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Liszkai József, Liszkai hentesüzlet

Fót története – a mi történetünk
Nyerjen könyvet történetével!
Küldje el nekünk saját, szülei vagy nagyszülei történetét!
Olyan történeteket várunk, amelyek személyesek, ám Fóthoz kötődnek.
• Lehetnek országos vagy történelmi események
– II. Világháború, 1956-os forradalom, I. Világháború,
– egy régi családi történet még 1848-ból,
• Fóton történt érdekes események,
– egy emlékezetes focimeccs
(pl. amikor itt játszott a Fradi, az Újpest, a Honvéd, stb.),
– egy emlékeztes filmforgatás a Filmgyárban,
– egy régi, sokak által ismert és azóta már eltűnt fóti épület.
Ami fontos, hogy olyan történet legyen, amely
egy családhoz, családtaghoz,
esetleg közösséghez és Fóthoz is kötődik.
Kérjük, hogy a történethez lehetőség szerint fotót, fotókat is küldjenek!

Történetét és a fotót küldje el az
ujfotihirnok@gmail.com
e-mail címre.
A megjelenésre alkalmas történeteket közöljük a Fóti Hírnök hasábjain,
illetve a Fóti Hírnök weboldalán és Facebook oldalán.

Az első 10 történet beküldőjének könyvjutalmat adunk!
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interjú
Címlapon |

Liszkai József

Címlapsorozatunk első interjúját olvashatják e hasábokon. Néhányan talán furcsának találják, hogy a
címlapon nem sztárok vagy ismert közéleti szereplők vannak, hanem úgymond átlagemberek. Azonban
úgy gondoltuk, hogy ők, akik a lap arcai lesznek egy
– egy hónapban, mindennapi munkájukkal, amelyet
értünk, a városban élőkért tesznek, megérdemlik azt,
hogy jobban megismerjük őket. Első címlaposunk
Liszkai József, a Dózsa György úti hentesüzletből.

Régi fóti családból származik?
Igen, a családunk már a XIX. század óta biztosan Fóton
él. A nagymamám 1924-ben született Fóton – egyébként
a nagypapám is született fóti volt -, és az ő édesapja, az
én dédnagypapám Károlyi gróf úr fővadásza volt. Szóval
igen, mondhatjuk azt, hogy régi fóti család vagyunk.
Hol végzett és mióta dolgozik a családi üzletben?
A középiskolát a Bercsényi Miklós Élelmiszeripari Szakközépiskolában végeztem. Fontos megjegyezni, hogy nem bolti eladó vagyok, hanem kimondottan
hentes és mészáros. Amikor 1988-ban végeztem, a
vágóhídon kezdtem el dolgozni – ez 12 évig tartott –,
aztán egy rövid ideig egy magán cégnél voltam, végül
1999-ben kezdtem itt, a Dózsa György úti családi hentesüzletben. Érdemes megjegyezni, hogy ahol az üzlet
van, az korábban vágóhíd volt.

Liszkai József

A család mellett van még egy fontos dolog az életében, a sport. Közelebbről a Ferencváros. Mit szólnak
ehhez a vásárlóik?
Szerencsére ez csak tovább erősíti azt, hogy mi családias üzlet vagyunk. Cukkoljuk egymást a lila vérűekkel – én így hívom az Újpest szurkolókat – de ebből
nincs harag. Megbeszéljük a meccseket, vitatkozunk
is rajta, de hát Magyarországon mindenki szövetségi kapitány akar lenni… A magyar válogatottat pedig
mindannyian imádjuk! Az egyik vásárlónknak, Marika néninek a férje Újpest szurkoló, ha nem tud eljönni a feleségével, akkor üzen nekünk valamit, sokszor
csak annyit ironikusan, hogy Hajrá Fradi! De vannak
olyan nyolcvan feletti vásárlóink is, akik vasas szurkolók, velük is jókat beszélgetünk a meccsekről. A sport
nálunk nem megosztó, hanem még inkább összehoz
bennünket.

Valóban? Nem is tudtam, hogy Fóton volt vágóhíd.
Az még a háború előtti időben volt. A sarkon, ahol
most az ingatlan iroda van, ott volt a Miczki hentesüzlet. Ennek a vágóhíd része volt az, ami nekünk most az
üzlethelyiségünk. Olyannyira így van, hogy itt még bérvágás is volt. Szóval akár azt is mondhatnám, hogy a
régi hagyományt visszük tovább.
Beszéljünk egy kicsit a családról. Házasság, gyerekek?
Már régóta házas vagyok, 1991-ben házasodtunk ös�sze a feleségemmel. Két szép, most már felnőtt lányunk
van, és hagy legyek egy kicsit büszke nagypapa is. A fiú
unokám az idén lesz hároméves. És ez így nagyon jó, a
két lányom után az első unokám fiú lett. Jöhet a folytatás. Valahol ide tartozik az is, hogy a vásárlóink között
sok olyan fiatal van, akik régen gyerekként a szüleikkel
jártak nálunk, és most már ők hozzák el a vásárláskor a
gyereküket. Vannak, akik Budapestről, Vácról vagy Mogyoródról jönnek át hozzánk. Bárhol máshol is vásárolhatnának, de hozzánk jönnek. Kötődnek hozzánk és mi
is kötődünk hozzájuk.

Így több mint 20 év tapasztalatával, mit gondol, mi
az, amit a Fótiak a legjobban szeretnek?
Hogy milyen termék az, amit a Fótiak a legjobban
szeretnek, azt nem tudom megmondani, mert mindenkinek más a kedvence. Azt viszont tudom, hogy kit
szeretnek a legjobban.
Nocsak, kit szeretnek a legjobban?
Anyukámat, akivel együtt dolgozunk az üzletben.
Anyut mindenki szereti.
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Otthont kell teremteni a gyermeket
nevelő fóti családoknak

Tuzson Bence: A koronavírus-járvány elleni védekezés sikeressége mindannyiunk közös érdeke
A családi otthonteremtési rendszer kedvezményeivel a magyar kormány egy olyan csomagot tett le az
asztalra, amely az egyedülálló Európában – mondta el a lapunknak adott interjúban Tuzson Bence, a
Pest megyei 5-ös számú választókerület országgyűlési
képviselője, akinek január elején született meg ötödik
gyermeke, Csongor. A politikus beszélt arról is, hogy
az idén újabb szintre lépett hazánkban a családtámogatás és az otthonteremtés. Mint mondta, igyekeztek
a lehető legszélesebbre tárni a lehetőségeket, hogy
minél többek számára elérhetőek legyenek a felkínált
kedvezmények, mert szerinte az országos intézkedések csak akkor érhetik el igazán a céljukat, ha a kisebb
közösségekben is segítik a családok mindennapi boldogulását.

– Immár ötödik gyermekének megszületéséhez gratulálva tulajdonképpen magától adódik a kérdés: képviselői munkájában hogyan tudja kamatoztatni azokat a
tapasztalatokat, amelyeket a mindennapi életben szerez, s amelyeket sokgyermekes édesapaként önmaga
is megél?
– Igen, január eleje óta immár ötgyermekes édesapának
mondhatom magam, ami leírhatatlan öröm és nagy boldogság, nemcsak nekem személyesen, de az egész családomnak is. Megszületett legfiatalabb kisfiam, Csongor,
akit nagy szeretettel vártunk. A gyermekeimre is gondolva, képviselőként én már rögtön a megválasztásom után
bekapcsolódtam az otthonteremtési program kidolgozásába, és 2015-től aktívan tudtunk ezen dolgozni. Akkor állítottuk össze az első ilyen csomagot a családi otthonteremtési rendszer kedvezményeivel együtt. Ez szép
emlék is a számomra, de azt hiszem, hogy egyúttal óriási
eredmény is a kormány munkájában, hiszen amit akkor
letettünk az asztalra, az egyedülálló volt Európában. Ebben pedig mindnyájunk tapasztalatai benne voltak, azok
is, amelyeket otthonról hoztunk, a saját családunkból, de
nagyon sok lakossági fórumot is tartottunk, amelyeken
az emberek elmondhatták a véleményüket, kifejthették igényeiket. Ezeket ugyancsak igyekeztünk beépíteni
a kedvezmények rendszerébe. Meghallgattuk a lakosság
észrevételeit, javaslatait, nekem ugyanis már régtől fogva meggyőződésem, hogy az országos intézkedések csak
akkor érhetik el igazán a céljukat, ha itt helyben, az olyan
kisebb közösségekben is, mint például Fót városa, segítik a családok mindennapi boldogulását. Ha úgy alkotjuk

Dr. Tuzson Bence ötödik gyermekével Csongorral

meg a kedvezmények rendszerét, hogy azzal itt helyben is
sok-sok gyermeket nevelő fiatal házaspárt előnyös helyzetbe hozzunk, akkor így a térségünk egészének a megerősödését, gazdasági fejlődését is segítjük.

– Úgy fogalmazott az imént, hogy Európában egyedülálló volt az az otthonteremtési csomag, amit letettek
az asztalra. Viszont azóta sem hagyták annyiban: folyamatosan újabb elemekkel bővül a rendszer. Milyen
intézkedések szerepelnek a legfrissebb csomagban?
– A családtámogatási rendszer kiszélesítését mi sohasem tekintettük egy lezárt folyamatnak vagy befejezett
munkának: folyamatosan figyelemmel kísérjük az újabb
igényeket. Éppen ezért nyugodtan kimondhatjuk, hogy
január elsejétől újabb szintre lépett hazánkban a családtámogatás és az otthonteremtés. A most bevezetett intézkedéseknek köszönhetően az új otthont keresők mellett
azok is segítséget kapnak, akik nem szeretnének költözködni. Az otthonfelújítási támogatásra gondolok, amely
iránt máris óriási az érdeklődés. Az eddig beérkezett
igénylések alapján úgy összegezhetjük, hogy elsősorban
külső nyílászárók lecseréléséhez, tetőfelújításhoz, vagy
belső munkálatokhoz, festéshez, burkolatcseréhez kértek támogatást a gyermeküket váró vagy nevelő szülők.
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Ezzel kapcsolatban is igyekeztünk a lehető legszélesebbre tárni a lehetőségeket, így tehát az otthonfelújítások
legtöbb kiadása finanszírozható ebből a támogatásból.
Azoknak, akik még nem találták meg otthonukat, és még
csak ezután vásárolnának a családjuknak, nagy kedvezményt jelenthet, hogy januártól az új építésű ingatlanok
értékesítési áfája huszonhétről öt százalékra csökkent.
Ezen túlmenően pedig azok, akik családi otthonteremtési
kedvezménnyel, vagyis közismert nevén a csokkal vásárolnak ingatlant, az öt százalékos áfát is visszaigényelhetik. Sokak aggodalmait szeretném eloszlatni azzal, hogy
elmondom: a családtámogatási intézkedésekre, azok
következetes megvalósítására megvannak a források a
magyar költségvetésben, emiatt tehát senkinek nem kell
aggódnia, és ezt nem befolyásolja majd a járványhelyzet
sem.
– A koronavírus-járvány miatt kialakult helyzet nagyon sokak türelmét próbára teszi. Mi jelenthet igazi
megoldást erre?
– A járványhelyzetre igazi megoldást elsősorban a védőoltás jelenthet. A következetes védekezésnek köszönhetően Magyarországon sikerült fékezni, lassítani a járványt, csökken az új és aktív fertőzöttek száma, de több
európai országban már elkezdődött a járvány harmadik
hulláma. Ezért az érvényben lévő védelmi intézkedésekről csak kellő körültekintéssel szabad dönteni, és akkor

