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Dr. Vass György: szakértelemmel 
és összefogással a fejlődésért
Bizonyos szempontból ez egy 
rendhagyó cikk. Rendhagyó ab-
ból a szempontból, hogy az elmúlt 
egy évet elevenítem fel Dr. Vass 
György polgármesterrel. A vá-
ros számára nem mindegy, hogy 
egy polgármester – és a Képvise-
lő-testület – hogyan zárja az első 
évét. Mit ért el, mit tervez, és ho-
gyan képzeli el a város jövőjét.

Elsőként pedig kezdjük a legaktuá-
lisabbal. A COVID itt volt tavasszal 
is és itt van most is. Hogyan hatott 
ez Fótra?

Egy ilyen helyzet mindig akadá-
lyozza egy település fejlődését. Nem 
tagadom, minket is lelassított, de a 
terveinket ettől függetlenül igyekez-
tünk megvalósítani. Ez úton is sze-
retnék köszönetet mondani a lakos-
ságnak és a védekezésben részt vevő 
intézményeknek, önkénteseknek, 
egyesületeknek és a polgárőröknek. 
Nélkülük nem sikerülhetett volna 
ilyen jól megúszni a tavaszi veszély-
helyzetet. Ugyanakkor szeretném 
hangsúlyozni azt a szakmaiságot, 
ami ekkor is jelen volt a munkánk-
ban. Sok településsel ellentétben Fót 
azért tudott sikeres lenni a járvány 
kezelésében, mert mindenki azt 
csinálta, amihez ért. A pék kenye-
ret sütött, az egészségügyi dolgozók 
gyógyítottak, a szociális szervezet 
foglalkozott a rászorulókkal, az ön-
kormányzat pedig szervezte és irá-
nyította a védekezést.

Hogyan segített például az önkor-
mányzat az óvodáknak, iskolák-
nak és az intézményeknek?

A vezetőkkel megnéztük, hogy 
mire van szükségük, és azt az ön-
kormányzat beszerezte és átadta 
nekik. Így biztosítottunk maszko-
kat, fertőtlenítő és tisztítószereket 

és minden mást, ami a járvány elleni 
védekezéshez kellett. Nem mondom, 
hogy minden tökéletesen sikerült, de 
amit lehetett erkölcsileg és anyagilag 
tenni, azt megtettük.

Ez tényleg hatékony volt, de nem 
kerülhető meg, hogy a fejlesztések 
terén mit jelentett ez a helyzet?

Örömmel mondhatom, hogy a 
vírus ellenére is folytattuk ezt a 
munkát. Kicsit lelassultunk, az ta-
gadhatatlan, mert, hogy mást nem 
mondjak a hivatali szakmai mun-

kát is akadályozta a vírus miatti át-
szervezés. Minden folyamat hosz-
szabbra nyúlt, ám mégis mindent, 
ha egy kis csúszással is, de elvé-
geztünk. Nem adtuk fel például 
azt, hogy 9 utcát szilárd burkolattal 
lássunk el, megoldva ott a csapa-
dékvíz elvezetését és a gépkocsibe-
állók aszfaltozását is. Igyekeztünk 
a járda felújításokat is folytatni. 
Persze, vannak, akik elégedetle-
nek, mert az utcájuknak csak egyik 
felén újult meg a járda. De kérdem 
én, nem az a fontos, hogy minden 
utcának legalább az egyik oldalán 
felújítsuk a járdát? Amikor ezzel 
készen leszünk, akkor nekilátunk 
a másik oldal elkészítésének is. A 
lényeg azonban az, hogy a lakos-
ságnak nem kell sárban, nyaktörő 
járdákon közlekednie. 

A csapadékvíz sok helyen problé-
mát okoz.

Igen, és igyekszünk minden he-
lyen megoldani ezt a kérdést. Az 5. 
körzetben – a Somlyó tó térségében 
– ez különösen fontos. Itt állami 
segítséggel egy 600 millió forintos 
beruházással készül a csatorná-
zás. Emellett azonban megcsinál-
juk a csapadékvíz elvezetését is, és 
amikor mindennel készen leszünk 
– várhatóan 2021. nyaráig – akkor 
ez után a tóhoz vezető út aszfalto-
zása is meglesz. Ugyanakkor nem 
lehet elmenni amellett sem, hogy 
sokan belevezették a csapadék vizet 
a szennyvíztárolókba. Ez pedig azt 
okozza, hogy egy-egy nagyobb eső-
nél a szennyvíztárolók kiöntenek és 
borzalmas körülményeket terem-
tenek. Ez a beruházás viszont ezt is 
orvosolni fogja.

Ha már a nehézségeknél tartunk, 
mi a helyzet a játszóterekkel?

Dr. Vass György polgármester

Bíró Zoltán és Dr. Vass György polgár-
mester a Németh Kálmán út végén
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A játszótér rongálások valóban 
problémásak. Nem tudjuk, hogy 
kiknek jelent szórakozást az elké-
szült játszótereink játékait rongálni, 
de kiemelten figyelni fogunk erre a 
jövőben. Addig is azonban minden 
megrongált játékot az önkormányzat 
kijavíttat vagy felújíttat.

Nem kerülhetők meg a nagyobb 
volumenű fejlesztések sem. Hogy 
állunk az Egészségházzal, a Sport-
csarnokkal és az új Városházával?

A vírus ellenére nem álltunk le 
ezen a téren sem. Október 29-én tet-
tük le a Fóti Sportcsarnok alapkövét, 
ami mindenki örömére 2022-ben 
már el is készül. Tudom, hogy most 
sokan azt mondják, hogy persze, de 
miért Sportcsarnok? A helyzet az, 
hogy mindig azt kell megcsinálni, 
amire lehetőség van. Most a Sport-
csarnokra volt lehetőségünk. Mind-
amellett nem szabad elfelejteni, hogy 
ekkora beruházás még soha nem volt 
Fóton. A Sportcsarnok teljes beleke-
rülési költsége kicsit meghaladja az 
1,4 milliárd forintot. Mondanom sem 
kell, hogy a sport mellett más célokra 
is használni fogjuk. 

És az Egészségház, meg a Város-
háza?

Nem szeretek felelőtlenül ígér-
getni. Azt azonban elmondom, 
hogy a Sportcsarnok alapkőleté-

telénél azzal zártam a beszédemet, 
bízom benne, hogy a következő 
alapkőletétel az Egészségházé lesz. 
Azért mondtam ezt, mert hiszek 
benne, hogy ez így lesz. A Városhá-
za már egy más kérdés. Szeretnénk 
még a cikluson belül megépíteni, 
de ez nem csak rajtunk múlik.

A Lidl ügye még mindig függőben 
van, pedig a lakosság nagyon 
szeretné, ha végre fölépülne a 
diszkont áruházlánc üzlete a vá-
rosban.

Higgyék el, hogy nálam senki 
sem szeretné jobban. Azt azon-
ban meg kell érteni, hogy a Pláza-
stop törvény miatt ez nehézkesen 
megy. Azért nem indult még el az 
építkezés, mert a Lidl építési terve 
nem kapott még engedélyt a Haj-
dú-Bihar Megyei Kormányhivatal-
tól, ahonnan az összes ilyen enge-
délyt kérni kell. Ám ennek ellenére 
igyekszünk segíteni ezen a problé-
mán is. Előre haladott tárgyaláso-
kat folytatunk a Coop és a Príma 
láncokkal egy – egy új szupermar-
ket építése ügyében.

