel 
 

Készíteni kívánt étel neve:  

 

A jelentkezők a főzőhelyeket 8-tól 9 óráig foglalhatják el. Tűzgyújtás: 9 
órakor. A zsűrinek 12.30 órától 13-ig kell leadni 1 adag ételt. A tálalást, a 
díszítést a zsűri külön pontozza. 
 

Fát minden résztvevő számára ingyenesen biztosítunk.  
 

A kipakolás után a gépjárművel kötelezően ki kell állni a rendezvény 
helyszínéről. 
 

A versenyre nevezési díj nincs!  

A jelentkezési lapot a fotimuvhaz@gmail.com e-mail címre kérjük 2017. 
május 12-ig eljuttatni, vagy a Vörösmarty Művelődési Házban leadni! 

Jegyek kaphatók elővételben a  
helyszínen 2900 Ft.
Helyszín: Vörösmarty Művelődési Ház
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Lisai kertbarát kör
(FÓT, DÓZSA GYÖRGY ÚT 12-14.)

Az én házam, az én kertem, az én városom

Mintha csak egy pillanat telt volna el azóta, hogy lázasan 
készülődtünk  legszebb ünnepünkre, a karácsonyra, és nem 
sokkal később, már vidám farsanggal búcsúztattuk a zord, 
téli hónapokat. 

És íme, végre megérkezett a várva várt napsütéses, madár-
csicsergős tavasz! A Somlyó hegyen téli álmukból feléb-
rednek a védett növények és állatok. A kék színű pillangó, 
a „fóti boglárka” is vidáman nyitogatja szárnyait. Az öreg 
molyhos tölgy rügyeket fakaszt a langyos, tavaszi napsü-
tésben. A kis gyíkok vidáman sütkéreznek a hegyoldalban, 
kedvelt élőhelyükön, ahogyan mi is szeretjük a környeze-
tünket, ahol mindennapjainkat éljük. Szeretjük az ottho-
nunkat, a szépen gondozott, virágos kertünket, ahol olyan 
kellemes érzés lepihenni munka után, és gyönyörködni a 
színpompás növényekben. Jó érzés leszakítani a pirosra 
érett paradicsomot, a friss újhagymát, a paprikát, ami a 
mi kis kertünkben termett. Jó érzés végigsétálni egy-egy 
virágos, parkkal övezett utcában, és belélegezni a virágok 
bódítóan édes illatát. Ilyen a mi kis városunk, ahol élünk, 
ahová mindennap szívesen jövünk haza a családunkhoz. Kis 
lépés az embereknek, hogy kevés munkával rendbe tegyék 
a házuk előtt az utcát, de nagy lépés a városnak az, hogy 
közösen széppé tesszük a környezetünket, melyet a ma-
gunkénak tekintünk, hiszen itt élünk. 

A növények ültetéséhez és gondozásához szívesen ad szak-
mai segítséget a nem régen megalakult Lisai Elek János 
Kertbarát Kör. A serdulte@freemail.hu email címen, vagy 
a Lisai Elek János Kertbarát Kör, 2151 Fót, Vörösmarty 
u. 43. postai címén szeretettel várjuk kérdéseiket, melyekre 
fiatal kertészmérnökök örömmel adnak hasznos tanácsot, 
tájékoztatást.

Végezetül meghívjuk a kedves Kertbarátokat a 2017. 
május 20-án /szombaton/  09.00 -15.00  között tartandó 
- Bihari Balázs előadásával egybekötött -  különleges, 
minőségi palánta-bemutatóra, illetve vásárra, amelyre 
mindenkit szeretettel várunk.

Serdült Erika Irén
Lisai Elek János Kertbarát Kör

Tisztelt Fóti lakosok!
Immár hagyományosan ebben az évben is szervezzük a 
„Legszebb konyhakertek” programot. Folyamatosan várjuk 
a jelentkezőket a megadott határidőig. Sokan ültetnek vete-
ményest, de bátortalanok, szerények nem mernek benevez-
ni. Mindenkit csak biztatni szeretnék, minden kert szép ha 
gondozott, csak más. 

Minden kert tükrözi a gazdája szeretetét, munkáját, merjük 
megmutatni.

Nincs veszteni való, nem jelent többlet munkát. Akik előző 
években indultak csak pozitív élményekkel gazdagodtak, 
természetesen idén is indulnak. Sőt óvodások, iskolások is 
egyre többen vállalják. Jelentkezés a hirdetményben mega-
dott helyeken található jelentkezési lappal, illetve a Városz-
szépítők facebook oldalán.

A Fóti Városszépítők nevében:  Gellai Katica

Környezetvédelmi  
Lakossági fórum
TISZTELT FÓTI LAKOSOK!
Tisztelettel meghívjuk Önöket Fót Város Önkormányza-
tának Képviselő-testülete 2017. május 17. napján 17.00 
órakor (szerda) tartandó Környezetvédelmi Lakossági 
fórumára.

A Lakossági fórum helye: Művelődési Ház  
Szalkai terem (2151 Fót, Vörösmarty tér 3.)

Bartos Sándor s.k. polgármester

Szelektív hulladék-
gyűjtési rend
TISZTELT FÓTI LAKOSOK!
Tisztelettel felhívom szíves figyelmüket, hogy településün-
kön 2017. április elejétől – az előző évekhez hasonlóan – 
változik a szelektív gyűjtés rendje, mivel a Zöld Híd Régió 
Kft. átáll a kétműszakos munkarendre.

Az idei évben a zöldhulladékok gyűjtése először 2017. 
április 4-én lesz, majd ezt követően a páros heteken foly-
tatódik, így április 18-án, május 2-án, május 16-án, május 
30-án és így tovább. Ezzel együtt a zsákos szelektív hulla-
dékok begyűjtése az egész településen a páratlan heteken 
történik, így április 11-én, április 25-én, május 9-én, május 
23-án és így tovább.

Egyúttal felhívom szíves figyelmüket, hogy 2017. április 
22-én és május 13-án lesz Fóton a LOMTALANÍTÁS.

Kárpáti Gábor s.k.közbiztonsági- és  
hulladékgazdálkodási referens

AKTUÁLIS
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Sírhely hosszabbítás
FELHÍVÁS
Felhívjuk mindazok figyelmét, akinek a hozzátartozója a 
Fót-Kisalagi köztemetőben 1986. és 1992. között lett elte-
metve, hogy szíveskedjenek a sírhelyet újra váltani.  
A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. trv. 
alapján a nyugvási idő letelte után a sírhely újra váltható. 
Megszűnik a rendelkezés jog gyakorlása, ha a használati  
idő meghosszabbítás hiányában lejár. 