Dr. Tuzson Bence a családjával

tudunk majd igazán fellélegezni, ha megérkezik a megfelelő mennyiségű vakcina az országba. A védőoltás ingyenes és önkéntes, ezért arra kérek minden fóti lakost,
aki még nem tette volna meg, hogy regisztráljon az erre
a célra létrehozott vakcinainfo.gov.hu honlapon, mert
ezzel is segítheti az oltások tervezését, és későbbi minél
hatékonyabb lebonyolítását. A regisztráció alig néhány
percet vesz igénybe, viszont azzal, hogy rászánja magát
erre, mindenki hozzájárulhat ahhoz, hogy csökkenjen az
az idő, ameddig a türelmüknek még mindenképp ki kell
tartania. Az eredményes védekezés mindannyiunk közös
érdeke.
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beszámoló
Felelősséggel, átgondoltan
A jelenlegi ciklusban a képviselői munkán felül a Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bizottság és a Települési Értéktár vezetésével bízott meg a testület.
A bizottság minden pénzüggyel, gazdálkodással és a város működésével kapcsolatos előterjesztést megtárgyal. Vészhelyzetben a rendkívüli jogrend értelmében a polgármester a képviselők
véleményét kikérve dönt az ügyekről. A bizottság elnökeként az ügyeket előkészítő tárgyalásokra meghívást kapok, az egyeztetésekre az összes kapcsolódó anyagot áttanulmányozva készülök fel. Néhány témát említek ezek közül: járványhelyzet kezelésére összehívott tanácskozások, a
sportcsarnok ügye, kisalagi temető bővítésének a lehetősége, a beruházási csoport átszervezése,
Nyugati iparterület rendezése. Folyamatosan részt veszek az Integrált Településfejlesztési Stratégia és a ciklus gazdasági
programjának a kidolgozásában, valamint a szociális kerekasztal rendezvényén. Fontos, hogy a város költségvetése stabil
maradjon, ezért folyamatosan egyeztetünk a polgármesterrel, az alpolgármesterrel, a jegyzővel és a hivatal gazdasági osztályvezetőjével. Napi szinten követjük a kormányzati rendelkezéseket, a bevételek alakulását, a kiadások teljesülését a település működésének biztonsága érdekében.
Vészhelyzetben is folynak az előkészítő tervezési, fejlesztési munkálatok, erről az alpolgármester úr folyamatosan informálja a fótiakat az újság hasábjain keresztül. A 3. körzetben készül a Dózsa Gy. út rendezési terve, ugyancsak tervezés alatt
van a nagyállomáshoz vezető út burkolattal való ellátása és a csapadékvíz elvezetése, a Garay Iskola ebédlőjének megoldása.
A Települési Értéktár munkájáról az ÉRTÉKŐRZŐ hírlevélben számoltunk be. A fótiak nagy örömére, ősszel megnyitottuk
a tájházat. Folyamatosan gyűjtjük, dokumentáljuk Fót értékeit. Felterjesztéseink alapján megyei természeti érték lett a FÓTI
SOMLYÓ, a SOMLÓI GALUSKÁt pedig javasolta a megye a Magyar Értéktárba való felvételre, ezt követően kerülhet sor a
magyar hungaricum cím jelölésére.
A lakosokkal való személyes találkozások korlátozása miatt, a kapcsolattartás többnyire telefonra és emailre korlátozódott.
Kérem, hogy egészségünk és közösségünk érdekében, minél többen vegyük igénybe az oltást, amely védelmet jelent!
Lévai Sándorné, 3. körzet

Tisztelt Fóti lakosok, Tisztelt 7.sz. Választókörzet lakosai!
„Én Csorba István becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy… képviselői tisztségemből eredő feladataimat Fót fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.” (Részlet a Képviselői
eskü szövegéből)
A fogadóórákon való részvétel terep munka, a körzet utcáinak ellenőrzése kötelességünk az ezzel kapcsolatos beadványok elkészítése képviselő munkánk része. A panaszokat a Testületi üléseken kell képviselni! Fontos beruházás az utcák aszfaltozása, járdák építése, a csapadékvíz elvezetésének teljes kiépítése, amit képviselőként elsősorban
támogatok Nem baj ezzel szemben lesz Sportcsarnok, Műfüves pálya, Bevásárlóközpont, illetve Egészségügyi
Központ a tervek szerint! Ám a komfortérzet javítása érdekében az utak, járdák, csapadék víz kiépítése hasznosabb lenne! Probléma, ha a város vezetés nem talál közös hangot a választóik igényeivel szemben. Lassan
haladnak az előkészítő munkák Önkormányzatunknál (Pl.: Németh K. – Béke u. sarok jelzőlámpa kiépítése,
gyalogátkelőhelyek létesítése, Németh Kálmán Ált. isk. felújításának finanszírozása.
Egyre több társasház épül, melyhez az infrastruktúra nincs biztosítva. Bölcsődék, óvodák, iskolák megépítése,
státuszok létesítése, személyi bérek és járulékok kifizetését, orvosi körzetek alakítását jelenti, nem beszélve a környezeti változásokról? Olyan a beruházásokat tudok támogatni melyek a lakosság mindennapjait megkönnyíti.
Az előző ciklus képviselői Bartos Sándorral az élen 5,2 milliárd forinttal adták át a várost, de még nem éltünk
az elmúlt 1 évben ezen összeggel. A befolyó adókat nem jól használtuk fel! 31 év alatt nem történt változás. 20 éve
egy pártvezetés van Fóton, egy pénzügyi bizottsági vezetővel, még sem látjuk a fejlődést! 1 állandó bizottságunk,
(Pénzügyi Jogi Gazdasági bizottság) 6 tagja, + Környezetvédelmi bizottság, Egészségház projekt bizottság.
Persze „jól megfizetett” bizottsági tagokkal a spórolás jegyében!
Tisztelettel: Csorba István, képviselő
Elérhetőségem: Facebook-on: Csorba István, Kisalagi lakosok; Telefon: +36 30 271 7314
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Köszönet a kisalagi Fornettinek és
az ESZEI-nek!
A kisalagon lévő Fornetti üzlet már hagyományosnak számító módon segíti Fóton a rászorulókat. Az üzlet
minden héten 10 x 1 liter tejet, 10 x 10 darab zsömlét és 10 x 15 dkg Fornetti terméket adományoz a rászoruló
családoknak. Természetesen friss, akkor elkészült termékek kerülnek a csomagokba. Mint a tulajdonos édesapja
elmondta, minden héten változik, milyen Fornetti terméket adnak a rászorulóknak. Ma túrós Fornettit kaptak
a rászoruló családok, a jövő héten sajtos, utána pedig szilvalekváros terméket adnak majd.
Az akció tavasszal már bevált és 3 – 4 hónapig működött. A tájékoztatás szerint az üzlet az adományozást a
lehetőségei szerint tovább folytatja majd.
A város részéről az ESZEI segít az adomány eljuttatásában a családokhoz. Amint azt Szabó Ildikó az ESZEI
igazgatója elmondta, a kisalagi Fornetti üzlet jóvoltából hetente 10 családnak tudnak segítséget vinni. Azért,
hogy minél több rászoruló családnak jusson az adományból, egyik héten a Családsegítő Szolgálatnál lévők, a
másik héten pedig a Területi Gondozási Központ ellátottjai kapják majd meg a tejet és a friss Fornetti zsömlét
és süteményeket.
A kisalagi Fornetti üzlet követésre méltó példát mutat a kezdeményezésével a fóti vállalkozásoknak. Általuk
sok rászoruló kisgyermekes családhoz jut el a segítség. Köszönjük kisalagi Fornetti!

Anyakönyvi hírek
Születtek:

Házasságot kötöttek:

Elhunytak:

11.08.
11.10.
11.15.
11.24.
11.26.
12.03.
12.12.
12.20.
12.21.
01.03.
01.12.

11.12.	Csontos László és
Wöller Fruzsina
11.14.	Kamilly Barnabás és
Nagy Angéla Petra
11.27.	Pacskó Péter és
Bekker Bernadett
11.28. Rákos Artúr József és
Cselőtei Diána
12.04. Kőrösi Gergő és
Berényi Ágnes

Ábelovszki László
Bujanovszky János
Csorba Jánosné
Fontányi Ágnes
Gyutai Zsuzsanna
Haas Mihály Béláné
Hrachovina Károlyné
Istók Barnabás
Kéki Lajos „Tuti bá"
Kolláth Lajos
Rózsa Sándor
Schulz Rezsőné
Szűrös Barnabás

Rafael Amália
Tölgyesi Tamás
Sillingi Milán Péter
Lánczky Bertalan
Méhész Dániel
Németh Hédi
Dusa Denissza Zselyke
Fehér Zalán
Szabó Belián
Paró Tifani Fatima
Viglas Laura,
Viglas Noémi
01.14. Lovászi Liza
01.18. Gubis Brigitta
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69 év
88 év
71 év
42 év
59 év
78 év
47 év
67 év
91 év
77 év
66 év
92 év
71 év

hírek
Tisztelt Adózók!

Tájékoztatom Önöket, hogy az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvény rendelkezéseinek
hatálybalépését követően, azaz 2021. január 1-jétől az alábbi
jogszabálymódosítások léptek életbe a gépjárműadó adóztatási területen:
A gépjárműadóval kapcsolatos teljes körű hatósági ügyintézést a Nemzeti Adó- és Vámhivatal látja el. A 2021. január 1-jétől kezdődő időszakra vonatkozó adót az állami
adó- és vámhatóság számlájára kell megfizetni. A NAV
valamennyi gépjármű-tulajdonosnak (üzembentartónak)
határozatot fog küldeni, amely tartalmazza a megfizetendő adó mértékét is. A hatáskörváltozás miatt 2021. évben az
első félévi gépjárműadó befizetési határideje 2021. április 15.
napjára módosul.

Az adóalanyoknak a gépjármű eladását, vásárlását továbbra sem kell bejelenteni sem az önkormányzati, sem az állami
adóhatóságnak.
A 2020. december 31-ig keletkező adó vonatkozásában a továbbiakban is az önkormányzati adóhatóság jár el.
A fentiek alapján felhívom a hátralékkal rendelkezők figyelmét, hogy a 2020. december 31-ig keletkezett adót az önkormányzati adóhatóságnak kell megfizetni. Az adóvégrehajtást
ezen követelések vonatkozásában az önkormányzati adóhatóság foganatosítja.
Kérjük, hogy a 2021. január 1. napja után keletkezett gépjárműadóval kapcsolatos kérdéseikkel az állami adóhatósághoz
forduljanak!
Kérem tájékoztatásom szíves tudomásulvételét!
dr. Mihályi Zsolt Apor, jegyző

Tájékoztatom Önöket, a helyi iparűzési adóval kapcsolatos 2021.január 1. napjától hatályos változásokról.
Az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII.
törvény rendelkezéseinek hatálybalépését követően:
1) 2021. január 1-jétől az adózó a helyi iparűzési adóról szóló
adóbevallási kötelezettséget – ideértve az adóbevallás kijavítását, illetve az önellenőrzéssel való helyesbítést – és az
adóelőlegről szóló bevallási kötelezettségét kizárólag az állami adóhatósághoz elektronikus úton, a NAV által rendszeresített elektronikus nyomtatványon teljesítheti.
Az e-önkormányzat portál felületén a fenti helyi iparűzési adó
űrlapok visszavonásra kerültek.
2) A
 z ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettség 2021. január 1. napjától megszűnik. Továbbra is
fennmarad ugyanakkor a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény szerinti rendelkezés, amely szerint azon vállalkozásnak,
amely valamely településen adóéven belül 180 napon meghaladóan végez építőipari tevékenységet, az adott településen
állandó jellegű iparűzési adókötelezettséget eredményező
telephelye jön létre. A 180 nap számításakor, a hatályos szabályokkal azonosan az ideiglenes iparűzési tevékenységhez
kapcsolódó a folyamatosan és megszakításokkal végzett tevékenységeket egyaránt figyelembe kell venni, mégpedig az
adott szerződés szerinti teljesítés megkezdésétől a teljesítés
megrendelő általi elfogadásáig terjedő időszak valamennyi
naptári napját számba véve.
A Kormány a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot
érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló 639/2020. Korm. rendelet alapján a következőket rendelte el:
• A 2021. évben végződő adóévben azon, a helyi adókról szóló
1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) szerinti vállalkozó (a továbbiakban: vállalkozó) esetén, amely azzal felel meg a
kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló
2004. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: KKV törvény) szerinti mikro-, kis és középvállalkozássá minősítés feltétele-

inek, hogy esetében a KKV törvény 3. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott nettó árbevétel vagy mérlegfőösszeg
értékhatár legfeljebb 4 milliárd forint (a továbbiakban: mikro-, kis- és középvállalkozás), a helyi iparűzési adó mértéke
1 százalék, ha a 2021. évben végződő adóévben alkalmazandó
önkormányzati rendeletben megállapított adómérték több,
mint 1 százalék.
• A feltételeknek megfelelő mikro-, kis- és középvállalkozásnak
minősülő vállalkozónak a 2021. évben, az adott előleg-fizetési
időpontban esedékes – a Htv. szerint bevallott és a 2021. évben az önkormányzati adórendelet szerinti adómértékkel bevallandó – adóelőleg 50 százalékát kell az egyes esedékességi
időpontokban megfizetni. A meg nem fizetendő előleg-részlet
összegével az adóhatóság a vállalkozó iparűzési adóelőleg-kötelezettsége összegét hivatalból, határozathozatal nélkül csökkenti.
• A mikro-, kis- és középvállalkozás minőségnek való megfelelés megállapítása az alábbiak szerint történik:
– a beszámoló-készítésre kötelezett vállalkozó a 2021.
évben kezdődő adóév első napján rendelkezésre álló
utolsó, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerint
készített és elfogadott beszámoló, elfogadott beszámoló
hiányában, a becsült mérlegfőösszeg, árbevétel- és létszámadatok alapján;
– a beszámoló-készítésre nem kötelezett vállalkozó a 2020.
évben végződő adóév árbevétel- és létszámadatai szerint, a
2021. évben tevékenységét kezdő vállalkozó esetén a becsült
árbevétel- és létszámadatok alapján.
•A
 feltételeknek megfelelő adóalany esetében, akkor alkalmazható a 2021. évi adóelőleg 50 százalékban történő megfizetése, ha a vállalkozó 2021. február 25-ig a székhelye,
telephelye szerinti önkormányzati adóhatóság számára (a
hivatkozott Korm. rendelet 1. § (4) bekezdése szerint) nyilatkozatot tesz, továbbá – ha azt az adózás rendjéről szóló
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2017. évi CL. törvény 1. melléklet 29. pont 1. alpontja szerint
nem tette meg – bejelenti telephelyének címét.
• A nyilatkozat kizárólag az állami adó- és vámhatóságon keresztül, elektronikus úton, az állami adó- és vámhatóság által
rendszeresített elektronikus nyomtatványon nyújtható be.
• Az állami adó- és vámhatóság a nyilatkozatot elektronikus
úton megküldi a nyilatkozatot tevő vállalkozó székhelye és az
állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott telephelye szerinti önkormányzati adóhatóság számára.
• A tevékenységét 2021. január 1-jét követően kezdő, naptári év-

től eltérő üzleti évet választó mikro-, kis- és középvállalkozásnak a kedvezményes adómértéket a 2021. évben kezdődő
adóévében kell alkalmaznia.
• A Pénzügyminisztérium tájékoztatása alapján azon KATA-s
adózók esetében – akik főszabály szerint nem adnak bevallást
– automatikusan érvényesíthető ez az engedmény a 2021. év
vonatkozásában.
Kérem a fentiek szíves tudomásul vételét!
dr. Mihályi Zsolt Apor, jegyző