A lakosság szempontjából a kör-
nyezetvédelem is fontos. Ezen a 
téren is előreléptünk?

Egyrészt a gazdasági mellett kü-
lön környezetvédelmi programot 

készítettünk, ami korábban még 
nem volt Fótnak. Másrészt csak 
olyan vállalkozások települhetnek 
le Fóton, amelyek nem rongálják a 
környezetet. Ilyen a Magyar Posta 
óriásberuházása, vagy a mellettük 
lévő területen több olyan logisz-
tikai vállalkozás megtelepedése, 
amelyek nem terhelik a környeze-
tet a működésük során. Emellett 
említhetném azt is, hogy megmen-
tettük a város egyik természet-
védelmi területét a Tőzeg tavat a 
kiszáradástól, illetve a Somlyó tó 
körüli beruházásokat, amelyeket 
szintén a környezet maximális vé-
delme mellett készítünk el.

Amikor polgármester lett, nagy 
hangsúlyt fektetett a rendezvé-
nyekre. Ebben a helyzetben ho-
gyan lehet ezt megoldani?

Azt gondolom, hogy a rendezvé-
nyeket kiemelten kell kezelnünk. 
Ez az a hely, ahol olyanokkal is 
tudunk találkozni, akik egyébként 
nem jönnek be a hivatalba, vagy a 
képviselők fogadóóráira. Ugyan-
akkor a rendezvények szórakozási, 
közösségépítési funkcióval is bír-
nak. Nem véletlenül találtam ki és 
szeretném meghonosítani Fóton 
például a Fóti Kolbi fesztivált. Egy 
közösen eltöltött vidám délután és 
este, jó ételek, jó fröccs és pálinka 
társaságában lehetőséget ad arra, 
hogy együtt legyünk és beszélges-
sünk. Akkor talán kiderülhet az is, 
hogy bár nem egyformán látjuk a 
világot, a másik mégiscsak jó em-
ber és jót akar a városnak. De a 
kérdésre visszatérve, a rendezvé-
nyeink többsége elmaradt. Sajnos 
a COVID miatt még az ünnepsé-
geinket és a megemlékezéseinket 
is csak szűk körben, szabadtéren 
tudtuk megvalósítani. Bízom ben-
ne, hogy ez a helyzet jövőre vál-
tozik, és a város kulturális és kö-
zösségi élete végre úgy felpezsdül, 
ahogyan én azt kezdettől, fogva 
szeretném.

Az Egészségház látványterve Tőzeg tó, Tájvédelmi körzet
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A koronavírus elleni küzdelem 
továbbra is folytatódik. A kor-
mány mindent megtett azért, 
hogy a vírus második hullámá-
ra kellőképpen felkészüljön. Az 
első hullám tanulságait levontuk 
és kikértük az emberek vélemé-
nyét. Ezekre építve hoztuk meg 
azokat a döntéseket, amelyek a 
vírus elleni küzdelem alapjául 
szolgálnak – mondta választóke-
rületünk parlamenti képviselője.

A képviselő elmondta, hogy a 
kormány odafigyel a szakemberek 
és a magyarok véleményére, ezek 
mentén hozza meg a fontos dönté-
seket a vírus elleni védekezés során 
is. Hangsúlyozta, fontos, hogy 
mindannyiunknak meg kell majd 
hoznia azokat az áldozatokat, 

amelyek az emberélet és a gazda-
ság megvédéséhez szükségesek.

A kormány célja továbbra is az, 
hogy minden támogatást megad-

jon a nemzet alapját képező csalá-
doknak, még akkor is, ha egy gaz-
daságilag igen nehéz időszakkal 
néz most szembe az ország.

Tuzson Bence – koronavírus-járvány 
és a gazdaság megvédése

Dr. Tuzson Bence országgyűlési képvielő, vírushelyzet megbeszélés

Dr. Tuzson Bence országgyűlési képvielő
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A vírushelyzet ellenére szeren-
csére számos helyi fejlesztésről is 
beszámolhattam az elmúlt idő-
szakban – mondta Tuzson Bence. 
Nagy öröm számomra, hogy talál-
kozhattam azokkal az emberekkel, 
akik ezeket a projekteket képvi-
selik és azokkal is, akik használni 
fogják ezeket a fejlesztéseket.

Koronavírus elleni védekezés 
– Együtt újra sikerülni fog!
A képviselő úgy gondolja, tavasz-
szal Magyarország a legjobban vé-
dekező országok között volt, és ha 
egyszer sikerült, akkor a második 
hullám esetében is tudunk győzni.

A győzelem jelen helyzetben azt 
jelenti, hogy az egészségügyi rend-
szer bírja a terhelést egészen addig, 
amíg meg nem érkezik a vakcina. 
Annál sikeresebb a védekezés, mi-
nél később jön el az a pillanat, ami-
kor ütemezett műtéteket kell ha-
lasztani. A következő három hétben 
ilyen lépésre nem kell számítani.

Fontos tudni, hogy a koronaví-
rus-járvány második hullámának 
felfutó, aktív szakaszában vagyunk, 
egész Európában nő a fertőzöttek 
száma, így Európa többi részéhez 
és az egész világhoz hasonlóan 
Magyarországon is emelkedik a 
fertőzések száma.

Jelentősen emelkedett az eset-
szám a környező országokban, 
Szlovákiában, Ukrajnában, Romá-
niában, Horvátországban, Csehor-
szágban és Lengyelországban is.

Továbbra is mindent el kell kö-
vetni a fertőzés terjedésének meg-
akadályozásáért, ezért mindannyi-
unknak tennünk kell. 

A védekezéshez kapcsolódóan 
fontos megemlíteni, hogy október 
második felétől elérhető az ingye-
nes influenza elleni védőoltás. 

A családok támogatása 
továbbra is folytatódik
A családok életszínvonalának 
megtartása ugyanolyan fontos, 

mint az emberi élet megvédése és 
a gazdaság talpra állítása. Tuzson 
Bence úgy véli, a koronavírus-jár-
vány miatt bármennyire is össze 
kell húzni a nadrágszíjat, a csalá-
dok támogatásából nem engedhet 
a kormány.

Amint mondtam az eddigi család-
támogatásokat gazdaságilag nehe-
zebb időszakban sem fogjuk feladni. 
A támogatások folyamatosan bővül-
nek, ami remélhetőleg a közvetkező 
másfél évben sem fog megállni.

A képviselő úgy látja, hogy a csa-
ládi beruházásokat továbbra is tá-
mogatni kell. A családi beruházások 
aktiválásához a kormány beindít 
egy építőipari, otthonteremtési 
motort, mert a legnagyobb értékű 
családi beruházás mindig az ott-
honteremtés és a lakásfelújítás. Az 5 
százalékos lakásépítési áfa - és több 
más várható intézkedés, például la-
kásfelújítási kedvezmény – segíteni 
fogja a magyar gazdaság működését 
és a családok támogatását.