A sírhely felett az rendelkezik, aki megváltotta. Több 
azonos jogállású örökös esetén – ellenkező megállapodá-
suk hiányában – a rendelkezési jog kizárólag együttesen 
gyakorolható.

Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. – Kegyeleti Szolgálata
2151. Fót Malom u. 1., tel: 70/3738-640
Hosszabbítás: hétfő-csütörtök: 8,00-14,00 óra között,  
péntek 8,00-12,00 óra között

A szabadtéri tűzgyúj-
tás és a tűzmegelőzés 
szabályai
Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 51/2014. 
(XII.5.) BM rendelet (a továbbiakban: új OTSZ) 2015. már-
cius 5. napján lépett hatályba, amelynek értelmében többek 
között megváltoztak a szabadtéri tűzgyújtás szabályai is.

SZABADTÉRI TŰZGYÚJTÁS SZABÁLYAI
- Általában tilos szabadtéren égetni, kivéve ott, ahol azt 
jogszabállyal, külön meghatározott esetekben és feltételek-
kel megengedik;
- Belterületen csak abban az esetben lehet növényi hulladé-
kot égetni, ha azt önkormányzati rendelet megengedi;
Fót belterületén a kerti hulladékok égetését a települési 
környezet védelméről szóló 43/2016. (X.27.) önkormányzati 
rendelet szabályozza az alábbiak szerint.
„2. § (1) Avart és kerti hulladékot lehetőleg komposztálással 
kell hasznosítani. A kerti hulladék elégetésére csak akkor 
kerülhet sor, ha más újrahasznosítási lehetőség nem alkal-
mazható. 
(2) Avart és kerti hulladékot csak úgy szabad égetni, hogy az 
emberi egészséget és a környezetet ne károsítsa, a lakókör-
nyezetet ne zavarja, az égetés hősugárzása kárt ne okozzon. 
A füstképződés mérséklése érdekében a kerti hulladék csak 
száraz állapotban égethető. 
(3) Az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat más kom-
munális illetve ipari eredetű hulladékot.
(4) A település belterületén kerti hulladék kizárólag októ-
ber 1-től a következő év április 30-ig terjedő időszakban 
égethető. 
(5) Nem égethető kerti hulladék:
a) vasárnap és ünnepnapokon
b) Közterületen

c) Szeles vagy ködös, erősen párás időben
d) Egészségügyi-, szociális-, gyermek-, ifjúsági-, nevelé-
si- és oktatási intézmények, nyitott sportlétesítmények és 
egyházi intézmények 100 méteres körzetében azok műkö-
désének időtartama alatt.
(6) A szabadban tüzet gyújtani, tüzelőberendezést használni 
csak úgy lehet, hogy az környezetére tűz- vagy robbanásve-
szélyt ne jelentsen.
(7) A szabadban a tüzet és üzemeltetett tüzelőberendezést 
őrizetlenül hagyni nem szabad, veszély esetén (vagy ha arra 
szükség nincs) a tüzet azonnal el kell oltani.
(8) A tüzelés, a tüzelőberendezés használatának helyszínén 
olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétbe helyez-
ni, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg a 
tűz eloltható.
(9) A hatóságilag elrendelt általános tűzgyújtási tilalom alól 
e rendelet nem ad felmentést.”

- Előzetesen engedélyeztetni kell a tűzvédelmi hatósággal 
a külterületen lévő, lábon álló növényzet, tarló, illetve a 
növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék 
szabadtéri égetését;
- Továbbra is megengedett a kerti grillezés és a tűzön törté-
nő sütés-főzés a tűz állandó felügyelete mellett;
- Tűzgyújtási tilalom esetén az érintett területen akkor sem 
megengedett a tűzgyújtás, ha azt egyébként más jogszabály 
megengedi;
- A szabadtéri tűzgyújtás feltételeit az Országos Tűzvédelmi 
Szabályzat tartalmazza;
- Jogszabálytól eltérő vagy hatósági engedély hiányában 
végzett tűzgyújtási tevékenység tűzvédelmi bírságot von 
maga után!

Kérelem benyújtásával kapcsolatos szabályok
Külterületen ún. irányított égetést végezhet az ingatlan 
tulajdonosa, használója a tűzvédelmi hatóság (Pest Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Vác Katasztrófavédelmi 
Kirendeltség; 2600 Vác, Szilassy u. 6-10.; 06-27-314-005) 
engedélyével, maximum 10 ha egybefüggő területen! Az 
engedélyre irányuló kérelmet az égetés tervezett időpontját 
megelőző 10. napig be kell nyújtani a területileg illetékes 
tűzvédelmi hatósághoz, amelyet a hatóság a kérelem beér-
kezésétől számított 5 munkanapon belül bírál el.

A kérelemnek tartalmaznia kell:
- a kérelmező nevét és címét,
- az égetés pontos, földrajzi koordinátákkal vagy helyrajzi 
számmal megadott helyét,
- az égetés megkezdésének és tervezett befejezésének idő-
pontját (év, hónap, nap, óra, perc),
- az irányított égetés indokát,
- az égetéssel érintett terület nagyságát,
- az égetés folyamatának pontos leírását,
- az égetést végző személyek nevét, címét,
- az égetés felügyeletét biztosító személy nevét és címét, 
mobiltelefonszámát,
- a tűz továbbterjedésének megakadályozására tervezett 
intézkedéseket és
- a helyszínen biztosított, a tűz továbbterjedésének meg-
akadályozására készenlétben tartott eszközök felsorolását.

Az égetés során a tűz nem hagyható őrizetlenül, valamint 
az égetés befejezése után a helyszínt át kell vizsgálni, és a 
parázslást vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal meg 
kell szüntetni.

Tarló, lábon álló növényzet, avar és egyéb növényi hulladék 
égetése során követendő szabályok

Az irányított égetés esetén a tarlót minden oldalról felgyúj-
tani, továbbá lábon álló gabona mellett tarlót égetni tilos! A 
tarlót égetés előtt 3 méter szélességben körül kell szántani, 
vadriasztást kell tartani, a fasorok védelme érdekében 6 
méteres védősávot kell szántással biztosítani. Amennyiben 
10 ha-nál nagyobb területen szükséges tarlót égetni, az csak 
és kizárólag szakaszosan végezhető. A tarló égetése során 
tűzoltásra alkalmas kéziszerszámokat, megfelelő létszámú, 
kioktatott személy jelenlétét kell biztosítani, és legalább egy 
traktort ekével a helyszínen készenlétben kell tartani!