Hulladékgyűjtési naptár 2021. január – március hónapok
Alábbiakban tájékoztatjuk a T. Lakosságot a Zöld Híd B.I.G.G. NKft. által 2021. március végéig frissített hulladékszállítási rendjéről:
január 5. kedd
január 12. kedd
január 19. kedd
január 26. kedd

kommunális, szelektív 2 (páratlan hét)
kommunális, szelektív 1 (páros hét)
kommunális, szelektív 2 (páratlan hét)
kommunális, szelektív 1 (páros hét)

február 2. kedd
február 9. kedd
február 16. kedd
február 23. kedd

kommunális, szelektív 2 (páratlan hét)
kommunális, szelektív 1 (páros hét)
kommunális, szelektív 2 (páratlan hét)
kommunális, szelektív 1 (páros hét)

március 2. kedd
március 9. kedd
március 16. kedd
március 23. kedd
március 30. kedd

kommunális, szelektív 2 (páratlan hét)
kommunális, szelektív 1 (páros hét)
kommunális, szelektív 2 (páratlan hét)
kommunális, szelektív 1 (páros hét)
kommunális, szelektív 2 (páratlan hét)

Ady Endre utca
Agárdi Gábor köz
Agárdy Gábor utca
Akácfa utca
Alberti Béla út
Aranyhal utca
Aranykapu utca
Árnyas utca
Árok dűlő
Attila utca
Bacsó Béla utca
Bagoly dűlő
Balavásár utca
Barackos dűlő
Barackos utca
Barázda dűlő
Barczag utca
Baross Gábor utca
Bartók Béla köz
Bartók Béla utca
Batthyány Lajos utca
Bem József utca
Beniczky József köz
Berda József utca
Betyáros dűlő
Bóbita utca
Bocskai István utca
Bucka utca
Cefre utca
Czuczor Gergely utca
Csaba utca
Cseresznyés dűlő
Csillagszem köz
Csipányok utca
Csiperke utca
Csipkerózsa utca
Csodaszarvas utca
Csomádi vasútállomás
Deák Ferenc utca
Diótörő utca
Egyenes dűlő
Epres utca
Erdei sétány
Erdélyi utca
Erdősor utca
Erkel Ferenc tér
Fáy András tér
Fehérkő út
Ferenczy István utca
Fruzsina utca
Futrinka utca
Füzfa utca
Galamb utca
Garabonciás utca
Garay utca
Griff utca
Györffy István utca
Gyümölcsös utca
Hargita utca
Határ út
Hétmérföldes köz

Kárpáti Gábor
közbiztonsági- és hulladékgazdálkodási referens
Alagi utca
48-as Ifjuság utca
Áchim András utca
Akácos utca
Árpád fejedelem utca
Árvácska utca
Bajcsy-Zsilinszky utca
Balassa Bálint utca
Bánya utca
Béke utca
Bethlen Gábor utca
Bokor köz
Bokor utca
Boróka utca
Bölcsöde utca
Budai Nagy Antal utca
Búzavirág utca
Cser utca
Cseresznyés utca
Dózsa György utca
Emese köz
Eőri Barna utca
Eötvös Loránd utca
Erdőkalja utca
Erzsébet királyné utca
Etelköz utca
Fáy András sétány
Fenyő utca
Géza fejedelem utca
Hargita utca
Hársfa utca
Hegyalja utca
Hét vezér utca
Honfoglalás sétány
Honvéd utca
Hóvirág utca

PÁROS HÉT
Hunyadi János utca
I. András utca
Ibolya utca
III. Béla király utca
Illyés Gyula utca
Imre király utca
Imreháza utca
Jedlik Ányos utca
Jegenye utca
Juhar utca
Juhász Gyula utca
Kalász utca
Kazinczy Ferenc utca
Kazinczy utca
Késmárk utca
Keszihegyi utca
Kilátó utca
Kiskert utca
Kopolya utca
Kossuth Lajos utca
Kosztolányi Dezső
utca
Kökény utca
Kun László utca
Kund Pál utca
Lejtő utca
Lepke utca
Levendula utca
Madách Imre utca
Magvető utca
Március 15. utca
Meggyes utca
Moha utca
Móricz Zsigmond utca
Muharay Elemér utca
Muskátli utca

Nagy Lajos király utca
Németh Kálmán utca
Nyárfa utca
Nyírfa utca
Páfrány utca
Petőfi Sándor utca
Pipacs utca
Repkény utca
Rét utca
Rév utca
Rózsa utca
Sarló utca
Somlói utca
Sopronok utca
Sugár utca
Szabó Dezső utca
Szántóföld utca
Szeberényi utca
Szegfű utca
Szent Benedek park
Szent Benedek utca
Szent István utca
Tarló utca
Tátra utca
Tessedik Sámuel utca
Tóth Árpád utca
Tölgy utca
Törökszegfű utca
Tulipán sor
Ugar utca
Vadvirág utca
Veres Péter utca
Viola utca
Zöldmező utca
Zugló III. utca
Zsigmond király utca
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PÁRATLAN HÉT
Homok utca
Ibolyás utca
Igazmondó utca
Indián utca
Írisz utca
Istvánhegy hegy
Istvánhegyi dűlő
Jázmin dűlő
Jázmin köz
Jázmin utca
Jókai Mór utca
József Attila utca
József Attila utca
Kandó Kálmán utca
Károlyi István utca
Keleti Márton utca
Kemény Gusztáv utca
Kerekerdő utca
Kereszt dűlő
Kincskereső utca
Kinizsi Pál utca
Kiss József utca
Klára utca
Kodály Zoltán utca
Kossuth köz
Kossuth Lajos utca
Kőbánya utca
Kölcsey Ferenc utca
Kurta utca
Lehel utca
Liget utca
Lovas utca
Lupcsi köz
Lutár köz
Margaréta utca
Mária utca
Mátyás Király utca
Mazsola köz
Mély út
Meredek utca
Mézeskalács utca
Mező sor
Mihály Dénes utca
Mindszenti József utca
Mogyoró utca
Molnár Albert utca
Móricz Zsigmond köz
Móricz Zsigmond utca
Munkácsy Mihály utca
Nagy László utca
Nagyváradi utca
Napfény utca
Napraforgó dűlő
Orgona köz
Orgona utca
Öreghegy
Öreghegyi utca
Őzgida utca
Pálya dűlő
Panoráma utca
Páskom sor

Patak sor
Pitypang utca
Présház sor
Puskin utca
Rákóczi Ferenc utca
Rövid dűlő
Rőzse köz
Sárgarigó utca
Sárkányfű utca
Sátorfák utca
Semmelweis Ignác
utca
Sikátorpuszta telep
Sinka köz
Sipos Pál tér
Somlyó dűlő
Sport utca
Szabó Pál utca
Szabólegény utca
Szántó utca
Százszorszép utca
Széchenyi István köz
Széchenyi István utca
Szélső dűlő
Szélső utca
Szent Imre utca
Szérű sor
Szilvás dűlő
Szilvás utca
Szilvia utca
Szőlőkalja utca
Szőlőskert köz
Szőlőskert utca
Táltos utca
Tanács József utca
Táncsics Mihály köz
Táncsics Mihály utca
Temesvári utca
Titok köz
Tompa Mihály utca
Tóth Kázmér utca
Többsincs köz
Törpe köz
Tündér utca
Üveghegy utca
Vadas dűlő
Varázsló utca
Vas Gereben utca
Vasútsor utca
Vihar utca
Völgy utca
Vörösmarty Mihály
utca
Vörösmarty sétány
Vörösmarty tér
Wass Albert utca
Ybl Miklós utca
Zugló I. utca
Zugló IV. utca
Zsák dűlő

hírek
FELHÍVÁS!
Városunkban több helyen is problémát okoz a védőtávolságon belül nőtt, lámpatestet eltakaró fák lombozata,
amelyek megnehezítik a láthatóságot, üzemzavarokat, balesetet is okozhatnak.
Kérjük, hogy ne ültessenek olyan fát, mely megnőve, kifejlett állapotában eltakarja a lámpát, zavarja a közvilágítást.
Várjuk azon fóti lakosok jelentkezését, akinél a közterületen, utcán álló fa eltakarja a fényt, jelezzék az
bercine.berke.szilvia@fotikozszolg.hu címen, hogy kollégáink gallyazással tudjanak segíteni a problémán.
Köszönjük segítségüket!
Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft
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közérdekű
Közterületen jártunk – képriport
Fóton december óta működik a közterület felügyelet. Hogy mindenki megismerhesse miért van rá
szükség, egy délelőttre elkísértem Angyal Sándor
közterületfelügyelőt.
Képriport lévén, a főszerep a fotóké. Pár gondolatot
azonban fontos leírni. Az első, hogy a közterület felügyelet célja, ahogy Dr. Mihályi Zsolt Apor jegyző fogalmazott elsősorban a figyelmeztetés. Ezért Angyal
Sándor közterület felügyelő a várost járva minden esetben egy nyomtatványt hagy a tulajdonosoknak, hogy
felhívja a figyelmüket a szabálysértésre. De nézzük
meg, melyek a városban a legyakoribb szabálysértések.
Az első helyet kétségtelenül a közterületen szabálytalanul parkoló autók nyerték el. Angyal Sándor minden
esetben elmondja a tulajdonosoknak, ha találkozik velük, hogy üzemképtelen, lejárt műszaki vizsgás autó nem
állhat a közterületen. Ha valaki többszöri figyelmeztetés
után sem távolítja el az ilyen járművet, azt hatóságilag elszállíttatják, tárolják, majd elbontatják és ennek minden
költségét a tulajdonosra hárítja az önkormányzat.
A képzeletbeli dobogó második helyét az út szélére
kihelyezett „díszítő” elemek – többnyire különböző

méretű kövek – érdemelték ki. Városunk közterület
felügyelője erre külön is kitért. Egyrészt szabálytalan
ezeknek a kihelyezése, mert a közterületre senkinek
nincs joga azért kitenni valamit, hogy ne parkoljanak
a háza előtt. Másrészt – és ez a nagyobb baj – ezek a
kövek balesetveszélyesek is. Angyal Sándor szeretné, ha
a köveket és egyéb védelmi eszközöket kihelyezők tudnák, hogy mekkora kockázatot vállalnak ezzel. Amen�nyiben ugyanis egy gépjármű emiatt megsérül, vagy
balesetet szenved, a büntetés mellett a baleset vagy a
kár teljes megtérítése is a kihelyezőt terheli majd.
A harmadik helyet a közterületre kirakott építőipari
anyagok és konténerek „nyerték” el. Pedig pont ez az a terület, ahol egy kis odafigyeléssel gond nélkül megoldható lenne a probléma. A kormányrendelet 2021. januártól
eltörölte a közterületfoglalás illetékét, így a tulajdonosok
ingyenesen kérhetik – ezt előzetesen kell megtenni – a
közterület használatát az ingatlanjuk előtt. A költségük
mindössze az elfoglalt közterület nagysága utáni – általában pár ezer forintos – díj lesz. Ahogy Angyal Sándor
fogalmazott, ezért végképp nem érdemes kockáztatni.
A részletes szabályozás megtalálható a www.fot.hu oldalon.