Dr. Tuzson Bence országgyűlési képvielő egy beruházás bejárásán
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2020. október 29-én 10 órakor mérföldkőhöz ér-
kezett a helyi sportélet. Végre Fóton is korszerű, 
nemzetközi szabványoknak is megfelelő városi 
Sportcsarnok épül, melynek alapkövét dr. Vass 
György, Fót Város Polgármestere és Tuzson Bence, 
a térség országgyűlési képviselője tette le ünnepé-
lyes keretek között. 

A 809 millió forint önrészből, valamint 599 millió 
forint TAO-támogatásból megvalósuló több mint 
2000 m2 nagyságú sportlétesítmény a Fóti Sporte-
gyesület szomszédságában, a Sport utcában épül fel. 

Dr. Vass György beszédében elmondta, hogy „A 
sportolni vágyó lakosság a legkönnyebben saját la-
kóhelyén érhető el, így a helyben biztosított progra-
mok az itt élő közösségek számára nagy előrelépést 
jelenthetnek az aktív életvitel gyakorlása során. Eh-
hez a helyi önkormányzat aktív fellépésére van szük-
ség a sportszervezés és annak feltételeinek biztosítá-
sa területén.”

Tuzson Bence hangsúlyozta, hogy „Ahhoz, hogy 
gyermekeink teljes életet tudjanak élni elengedhetet-
len a rendszeres testmozgás. Nekünk pedig mindent 
meg kell tennünk gyermekeink egészségének megőr-
zése érdekében. Ez nagyon fontos, hiszen egészséges 
gyermekek nélkül az országnak nincs egészséges jö-
vője. a lakosság egészségi állapota alapvetően meg-
határozza az ország teljesítőképességét.”

A városi sportcsarnok a nemzetközi szabványok-
nak is megfelel. Három részre osztható központi 
pályájának köszönhetően egyszerre akár öt sportág 
képviselői is használhatják. A korszerű, gazdaságo-
san fenntartható létesítmény lehetőséget biztosít 
a fóti gyerekek számára a különböző verseny- és a 
szabadidősportokban való részvételre, másrészt a 
környékbeli egyesületek és művészeti csoportok igé-
nyeit is kiszolgálja. A sportcsarnok – amellett, hogy 
folyamatos és tervezhető bevételt generál – hozzájá-
rul a város azon céljaihoz, hogy Fót felkerüljön Ma-
gyarország „sporttérképére”. 

Sportcsarnok épül Fóton

Dr. Tuzson Bence országgyűlési képvielő  
és Dr. Vass György polgármester

A Fót Városi Sportcsarnok alapköve
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Az építési munkálatok az alapkőletételt követő hé-
ten indulnak és várhatóan 2022. tavaszára fejeződ-
nek be. 

A sportcsarnok megépítésével nemcsak a fóti gye-
rekek és felnőttek minőségi sportolási lehetőségeit, 
hanem nagyobb városi rendezvényeket is tudunk 
szervezni. (szalagavatók, koncertek és más kulturális 
produkciók, stb.) 

A Sportcsarnok és a hozzá kapcsolódó parkoló 
mérete, a sportlétesítmény funkciói, belső kialakí-
tása és végleges helyszíne is a tervezési folyamat-
ban részt vállaló képviselők, a pályázó egyesület és a 

létesítmény tervezésével megbízott cég szakembe-
reinek közös megbeszéléseit követően alakult ki. A 
végeredmény egy közel 600 fős, nemzetközi szab-
ványoknak is megfelelő, öltözőket, vizes blokkokat, 
raktárakat, irodákat és orvosi szobát magába fogla-
ló létesítmény lett. A nagy játéktér mellett pedig egy 
170 és egy 100 négyzetméteres külön sportcélra fel-
használható helyiség is kialakításra került. A galéri-
ára egy kisebb kávézót is terveztek, így az edzéseket 
és a különböző rendezvényeket a hozzátartozók és 
az érdeklődők akár asztaloknál ülve, „páholyokból” 
is élvezhetik. 

A Sportcsarnok látványterve

Dr. Vass György polgármester beszéde
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Anyakönyvi
 hírek

Házasságot kötöttek:

10.16.  Földes Milán és  
Stanciu Mirella Teodóra

Elhunytak:

Kabatek Antalné 100 év
Dr. Kollár Györgyné 82 év
Lémon István 80 év
Rideg Lászlóné 68 év
Rólik Józsefné 73 év
Török Lajosné 70 év
Vajda Józsefné  73 év 

A Magyar Érdemrend lovagkeresztje (polgári tagozat) 
kitüntetést kapott október 23. alkalmából nagykárolyi 
gróf Károlyi László, a Fóti Károlyiak Alapítvány alapí-
tója és kuratóriumi tagja.

Károlyi László 1944-ben, a szovjet csapatok be-
vonulásakor hagyta el szüleivel Fótot és Bécsbe köl-
töztek. Később Svájcban tanult, majd Peruban egy 
kávéültetvényt vezetett, később pedig Londonban 
dolgozott és Afrikában is élt.

Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
úgy döntött, a téli időszakban 2020. december 1. – 
2021. február 28. ismét lehetőséget biztosít a korcso-
lyázás kedvelőinek a szabadidejük kellemes eltöltésé-
re, a gyermekeknek korcsolyatanulásra.

Jegyárak:
•  Fóti lakosok: 500,-Ft (bruttó)/alkalom, 5 év alatt 

ingyenes 
• Nem fóti lakosok: 1000,-Ft (bruttó)/alkalom

– A Vállalkozó ingyenesen biztosítja a korcsolya-okta-
tót az óvodás és iskolás gyermekek számára az óvodá-
sok és iskolások számára fenntartott idősávban (taní-
tási napokon 8–14 óra között); 
– A Vállalkozó ingyenesen biztosítja a korcsolyaköl-
csönzést az óvodások, iskolások számára az óvodások 
és iskolások számára fenntartott idősávban (tanítási 
napokon 8-14 óra között);
– Pálya nyitva tartása a lakosok számára: 
– A hét minden napján a tanítási időszakban hétfőtől 
péntekig: 8-14 óra között az iskolások, óvodások szá-
mára ingyenesen biztosított. 15-20 óra között a lakos-
ság számára a fent meghatározott díjszabással. 
• 14-15 óra között jégfelújítás/karbantartás.

Nyitva tartás hétvégén és munkaszüneti napokon:  
8-14 óra, valamint 15-20 óra között.
• 12. 24 zárva tart
• 12. 25-én, 15–20 óráig nyitva
• 12. 26-én, 15–20 óráig nyitva
• 12. 27-én, 15–20 óráig nyitva
• 12. 31-én, 15–24 óráig nyitva
• 01. 01-én, 15–20 óráig nyitva

Napi két alkalommal jég-karbantartás/felület felújítás. 
14.00-15.00 és 20.00-21.00 között

Kitüntették gróf Károlyi Lászlót 450 négyzetméteres pályán 
indul a korcsolyaszezon Fóton

nagykárolyi gróf Károlyi László 
a kitüntetéssel kezében
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Az október 6-i ülésen döntöttek a képviselők a Fót 
Város Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézmény 
(magasabb vezető) munkakör pályázati kiírásáról.