A TŰZMEGELŐZÉS ÉRDEKÉBEN
A vasút és a közút mindkét oldalán, annak kezelője köteles 
a szélső vasúti vágánytengelytől mérve legalább 4 méter 
széles, a közút szélétől legalább 3 méter széles védősávot 
kialakítani, amelyet az aljnövényzettől, gallytól tisztán kell 
tartani. Tisztán tartásáról a védősávval érintett terület tulaj-
donosa, kezelője, haszonbérlője köteles gondoskodni.

A szabadtéren keletkező tűzesetek kapcsán, a tűzvédelmi 
szabály megszegése esetén a tűzvédelmi hatóság tűzvédelmi 
bírságot szabhat ki, amelynek mértéke 100.000,- Ft-tól 
3.000.000,- Ft-ig terjedhet.

Kárpáti Gábor s.k.

Kérjük támogassa a 
Fóti Polgárőr Egyesü-
letet adója 1%-ával
A felajánlásokat a következő számlaszámra várjuk: 

10402197-50526549-56781003
Köszönjük szépen

Kitavaszodott…  visszavonhatatlanul 
Ilyenkor az emberekben megindul a tettrekészség, 
szépíteni vágyás, kertészkedés, rendezgetés.
Mi is szépíteni vágyunk a közvetlen környezetünket, 
ezért

2017. április 17-28-ig
a Földünk napját  
ünnepelve
várjuk az ünnepelni vágyó óvodai, iskolai, lakóközösségek 
és munkahelyi csoportokat, akik a közterületeinket tisz-
tábban, virágosabban szeretnék látni és ezért hajlandóak 
lennének tenni is.
Az összegyűjtött szemeteket a Kft dolgozói elszállítják.

Az őszi várostakarításnál a Fóti Ökumenikus Általános 
Iskola 6. a osztálya és a Népművészeti Szakközépiskola 
diákcsoportja nyerte el az ajándék 2-2 db facsemetét. Kö-
szönjük a munkájukat és ezúton is gratulálunk!

Csoportok előjelentkezését:
- a Fóti Közszolgáltató Kft FB oldalán;
- vagy a +36/70-332-3110-es  telefonszámon várjuk.
Tegyünk együtt városunk, Földünk szebbé tételéért!

Segítség az időseknek
Az S.O.S. Gyermek Alapítvány célja a Fóton élő, segítségre 
szoruló gyermekek támogatása. Az alapítvány tagjai nem 
kizárólag a gyermekeket támogatják, hanem alábbi képeink 
tanulsága szerint az idősek felé is kifejezik szolidaritásukat. 
A közelmúltban az Egyesített Szociális és Egészségügyi In-
tézményben jártak két alkalommal, ahol hallókészülékeket 
osztottak ki az  idősek részére, majd vendégül látták őket a 
kertben főzött vadpörkölttel.
Az eseményen részt vett Bartos Sándor polgármester és 
a Fóti Közös Önkormányzati Hivatalmeghívott vendégei, 
valamint a képviselők közül Koncz János az események 
főszervezője, Takács István és Merkwart Krisztián is, akik 
az étel készítésében is aktívan kivették részüket.

AKTUÁLISAKTUÁLIS
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A Fóti Közművelődési és Közgyűjteményi  Központ az alábbi NAPKÖZIS (8-16 óráig) 
TÁBOROKAT hirdeti meg az iskolás (6-14 éves) korosztály számára:

A táborok mindegyikét pedagógus szakember vezeti. Tematikus foglalkozások, 
kirándulások, sok játék! A táborok maximum létszáma: 25 fő

IDŐPONT
június 19-24.
június 19-24.
június 26-30.
június 26-30.
június 26-30.
július   3-7.
július   3-7.
július   3-7.
július 10-14.
július 17-21
július 24-28.
július 24-28.

TÁBOR
Fóti Vakációtábor
Gyöngymánia - gyöngyfűző tábor
Fóti Vakációtábor
Németh Kálmán nyomában
Sakk tábor
Fóti Vakációtábor
Németh Kálmán nyomában
Sakk tábor
Fóti Vakációtábor
Néptánc tábor
Muharay Színpad tábora
Gyöngymánia- gyöngyfűző tábor

HELYSZÍN
Vörösmarty Művelődési Ház
Vörösmarty Művelődési Ház
Vörösmarty Művelődési Ház
Kisalagi Közösségi Ház
Vörösmarty Művelődési Ház
Vörösmarty Művelődési Ház
Vörösmarty Művelődési Ház
Vörösmarty Művelődési Ház
Vörösmarty Művelődési Ház
Vörösmarty Művelődési Ház
Vörösmarty Művelődési Ház
Vörösmarty Művelődési Ház

Napközis Táborok időpontjai

TÁBOROK

I. TURNUS NAGYOKNAK 
(leendő 7-12. osztályosok):  
június 26 - 30-ig.

II. TURNUS KICSIKNEK, 
(leendő1-6. osztályosok):  
július 3 - 7-ig.

Érdeklődni és jelentkezni lehet:
Kiss Eszter: (+36 27) 358 130, (+36 70) 331 9236
MEGEMLÉKEZÉS 
Csöndes megemlékezést tartunk 2017. 04. 27-én 
Németh Kálmán szobrászművész halálának 38. év-
fordulóján a Fóti Római Katolikus temetőben.Talál-
kozunk 17:30-kor Németh Kálmán és felesége  
Edit néni sírjánál.

VII. NÉMETH KÁLMÁN 
NYOMÁBAN ALKOTÓ-
TÁBOR 2017.
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Fót Város Önkormányzat (2151 Fót, 
Vörösmarty tér 1.) kétfordulós, nyílt 
pályázati felhívása az önkormányzat 
tulajdonában álló, Fót 1617 hrsz-ú 
belterületi ingatlan értékesítésére 

Fót Város Önkormányzat (2151 Fót, 
Vörösmarty tér 1.), mint kiíró (továb-
biakban: Kiíró) pályázatot hirdet az 
ingatlan-nyilvántartásba, Fót 1617 hrsz. 
alatt felvett, kivett lakóház, udvar mű-
velési ágba tartozó, per- és tehermen-
tes, KEL-2 építési övezetbe tartozó, a 
természetben a 2151 Fót, Kossuth Lajos 
u. 40. alatti, 345 m2 alapterületű, 94,4 
m2 földszint + 24,2 m2 pince = 118,6 m2 
összterületű felépítménnyel rendelke-
ző ingatlanának pályázat útján történő 
értékesítésére.
Az ingatlanon lévő építmény hosz-
szú éveken át melegkonyhás vendég-
látó egységként működött, legutóbbi 
hasznosításakor pizzéria volt. Az öt éve 
üresen álló, felújítandó ingatlan az ösz-
szes közművel rendelkezik.