A kősor egyenes de szabálytalan és sokba kerülhet

Angyal Sándor

Egy engedély nélküli kőkupac

Ennek az autónak nem szabadna itt lennie
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Kutyanevelési tippek:
|a szocializáció fontossága és a séta

Hogy érjük el, hogy kedvencünk jól szocializált legyen
kutyákkal és emberekkel? Mindenki tudja, ehhez kutyák és emberek közé kell járni, ami nem egyértelmű
sokaknak, hogy a család másik kutyája erre nem alkalmas, sőt a saját kert is kevés. Minden kutyának ingerekre és élményekre van szükségük kerten/lakáson
kívül, hogy kiegyensúlyozott és szociálissá váljanak
úgy, mint gyermekeink. Vannak könnyebben szocializálható ebek és vannak nehezebben. Fontos korán
elkezdeni, mert felnőttként már sokkal nehezebb a
szociális viselkedés elsajátítása. Egy szociális kutyával minden egyszerűbb! Kedvencünk a többi kutyától tudja legjobban megtanulni és elsajátítani a helyes
viselkedést. Mi ehhez kevesek vagyunk, hisz nem vagyunk kutyák. Ha szeretnénk kedvencünket önfeledten játszani látni keressünk neki kutyatársaságot.
Maga a séta a kutyák számára is ideális a szocializációra, mert így a többi eb figyelmét eltereli a változó környezet, sok új inger és szag. Bizonytalanabb
újoncok gyorsabban oldódnak séta közben a megoszló figyelemben, ezzel felgyorsíthatjuk a kutyák
összeszoktatását. Az ily módon sétáló kutyák kötődnek egymáshoz, mintha falka lennének. Meg hát ez
nekünk is jót tesz a friss levegő és a mozgás. Hozzunk
össze túrákat vagy nagyobb sétákat. Pórázon ne engedjük össze játék gyanánt, mert könnyen balesettel
végződik, összegabalyodva megsérülhetnek, megijedhetnek. Gyakori, hogy feszes pórázon agresszívvé
válnak a másik kutyával szembe és verekedést eredményez. Arról nem is beszélve, ha meglát egy másik
kutyát oda rángat minket, mert azt tanítottuk neki, ha
barátkozni akar rángassa a pórázt, ez egy chivavánál

vicces ugyan, de egy 40 kg-os kutyánál már kihívás
talpon maradni.
Akkor hogyan tudnak játszani, ha nem engedhetjük
össze őket pórázon? Erre remek hely egy körbekerített
kutyafuttató ahol biztonsággal elengedhetjük! Kutyaiskola területe ahol szakember segítségével problémákat
is meg tanulhatunk megoldani és a kutyánknak megfelelő korú ebekkel lehet együtt. Itt is szabályokra van
szükségünk, hogy mindenki jól érezze magát. Szabályok: nem terrorizálunk, nem dominálunk, nem verekedünk. A kergetőző vagy üldöző játékkal óvatosan,
mert könnyen töréssel, szalag szakadással, verekedéssel és akár eltűnéssel végződhet. Tudnak másképp is
játszani! A gazdi feladata a szertelen kutyáját leállítani, mint azt az embergyerekkel teszik a szülők. Hol lehet még elengedni a kutyákat? Nehéz kérdés! A kutyát
póráz nélkül nem engedhetjük el csak az erre kijelölt
helyen! Külterületen, játszótereken, közterületen tilos
elengedni, kiemelném a természetvédelmi területet
is ahol a vadállatok miatt fokozottan veszélyes póráz
nélkül sétáltatni, és számíthatunk arra, ha kedvencünk
vadat űzve lelép, dúvaddá válik és a vadász kötelessége
kilőni. Ne legyünk felelőtlenek. A jogszabályok nem ismerete nem mentesít azok betartása ellen. A kulturált
kutyatartáshoz hozzá tartozik a végtermékek összegyűjtése is! Hol nem kell összeszedni kedvencünk után
a kutyaürüléket? Tévhit, ha a mezőn intézi el a dolgát
nem kell összeszednünk, mert az adott terület valaki
tulajdona és növény termesztésre vagy állatok ellátására szolgál, a kutyaürülék nem jó trágyázásra (Veszélyes
hulladéknak minősül)! Nézzük meg mit tesz saját kertünkben. Mi sem örülünk annak, ha belelépünk.
Zelena Gergőné
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Ügyeleti körkép Fótról
Tavaly év vége óta új orvosi ügyelete van Fótnak.
Kíváncsiak voltunk arra, hogyan látják az ügyeletet a másik oldalról, azok, akik hétről hétre ott
dolgoznak. Mi az, amit az orvos, az asszisztens és
a gépkocsivezető tapasztal? Illetve, amit nekünk is
tudnunk kell: mi tartozik az ügyeletre és mikor kell
nekünk mentőt hívnunk?
Először talán érdemes a számokkal foglalkozni. Első
látásra azt gondolnánk, hogy a COVID miatt még
több a dolguk, ám ez nem így van. Dr. Lestár Ferenc
elmondta, hogy a COVID előtt az ügyelet hétköznapi
forgalma 20–30 fő volt. A hétvégi pedig egy karácsonyi szezonban naponta akár 60–80 fő is lehetett.
Ezzel szemben ma egészen más a helyzet. Március
13-a óta – a vírus első hullámától – csökkent a személyesen megjelenő betegek száma. Ezzel szemben
jelentősen emelkedett az ügyeletet telefonon felkeresők aránya. Ez nem csak azért van, mert az emberek
félnek elmenni az orvosi rendelőbe, így az ügyeletre
is, hanem azért is, mert a Nemzeti Népegészségügyi
Központ szabályozása alapján tavaly március óta az
ügyeleten telefonon felső-, vagy alsólégúti hurutos,
lázas és köhögős panasszal jelentkező betegeket az eljárás rend szerint látják el. Ez annyit tesz, hogy tanácsot adnak a betegeknek, és a házi orvos fogja kezelni
őket az eljárásrend szerint. Abban az esetben azonban,
ha súlyos, életet veszélyeztető tünetek vannak, akkor

az ügyelet hívja majd a beteg számára az Országos
Mentőszolgálatot.
Dr. Lestár Ferenc tapasztalata szerint a személyes
orvos-beteg találkozások száma az ügyeleten azért
csökkent, mert korábban országosan és Fóton is pont
a felső-, és alsólégúti fertőzéses betegségtípus volt az
egyik leggyakoribb az ügyeleti állátásban.

Problémásak vagyunk?

Érdekes kérdés az, hogy mivel mennek az emberek Fóton az ügyeletre. Kovácsné Böbi – őt a városban a legtöbben így ismerik – asszisztensként sok mindent tapasztalt már. Véleménye szerint nagyon sok olyan beteg
megy hozzájuk hétvégén, aki korábban már járt a háziorvosánál is. Mint mondta, jó példa, amikor elviszik a
gyermeket a gyermekorvoshoz csütörtökön, aki megfelelően ellátja és gyógyszert is ír, szombaton azonban
már az ügyeletre viszik a gyereket, mert „még mindig
nem gyógyult meg”. Emellett azonban az is érzékelhető,
hogy a fiatal szülők ma már nagyon tapasztaltak a lázcsillapításban és a tanácsot szívesen fogadják.
Lestár doktor szerint ezt a problémát az ország
bármely ügyeletén el lehetne mondani. Úgy gondolja,
ennek az az oka, hogy az emberek mindennek utánanéznek az interneten – ami egyébként nem baj -,
és néhány betegben kialakul egy hamis kép az adott
betegségről, és emiatt megy az ügyeletre.
-
Emellett nem tiszteleik már az orvosokat úgy,
ahogyan kellene – tette hozzá –, bár ugyanez elmondható a tanárokról és más foglalkozásokról is.
Szerinte a jelenségen rontanak a reklámok is, amelyek
sok esetben azt sugallják, hogy ha a beteg bevesz az adott
készítményből egy szemet, akkor már meg is gyógyult.
Ám ez nem így van. Ilyenkor aztán hétvégén felkeresik az
ügyeletet is, ebben az esetben feleslegesen. Tudomásul
kell venni, hogy egy felső-, vagy alsólégúti megbetegedés
lefolyási ideje – egyéntől függően – általában egy hét.

Kovácsné Böbi és Könczöl Ferenc készenlétben
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Az orvosi szoba betegekre várva

Az előkészített EKG

Sajnos előfordult olyan eset Fóton is, amikor a betegek agresszíven, követelőzően léptek fel. De nem ez a
jellemző, és akik így érkeznek, a vizsgálatot és tanácsadást követően már másként látják a dolgokat.

azért is, mert a rendszerben az ügyeletes orvos a területileg illetékes sürgősségi osztály előretolt egységeként kell, hogy dolgozzon.

Mivel menjünk ügyeletre?
Az orvosi ügyeletet akkor kell igénybe vennünk, amikor
olyan problémánk van, ami új keletű, de nem életveszélyes. Természetesen a komoly fizikai sérülések – súlyos
zúzódás, törés, vágások, forrázás, stb. – esetén mindenképpen. Más panasszal az ügyelethez fordulhatunk
vérnyomáskiugrás, vércukor-eltérés, hasmenés, szorulás, epegörcs, vesegörcs, menstruációsgörcs, vagy magas láz, illetve a fent már említett felső-, vagy alsó légúti
huruttal, köhögéssel is, bár ez utóbbiaknál a jelenlegi
szabályozás szerint járnak majd el az ügyeleten.
Amikor telefonon bejelentkezünk, az ügyeletes orvos a tüneteink alapján eldönti majd, hogy mi a teendő. Megkér minket, hogy menjünk be az ügyeletre,
vagy súlyosabb esetben az orvos jön ki hozzánk. Fekvő
beteg esetében az orvosi ügyelet szükség esetén természetesen házhoz megy. A betegek ellátást követően
az ügyeletes orvos a szabályok szerint a háziorvoshoz
irányítja a beteget további kezelésre.
Azonban azt jó, ha tudjuk, hogy az ügyeleten nincs
röntgen készülék, illetve más olyan eszközök, amellyel
a súlyos eseteket kezelni tudnák. Ezért ebben az esetben az ügyeletes orvos a rendelkezésekre álló eszközökkel ellátja a beteget és mentőt hív hozzá. A kérdés
csak az, hogy mikor kell mentőt hívni?
Dr. Lestár Ferenc úgy látja, hogy ezt mindig az ügyeletben dolgozó orvosnak kell eldöntenie. Ő maga akkor hív mentőt, ha az szakmailag indokolt. Már csak

Mi magunk akkor hívjunk mentőt, ha közvetett vagy
közvetlen életveszély áll fenn. Ezt a 104-es vagy 112-es
hívószámon tehetjük meg.
Ilyen lehet:
- a fokozódó fulladás
- a csillapíthatatlan fej, mellkasi vagy hasi fájdalom
- ha valakit mérgezés ér
- ha valaki zavart és nem lehet vele kommunikálni
- ha nagyarányú vérveszteség ér valakit
- ha eszméletvesztést követően nem tér magához
- ha balesetet szenved
- ha megindult a szülés

Mikor hívjunk mi mentőt?

Pozitív változás

Az mindenképpen jó, hogy Fóton 24 órás ügyeleti
szolgálat működik. És az is, hogy az ügyelet hozzáállása is pozitív irányban változott. Nem csak ellátják az
ügyeletre érkezőket, hanem tanácsot is adnak nekik a
továbbiakra nézve. Forduljunk hozzájuk bizalommal
és fogadjuk meg a tanácsaikat!
Fóton az ügyelet telefonszáma: 06-27 998-699
A központi orvosi sürgősségi ügyelet hétköznap, hétvégén és munkaszüneti napokon: 8 órától másnap
reggel 8 óráig (24 óra) folyamatosan működik.
Az ügyelet címe: 2151 Fót, Szent Benedek utca 15.
(az Egészségügyi Központ épülete)
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Farsang járvány idején –
iskolai, óvodai körkép Fótról
A jelen helyzetben nem kön�nyű intézményvezetőnek lenni!
Mert hiába a járvány, azért pedagógusok szeretnének a lehető
legtöbbet adni a gyerekeknek. A
farsanggal kapcsolatos járvány
miatti hogyanokról a Boglárka Óvoda és Bölcsőde vezetőjét
Jusztinné Rick Évát, a Németh
Kálmán Általános Iskola igazgatóját Szebeni Boglárkát és a Fáy
András Általános Iskola igazgatóját Kakuk Zsoltot kérdeztük.
Nem kérdés, hogy a gyerekek szeretik a farsangot. Nem csak a jelmezek, de a hangulata miatt is. A
kérdés csak az, ebben a helyzetben hogyan tudják megrendezni a
farsangot az óvodákban és az iskolákban?
A korábbi farsang a csoportokban kezdődött. A szülők felöltöztették a gyerekeket reggel, aztán
ott is maradtak fotózni és videózni – kezdte a korábbi rend ismertetésével Jusztinné Rick Éva. Ezt
követően pedig a csoportok 11 órakor mentek át a tornaterembe. Itt
kezdődött el a jelmezes felvonulás
és a farsangi mulatság, a tánc, a
közös játékok, a versenyek. Amint
azt az óvodavezető elmondta, ez
most annyiban változik, hogy a
közös tornatermi programot, és
a csoportok egymás közötti látogatását, jelmez megmutatását kihagyják és a szülők se mehetnek
be a farsangra. A fényképeket ezúttal az óvónénik és a dajka nénik
készítik majd, illetve a tanult verseket is felveszik. Nem szeretnék
azonban, hogy a szülők kimaradjanak az élményből, ezért a szülők
a csoportokon keresztül juthatnak
hozzá a gyermekeikről készült fotókhoz, felvételekhez. Jusztinné

Rick Éva elmondta, hogy egy hagyományhoz most is ragaszkodnak. A benti farsang előtti napon
az udvaron az idén is el fogják
égetni a Tél banyát. Eközben pedig
a gyerekek a csoportokban készített csörgő – zörgő eszközökkel
és a megtanult mondókákkal űzik
el a telet. A farsangot a Forfa és a
Béke utcai óvodákban február 12én, az Eőri Barna utcai óvodában
és a Bölcsődében pedig február
19-én tartják meg.