2020. október 19-i rendkívüli, zárt ülésén a Fót 3555/1 
hrsz-ú ingatlan árverési vételi ajánlattételről született 
döntés, az MBVK online felületén történő árverésen 
az ülésen meghatározott összeg felett zárult sikeresen 
az árverés, más árverező ajánlatával.
Az 2020. október 28-i rendes, nyilvános ülésen Fót 
Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatal-
mazta a Polgármestert, hogy a „Zöld Híd B.I.G.G.” 
Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Non-
profit Kft. és a DTKH Duna-Tisza közi Hulladékgaz-
dálkodási Nonprofit Kft. konzorciumával az átmeneti 
Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Szerződést a 
jogi helyzet tisztázását követően aláírja.
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfo-
gadta a 2020. szeptember 24-i Képviselő-testületi 
ülés óta eltelt időszak fontosabb események tárgyában 
ismertetett polgármesteri beszámolót. 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Fenn-
tartható közlekedésfejlesztés Pest megyében” tárgy-
ban megjelent pályázati felhívásra támogatási kérel-
met nyújt be, az alábbi három projektelemre:

• Belterületi kerékpárút fejlesztése
• 5 darab gyalogos átkelőhely kivitelezése
• 3 darab csomópont kivitelezése

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfo-
gadta az ÚMT Sport Management Szolgáltató Kft.-vel 
kötendő Finanszírozási Szerződést és felhatalmazza a 
Polgármestert annak aláírására.

A Fót, Móricz Zsigmond utca menti kiemelt fejlesz-
tési terület településrendezési eszközeinek (TSZT és 
HÉSZ) módosítása kapcsán a Képviselő-testület le-
zárta a partnerségi egyeztetést, elfogadta a beérkezett 
véleményeket és a rá adott tervezői válaszokat.

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete támo-
gatja Bordás Annamária r.törzsőrmester körzeti meg-
bízotti kinevezését.

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testület jóvá-
hagyta Dr. Vincze József Zsolt és Dr. Rafie Noémi 
között létrejött, 2021. január 1-től hatályos, Praxisjog 
Adásvételi Előszerződést és felhatalmazza a Polgár-

mestert a feladat-ellátási szerződés aláírására, vala-
mint a szükséges hatósági bejelentések megtételére.

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Fót, 
Kossuth utca 5. hrsz.:1529; Fót, Eötvös utca 2. hrsz.: 
1530; valamint a Fót, Kossuth utca 3. hrsz.:1528/1 szám 
alatti ingatlanok telekegyesítése iránt intézkedik.
A Képviselő-testület jóváhagyja a „III. sz. Gyermek-
orvosi körzeti rendelő tervezéshez tervező kiválasz-
tás” tárgyú, tervezési szerződés alapján készített váz-
lattervet, mely a Fót, Kossuth utca 5. hrsz.:1529; Fót, 
Eötvös utca 2. hrsz.: 1530; valamint a Fót, Kossuth utca 
3. hrsz.:1528/1 szám alatti ingatlanok telekegyesítésé-
vel fog megvalósulni. Tudomásul veszi, hogy a terve-
zési határidő a telekalakítás földhivatali ügyintézésé-
vel meghosszabbodik.

A Képviselő-testület úgy döntött, hogy Dr. Nagy Atti-
la György határozatlan időtartamra kötött megbízási 
szerződését 2020. december 31. napjával felmondja. 

A Képviselő-testület felkérte a polgármestert, hogy 
2020. november 1. napjától a Fóti Közös Önkormány-
zati Hivatal SZMSZ-ében meghatározott főépítészi 
feladatok ellátásával köztisztviselői jogviszony kere-
tében, 6 órás részmunkaidős foglalkoztatással Per-
nyész-Ovádi Noémit nevezze ki.
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Fót, 
Apponyi Franciska Óvoda Fruzsina utcai tagóvoda 
korszerűsítése” tárgyában a Nova Bau Hungary Épí-
tőipari Fővállalkozó Kft-vel 2020. július 17-én megkö-
tött Vállalkozási szerződés 3.1. pontjában a teljesítési 
határidőt 190 napról 217 napra módosítja, valamint a 
4.1. pontban a nettó 122.263.693,-Ft összegű vállalko-
zói díjat nettó 17.398.559,- Ft-tal nettó 139.662.252,- 
Ft összegre megemeli. Ezzel egyidejűleg a Vállalkozási 
szerződésben megadott tartalékkeret felhasználásá-
nak lehetőségét kizárja.
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy 
az Önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeleté-
nek IV. számú módosításakor az „Apponyi Franciska 
Fruzsina utcai Óvoda energetikai korszerűsítés” ki-
vitelezés, műszaki ellenőri költséggel kiadási előirány-
zaton rendelkezésre álló 162.000.000,-Ft összeget 
20.500.000,-Ft összeggel 182.500.000,-Ft-ra meg-
emelje. 

A határozatokat teljes terjedelmükben a www.fot.hu 
oldalon találják. 

A Képviselő-testület 2020. októberében  
három alkalommal ülésezett. 
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A közterület használat alapjai 2. rész
Cikksorozatunk második részében 
a közterületen történő árusítás és a 
tűzgyújtás témakörét jártuk körül. Bi-
zony nem egyszerű, hogy mit, mikor 
és hol lehet árusítani. Mint ahogyan az 
sem, hogy mikor és mit lehet eléget-
nünk belterületen.
Biztosan sokan láttunk már többnyi-
re idős néniket a saját kapujukban vagy 
valamelyik forgalmasabb közterületen 
virágot, zöldséget és gyümölcsöt árulni. 
Azt gondoljuk, nincs ezzel semmi baj, 
ami tényleg így van. Amíg valaki a saját 
kapujában árusít, azzal tényleg nincs 
semmi baj.

Azzal már sokkal több, ha mindezt 
közterületen teszi. Mert azért van olyan 
rendelet, ami az ilyen fajta árusítást 
szabályozza. A kereskedők és a ven-
déglátók számára nyilvánvalóan ismert, 
hogy akár kerthelyiségről, akár az üzlet 
„megtoldását” jelentő kinti árusításról 
van szó, arra közterület foglalási enge-
délyt kell kérniük. Amennyiben minden 
rendben van, a város meg fogja adni az 
engedélyt. Ám sokan nem gondolnak 
bele, de ez a magán személyek esetében 
is így van. 

Amikor például Juci néni árusítani 
szeretne valahol, akkor arra engedélyt 
kell kérnie, amit meg is fog kapni. 

Nézzük először azt, hogy hová nem 
lehet árusítási engedélyt kérni (kivéve 
őstermelők, valamint fenyőfa, húsvéti, 
karácsonyi és szilveszteri alkalmi cikkek, 
esetében):
• Károlyi István utca
• Vörösmarty utca
• Kossuth utca
• Szabó Dezső utca
• Móricz Zsigmond utca
• Németh Kálmán utca
• Győrffy István utca

A mit lehet árusítani kérdése is ko-
molyan szabályozva van, és itt már nem 
csak a helyi, de az országos rendeletek 
is irányadóak. Nézzük, hogy mit is le-
het árusítani az utcán hivatalos engedély 
birtokában Fóton:

•  napilap és hetilap, folyóirat, levelező lap
•  virág
•  léggömb
•  zöldség és gyümölcs
•  pattogatott és főtt kukorica
•  sült gesztenye és tök
•  csomagolt pirított tökmag, napraforgó 

mag, földimogyoró
•  vattacukor és egyéb cukorka
•  jégkrém, fagylalt
•  szerencsejátékban való részvételre jo-

gosító jegy /totó, lottó/
•  sorsjegy stb.
•  óvszer
•  továbbá egyes ünnepekhez kapcsolódó 

alkalmi cikkek /húsvéti, karácsonyi, szil-
veszteri/ – az élelmiszerek kivételével – 
az adott ünnepet megelőző 20 napban.