Fót Város Önkormányzata a pályázatot 
kétfordulós, nyílt eljárásban folytat-
ja le. A pályázatokat név aláírással le-
het benyújtani. Az irányadó eladási ár 
összege: bruttó 16 700 000.-Ft (azaz 
bruttó tizenhatmillió-hétszázezer fo-
rint.)
• A pályázaton részt vehet minden cse-
lekvőképes természetes személy, jogi 
személy illetve jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezet, aki/amely be-
tartja jelen kiírásban foglalt feltételeket 
és nem esik tulajdonszerzési korláto-
zás alá.

• A pályázat nyertese a legmagasabb vé-
telár ajánlatot tevő, érvényes pályázatot 
benyújtó pályázó lesz.
• A pályázatokat írásban, cégjelzés nél-
küli zárt borítékban, öt példányban 
kell benyújtani, megjelölve az eredeti 
példányt. A zárt borítékon kérjük fel-
tüntetni: „Pályázat a Fót 1617 hrsz. alatti 
ingatlan megvásárlására.”
• A pályázatokat személyesen vagy pos-
tai úton, a pályázó aláírásával, magyar 
nyelven kell eljuttatni, oly módón hogy 
azoknak 2017. május 12. 10.00 óráig kell 
beérkezniük a Fóti Közös Önkormány-
zati Hivatalhoz (2151 Fót, Vörösmarty 
tér 1.) (Iktató iroda)
• A pályázó ajánlati kötöttsége akkor 
kezdődik, amikor az ajánlatok benyúj-
tására nyitva álló határidő lejárt és a 
vagyontárgyra vonatkozó szerződés 
megkötéséig fennáll.
• A pályázatok elbírálását követően az 
adásvételi szerződést a vevő a pályá-
zat kötöttségének lejárta előtt köteles 
megkötni. Amennyiben e kötelezett-
ségének nem tesz eleget, a szerződés-
kötés jogát elveszíti és arra Fót Város 
Önkormányzata jogosult ismételten 
pályázati felhívást közzétenni és annak 
eredményétől függően adásvételi szer-
ződést kötni.
• Az adásvételi szerződés megkötése-
kor a vételár 10 %-ának megfelelő fog-
laló összeg megfizetése, a fennmaradó 
vételár megfizetése egy összegben, az 
adás-vételi szerződés aláírásától szá-
mított 30 napon belül, Fót Város Ön-
kormányzata számlájára, átutalással 
történik. A teljesítés, az összeg a szám-
lán való megjelenésének időpontja. 

Amennyiben a vételár vagy annak egy 
része fenti határidőn belül nem kerül 
kiegyenlítésre, úgy a szerződéstől az 
Önkormányzat jogosult elállni, a kifi-
zetett vételár a foglaló kivételével visz-
szajár.
• A nyertes pályázót terhelik az ingatlan 
mérőóráikkal ellátásának és a hálózat-
ba való visszakapcsolásának költségei. 
A földhivatali nyilvántartáson való át-
vezetést a vételár teljes kiegyenlítése 
után lehet kezdeményezni.
• A pályázó a szerződéskötésig köteles 
titokban tartani a pályázaton való rész-
vételét, az általa beadott pályázatnak az 
adatait, vagy ajánlata visszavonásának 
tényét, illetve ajánlata tartalmát.
• A kiíró irányár alatti árat nem fogad 
el. Az irányár alatti áron beadott pályá-
zat érvénytelen.
• Tulajdoni hányadra pályázatot be-
nyújtani nem lehet, az ilyen pályázat 
érvénytelen.
• Kiíró fenntartja jogát, hogy érvényes 
ajánlatok esetén is a pályázatokat ered-
ménytelennek minősítse, és egyik pá-
lyázóval se kössön szerződést.
• A pályázaton értékesítendő Fót 1617 
hrsz-ú ingatlan per- és tehermentes.
A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell 
a pályázó részletes és jogilag kötelező 
erejű nyilatkozatát, különösen:
a) a pályázó nevét, címét, adatait,
b) a megajánlott bruttó vételárat
c) nyilatkozatot a pályázati feltételek 
elfogadásáról
d) bankgaranciát az általa ajánlott vé-
telár rendelkezésre állásáról
e) nyilatkozatot az ajánlati kötöttségről
f) nyilatkozat arról, hogy pályázó min-

den külön engedély nélkül jogosult 
Magyarországon ingatlant szerezni és, 
hogy a pályázó ingatlanszerzési képes-
sége korlátozva nincs.
g) nyilatkozatot annak tudomásul vé-
teléről, hogy az ellenszolgáltatás ösz-
szegének nyilvánosságra hozatalát nem 
tilthatja meg
h) szervezet pályázata esetén a pályá-
zatnak tartalmaznia kell az aláírási 
címpéldányt és arról való nyilatkoza-
tot, hogy a szervezet átlátható szerve-
zet

Az ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlat-
tevő szerződés-tervezetet is csatoljon 
pályázatához.
A pályázatok felbontásának helye és 
ideje:
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal, 
Városfejlesztési és –üzemeltetési Osz-
tály 51. számú iroda (2151 Fót, Vörös-
marty tér 1.) 2017. május 12. 11.00 óra
A pályázatok elbírálásának időpontja:
A pályázat lezárultát követő első rendes 
Képviselő-testületi ülés.
A pályázatokat bizalmasan kezeljük!
Az ingatlannal kapcsolatos informáci-
ókért felelős személyek:
Szántóné János Ildikó városfejlesztési 
és -üzemeltetési osztályvezető, Szente 
László vagyongazdálkodási ügyinté-
ző, Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
(2151 Fót, Vörösmarty tér 1.) Tel: 06-
535-365/131
Az ingatlan megtekintésének időpont-
jai:
Az ingatlan - előzetes telefonos egyez-
tetés után, - a helyszínen megtekinthe-
tő: 2017. május 10. napjáig munkana-
pokon, hivatali ügyfélfogadási időben. 
Kapcsolattartó személy: Szente László 
vagyongazdálkodási ügyintéző. 
Telefonszám: 27/535-375-131 mellék.
Az ingatlan átadása:
A pályázatok elbírálását követően, az 
adás-vételi szerződés megkötésének 
időpontjában történik.