Jelmezes tanórák

A járvány miatt a Németh Kálmán Általános Iskolában sem hagyományos farsangot terveznek.
Szebeni Boglárka úgy gondolja,
a korábbi sikeres farsangok hangulatát kell megőrizniük most is.
Korábban az iskola az alsó tagozatosoknak kora délután a tornateremben szervezete meg a felvonulást, amin a szülők is részt
vehetettek, majd az osztálytermekben a különböző játékokat,
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eszem – iszomot. A felsősöknek
pedig ezt követően 16 órától 20
óráig volt farsangi mulatság, felvonulással, és iskola bulival egybekötve. Természetesen mindkét
korcsoportban volt egyéni és csoportos jelmezverseny is. Ehelyett
most olyan lesz a farsang, hogy a
kijelölt napon délelőtt a gyerekek
jelmezben lehetnek az órákon.
Természetesen a tanítás még ettől rendben menni fog – fejtette
ki az igazgatónő. Az alsósok ezen
felül még annyi könnyítést kapnak, hogy a szabályok maximális
betartása mellett az osztályteremben játszhatnak farsangi játékokat. A lényeg azonban mégiscsak
az – tette hozzá Szebeni Boglárka
-, hogy egy játékos délutánt csináljunk a gyerekeknek. Ezért a
hagyományos kiszebáb - szalmából készül, általában lányt ábrázol
- égetést az ide farsangon is megtartják. Az előre elkészített helyen
a bábu elégetésekor a gyerekek
hagyományos magyar mondókákkal űzik el a telet és a betegséget.
Ez utóbbira most mindannyiunknak nagy szüksége lehet.

Osztálytermi farsang

Igen, megtartjuk a farsangot –
erősítette meg Kakuk Zsolt a Fáy
András Általános Iskola igazgatója is. Ám ezúttal a Fáy-ban is
másként lesz minden. A gyerekek
jelmezbe öltözve mennek iskolába, ahol a pontszámot kapnak a
jelmezekre és győzteseket is hirdetnek majd. Ezúttal azonban a
farsangot minden osztály a saját
osztálytermében tartja meg. Korábban a farsangi felvonulást és
a jelmezek pontozását az aulában
tartották, de ez most a járványhelyzet miatt nem lehetséges.

oktatás
A mi suliNK, ahova szívesen járuNK
Sokféle lehetőség biztosítása a személyiség
kibontakoztatására:

Otthonos, biztonságos, családias légkör kialakítása
• Felkészült, tapasztalt gyermek-szerető
pedagógusok
• Osztályonként 2 állandó tanító
• Barátságos, otthonos tantermek
• Nagy játszóudvar, csúszda, mászóka, célbadobó,
sportudvar
• Klubszoba játékokkal
• Napközis ellátás (étkezés, délutáni tanulás, sport,
játék, kézműves foglalkozások)
• Gyermekfelügyelet 6 órától 17 óráig
• Karácsonyi és húsvéti kézműves nap, gyermeknap, DÖK nap

Versenyképes tudás nyújtása:
• Hagyományos, szótagoló olvasástanítás
• Emelt óraszám az 1–4. évfolyamon magyar nyelv
és irodalomból és matematikából
• Nyelvoktatás az első osztály második félévétől
bontott csoportban
• 7–8. évfolyamon nívócsoportos nyelvoktatás –
felkészítés Junior nyelvvizsgára
• A tanulás tanítása – tanulási stratégiák kialakítása
• IKT eszközök bevonása az oktatásba, internet elérhetőség minden tanteremben
• Szaktantermek (informatika, idegennyelv, matematika, természetés társadalomtudomány)
• Felkészítés tanulmányi és sport versenyekre
• Felkészítés továbbtanulásra (szakkör, előkészítő)
• Részvétel a témaheteken (digitális, fenntarthatósági, pénz)
• Nemzetközi kapcsolatok építése, diák mobilitások

• Szakkörök: agyagozás, elsősegélynyújtás, eTwinning, énekkar, néptánc,
szövés
• Bekapcsolódási lehetőség a Határtalanul
és az Erasmus programokba
• Művészeti oktatás helyben –
képzőművészet, színjáték, zongora,
szolfézs
• Sportolási lehetőségek: asztalitenisz, dzsúdó, foci, kosárlabda,
kölyökatlétika, minitenisz
• Szemléletformálás – érzékenyítés: Ökoiskola, Madárbarátiskola
• KRESZ pálya, közlekedési ismeretek gyakorlati oktatása
• Színház- és múzeumlátogatások
• Tanulmányi kirándulások
• Iskolán kívül szervezett tanórák
• Szabadidős programok

Képességfejlesztés:
• Tanórai differenciálás, egyéni és kiscsoportos fejlesztés
• Kompetenciaalapú oktatás felső
tagozaton is
• Csoportbontás matematikából a felső
tagozaton
• Tehetséggondozó és felzárkóztató
foglalkozások
• Fejlesztőpedagógus, utazó gyógypedagógus
• Logopédiai és gyógytestnevelés foglalkozások helyben

DACIA Dokker Van ambience blue dCi 75Le és 95Le Változatban
Felszereltség: Manuális klíma, Elektromos tükör,
Tempomat, Dacia plug&play music USB, DAB rádió

NETTÓ

3.849.000-tól
Fix 1,9%-os NHP Hajrá finanszírozás!
(forint alapú, zártvégű pénzügyi lízing a
futamidő teljes időtartamára rögzített
kamattal, minimum önerő 22%, futamidő
36-84 hónap között, a minimum felvehető
összeg 1.000.000 Ft)

Fix 1,9% THM - A finanszírozási ajánlat kizárólag nem fogyasztók által, 2020.11.01. után megkötött finanszírozási szerződésekre érvényes, valamennyi Renault haszongépjármű esetében,

és visszavonásig szól. A finanszírozás keretében zárt végű pénzügyi lízing vehető igénybe, forintalapon, a futamidő teljes időtartamára rögzített kamattal. Finanszírozási feltételek: önerő:

minimum 22%, futamidő: 36-84 hónap, a finanszírozás minimum összege: 1 000 000 Ft, a kamat a teljes futamidőre 1,90%. A finanszírozó a lízingszerződés futamidejére teljes körű Casco
biztosítás fenntartását írja elő. A Renault Credit finanszírozást az UniCredit Leasing Hungary Zrt. nyújtja. A Finanszírozó egyedi hitelbírálatot végez, a jóváhagyott végleges feltételeket,

amelyek eltérhetnek a jelen hirdetésben feltüntetett feltételektől, az egyedi szerződés tartalmazza. A Finanszírozó mindenkor hatályos Üzletszabályzata, Általános Szerződési Feltételei
és Hirdetménye a http://www.unicreditleasing.hu honlapon keresztül érhetőek el. A jelen hirdetésben közölt adatok nem teljes körűek, és nem minősülnek szerződéskötési ajánlatnak.
A részletekért keresse fel hivatalos Renault Márkakereskedőjét. A programban a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény rendelkezései
szerint vállalkozásnak minősülő azon jogalanyok vehetnek részt, amelyek megfelelnek a Magyar Nemzeti Bank Növekedési Hitelprogram Hajrá keretében folyósított refinanszírozási

hitelek igénybevételének módjáról és feltételeiről szóló, mindenkor hatályos terméktájékoztatóban meghatározott feltételeknek. A mindenkor hatályos terméktájékoztató megtalálható
a http://www.mnb.hu/monetaris-politika/novekedesi-hitelprogram-nhp weboldalon. A képek illusztrációk.
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2151 Fót, Móricz Zsigmond út 41.
Tel. 27 358 270
2100 Gödöllő, M3 lehajtó
Tel. 28 52 52 52
www.daciabekesi.hu

kultúra
Nyertes pályázat a Fót Városi Könyvtárban
|A könyvtár tervei a 2021. évre

A Fót Városi Könyvtár számára nagyon jó hírrel indult az új év, mert a „Települési könyvtárak szakmai eszközfejlesztése, korszerűsítése” céljából 2020.
október végén benyújtott pályázatunk pozitív elbírálás alá került és 2.941.884 Ft támogatást nyertünk a
Nemzeti Kulturális Alaptól. Az elnyert összegből 18
darab kiállítási paravánt fogunk vásárolni a központi- és a fiókkönyvtárba. Meglévő paravánjaink már
rendkívül rossz állapotban vannak, a tartópántok kilazultak, nagy súlyuknál fogva balesetveszélyt jelentenek és esztétikailag is kifogásolható az a 14 darab,
ami még használható. Továbbá beszerzésre kerül 20
könyvtári könyvespolc bükk színben, díszléccel a tetején. Ezeket részben a gyermekkönyvtár, részben az
új feldolgozóhelyiség berendezésére és a régi, erősen megkopott polcaink cseréjére fogjuk használni.
A gyermekkönyvtárban levő asztalaink mérete nem
ideális a gyerekek számára, ezért a pályázatban 8 db
óvodai trapézasztal beszerzését is tervezzük lekerekített éllel, változatos elrendezési lehetőséggel. Két
könyvtáros munkaasztalt is ki fogunk cserélni, mert
a meglévők már erősen elhasználódtak, tönkrementek az asztallábak, a fiókok. Két könyvtári fellépő és
egy nagy méretű falitükör beszerzése fér még bele a
keretbe.
Az önkormányzati költségvetésben biztosított
tárgyi eszköz keretünkből és a minisztériumi érdekeltségnövelő támogatásból szeretnénk mosdóink
berendezését is korszerűsíteni automata folyékonyszappan-adagolókkal és fali ventilátorok beépítésével.
Mint minden év elején, most is az éves zárásokon,
a könyvtári statisztika és éves beszámoló, valamint a
munkaterv előkészítésén dolgozunk. Ehhez első körben be kell fejezni a tavalyi évben beszerzett könyvek
feldolgozását, át kell néznünk az állományt és selejtezni a már elhasználódott vagy tartalmilag elavult
dokumentumokat.
Programtervünket már 2020 októberében elkészítettük. Rendezvényeinket a járványhelyzettől függően tudjuk majd megtartani. Egyelőre online programokban gondolkozunk: hamarosan meghirdetjük a
könyvtári farsangi jelmezversenyünket, februárban
folytatódik olvasókörünk is és Valentin-nap alkalmából a könyv szerelmeseinek fogunk kedveskedni.
Rendszeres könyvajánlókat írunk a művelődési ház
blogjára, melyek Facebook-oldalunkon keresztül is

olvashatók. Terveink közt szerepel egy online író-olvasó találkozó Böszörményi Gyulával, az év második
felére pedig Kepes Andrást szeretnénk meghívni egy
személyes találkozóra, de ez is erősen függ a járvány
alakulásától.
A VEKOP projekt keretében egyelőre nem tudjuk
megtartani a tanórán kívüli foglalkozásokat, mert
külsős oktatóink nem léphetnek be az iskolákba; a
gyerekek mozgatása, osztályok összevonása pedig
nem engedélyezett. Bízunk benne, hogy legkésőbb
szeptemberben folytathatjuk a pályázat megvalósítását.
Folytatjuk a novemberben megkezdett teraszos
kölcsönzést szűkített nyitvatartással, mert a jelenleg
érvényben lévő járványügyi rendelet értelmében a
könyvtárak más módon nem látogathatók.
A teraszos kölcsönzés részletes szabályairól és
programjainkról a www.fotikonyvtar.hu weboldalon és a Fót Városi Könyvtár Facebook-oldalán találnak aktuális információkat.
Kőszegi Réka
könyvtárvezető
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kultúra

Online helytörténeti vetélkedő a Művelődési Ház blogján
|Dobozi-Dudás Bernadett
A Kultúra Hetének első napján indult útjára régóta tervezett helytörténeti vetélkedőnk Szűcs Marika segítő
közreműködésével. Marika a Fóti Értéktár Bizottság
tagja, nyugdíjas pedagógus és könyvtárvezető. Eredetileg
egy kiváló szabadtéri program keretében képzeltük el a
vetélkedőt. A város különböző pontjain helyeztük volna
el a helytörténeti feladványokat, teszteket, de a jelenlegi
vírushelyzetre tekintettel csak az online tér áll rendelkezésünkre. Fontosnak tartjuk, hogy a fótiak minél többet
tudjanak arról a környezetről, ahol élnek, hiszen ez a város
a szülővárosuk, szülőföldjük vagy a jelenlegi lakóhelyük.
A szülőföld ismerete, az iránta kialakult érzelmek egész
életünkön át elkísérnek minket, bárhová is visz a sorsunk.
Nem titkolt szándékunk ilyenformán kultúrát biztosítani
a város lakóinak, amíg a Művelődési Ház kapui zárva tartanak. Szeretnénk kicsit „megmozgatni”, versenyre bírni
a lakosságot, miközben élményszerűen dolgozzuk fel Fót
múltját és jelenét, bevonva a városhoz kötődő időskorúakat és diákokat is. A vetélkedő részeként 10 héten keresztül, minden héten egy érdekességet fogunk megosztani a
Vörösmarty Művelődési Ház blogján (www.vmh.hu/blog)
Fót városáról, majd a 11. héten a megosztott 10 anyagra
vonatkozó kérdéssor jelenik meg gyerekek és felnőttek
részére is. A helyes válaszokat beküldők között értékes
nyeremények kerülnek kisorsolásra, melyről hamarosan részletesen is beszámolunk.