Kérdés persze a hogyan is. Mert más 
az, amikor valaki kiül egy székre a kis-
asztala mellé és úgy árusít, és megint 
más, ha erre komoly pultot gyárt erre a 
célra. A városi szabályozás alapján Fót il-
letékes hatósági osztálya nem ad ki áru-
sítási engedélyt 6 négyzetmétert megha-
ladó nyílt szerkezetű pultok és állványok 
esetében.

Égetni, de hogyan?
Az első kérdés azonnal, hogy lehet-e 

közterületen égetni? Nos, belterületen 
kizárólag abban az esetben lehet növényi 
hulladékot égetni, ha azt az önkormány-
zati rendelet lehetővé teszi. 

Fóton e tekintetben részletes és min-
denkire nézve kötelező szabályozás 
van érvényben. Ennek alapján égetni 
– hangsúlyozottan csak az avarról és 
a kerti hulladékról van szó! – csak úgy 
szabad, ha az a környezetet és az emberi 
egészséget nem károsítja, és a lakókör-
nyezetet sem zavarja. Bizony ez arról is 
szól, ha a szél a szomszéd házra fújná a 
füstöt, akkor az égetést el kell halasztani 
szélcsendesebb időre. Ugyanis a szom-
széd nem lenne boldog, ha órákon ke-
resztül „élvezhetné” az általunk gyújtott 
tűz füstjét. De legyünk őszinték, fordí-

tott esetben, mi sem örülnénk egy ilyen 
helyzetben… Tehát figyeljünk a szélre, és 
arra, hogy csak száraz avart égessünk, 
amivel kisebb füsttel megoldhatjuk az 
égetést.

Aztán ott van a biztonság kérdése. Aki 
a tüzet gyújtotta, annak gondoskodnia 
kell arról, hogy másnak ne okozhasson 
kárt (voltak már tűzesetek, amelyeket 
egy égetésből a szél által elsodort szikra 
okozott).

De nézzük azt, hogy egyáltalán Fóton 
mikor lehet égetni? A rendelet szerint 
városunkban kizárólag október 1-től áp-
rilis 30-ig lehet belterületen avart vagy 
kerti hulladékot égetni. Máskor ez ha-
tározottan tilos, amely ellen a közterület 
felügyelők fel fognak lépni!

Szabad időszak, amikor még 
sem lehet…

Az október és április vége közötti 
időszakban is vannak azonban tiltások, 
amikor nem égethetünk. A rendelet 
alapján nem égethető kerti hulladék:
• vasárnap és ünnepnapokon
• közterületen
• szeles, ködös, vagy párás időben
•  illetve egészségügyi, szociális, ifjúsági, 
nevelési, oktatási és egyházi intézmé-
nyek, valamint sportlétesítmények 100 
méteres körzetén belül, a működésük 
időtartamában

Amire mindig figyelni kell, az az, hogy 
ne okozzunk tűz és robbanásveszélyt, a 
tüzet ne hagyjuk őrizet nélkül, és mindig 
legyen odakészítve oltóanyag, ha valami 
mégsem úgy sikerülne, ahogy azt előze-
tesen elgondoltuk.

Természetesen a kerti grillezésnek, 
vagy a bográcsozásnak továbbra sincs 
akadálya, ám ezeknél is felügyelet alatt 
kell tartanunk a tüzet. 

A külterületen, lábon álló növényzet 
égetéséhez pedig minden esetben előze-
tesen engedélyt kell kérni a tűzvédelmi 
hatóságtól. 
A 3. részben az állattartás témakörét 
mutatjuk be.
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A Fóti Értéktár Bizottság októberben átadta a város 
polgárainak a Fóti tájházat. Köszöntőt mondott Lé-
vai Sándorné a Fóti Értéktár Bizottság elnöke, Dr. 
Vass György polgármester pedig átadta a tájházat a 
város polgárainak.

Az esemény kellemes és talp alá való zenével kezdő-
dött, amit örömmel fogadott a szép számban össze-
gyűlt közönség. 

Ezt követően Balogh Dávid művészettörténész, a 
Németh Kálmán Emlékház vezetője olvasott fel egy 
idézetet, amely a régmúltban élt Fótiakat mutatta 
be számunkra. Tanulságos volt hallani, hogy habitu-
sunkban és hozzáállásunkban mennyire hasonlítunk 
hozzájuk még ma is. Igaz, mi már nem a lovainkkal 
büszkélkedünk.

Balogh Dávid művészettörténész érdekes felolvasá-
sát követően a zenekar és a Fóti Asszonykórus szóra-
koztatta a jelenlévőket.

A népzene ritmusos dallami után Lévai Sándorné a 
Fóti Értéktár Bizottság elnöke mondott köszöntőt a 

tájház megnyitása alkalmából. Beszédében rámutatott 
értékeink megtartásának a fontosságára, és kiemelte, 
hogy mi Fótiak méltán lehetünk büszkék városunk 
történelmére és hagyományaira. Mint mondta a táj-
ház jó lehetőséget kínál mindenki számára, hogy a 
fóti hagyományokat megismerjük. Az elnök asszony 
köszöntőjében köszönetet mondott Dr. Vass György 
polgármesternek és Bíró Zoltán beruházásokért fele-
lős alpolgármesternek, hogy a város vezetése a támo-
gatásával lehetővé tette a tájház létrejöttét és műkö-
dését, majd felkérte Dr. Vass György polgármestert a 
tájház felavatására.

Dr. Vass György Balogh Dávid felolvasására utal-
va kezdte a beszédét, mondván, hogy bár ő csak egy 
„gyütt–ment”, azért örül annak, hogy része lehetett 
egy olyan fontos terv megvalósításában, mint a Fóti 
tájház létrehozása. Mint mondta, reméli, hogy akár-
csak a múltban, úgy a jelenben is megkedvelik a Fótiak 
az újonnan a városba érkezőket és egy egységes közös-
séget alkotnak a városban. A tájház pedig jó alkalom 
lesz arra, hogy kicsik és nagyok egyaránt megismer-
hessék a régi fóti élet egyes részeit és hagyományait.

A beszédet követően Dr. Vass György polgármes-
ter Bíró Zoltán beruházásokért felelős alpolgármes-
ter közreműködésével átvágta a tájház ajtajában lévő 
nemzetiszínű szalagot és ezzel átadta a tájházat váro-
sunk lakóinak.

Az esemény a zenekar és Fóti Asszonykórus előa-
dásával és egy kis vendéglátással zárult, amelyen a 
pogácsa, a lekváros kifli és a mákos rétes mellé ha-
gyományos fóti fröccs is társult. Az autóval érkezők 
természetesen az ásványvizet vagy a gyümölcslevet 
választották a finomságok mellé.

Átadták a Fóti tájházat

Dr. Vass György polgármester és Bíró Zoltán alpolgármester 
a szalaggal

vendéglátás pogácsával

Munkában a zenekar
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Street Fót kisbüfé
Fót központjában

A Street Fót, vadonatúj étlappal, változatos ízekkel, mennyei desszertekkel  
és folyamatosan bővülő kínálattal várja kedves vendégeit  

a megszokott alacsony árakon!
Menü: 990,-Ft / leves+főétel

Díjmentes kiszállítás!