Fót, 2017. március 30.
Bartos Sándor polgármester

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓ
Fót Város Önkormányzat (2151 Fót, 
Vörösmarty tér 1.) tulajdonában álló, 
Fót 1617 hrsz-ú belterületi ingat-
lan értékesítésére kiírt kétfordulós, 
nyílt pályázati felhívásához
Az ingatlan adatai:
- helyrajzi szám: Fót, 1617
- területe: 345 m2
- művelési ág: kivett lakóház, udvar
- tulajdonos: 1/1 tulajdoni hányadban 
Fót Város Önkormányzata  
(2151 Fót, Vörösmarty tér 1.) 
- törzsszám: 15731096
- feljegyzések, terhelések: feljegyzést 

nem tartalmaz, teher- és permentes
- övezeti besorolása: KEL-2 építési 
övezet
Az irányadó eladási ár összege: bruttó 
16.700.000.- (azaz bruttó Tizenhatmil-
lió-hétszázezer forint.)A kiíró irány-
ár alatti árat nem fogad el. Az irányár 
alatti áron beadott pályázat érvényte-
len. Ajánlat csak az adott ingatlan teljes 
területére adható be, alternatív ajánlat 
nem tehető.
A részletes tájékoztatóttitoktartási nyi-
latkozat ellenében lehet átvenni. Ennek 
aláírása után kapja meg a pályázó a 
részletes kiírást.

Az ingatlanra a Magyar Államnak a 
nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CX-
CVI. törvény 14. § (2)szerint „Helyi ön-
kormányzat tulajdonában lévő ingatlan 
értékesítése esetén - a (3) bekezdésben 
foglalt kivétellel - az államot minden 
más jogosultat megelőző elővásárlási 
jog illeti meg.”
A kiíró pályázati biztosítékként 
1.000.000.-Ft, azaz egymillió forint 
foglaló megfizetését köti ki. A foglalót a 
döntésről történő tájékoztatás kézhez-
vételétől számított 3 napon belül kell a 
Fót Város Önkormányzata 11784009-
15731096 számlájára átutalással telje-
síteni. Az átutaláson fel kell tüntetni: 
1617 hrsz foglaló. Amennyiben a fogla-
ló fenti határidőn belül nem kerül ki-
egyenlítésre, úgy a szerződés megköté-
sétől a Kiíró elállhat.
A vételár, mint főkötelezettség biztosí-
tására a Kiíró mellékkötelezettségként 
bankgarancia felmutatását írja elő.

A biztosítékot a pályázati felhívás visz-
szavonása, az ajánlatok érvénytelensé-
gének megállapítása esetén, illetőleg, 
ha a szerződéskötés a kiíró oldalán fel-
merült okból hiúsul meg, a pályázatok 
elbírálása után – az Önkormányzat va-
gyonáról és egyes vagyontárgyak feletti 
tulajdonosi jogok gyakorlásának sza-
bályairól szóló 12/2013.(III.20.)önkor-
mányzati rendelet (továbbiakban: Va-
gyonrendelet) 4. számú melléklet 13.3 
pontban foglalt kivételektől eltekintve 
– vissza kell adni.
Nem jár vissza a biztosíték, ha a pályá-
zati kiírás szerint a megkötött szerző-
dést biztosító mellékkötelezettséggé 
alakul át, továbbá akkor sem, ha az 
ajánlattevő az ajánlatok értékelése előtt 
az ajánlatát visszavonja, az ajánlati kö-
töttség időtartama alatt ajánlatát visz-
szavonta, vagy a szerződés megkötése 
neki felróható vagy az ő érdekkörében 
felmerült más okból hiúsult meg. Ezt a 
rendelkezést megfelelően alkalmazni 
kell akkor is, ha a pályázó a benyújtásra 
nyitva álló határidő lejárta előtt vonta 
vissza ajánlatát.

Ajánlatok felbontásának helye, idő-
pontja: 
- Fóti Közös Önkormányzati Hivatal, 
Városfejlesztési és -üzemeltetési Osz-
tály 51. számú iroda  (2151 Fót, Vörös-
marty tér 1.)
2017. május 12. 11.00 óra
- a pályázatok bontásánál jelen lehet-
nek: a határidőben beérkezett pályáza-
tok felbontása nyilvános. Az ajánlatok 
nyilvános felbontásakor a Kiíró illetve 
képviselője, a Kiíró által meghívott sze-
mélyek valamint az ajánlattevők illetve 
meghatalmazottjai lehetnek jelen.
- a pályázat elbírálására Fót Város Ön-
kormányzatának Képviselő-testülete 
jogosult.
- a Kiíró bírálati szempontként a vétel-
ár összegét határozza meg. A kétfordu-
lós pályázat nyertese a II. fordulóban 
legmagasabb vételár ajánlatot tevő, 
érvényes pályázatot benyújtó pályázó 
lesz. 
- Az ajánlattevő meghatalmazottja az 
eljárás minden szakaszában köteles 
közokirattal vagy teljes bizonyító ma-
gánokirattal igazolni képviseleti jogo-
sultságát, illetve annak mértékét.

- A pályázat lezárultát követően a pá-
lyázókat 2017. június 30. napjáig írás-
ban értesítjük.
- A pályázat kiírása Fót Város Önkor-
mányzat Képviselő-testületének Va-
gyonrendelete alapján készült.
- Mellékletek:  
1. számú melléklet: az ingatlan tulajdo-
ni lapja
2. számú melléklet: az ingatlan digitális 
térképe
3. számú melléklet: Pályázati ajánlat 
(felolvasólap)
4. számú melléklet: nyilatkozatminta a 
pályázati feltételek elfogadásáról
 5. számú melléklet: nyilatkozatminta 
az ajánlati kötöttségről
6. számú melléklet: nyilatkozatminta 
az ingatlanszerzési képességről
7. számú melléklet: nyilatkozatminta a 
vételár nyilvánosságra hozataláról
 8. számú melléklet: nyilatkozatminta a 
Vagyonrendelet ismeretéről
9. számú melléklet: nyilatkozatminta a 
titoktartásról 

- A földrészletek Fót Nagyközség Helyi 
Építési Szabályzatáról szóló 13/2001. 
(VII. 13.) számú rendelete (további-
akban: HÉSZ) alapján KEL-2 építési 
övezetbe tartozik. A beépítési mód ol-
dalhatáron álló, az előkert mérete az 
utcában kialakult rend szerint. 