1. rész: A Csörsz-árok (részlet a blogposztból)

„A Csörsz-árok valójában egy több szakaszból álló
sáncárokrendszer. A Dunától a Tiszáig húzódó szakaszt
Kis-ároknak nevezzük. A Dunakeszinél induló sáncárok Fóton és Mogyoródon áthaladva a Kisköre melletti
Holt-Tiszáig terjedt. A Kis-ároktól északra, Csánytól indult a tulajdonképpeni Csörsz-árok, mely Jászárokszálláson keresztül húzódott a Tisza-parti Oszlárig, majd a
Tiszántúlon Ördög-árok néven többek között Debrecen,

majd Nagyvárad és Arad mellett haladt el. A védmű-rendszer Versec környékén ért véget.”

2. rész: A Mogyoródi csata; Fót elnevezése (részlet
a blogposztból)

„A király a csata előtti csütörtökön szállt meg a Rákoson
a Mogyoród hegy keleti oldalán, át kellett lovagolnia ezen
a magaslaton, hogy meglássa a hercegek táborát Cinkotánál. A Képes krónika által ábrázolt földrajzi helyzetben
Fóttól és Mogyoródtól délre, Cinkotától észak-nyugatra
zajlanak az események, a seregek felvonulásai, a csata
és Salamon megfutása a Dunához, Szigetfőhöz a Csepel-sziget déli csúcsához. A fóti néphagyomány egyenesen a mogyoródi csatához köti Fót nevének eredetét. Az
egyik monda, mondóka szerint maga László herceg kérdezte meg a környezetétől, látva a falut, hogy mi az a folt?!
A település neve ilyenformán lett Folt, Fót.”

Következő részeink minden hétfőn kerülnek ki weboldalunkra (www.vmh.hu) és Facebook oldalunkra. A
következő részekben szó lesz a reformkorról, Apponyi
Franciskáról, de azt is megtudhatjuk majd, mi köze Muharay Elemérnek a fóti faluszínpadhoz. Érdemes velünk
tartani hétről-hétre, remélhetőleg a vetélkedő alkalmával
értékes ismereteket tudunk továbbadni, s kíváncsiságuk
Fót története iránt csak egyre fokozódik majd. A utolsó rész március 22-én jelenik meg weboldalunkon, a 10
részhez kapcsolódó kérdőíveket pedig március 29-én
hozzuk nyilvánosságra.
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múltunk
Balogh Dávid |

Németh Kálmán, Munkácsy Mihály
és egy festőasztal
Kevesen tudják, hogy az összekötő kapocs Németh
Kálmán és Munkácsy Mihály között egy festőasztal,
és három paletta, melyeket 1964. második felében talált meg a szobrászművész a Szépművészeti Múzeum
pincéjében. Az elveszettnek hitt asztal megtalálásáról
a következőképpen nyilatkozott a Hétfői Hírek 1964.
november 23-i számában: „Az asztalka, sok más műtárggyal együtt, a háború idején a Szépművésze-

Munkácsy Mihály festőasztalának restaurálás előtti állapota,
(1964–65). A kép forrása: Németh Kálmán Emlékház Adattára.

ti Múzeum pincéjébe került. A szakszerűtlen tárolás
miatt az idők folyamán darabokra esett –így akadtam rá egy gótikus faoltár romjai között.”
A kerekekkel ellátott, csavart lábú, téglalap alakú,
Németh Kálmán szobrászművész-restaurátor és tanítványa,
Lakatos József restaurátor Munkácsy-festőasztalának
összerakása közben, 1965.

légies hatást keltő bútort Munkácsy Mihály egyik festményén is megörökítette, melyen éppen alkotás közben láthatjuk a festőt saját műtermében. Munkácsy a
kép középpontjában helyezkedik el – jobbjában ecsetet, míg baljában egy palettát tart, szuggesztív tekintetét alkotására helyezi. A festőasztalon ecsetek, festékkeverő edények hevernek. A képen feleségét, Cécile
Papier-t is megfestette, amint Munkácsy éppen készülő tájképét vizsgálja. A párizsi Rue Legendre műterem idilli hangulata, pompája és eleganciája visszarepít minket a 19. századi francia arisztokrácia világába.
A szenzációs felfedezést követően Németh Kálmán
nyugdíjazásának évében állította vissza eredeti formájában a darabokban megtalált asztalkát. A fiókjaiban
ekkor találta meg a három palettát is, melyeket restaurált. Az egyik nagyméretű paletta feltehetőleg szintén
szerepel Munkácsy Műteremben című festményén.
A szobrászművész-restaurátor tanítványa, Lakatos
József segítségével végezte az asztal összerakását, akiből kiváló restaurátor lett: 1962-től már a Szépművészeti Múzeumban, majd 1974-ben a Magyar Nemzeti
Galériában dolgozott nyugdíjas koráig.
Munkácsy Mihály festőasztalának átadását egy kisebb összejövetellel ünnepelték meg a Szépművészeti
Múzeumban. Szij Béla művészettörténész ekkor vette
át az asztalt a Magyar Nemzeti Galéria nevében. Ezt
az információt támasztja alá az az 1966. február 17én íródott átvételi elismervény is, melyben Szij Béla
igazolja, hogy a festőasztalt és a palettákat átvette a
Magyar Nemzeti Galéria Adattára számára.

A kép forrása: Németh Kálmán Emlékház Adattára.
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Munkácsy-festőasztalának összerakása közben, (1965).
A kép forrása: Németh Kálmán Emlékház Adattára.

Street Fót kisbüfé
Fót központjában
Kedves meglévő és új vendégeink!
A 2021 es évben is a megszokott minőségben várunk mindenkit sok szeretettel elvitelre és házhozszállítással egyaránt!

2 fogásos napi menüink áremelés nélkül ,továbbra is 990,-Ft-os áron kaphatóak
levessel,választható főételekkel!
A kiszállítás Fóton és vonzáskörzetében változtatás nélkül díjmentes!
Ebben az évben is rengeteg újdonsággal és bővítéssel készülünk!

Étlapért, további információkért kövessenek minket facebookon vagy érdeklődjenek
a 06 20 299 2442-es telefonszámon!

múltunk
A Fóti tó

|Rózsahegyi Mihály naplójából

Amikor a tónál sétálok, sokszor
eszembe jut, milyen lehetett a tó
régen? És az is, hogy nem ismerem
a tó múltját. Még fotót is csak egyet
tudtam „szerezni”, de végül az sem
volt jó. Rózsahegyi Mihály naplójának egyes részeit a felsége, Terike néni juttatta el hozzám. Ebben
a részben a Fóti tóról tudhatunk
meg múltszeleteket..
A háború után mi lett a fóti tóból?
Vajon lesz e valaha is strandfürdő?
A háború után nem volt gondozója
a tónak, ahogy nem volt vendéglője sem. Megjelentek ugyan a horgászok, akik halakra vigyáztak, de
mással nem foglalkoztak. És fürdés
is volt a tóban, de nem hozta a vonat
a vendégeket úgy, mint korábban.
Persze vonat se volt, pedig ott volt
még a tábla vasútállomáson - Fót
strandfürdő. Folyik még a kis patak
is a zsiliptől le, a falu felé, de már
semmi sem olyan, mint régen.
1947-ben mi is beköltöztünk az
Erdész házból Fótra. Aztán befejeztem az iskolát és elmentem dolgozni. Majd 1950 -ben behívtak katonának, amiből aztán három év lett, így
aztán sokáig nem is tudtam, hogy mi
történt a tóval.
Úgy 1966 körül hallottam a tóról
újra. A vonattal jöttem hazafelé és
beszélgettünk a barátokkal, amikor
egyszer csak azt hallottam: Képzeld,
leeresztették a tóból a vizet, mégis egy hónap alatt feltöltődött! Úgy
gondoltam, hogy valakik meg akarták nézni, hogy vannak-e még források, amelyek a tavat táplálják.
Aztán két évvel később újból hallottam a tóról. A vonaton azt mondták, hogy megnagyobbították a tavat.
Most talán a duplájára nőtt a területe,
kitakarították a nádtól és a mocsaras
részt és kiszedték belőle. A tó mégis egy hónap alatt újból feltöltődött!

Ennek nagyon örültem, és mondtam
is, hogy ezek ügyes emberek! Vajon
honnan jutott eszünkbe az ötlet,
hogy ezt kellene csinálni? Elhatároztam, hogy munka után hazajövök és
megnézem a tavat, de azt nem tudom máig sem, hogy kik csinálták a
munkát. Tehát nézegettem egyedül
a tavat, ami nagyon szép volt. Aztán
megnéztem a zsilipet is, és ott meglepődtem. Nem folyt át a víz a zsilipen, mert mögötte a patakárokban
egy teherautónyi beton volt leöntve.
Azóta sem folyik át a kis patak a Mogyoródi patakba.
Nagyon kíváncsi voltam, hogy miért betonozták be patakmedret. A
következő héten aztán okosabb lettem. A tanácselnök összehívta a mi
utcánk lakóit egy megbeszélésre a
vendéglőbe a Fótújfalusi állomásnál.
Időben ott voltam, ahogy ő is és még
sok ismerősömet is láttam az asztalok körül. Amikor lehetőség volt rá,
mondtam, hogy láttam milyen szépen megnagyobbították a strandot
és a tó is nagyon tetszik. Azonban
szeretném megkérdezni, hogy ha a
zsilip mögött vajon miért van beöntve egy teherautó beton? Az ugyanis
visszafogja a vizet és a zsilipet nem
lehet gondozni. Ebben a pillanatban egy részemről ismeretlen férfi
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felugrott és erős hangon felém fordulva azt mondta: mit gondol, most
vettünk ennyi meg ennyi halat, nem
fogom hagyni, hogy elszökjenek a
zsilipnél! Ennyi volt, amit tájékoztatásul kaptam. Gondolom a horgászok vezetője lehetett, aki a kemény
hangú tájékoztatást adta.
Ha jól emlékszem, valamikor a kétezres évek elején vették fel a betont
onnan. Ami biztos, 2009 -ben már
nem volt ott. A tó azonban továbbra sem működik. Miért volna fontos
a zsilip és a lefolyás? Azért, mert ez
oda húzná a vízben levő szemetet
így tisztán maradna a víz is, emellett
a víz csorgásától a források is megmozdulnának és nem kellene a vizet
szivattyúval a kútból a tóba engedni.
A nagyobb baj ott van, hogy a tónak a patakja csak addig működött,
amíg a zsilip is működött. Ez pedig
1965 körül le lett állítva, így a pataknak csak a helye van meg, de működni nem tud. Igazából a Tessedik
utca végéig kellene rendbe tenni,
onnantól már megvan a tavi patakocska útja egészen a Mogyoródi
patakig. Ha a tó patakjának sikerülne újra működni, akkor a tó is jól
működne.
Én pontosan tudom, hogy mit
szeretnék. Olyan strandfürdőt látni, mint ami a háború előtt volt
a tónál. Senki nem gondolt arra,
hogy mi is fog történni a tóval, mert
nem volt gazdája. Annak idején a
tanácselnöknek is gondolnia kellett volna arra, hogy a tó nem csak
a horgászoké, hanem mindenkié!
Ki lehetett volna horgászokkal is
egyezni, úgy, hogy a tavasz és az
ősz a horgászoké, a nyár a fürdőzőké, a tél pedig a korcsolyázóké. Negyven év alatt sok mindent
megtehettek volna, hogy a tó, úgy,
mint 1944. előtt újra strandfürdő
lehessen. Mindenki örömére.

interjú
Átúszta értem a Tiszát!
A Házasság hete kezdeményezés a család és a házasság
fontosságára kívánja irányítani a figyelmet, melyhez Fót
is csatlakozott pár éve egy lelkes szervezőcsapattal, hogy
segítse ezt a küldetést. Amikor a téma felvetődött, olyan
házaspárt kerestünk, akik példát, „receptet” adhatnak a
boldog házassághoz. Véletlenül tudtam meg, hogy Dr. Vass
György és a felesége Rózsika 47 éves házasok. Életükben
számos nehézségen mentek keresztül együtt és ma is irigylésre méltó összetartozás érezhető minden mondatukon.