Kínálatunk hamarosan rengeteg újdonsággal fog változni!
Rendelésleadás:

06 20/299 2442 
streetfot21@gmail.com
2151 Fót, Móricz Zsigmond u. 10.



Megtartotta hagyományos őszi Kálmán napi találko-
zóját a Németh Kálmán Emlékház. A vendégeket Pa-
lásti Béla az FKKK igazgatója köszöntötte és köszön-
tője keretében bemutatta a gyerekek számára a város 
támogatásával elkészült Németh Kálmán színezőt is.

Ezt követően Kiss László népzenész, énekes lépett a 
közönség elé a Hazám, hazám című népdallal, melyet 
kobozzal kísért. Az esemény Balogh Dávid szavaival 
folytatódott, aki először kitért a „Bánatom Trianon 
1920” fontosságára a művész életében, majd Németh 
Kálmán podolini éveit elevenítette fel.

Ezt követően Balogh Dávid a jelenlévők számára mű-
vein és életének fontosabb eseményein keresztül bemu-
tatta Németh Kálmán életútját. Minden egyes életsza-
kaszt követően Kiss Gy. László és Kiss László egy-egy 
újabb zeneszámmal örvendeztette meg a közönséget.

Az esemény a kiállítás meglátogatásával és kötetlen 
beszélgetéssel zárult.

Kálmán napi találkozó
|  a Kisalagi Közösségi Házban és fotó kiállítás  
a Németh Kálmán Emlékházban 

Palásti Béla köszöntője

Kiss Gy. László Liszt-díjas klarinét és tárogatóművész

Balogh Dávid művészettörténész a rendezvény  
házigazdája Németh Kálmán életútján vezeti végig  

a hallgatóságot

Bojsza Réka és Palásti Béla a Németh Kálmán színezővel

Dr. Vass György Palásti Béla köszöntőjét figyeli
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Fáklyás felvonulás 1956 emlékére
Október 22-én a forradalom előes-
téjén fáklyás felvonulást tartottak 
Fóton. Az egybegyűltek a Károlyi 
kastélynál meghallgathatták Csi-
har B. Fanni népdalénekes kezdő 
énekét, melyet gróf Károlyi Lász-
lóné Erzsébet asszony menetindító 
beszéde követett. Erzsébet asszony 
beszédében követendő példaként 
méltatta a forradalomban résztve-
vőket. 

A beszéd után az egybegyűltek 
meggyújtott fáklyákkal Dr. Vass 
György polgármester vezetésé-
vel átvonultak az Óvodakertbe, 
ahol a Himnusz közös eléneklése 
után ismét Csihar B. Fanni énekét 
hallgathatták meg az ottlévők. Ezt 
követően a forradalmat méltató 
beszédében Molnár Krisztina hely-
történész személyes hangvételű 
emlékezésében hallhattunk a Fó-
ton 1956-ban történt események-
ről, a kommunisták kivégzését 
megakadályozó két fóti polgárról, 
akiknek rabság és kényszermun-
ka lett a „jutalma”, majd áttért az 
országos eseményekre és a forra-
dalom elbukását követő terrorra, 
amely nagyon sok családot érin-
tett az országban. Külön kiemelte, 
hogy a rendszerváltozást követően 
a bűnösök nem nyerték el méltó 
büntetésüket, amely ellen Wittner 
Mária akkori országgyűlési képvi-
selő a parlamentben is szót emelt. 
Mint mondta, nekünk is olyanok-
nak kell lennünk, mint az egykori 
pesti srácoknak, akik egy világha-
talommal is szembe szálltak a ma-
gyar szabadságért.

A beszédet követően a város ne-
vében Dr. Vass György polgármes-
ter a kopjafánál elhelyezte az em-
lékezés koszorúját. Az eseményen 
több szervezet is a megemlékezés 
koszorújával tisztelegett az 1956-
os forradalom, a forradalom már-
tírjai és résztvevői előtt.

gróf Károlyi Lászlóné Erzsébet asszony menetindító beszéde

Molnár Krisztina helytörténész 
személyes hangvételű emlékezése

Csihar B. Fanni népdalénekes éneke

A jelenlévők a Szózat hangjai alatt

Dr. Vass György polgármester vezeti a 
menetet mellette Soros László István 
a Jobbik helyi elnöke és Bojsza Réka 

önkormányzati tanácsos

Fáklyás menet a templom előtt

Dr. Vass György polgármester és 
Bojsza Réka önkormányzati tanácsos 

tiszteletadása
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Sok írást olvashattunk már az 
1956-os forradalomról. Olyat 
azonban keveset, amely közvet-
lenül a városunkban történt ese-
ményekről szól. Molnár Krisztina 
személyes érintettsége és Fót hőse-
inek tettei nem csak érdekessé, de 
tanulságossá is teszi Fót 1956-os 
történetét.

Már régen összeállt bennem, hány 
családtagomat sújtotta a kommunis-
ta terror, a bebörtönzés, a kitelepítés, 
a kuláklista, az ország elhagyása. A 
történetekből csak egyet osztanék 
meg Önökkel, amelyet édesanyámtól 
tudok.

Édesapámnak az orosz hadifog-
ságból 1946-ban sikerült hazaszök-
nie betegen, soványan. Jogi diplo-
májával ügyvédként helyezkedett 
el. 1951-ben, a Rákosi éra alatt egyik 
barátját próbálta jogi eszközökkel 
megmenteni a kitelepítéstől, ezért 
két nappal nővérem születése előtt 
éjszaka az ávósok elvitték, s csak egy 
év múlva hallhatott róla édesanyám, 
hogy melyik börtönben ül. Két év 
után kiengedték, de mint börtöntöl-
telék, nem kapott ügyvédi állást, így 
rakodó munkásként próbálta csa-
ládját fenntartani (ekkor már én is 
megszülettem).  1956. október 23-án 
ő is együtt menetelt a tüntetőkkel, 
angolul jól beszélt, mindig a BBC rá-
diót hallgatta. Szeretett volna velünk 
disszidálni, de nagyapám halála mi-
att mégsem indultunk el. 1956 után 
édesapám elhelyezkedett egy ügy-
védi munkaközösségnél, majd 1958. 
június 16-án máig tisztázatlan körül-
mények között villamos baleset érte 
a Déli pályaudvar előtt. Édesanyám 
utólag mesélte el, hogy halála más-
napján rendőrök jelentek meg a la-
kásban és édesapám összes ügyiratát 
elvitték, amit ő egy zárt íróasztalfi-

ókban tartott. Nem kaptunk árva-
sági támogatást, mert a hadifogság, 
a börtön évek és az alkalmi munkák 
miatt nem volt édesapámnak 10 éves 
munkaviszonya. Iskolás koromban a 
családom keveset beszélt az ötvenes 
évekről, féltek, hogy bajom eshet be-
lőle.

Fóton sem volt könnyebb az 
élet a kommunista hatalomát-
vételt követően 
A Károlyi grófi család menekülésre 
kényszerült, az uradalmat államosí-
tották. 