- A pályázatokat írásban, zárt boríték-
ban, öt példányban kell benyújtani, 

Pályázati felhívás
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megjelölve az eredeti példányt. A zárt 
borítékon kérjük feltüntetni: „Pályázat a 
Fót 1617 hrsz. alatti ingatlan megvásár-
lására. ” Az ajánlati példányokon egyér-
telműen meg kell határozni az eredeti 
példányt. Ha a több példányban benyúj-
tott ajánlatok között eltérés van, úgy az 
eredeti példány az irányadó.

II. Forduló 
(megtartására csak egynél több érvényes 
ajánlat benyújtása esetén kerül sor) 
A versenytárgyalás két vagy több ütem-
ben történik, mindaddig amíg csak egy 
ajánlattevő marad versenyben!
A II. fordulóban a kiírás feltételei nem 
változnak.
Az érvényes pályázatot benyújtó min-
den ajánlattevő meghívást kap a II. for-
dulóban való részvételre. 
Érvénytelen az ajánlat, ha
a) olyan ajánlattevő nyújtotta be, ame-
lyik (aki) nem jogosult részt venni a pá-
lyázaton,
b) az ajánlatot a kiírásban meghatáro-
zott, illetve a szabályszerűen meghosz-
szabbított határidő után nyújtották be,
c) az ajánlat nem felel meg a pályázati ki-
írásban, a jogszabályokban valamint a je-
len eljárási rendben foglaltaknak,
d) biztosíték adási kötelezettség esetén a 
biztosítékot az ajánlattevő nem bocsátot-
ta, vagy nem az előírtaknak megfelelően 
bocsátotta a kiíró rendelkezésére,
e) ajánlati árat (díjat) nem egyértelműen 
határozza meg, vagy más ajánlatához köti.

Az érvénytelen ajánlatot úgy kell tekin-
teni, mintha az érintett pályázó nem tett 
volna ajánlatot az adott pályázati eljárás 
keretében. Az ajánlat érvénytelensége a 
pályázat érvényességét nem érinti.
Az érvénytelenség csak úgy állapítható 
meg, ha az ajánlatot a jegyző bevonásá-
val minősítették ilyennek.
A versenytárgyalás kezdő ára az érvé-
nyesen benyújtott legmagasabb összegű 
pályázat ajánlati összege.
A versenytárgyalás megtartásának külö-
nös szabályai: 
a) Az Önkormányzat a versenytárgyalást 
az eljárás bármelyik szakaszában fel-
függesztheti, elhalaszthatja, vagy teljes 
egészében megszüntetheti, ha a verseny 
tisztaságát kérdésessé tevő
körülményt tapasztal. Ennek valódisá-
gát a hivatal nem köteles bizonyítani. 
b) Ha a versenytárgyaláson csak egy 
részt venni jogosult jelenik meg, akkor 
az Önkormányzat szabadon dönt arról, 
hogy a versenytárgyalást eredményte-
lennek nyilvánítja, vagy az egyedüli je-
lentkezőt a kikiáltási árral nyertesnek 
hirdeti ki. 
A versenytárgyalás menete: 
a) Megjelentek köszöntése. 

b) A részvételi jogosultságot igazoló do-
kumentumok, nyilatkozatok ellenőrzése  
c) Sorszámok kiosztása a jogosultak ré-
szére (a számok kiosztása a résztvevők 
neveinek ábécé sorrendbe történő állí-
tásával történik). 
d) A versenytárgyalás lebonyolítása. Az 
ajánlattétel a levezető irányításával szó-
ban történik, a következő eljárási rend-
ben: 

Az ajánlattétel a levezető irányításá-
val folyamatosan, megszakítás nélkül 
történik. Szünet kérésére, konzultáci-
óra közben nincs lehetőség. A levezető 
bemondja a megtehető ajánlataktuális 
összegét, az ajánlattevők pedig a sor-
szám felmutatásával teszik meg nyilat-
kozatukat. Aki nem tartja fel sorszámát, 
a további versenybőlkiesik és köteles 
azonnal elhagyni a tárgyaló termet. 
Amennyiben az utolsó ütemben nem 
születik új ajánlat, úgy a megelőző ütem 
alapján dönt a nyertes pályázatról Fót 
Város Önkormányzata Képviselő-tes-
tülete. Egyforma ajánlat esetén a Képvi-
selő-testület szabadon dönt a legmaga-
sabb egyenlő összegű ajánlatok között a 
nyertes pályázatról.

A versenytárgyaláson az ajánlatok 
100.000.-forintos lépcsőkben, felfelé 
történhet.

A pályázó ajánlati kötöttsége – ha a pá-
lyázati kiírás másként nem rendelkezik 
– akkor kezdődik, amikor az ajánlatok 
benyújtására nyitva álló határidő lejárt.

A pályázó ajánlatához az adott vagyon-
tárgyra vonatkozó szerződés megkö-
téséig kötve van. Az ajánlati kötöttség 
megszűnik, ha a kiíró az ajánlati kö-
töttség időtartama alatt a pályázatot 
eredménytelennek minősíti.

Az ajánlattevő nem igényelhet térítést 
a kiírótól az ajánlata kidolgozásáért. A 
pályázat elkészítésével és a pályázaton 
való részvétellel kapcsolatos költsé-
gek az ajánlat érvényességétől illetve a 
pályázat eredményességétől függetle-
nül az ajánlattevőt terhelik. Az ajánlati 
biztosíték után az ajánlattevő kamatot 
nem számíthat fel és nem igényelhet. 

A szerződést a pályázat eredményének 
kihirdetése után a lehető legrövidebb 
időn belül meg kell kötni.
Ha a pályázat nyertesével a szerződés 
megkötése meghiúsulna, vagy a szer-
ződés aláírása után a nyertes a szer-
ződést nem teljesíti, és ezért a kiíró a 

szerződéstől elállt, úgy a kiíró jogosult 
a soron következővel szerződést kötni, 
vagy új pályázatot kiírni. Az ajánlatte-
vők kötelmei ebben az esetben is érvé-
nyesek.