Mikor és hol találkoztak először?
Rózsika: Szegeden a Royal presszóban láttuk egymást
először. Ez egy zenés szórakozóhely volt, ahová a fiatalok
táncolni, beszélgetni, ismerkedni jártak. A kolléganőimmel mentem aznap a Royalba és az egyik zeneszám előtt
Gyuri odajött és felkért táncolni.
Mi volt a legszimpatikusabb benne?
Rózsika: A megjelenése, a kedvessége, az udvariassága,
amelyek az első pozitív benyomást adták, és ez sokat számított.
Melyik volt az a pillanat, amikor végleg döntött?
Rózsika: Egyszer délutános voltam a Klinikán, ahol ápolónőként dolgoztam. Váratlanul azt kérték, hogy menjek
le a bejárathoz. Amikor odaértem, láttam, hogy Gyuri ott
ál egy szál fürdőnadrágban. Mivel ő a Tisza másik oldalán
lakott, tudtam, átúszta a Tiszát, hogy láthasson.
Dr. Vass György: Akkor Új Szegeden laktam. Beugrottam az új szegedi oldalon a hídnál és a sodrás elvitt a
Klinikákig. Oda-vissza átúsztam a folyót, mert találkozni
szerettem volna vele.
Mennyi idő múlva derült ki, hogy ez egy életre szóló
kapcsolat?
Rózsika: Két év telt el az első találkozástól addig, amíg
1973-ban összeházasodtunk. Ennek már több mint 47 éve.
Persze a két év alatt folyamatosan találkoztunk. Bő egy év
ismeretség után aztán már a közös életünket terveztük.
Mikor és hol volt az esküvő?
Rózsika: Az esküvőnk 1973. szeptember elsején volt Békésszentandráson. Én ott születtem és a szüleim is ott laktak ezért tartottuk ott az esküvőt.

Dr. Vass György és a felesége Rózsika

Dr. Vass György: Igazi falusi lagzi volt a miénk, 150- 160
vendéggel, tyúkhúslevessel, birkapörkölttel, hurkával,
kolbásszal.
Rózsika: A rokonokon kívül ott voltak mindkettőnk kollégái és a kiterjedt baráti körünk is. Az esküvőnk nagyon
jó hangulatú vidám, önfeledt szórakozás volt mindenki
számára.

Hogyan alakították ki a közös életüket?
Rózsika: A közös életünket Gyuri szüleinél kezdtük. Ő
egyedüli gyerek és így lehetőségünk volt arra, hogy ott éljünk. Ezzel anyagilag sikerült megalapoznunk a családunkat, és kicsit később egy társasházban vettünk magunknak
egy lakást.
Milyen volt az összecsiszolódás időszaka?
Rózsika: Nálunk ez nem volt nehéz. Jól ismertük egymás
természetét és toleráltuk az egymás munkájával kapcsolatos dolgokat is. Fiunk születése után lehetőségem adódott
ugyanott, a szegedi Fül- Orr Gégészeti Klinikán, mint audiológiai asszisztens egy műszakban dolgozni. Igaz, ehhez
újra tanulnom kellett Budapesten, de együtt ezt is megoldottuk. Mi mindig toleránsak voltunk egymással szemben, ami az összetartozásunkban gyökerezett. Szerettük
és tiszteltük egymást, ahogy ma is.
Van-e olyan szokásuk, amit együtt alakítottak ki és azóta is megmaradt?
Dr. Vass György: Több is van. A horgászat, a kártyázás,
és itt nem valami hazárdjátékra kell gondolni, a kártyázás
nálunk a kanasztát jelenti. Emellett a természetjárás, a természet szeretete és az utazás. Ezek a mai napig is közösek.
Rózsika: A fiúk horgásznak, de én fogom a halat! A legnagyobb hal, amit fogtam egy 7 kilós amur volt, de horogra akadt már 6,5 kilós ponty is.
A gyerekek születése hogyan alakította át a kapcsolatukat?
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interjú
az egészségügyből szociális területre váltott, és később egy
90 fős bentlakásos idősek otthonának volt a vezetője.

Az esküvői torta felvágása

Rózsika: Mind a ketten vágytunk a családra. A fiunk
1975. márciusban született, és ez még jobban összehozott
minket. A nagyszülők is nagy örömmel fogadták a kicsit. A
lányunk öt évvel később született. Mi kezdettől fogva két
gyereket terveztünk, mert a férjem egyedüli gyerek volt és
azt szerette volna, ha az ő gyerekeinek megadatna a testvéri szeretet megtapasztalása.

Aztán mindezt megváltoztatta egy költözés. Ahhoz,
hogy a férje sikeres vezető lehessen, komoly támogatás
kellett. Hogyan segítette őt feleségként?
Rózsika: Nekem tényleg jelentős szerepem volt a váltásban. Visszamentem GYES-re a lányunkkal és kialakítottam az új életünket. Semmilyen kapcsolatunk a várossal nem volt. Se helyismeret, se személyes kapcsolatok,
semmi. A férjemet lekötötte a gyár, nekem meg fel kellett találnom magamat a család érdekében. Gyakorlatilag
újra kellett alapozni az életünket. Nagyon sokat dolgozott,
túlórázott, amit én nagy megértéssel, empátiával és segítőkészséggel támogattam. Közben pedig kialakítottam a
személyes kapcsolatokat a családunk körül. Így az ő munkatársi és az én otthoni kapcsolataimból hamarosan szép
baráti társaság kerekedett.
Dr. Vass György: A család összetartása kétségtelenül rá
hárult. Mindezt úgy, hogy közben ő is főiskolába járt, mert
Együtt a család

Ezt követte a külföldi munka. Tehát ki kellett alakítani
egy otthont Németországban is.
Rózsika: Ez nem így volt, mert Gyuri egyedül volt kint.
Én otthon maradtam a lányunkkal – Gyuri fiunk akkor
kollégista volt – egy 180 négyzetméteres családi házban.
A ház körüli összes teendő rám maradt, még a hólapátolás is. Volt olyan gondolatunk, hogy mi is kimegyünk
Németországba, de ebből végül csak nyári ott tartózkodás
lett. Ugyanis a fiunk egyszer azt kérdezte tőlem, hogy ha
mi is kimegyünk a húgával, akkor ő hová fog hazamenni?
Ez bennem mély nyomot hagyott. Aztán a lányomnak is
gondja volt az akkor még hiányos német tudásával az iskolában, így azt mondtam a férjemnek, hogy ne okozzunk
problémát a gyerekeinknek és hazamentünk Sarkadra.
Mivel a kölcsönös bizalom megvolt bennünk, maradt számunkra a távházasság. Így ennyi év után azt mondom, egy
házasságon belül vannak mélypontok és hullámvölgyek is.
Mi azonban ilyenkor is mindent meg tudtunk egymással
beszélni és maximálisan segítettük egymást az egyéni és a
közös célok elérésében.
Hogyan tudták a kapcsolatukat frissen tartani ilyen
körülmények között?
Rózsika: Erre egy történettel tudok válaszolni. Amikor a
fiam hazajött hétvégére, a lányom mindig négy személyre
terített meg. Oda volt téve a levesestálba a merőkanál, de
nem szedett egyikünk sem. Megvártuk, amíg Gyuri felhív
minket Németországból. Így maradtak meg a vasárnapi
családi ebédek.
Az unokák születése miben változtatott az életükön?
Rózsika: Abból a szempontból nehezebb lett, hogy nagy
a távolság Budapest és Sarkad között. Sokat segítettem a
fiaméknak, mert a menyünk is visszament dolgozni. Ezért
sokszor voltam náluk, Gyuri meg lent egyedül Sarkadon.
De akkor ez kellett a családnak. Nálunk mindig volt valaki,
aki áldozatot hozott a családért. Azért, hogy egy igazi ös�szetartó család maradhassunk. Aztán a gyerekek eladták
a budapesti lakást és Fótra költöztek. Amikor a második
gyereket nem vették fel a bölcsődébe, feljöttem, hogy a
menyünk munkahelye megmaradhasson. Akkor beszéltük
meg Gyurival, hogy ez így nem mehet tovább. Ezért 2016ban eladtuk a sarkadi házat és Fótra költöztünk.
Egy hosszú házasságban hogyan tudták megtartani
azt a bensőséges kapcsolatot, ami önök között most is
érezhető? Mi ennek a titka?
Rózsika: Az, hogy még mindig szeretjük és tiszteljük
egymást.
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gasztronómia
A Kastély Étterem hétvégi menüajánlata
Sajtkrémleves, olívás pirítóssal

Hozzávalók:
10 dkg. Trappista, 10 dkg. füstölt sajt, Gorgonzola ízlés szerint
5 dl. tej, 2 dl. tejszín (főző)
2 dl. húsleves
Ízlés szerint só, fehérbors, fokhagyma, kukorica keményítő
Elkészítés:
Reszeljük le a sajtokat. Egy nyeles kis lábasban a tejet, tejszínt,
húslevest forraljuk össze. Ezt követően vegyük kisebbre a lángot, szórjuk bele a lereszelt sajtokat és keverjük folyamatosan
a levest. Majd óvatosan sózzuk, mert a sajtok általában sósak,
borsozzuk, fűszerezzük. Amikor elolvadtak a sajtok, besűrítjük
a keményítővel, aztán vegyük le a tűzről és még kevergessük
egy kicsit.
A kenyereket vagy zsemleszeleteket pirítsuk meg, majd olívaolajjal tetszés szerint csepegtessük meg.

Spenóttal és sajttal töltött csirkemell

Hozzávalók:
4 db. csirkemell filé, 20–25 dkg. leveles spenót
5 dkg. vaj, 10 dkg. sajt
2 gerezd fokhagyma, só, bors ízlés szerint
Elkészítés:
A csirkemellet egy éles késsel óvatosan vágjuk be „nyissuk” meg,
és óvatosan klopfoljuk. Picit sózzuk és tegyük bele a spenót leveleket. Ezt követően kevés sóval, borssal, fokhagymával ízesítve, tegyük hozzá a sajtot, ( akár rétegezve), majd hajtsuk egymásra a csirkemellet. Amikor ezzel végeztünk, nyomjuk össze
a széleit, vagy fogpiszkálóval zárjuk össze. Serpenyőben süssük
mindkét oldalát. Végül burgonyapürével és kevert, zöld salátával
tálaljuk. A salátát olíva olajjal és világos balzsamecettel ízesítjük.

finom mozdulatokkal hozzákeverjük a már ízesített túróhoz,
majd ezt a „masszát” óvatosan összeforgatjuk a tésztával.
Most következik a sütés. A sütéshez kiválasztjuk a megfelelő
méretű tepsit. Vagy kivajazzuk, vagy sütőpapírt teszünk bele
(mi az utóbbit javasoljuk), azután belehelyezzük a réteslapot,
méghozzá úgy, hogy a tepsi oldalait is befedje. Kevés olajjal
megkenjük a réteslapot, és rátesszük a második réteslapot. Ezt
is megkenjük olajjal, majd rátesszük a harmadik réteslapot. Figyelem! Ezt már nem kell megkenni!
Itt kezdjük el 160 fokon a sütő előmelegítését.
Ezt követően a már kibélelt tepsibe beletesszük és egyenletesen elosztjuk a tésztás túrós masszát és lesimítjuk a tetejét. A
lesimítást után rátesszük az első réteslapot és lekenjük olajjal,
aztán a második réteslapot, és ezt is lekenjük olajjal. Végül rátesszük a harmadik, fedő réteslapot és ezt is lekenjük olajjal és
betesszük a 160 fokos előmelegített sütőbe, majd 40–45 perc
alatt készre sütjük.
Sütés után a vargabélest 10–15 percig pihentetjük. Amikor tálaljuk, a látvány és az íz miatt is megszórjuk a tetejét porcukorral
(vannak, akik porcukor helyett szörppel öntik le a vargabélest).