A fóti gazdák kulák listára kerül-
tek, házkutatás, padlássöprögetés, 
beszolgáltatás, erőszakos téeszesítés. 
Többeket elvittek pár napra Vácra, 
ahol összeverték őket megfélemlítés 
céljából. 

1956. júniusában ifjabb Szőri János 
Lisai Elek János barátjával megszer-
vezte a 10 éve újjáalakult Gazdakör 
megünneplését. Számos népi írót is 
elhívtak, Illyés Gyulát, Veres Pétert, 
Tamási Áront, Kónya Lajost.  Az ün-
nepség aztán a kommunista rend-
szer bírálatává változott. 

Az október 23-i forradalmi esemé-
nyek hatására október 24-én a mű-
velődési házban Szőri János vezeté-
sével megalakult a Nemzeti Bizottság 
és a Fóti Nemzetőrség számos fóti 
gazda és tanár tagságával. A gyengén 
őrzött fegyverraktárból többen hoz-
záférhettek a fegyverekhez. A fegy-
veresek körbe vették a fóti tanács-
házát, ahol a kommunista vezetők 
bujkáltak. Szőri János lecsendesítette 
az indulatos embereket, mondván, 
nem az ő dolguk bíráskodni, a forra-
dalomban méltóságon aluli a bosszú, 
a leszámolás.  Szőri János a forrada-
lom napjai alatt megszervezte, hogy 
a Károlyi kórházba élelmet szállítsa-
nak 8-10 lovas kocsival. 

Bár Szőri János megmentette a fóti 
kommunisták életét, 1958-ban még-
is elvitték a tököli internáló táborba.

Ugyanezt tette Fót evangélikus 
lelkésze, Zászkaliczky Pál esperes is, 
aki szintén leállította a fóti gazdák 
jogos sérelmeikért való önbírásko-
dását, megakadályozta az atrocitást, 
amikor nagygyűlést rendeztek a 
kultúrházban. Később őt is a kistar-
csai munkatáborral „jutalmazták” a 
kommunisták. 

Ifjabb Szőri Jánosnak és Zászka-
liczky Pálnak köszönhető, hogy Fó-
ton 1956-ban nem történt vérontás.
A katolikus templom melletti általá-
nos iskolában leváltotta a tantestület 
a kommunista igazgatót, Szemere 
Bélát és Cselőtei János tanárt vá-
lasztotta igazgatónak. A forradalom 
leverése után ezért meg is hurcolták 
Cselőtei Jánost. 

A Kisalagon élő Németh Kálmán 
képzőművész alkotásaival fejezte ki 
hazafias gondolatait. Fába vésett táb-
lái egyikén így ír a bűnről:

„Az embernek sok bűne van, ez 
mind nyer bocsánatot, a hazaárulás 
soha.”

A magyarság több mint ezer-
éves története során csodákra 
volt képes
Mindjárt a honfoglalást követően, 
907-ben a magyarok Árpád Nagy-

Emlékezzünk 1956-ra
Molnár Krisztina | helytörténész
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fejedelem vezetésével sorsdöntő 
csapást mértek a hazánkba betörő, 
a magyar nemzet kipusztítására 
készülő Keleti Frank Királyságra, a 
pozsonyi csatában, a kora középkor 
egyik legjelentősebb ütközetében. 
Ez volt az első honvédő háborúnk, 
a honfoglalók végleg berendezked-
hettek új hazájukban. A csatát so-
káig nem értékelte jelentőségéhez 
mérten a hazai történetírás. Nem 
tanultunk róla.

A nándorfehérvári diadal szin-
tén csodaszámba ment. 1456-ban 
a Hunyadi János, Szilágyi Mihály és 
Kapisztrán János vezette seregek 
óriási győzelmet arattak a többszö-
rös túlerővel rendelkező oszmánok 
felett. Megvédték a kereszténységet, 
a Magyar Királyságot és egész Euró-
pát a török inváziótól.

Az 1848/49-es forradalom és sza-
badságharc dicsőséges tavaszi had-
járata is arról tett tanúbizonyságot, 
hogy a magyarok hazaszeretete, hite 
és bátor kiállása csodákra képes.

Azok után, hogy túléltük a tatárt, 
a törököt és a Habsburgokat, újabb 
csoda történt. Elvesztettük önhibán 
kívül az Első Világháborút, jött a bol-
sevik Tanácsköztársaság, majd éppen 
100 évvel ezelőtt a világ legigazság-
talanabb békediktátuma, a Triano-
ni Békediktátum. A sátáni módon 
megcsonkított országunk a hatalmas 
veszteségek, lelki traumák ellenére 
ezt is csodák csodájára,  túlélte! Ezen 
a világ urai is elcsodálkoztak, hiszen 
másra számítottak.

A világpolitika ismét háborúba 
sodorta országunkat, a második vi-
lágháborúba. 1945-ben megszállta 
hazánkat a Vörös hadsereg.

A legszörnyűbb zsarnokság ural-
kodott egészen 1956-ig. A Moszkvá-
ból irányított, választási csalással ha-
talomra került magyar kommunisták 
véres terror alatt tartották a lakos-
ságot. Kimondható a magyar holo-
kauszt, hiszen a kommunisták ki-
vételével minden magyar üldözötté 
vált. Leszámoltak a magyar értel-

miséggel, a nemesekkel, a papokkal, 
a katonatisztekkel és a legerősebb 
társadalmi réteggel, a parasztsággal. 
Államosítás, vagyonelkobzás, be-
szolgáltatás, kuláklista, kitelepítés, 
kényszer munkatáborok, bebörtön-
zések, ÁVÓSOK kegyetlenkedései és 
rengeteg kivégzés. 

1956. október 23-án kitört a 
forradalom
Ismerjük a tizenkét nap világraszóló 
történetét. A szabadságvágy, a bátor-
ság, a nemes, tiszta ügy iránti elköte-
lezettség hatalmas erőket szabadított 
fel.  A forradalom szabadságharccá 
alakult. A szovjet tankokkal szemben 
hihetetlen vakmerően harcoló pesti 
srácok, a tizenéves fiatalok micsoda 
példaképek a mai fiataloknak! Bár 
ismernénk név szerint is őket! Igazi 
hősök!

A tüntetésekkel szembeni ÁVÓS 
sortüzek a fővárosban és számos vi-
déki városban a lakosság megfélem-
lítését és a szovjet haderő úgymond 
jogos itt maradását szolgálták.  A 
Nyugat csak hitegette a magyarokat, 
de nem segített. Majd egyszer az is 
kiderül, hogy ördögi játszmák zajlot-
tak a két nagyhatalom között.  

A csoda ennek ellenére így is meg-
történt, az egész világ ámulta e kis 
nép hatalmas elszántságát, lelki ere-
jét, ahogy szembeszállt a világ legha-
talmasabb hadseregével.

A szabadságharc leverése után 
történt borzalmas megtorlásokat 
ismerjük. Ártatlan áldozatok, kivég-
zések, bebörtönzések egészen a hat-
vanas évek elejéig, továbbá a Kádár 
rezsim számára gyanús személyek 
megfigyelése a rendszerváltásig. Az 
ügynökök dolgoztak!