Bartos Sándor
polgármester

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Fót Város Önkormányzata (2151 Fót, 
Vörösmarty tér 1.) egy fordulós nyílt 
pályázati felhívása az önkormányzat 
tulajdonában álló 2151 Fót, Vörös-
marty tér 5. szám alatti, 1124/2 hrsz. 
alatt felvett ingatlanon található 649 
m2 alapterületű helyiségcsoport bér-
beadására

1./ Az ajánlatkérő megnevezése:  
Fót Város Önkormányzatának  
Képviselő-testülete.
2./ Az ajánlatkérő székhelye:  
2151 Fót Vörösmarty tér 1.
3./ Az ajánlatkérő képviselője: 
Bartos Sándor polgármester
4./ Az ajánlatkérő egyéb adatai:  
Tel/fax: 27/535-375, 27/358-232.

5./ A felújítandó és bérletbe adni kívánt 
helyiség megnevezése:
1124/2 hrsz-ú, 2151 Fót, Vörösmarty tér 
5. szám alatt található kivett „áruház” 
megnevezésű ingatlan 649 m2 alapte-
rületű volt ABC része, valamint az ahhoz 
kapcsolódó 200 m2 külső tárolók és 
1775 m2-es telekrész.

6./ A bérbe adni kívánt helyiség címe: 
2151 Fót, Vörösmarty tér 5.

7./ A bérbe adni kívánt bérlemény:
bérlemény alapterülete: 649 m2
bérleményhez tartozó külső tárolók  
(2 db): 200 m2
bérleményhez tartozó földterület:  
1.775 m2

8./ A bérbe adni kívánt bérlemény egyéb 
műszaki jellemzői:
A bérlemény önálló közüzemi mé-
rőórákkal ellátott (víz, gáz, villany) egye-
di (radiátoros) fűtésmód, szociális helyi-
ségekkel rendelkezik, közepes műszaki 
állapotú, a teherforgalom az udvari ol-
dalról biztosított.

9./ Az Ajánlatkérő által, a bérlet tárgyá-
ban meghatározott lényeges szerződé-
ses rendelkezések:
9.1./ A bérbeadás tervezett időtartama: 
egy év határozott idő, amely hosszabbít-
ható.
9.2./ A nyertes pályázó a bérleti szerződés 
megkötésekor a helyiség bérletével kap-
csolatos fizetési kötelezettségeinek telje-
sítésének biztosítására, háromhavi nettó 

bérleti díjjal megegyező mértékű óvadé-
kot köteles a bérbeadónak megfizetni.
9.3./ Ajánlattevő pályázati biztosíték 
megfizetését nem írja elő.

10./ Az ajánlatok értékelésének szem-
pontja: 
10.1./ Az Ajánlatkérő tájékoztatja az 
Ajánlattevőket arról, hogy a jelen aján-
lattételi felhívás tárgyát képező bérle-
mény hasznosítása tekintetében nyertes 
ajánlattevő: a legmagasabb összegű havi 
bérleti díjat ajánló (nettó Ft + vonatkozó 
jogszabály szerinti ÁFA bontásban).
Az Ajánlatkérő tájékoztatja az Aján-
lattevőket arról, hogy a bérleményre 
benyújtott ajánlatokban a havi bérleti 
díj meghatározásánál legalacsonyabb 
összegként élelmiszerbolt céljára tör-
ténő bérbevételi ajánlat esetén nettó 
360.000,-Ft (azaz háromszázhatvanezer 
forint nettó összeg + vonatkozó jogsza-
bály szerinti ÁFA), más célú hasznosítás 
esetén nettó 400.000,- Ft (azaz: négy-
százezer forint nettó összeg + vonatkozó 
jogszabály szerinti ÁFA) havi bérleti díj 
jelölhető meg.
Az Önkormányzat 15%-os bérleti díj-
kedvezményt biztosít annak a nyertes 
Ajánlattevőnek, aki a bérleményben 
kiskereskedelmi élelmiszerbolt üzemel-
tetését vállalja.

Ajánlatkérő tájékoztatja továbbá az 
Ajánlattevőket, hogy a bérleti díj összege 
a KSH által közzétett infláció százaléká-
val emelkedik évente.
10.2./ Az Ajánlatkérő felhívja az Ajánlat-
tevő figyelmét arra, hogy az általa kidol-
gozandó ajánlatában meg kell jelölnie:
- az ajánlat tárgyát képező bérleményt,
- az ajánlat tárgyát képező bérlemény 
bérletére ajánlott ellenértékét (bérleti díj 
havi mértékét, nettó forint + vonatkozó 
jogszabály szerinti ÁFA bontásban), to-
vábbá
- ajánlott bérleti díj emelésével össze-
függő befektetői javaslatát, 
- a bérlő által fontosabbnak tartott (bér-
leti) szerződéses rendelkezéseket, szer-
ződéses vállalásokat.
10.3./ Az Ajánlattevő ajánlatához a be-
nyújtási határidő lejártától számított 60 
(azaz hatvan) napig kötve van, kivéve, ha 
a kiíró ezen időponton belül a jelen pá-
lyázati felhívás részeként kiírt pályáza-
tot eredménytelennek minősíti.

11./ Az ajánlat benyújtásának módja, sza-
bályai: 
11.1./ Az Ajánlattevő ajánlatát zártan, cég-
jelzéssel ellátott borítékban, Bartos Sán-
dor polgármesternek címezve, legalább 
kettő példányban nyújthatja be (1 eredeti 
példány,  egyszerű másolat). A borítékon 
a következő adatokat kell feltüntetni:
- „Fót 1124/2 hrsz-ú, Fót Vörösmarty tér 
5. szám alatti volt ABC bérbevétele”;

- „Ajánlattételi határidő: 2017. április 24. 
11.00 óra”;
- „Az ajánlattételi határidő előtt nem 
bontható fel!”;
Az Ajánlattevő képviselője az 1. erede-
ti példányt minden oldalon eredetiben, 
cégszerű aláírással, magánszemélynél 
eredeti aláírással, illetve a meghatalma-
zott aláírásával ellátva kell az ajánlat be-
nyújtására nyitva álló időpontban és he-
lyen, az adott pályázatra utaló jelzéssel, 
személyesen vagy meghatalmazott útján 
beadni (névaláírással).
11.2./ Az Ajánlattevő meghatalmazottja 
köteles közokirattal vagy teljes bizonyító 
erejű magánokirattal igazolni képvisele-
ti jogosultságát, illetve annak mértékét.
11.3./ Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlat-
tevőt, hogy amennyiben ajánlattevő 
ajánlata az Ajánlattételi Felhívás, vagy 
az Ajánlattételi Dokumentáció valamely 
előírásának nem felel meg, úgy Ajánlat-
kérő Ajánlattevő ajánlatát érvénytelen-
nek tekinti.