Kastély étterem ebédkiszállítás
2021. 7. hét:
02.15. hétfő
Karfiolleves

A:
Csikóstokány tésztával

B:
Trappista sajt rántva, rizs,
tartár

Rakott kel

Sertésszelet Hentes módra,
rizzsel

Rántott csirkemell,
majonézes burgonya

Cigány pecsenye, tört
burgonya, csemege uborka

02.16. kedd
Korhelyleves
02.17. szerda
Vegyes gyümölcs leves

02.18. csütörtök
Húsleves zöldségekkel,
Tökfőzelék, sertéspörkölt
tésztával
02.19. péntek
Nyírségi húsgombócleves Szilvás derelye

Vargabéles

Hozzávalók:
1 csomag réteslap (lehet fagyasztott is)
15–20 dkg. cérnametélt
40–50 dkg. túró, 5-7 dkg. vaj ( a tésztához is kell!)
1-2 dl. tejföl, 2 db. tojás
3 ek. kristálycukor (helyettesíthető nádcukorral, barna cukorral, stb.)
5 dkg. mazsola, 2 -3 csomag vaníliás cukor (ízlés szerint)
Elkészítés:
Elsőként enyhén sós vízben készre főzzük a cérnametéltet,
aztán hideg vízben átöblítjük és lecsepegtetjük, majd a tésztát
összekeverjük egy kis vajjal. Ez után következik a túró elkészítése. A túrót egy megfelelő nagyságú edényben villával összetörjük, hozzáadjuk a tejfölt, a vajat, a cukrot, a vaníliás cukrot,
a 2 darab tojásnak a sárgáját, és a mazsolát (aki szereti, citromhéjat is reszelhet bele). A tojásfehérjét kemény habbá verjük és

Gesztenyés-szilvás
pulykarolád, mazsolás rizs
Négysajtos spagetti

2021. 8. hét:
02.22. hétfő
Zöldségleves

Bácskai rizses hús

Sonkás-tojásos csőben sült
brokkoli

08.07. kedd
Reszelt tészta leves

Székelykáposzta

Párizsi halfilé,
petrezselymes burgonya

08.08. szerda
Paradicsomleves
08.09. csütörtök
Orja leves
08.10. péntek
Csángó gulyás

Panírozott halrudak krum- Sertéssült, tört burgonya,
plipürével, majonéz
párolt káposzta
Spaenót, főtt tojás

Kínai, tésztás csirkeragu

Grízes tészta barackízzel

Serpenyős csirkeszárnyak
burgonya

A menüváltoztatás jogát fenntartjuk!
Heti megrendelés a szállítónál vagy e-mailben PÉNTEK 15 óráig küldhető el.
Pótrendelést és lemondást a szállítást megelőző munkanapon 8 óráig fogadunk.
Menüt előzetes megrendelés esetén tudunk biztosítani.
Telefonszám:+36/30-701-08-84, E-mail: fotikastelyetterem@gmail.com
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közérdekű
Közérdekű telefonszámok:

Segélyhívás: 112 | Mentők: 104
Rendőrség: 107 | Katasztrófavédelem (tűzoltók): 105
Tudakozó: 11818
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal
Fót, Vörösmarty tér 1.
Tel.: 06/27/535-365
Egészségügyi ellátás
Felnőtt háziorvosi rendelők:
Fót, Szent Benedek u. 15.
Dr. Albert András,
Dr. Orbán Győző,
Dr. Vincze Katalin, Dr. Tóth Szilvia
Tel.: 06/27/358/104,
06/27/358-438
Fót, Németh Kálmán u. 40.
Dr. Szép Imre Zoltán
Tel.: 06/20/472-3801,
06/27/358-181
Dr. Vozák Mária
Tel.: 06/27/816-165
Fót, Eötvös u. 2.
Dr. Kővágó Kálmán
Tel.: 06/27/358-067
Gyermek háziorvosi rendelések
Fót, Szent Benedek u. 15.
Dr. Kovács Éva, Dr. Albi Marianna
Tel.: 06/27/358-104, 06/27/358-438
Fogorvosi rendelő
Fót, Szent Benedek u. 15.
Tel: 06/27/395-466, 06/27/360-623

Flóra-Medoswiss Patika
Fót, Fehérkő u. 1. (Auchan áruház)
Tel.: 06/27/535-406
Mezőőrök
Ifj. Koncz János | 06/70/4574481
Teleki Sándor | 06/70/3318522
Fóti Közszolgáltató Kft.
Fót, Malom u. 1.
Tel.: 06/27/539/680
Síkosság mentesítés ügyelet:
06/70/340-0933
Közbiztonság Fót Rendőrőrs
Fót, Vörösmarty tér 11.
Tel.: 06/27/358-007
Fóti AQUA önkéntes tűzoltó egyesület
fot-ote@fot-ote.hu
Ügyeleti telefon: 06/70/431-5969
Fóti Közhasznú Polgárőr Egyesület
Tel.: 06/20/315-7685
Krízisvonal
Tel.: 06/30/384-2838
Hívható: munkaidő után,
hétvégén és ünnepnapokon

Orvosi ügyelet
Nappali sürgősségi ügyeleti ellátás:
Fót, Szent Benedek u. 15.
Tel.: 06/27/998-699
Éjszakai és ünnepnapi ügyeleti ellátás:
Fót Szent Benedek u. 15.
Tel.: 06-27-998-699

Postahivatalok
Fót, Szent Benedek u. 17.
Tel.: 06/27/358-002
Fót, Vörösmarty tér 2.
Tel.: 06/27/358-106
Fót, Németh Kálmán u. 40.
Tel.: 06/27/358-006
Fót, Auchan Fehérkő u. 1.
Tel.: 06/27358-298

Laboratórium
Fót, Szent Benedek u. 15.
Tel.: 06/27/359-738

Károlyi István Gyermekközpont
Fót, Vörösmarty tér 2.
Tel.: 06/27/358-490

Gyógyszertárak
Ezüstfenyő Patika
Fót, Németh Kálmán u. 29.
Tel.: 06/27/360-174

Fóti Közművelődési
és Közgyűjteményi Központ
Vörösmarty Művelődési Ház
Fót, Vörösmarty tér 3.
Tel.: 06/70/331/5806
Városi Könyvtár
Fót, Dózsa György u. 12-14.
Tel.: 06/2 7/538-250
Kisalag Fiókkönyvtár
Fót, Béke u. 33.
Tel.: 06/27/358-319,
06/70/331-5572

Pandúlia Gyógyszertár
Fót, Szent Benedek u. 15.
Tel.: 06/27/538-656
Somlyó Gyógyszertár
Fót, Vörösmarty tér 4.
Tel.: 06/27/538-955
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Németh Kálmán Emlékház
Fót, Béke u. 31.
Tel.: 06/27/358-130,
06/70-331-9236
Kisalagi Közösségi Ház
Fót, Béke u. 33. | Tel.: 06/27/358-319
Egyházak
Római Katolikus Plébánia
Fót, Vörösmarty u. 2.
Tel.: 06/27/358-083
Fót-Központi Református
Egyházközség
Fót, Károlyi István út. 1.
Tel.: 06/27/632-540
Fót-Kisalag Református Egyházközség
Fót, Eöri Barna u. 33.
Tel.: 06/30/638/4991
Fóti Evangélikus Egyházközség
Fót, Petőfi u. 1.
Tel.: 06/27/362-350
Fóti Baptista Gyülekezet
Fót, Deák Ferenc u. 3.
Tel.: 06/27/785-950,
06/20/886-0143
Szolgáltatók
DMRV Duna Menti Regionális
Vízmű Zrt.
Központi ügyfélszolgálat
0-24 óráig: 06/27/511-511
ugyfelszolgalat@dmrvzrt.hu
Magyar Közút Nonprofit Zrt.
Pest Megyei Igazgatóság
Központi ügyfélszolgálat
06/1/819-9042
Diszpécser: 06/1/819-9260;
ugyelet@pest.kozut.hu
TIGÁZ Zrt.
Gázszivárgás és üzemzavar bejelentés: 06 (80) 300-300
(ingyenesen hívható éjjel-nappal a hét
minden napján);
ugyfelszolgalat@tigaz.hu
Magyar Települések Közvilágítási
Közhasznú Egyesülete
Hibabejelentő: www.mtkke.hu
info@mtkke.hu
ELMŰ-ÉMÁSZ
Energiaszolgáltató Zrt.
ELMŰ hibabejelentő
06 (80) 38-39-40
ugyfelszolgalat@elmuemasz.hu

Fóti Hírnök online!
Olvassa el a legfrissebb lapszámot és tájékozódjon korábbi írásainkból a Fóttal kapcsolatos dolgokról!

„Minden lapszám ONLINE az Ön otthonában!”
Interjúk | Érdekes beszélgetések | Közérdekű dolgaink | Oktatás / Kultúra | Önkormányzati információk

Olvassa a Fóti Hírnököt nagyítható, könnyen olvasható formában online!
Hiteles tájékoztatás Fótról a Fótiaknak!

www
.fotih

irnok

.net

DACIA

DUSTER
ÚJ ÉV, ÚJ KALANDOK!

ÜLJÖN ÁT EGY TEREPJÁRÓBA!
AKÁR

NAPI 990 FT

5,98% THM-MEL,
5 ÉV VAGY 100 000 KM GARANCIÁVAL,
RENAULT CRÉDIT FINANSZÍROZÁSSAL.*

-TÓL,

*A finanszírozási ajánlat kizárólag a 2021. 01. 07. után Dacia Duster Access TCe 90-es modellre megkötött zárt végű pénzügyi lízing szerződésekre érvényes visszavonásig. A feltüntetett 990 Ft-os napidíj,
29 704 Ft-os havidíj figyelembevételével, 30 napos hónappal számolva került meghatározásra. A megadott napidíj összege 3 649 000 Ft bruttó vételár, 1 685 000 Ft kezdőbefizetés, 48 hónapos futamidő
és 25% kiemelt utolsó lízingdíj esetén, 5,75% fix kamat mellett érvényes. A megadott feltételekkel a finanszírozás összege: 1 964 000 Ft, a futamidő alatt fizetendő kamat összege: 344 352 Ft, a teljes
visszafizetendő összeg: 2 308 352 Ft. Reprezentatív példa: Finanszírozás összege: 3 000 000 Ft, futamidő: 48 hónap, kamat mértéke: 5,17%, kamat típusa: rögzített, kamat összege: 483 614 Ft,
fizetendő teljes összeg a futamidő alatt: 3 483 614 Ft, havidíj: 42 205 Ft, kiemelt utolsó lízingdíj: 1 493 135 Ft, referencia THM érték: 5,37%. A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a
hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, mértéke a feltételek változása esetén módosulhat. A Finanszírozó a lízingszerződés futamidejére teljes körű Casco biztosítás fenntartását írhatja elő.
Az 5 év vagy 100 000 km garancia kizárólag Renault Crédit finanszírozás esetén érvényes. A Renault Crédit finanszírozást az UniCredit Leasing Hungary Zrt. nyújtja. A Finanszírozó egyedi hitelbírálatot
végez, a jóváhagyott végleges feltételeket, amelyek eltérhetnek a jelen hirdetésben feltüntetett feltételektől, az egyedi szerződés tartalmazza. A Finanszírozó mindenkor hatályos Üzletszabályzata,
Általános Szerződési Feltételei és Hirdetménye elérhetőek a www.unicreditleasing.hu honlapon. A jelen hirdetésben közölt adatok nem teljeskörűek, és nem minősülnek szerződéskötési ajánlatnak.
A részletekért keresse fel hivatalos Dacia Márkakereskedőjét, aki a Finanszírozó pénzügyi szolgáltatásának közvetítőjeként jár el. Dacia Duster TCe 90 FAP Access vegyes fogyasztás l /100 km: 6,1-6,3;
CO2-kibocsátás g/km: 138-143. Az üzemanyagfogyasztásra és CO2-kibocsátásra vonatkozó adatok meghatározása a Bizottság (EU) 2017/1151 rendeletében előírt WLTP vizsgálati eljárással történt.
A gépkocsi tényleges fogyasztása eltérhet ezen értékektől a vezetési stílus, a gépkocsi terhelése, az időjárási viszonyok továbbá az útvonalválasztás függvényében. A gépjárművek elérhetősége,
a műszaki adatok és megoldások, valamint a felszereltségek országonként eltérhetnek, és bármikor módosíthatók. A feltüntetett adatok tájékoztató jellegűek és nem minősülnek ajánlattételnek.
Részletek a Dacia Márkakereskedéseknél! A képek illusztrációk.

A Dacia ajánlásával

www.dacia.hu

Békési-Fót Kft.
2100 Gödöllő, Dózsa György út 164.
2151 Fót, Móricz Zsigmond út 41. Tel.: +36 27 358270, +36 20 977 0310, +36 20 549 9605
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