12.1./ Az ajánlattétel benyújtásának ha-
tárideje: 2017. április 24. napja (hétfő) 
11.00 óra.
12.2./ Az Ajánlatkérő felhívja az Ajánlat-
tevők figyelmét arra, hogy a jelen aján-
lattételi felhívás keretein belül összeál-
lított ajánlatokat úgy kell benyújtaniuk, 
hogy az ajánlat az ajánlattételi felhívás 
jelen pontjában meghatározott határna-
pig igazoltan beérkezzék, vagy az Aján-
latkérő Képviselő-testülete és a nevében 
eljáró munkaszervezete, Fót Város Ön-
kormányzatának számára rendelkezésre 
álljon (személyes, vagy meghatalmazott 
útján történő benyújtás).
13./ A beérkezett pályázatok felbontá-
sának helye: Fót Város Önkormányza-
tának Polgármesteri Hivatala (2151 Fót, 
Vörösmarty tér 1.), Házasságkötő terem.

14./ Az ajánlatok értékelésének módja: 
14.1./ Az Ajánlatkérő tájékoztatja az 
Ajánlattevőket arról, hogy a jelen aján-
lattételi felhívás keretein belül benyúj-
tandó ajánlatokat a Képviselő-testület 
2017. május 25. napján tartandó ülésén, 
értékeli és bírálja el.
14.2./ Az Ajánlatkérő tájékoztatja az 
Ajánlattevőket arról, hogy az Ajánlatké-
rő a jelen felhívás keretein belül benyúj-
tott pályázatokat első (I.) körben formai 
szempontból, a formai szempontból 
érvényes ajánlatokat második (II.) kör-
ben az ajánlattételi felhívásban rögzített 
tartalmi szempontok szerint értékeli, 
bírálja el.
14.3./ Az Ajánlatkérő tájékoztatja va-
lamennyi ajánlattevőt, hogy a 14.1./ al-
pontban meghatározott képviselő-tes-
tületi ülés határnapjától számított 15 
napon belül írásban értesít.
14.4./ Az Ajánlatkérő tájékoztatja az 
Ajánlattevőket arról, hogy az Ajánlatte-

vő a jelen ajánlattételi felhívás keretein 
belül benyújtott, a Képviselő-testület 
döntése szerint nyertes ajánlattevővel, a 
15.1./ alpontban meghatározott képvise-
lő-testületi ülés határnapjától számított 
5 napon belül – a felhívás keretein be-
lül benyújtott nyertes ajánlat tartalma, 
továbbá Fót Város Önkormányzatának 
érvényes Versenyeztetési szabályzata, 
valamint a lakások és helyiségek hasz-
nosítására, valamint a lakásgazdálkodás 
önkormányzati támogatásával össze-
függő egyes kérdésekre vonatkozó sza-
bályokról szóló 23/2015. (XI.19.) számú 
önkormányzat rendelet keretein belül 
– köti meg a bérleti szerződést.
14.5./ Az Ajánlatkérő tájékoztatja az 
Ajánlattevőket arról, hogy az Ajánlat-
kérő a bérbe adni kívánt bérleményt a 
nyertes féllel (ajánlattevővel) kölcsönö-
sen kialkudott határnapon és eljárás-
rend szerint adja birtokba.

15./ Az Ajánlatkérő felhívja az Ajánlat-
tevők figyelmét arra, hogy az ajánlat-
tételi felhívás tárgyát képező helyiség 
megtekinthető, az alábbiak szerint: A 
bérlemény - előzetes telefonos egyezte-
tés után, - a helyszínen megtekinthető: 
2017. április 24. napjáig munkanapokon, 
hivatali ügyfélfogadási időben.
Kapcsolattartó személy: Szente László 
vagyongazdálkodási ügyintéző
Telefonszám: 27/535-375-131 mellék.

16./ Az Ajánlatkérő felhívja az Ajánlat-
tevők figyelmét arra, hogy az ajánlattal 
kapcsolatban érdeklődni lehet:
Fót Város Önkormányzatának Polgár-
mesteri Hivatala Városfejlesztési és 
-üzemeltetési Osztályán, Szente László 
vagyongazdálkodási ügyintézőnél (2151 
Fót, Kossuth utca 1.) személyesen a fenti 
címen, vagy telefonon a 06-27/535-375 
mellék: 131-es telefonszámon.

17./ Az Ajánlatkérő felhívja az Ajánlat-
tevők figyelmét arra: a Képviselő-tes-
tület fenntartja magának a jogot, hogy 
a jelen ajánlattételi felhívással kiírt eljá-
rást eredménytelennek minősítse, jelen 
pályázati felhívás Ajánlatkérő részéről 
szerződéskötési kötelezettséget nem 
keletkeztet.

Záradék:
A jelen ajánlattételi felhívást Fót Város 
Önkormányzatának Képviselő-testü-
lete, a Képviselő-testület 2017. március 
29-i rendes ülésén meghozott 110/2017. 
(III.29.) sz. KT. határozatával fogadta el, 
és hagyta jóvá.

Fót, 2017. március 31.
Bartos Sándor
polgármester 
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Vodafone
Power to you

A kedvezmény 12 hónapon keresztül a teljes havidíjból Red EU+ (XL,XM,X,A,B,C,D) készülékes tarifával,
2 éves határozott idejű szerződés esetén érhető el visszavonásig, egyéni előfizetők részére.

Részletes infó az ÁSZF 5. Akciók 3.6 pontjában és a www.vodafone.hu oldalon

Samsung 
Galaxy A3 (2017)
külső akkumulátorral

1 Ft
Red Medium EU+ B

 tarifával,  2 évre

Samsung 
Galaxy A5 (2017)
külső akkumulátorral

1 Ft
Red Medium EU+ A

 tarifával,  2 évre

Reddel 2000 Ft  
havidíj-kedvezmény
Bármely készülékre, új 2 éves szerződés  
vagy hosszabbítás esetén, 12 hónapra

Látogass el üzletünkbe!
Vodafone Fót, Auchan - Fót, Fehérkő út 1.  
Vodafone Budakalász, Auchan - Budakalász, Omszk park 1.