Mi történt a rendszerváltás 
után?
A felelősségre vonás elmaradt, a 
legbrutálisabb hóhérok ágyban, pár-
nák közt haltak meg. Wittner Mária 
56-os halálraítélt vádbeszéde, ame-
lyet 2001. február 25-én, a kommu-

nizmus áldozatainak emléknapján 
mondott el az országgyűlésen, a lé-
nyeget foglalta össze: mit keresnek a 
hazaárulók a mai politikai életben, a 
döntéshozók soraiban?

Egy történész ismerősöm még 
most sem kapott választ 56 kérdésé-
re, amely az 1956-os forradalom és 
szabadságharc tisztázatlan okaira és 
okozataira mutat rá.

A forradalom ötvenedik évfordu-
lóján, 2006. október 23-án vissza-
tért a terror, békés megemlékezőkre 
ismeretlen nemzetiségű, magyarul 
nem beszélő egyenruhások támadtak 
felső utasításra.  A Károlyi családdal 
ott voltam, nem sokon múlott, hogy 
Gróf úr is megsérült. A szemkilöve-
téseknek, ártatlan emberek bántal-
mazásának nem lett következménye, 
a felelősek szintén az Országházban 
ülnek. Az ötvenéves évfordulón a 
művészi szabadság nevében lehetett 
olyan darabot bemutatni a Kaposvári 
Csiky Gergely Színházban, amelyben 
az ártatlanul felakasztott, 2001-ben 
hivatalosan is rehabilitált Tóth Ilona 
fiatal orvost kegyeletsértően gyilkos-
nak állították be! 

Ma is látunk magunk körül hason-
ló jelenségeket. Mint tudjuk, a go-
nosz legfőbb ellensége: a hit, a család, 
a nemzet és a szülőföld. 

Őrizzük meg a pesti srácok lel-
kületével! Össze kell fognunk, mi 
vagyunk többen és jelenleg nemzeti 
kormányunk van!

Gondolataimat Szent Pió atya 
magyarokról írt jövendölésével 
zárom:

„Magyarország egy olyan kalitka, 
amelyből egyszer még egy gyönyörű 
madár fog kirepülni. Sok szenvedés 
vár még rájuk, de egész Európában 
páratlan dicsőségben lesz részük. 
Irigylem a magyarokat, mert általuk 
nagy boldogság árad majd az embe-
riségre. Kevés nemzetnek van olyan 
nagyhatalmú őrangyala, mint a ma-
gyaroknak és bizony helyes lenne 
erősebben kérniük hathatós oltalmát 
országukra.”
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A „cserkészet” egy önkéntes, poli-
tikamentes ifjúságnevelő mozgalom, 
amely nyitott mindenki számára 
származástól, társadalmi és vagyoni 
helyzettől, valamint felekezettől füg-
getlenül. Célját, alapelveit és nevelési 
módszereit alapítója, Lord Robert 
Stephenson Smyth Baden-Powell of 
Gilwell határozta meg a 20. század 
első évtizedében.1

A cserkészet alapvető célja, hogy 
támogassa a fiatalokat testi, lelki, 
társadalmi és szellemi képességeik 
teljes kifejlesztésében mind egyén-
ként, mind felelős állampolgárként 
és helyi, nemzeti és nemzetközi kö-
zösségeik tagjaiként.2

Érdekességképpen megjegyzendő, 
hogy a IV. Cserkész Világdzsembo-
ri találkozót Magyarországon 1933. 
augusztus 2. és 15. között tartották 
Gödöllőn. A rendezvényen 54 or-
szág 26000 cserkésze (ennek kb. fele 
magyar) vett részt. A tábor jelvénye a 
magyar mitológiából ismeretes cso-
daszarvas (külföldön fehér szarvas) 
volt.

Még ugyanabban az évben alakult 
Fóton a Gróf Károlyi Istvánról elne-
vezett cserkészcsapat, mely két őrs-

sel rendelkezett. Az őrsönként 12-14 
tagból álló csapatok a Turul- és a 
Sas-őrs nevet kapták. A cserkészek 
vezetője kezdetben Kollár János ka-
tolikus tanító volt.3 1941-ben a 933. 
sz. gróf Károlyi István Cserkészcsa-
patot Bácskába táborozni vitte. Ek-
kor már érzékelhető volt a II. világ-
háború forrongása. 

Az 1940-es évektől kezdve dr. 
Székely Lajos lett a két őrs rajveze-
tője. Ez a cserkészcsapat 1945-ben 
beolvadt a Magyar Cserkészfiúk 
Szövetségébe, 1948 után Úttörőcsa-
pattá alakult át. A cserkészek ösz-
szejöveteleiket a mai Kossuth utca 
1-ben tartották, általában szomba-
ton és vasárnap.4

A cserkészek jelmondatát – Légy 
résen! – számtalan nyelven több 
millióan használják 1907-óta. A 
cserkészek egymással bal kézzel 
fognak kezet, jobb kezük három uj-
ját tisztelgésre emelve. Ez a három 
ujj jelképezi kötelességeiket Isten-
nel, hazájukkal és embertársaikkal 
szemben. 

A magyar cserkészek sajátossága a 
Jó munkát! köszönés. Mindegyikük 
tudatosan végrehajt naponta egy 
„jótettet”.

A cserkészegyenruha nadrág-
ból, övből, ingből, nyakkendőből és 
kalapból áll. A magyar cserkészek 
nyakkendője zöld színű, ingükön a 
háromszögű Hungária-jelvény jelzi 
magyarságukat.

Felhasznált irodalom: 
A Magyar Cserkészszövetség Alapszabálya
Beszámoló a IV. Világjamboreeról – Buda-

pest-Gödöllő 1933, Budapestt, 1933.
Bihari Balázs: Tanulmány [Fóti egyletekről, 

szervezetekről], kézirat.  
Szűcs Mária (szerk.): Fóti arcképcsarnok, 

Fót, 2006.

Gróf Károlyi István Cserkészcsapata Fóton
Balogh Dávid | 

1-2 Magyar Cserkészszövetség Alapszabálya, Elvi alapok, 3.
3-4 Bihari Balázs: Tanulmány [Fóti egyletekről, szervezetekről], kézirat.

Cserkészbot és jelvények a  
IV. Cserkész Világdzsembori 
találkozóról, Gödöllő, 1933

Dudás András kiscserkészként, 1933

Gróf Károlyi István Cserkészcsapatának csoportképe, 1930-as évek közepe
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Cimbora Produkció  
Játsszák: Laki Móni, Tarr György, Varga Lala 

zenés előadás 

      Helyszín: Vörösmarty Művelődési Ház, 2151 Fót, Vörösmarty tér 3. 

Köszönetnyilvánítás
Ezúton szeretnénk köszönetünket kifejezni minden 
adományozónak, akik a Fóti Boglárka Óvodát támo-
gatják és segítik. Adományaikból az Óvoda tagintéz-
ményeit fejlesztjük, eszközöket vásárlunk.

Az idei évben szülői felajánlásként elkészült hon-
lapunk, amelyet a fotiboglarkaovoda.hu-n tudnak 
megtalálni, Lak Sándor szülőnek szeretnénk megkö-
szönni segítségét és munkáját az oldal elkészülésé-
ben és üzemeltetésében.

Külön köszönetünket fejeznénk ki Danku Attila 
szülőnek, a központi épület udvarán felfestett ug-
róiskolákért, illetve, hogy új KRESZ-táblák kerültek 
a régiek helyére.

A szülők, mint minden évben, most is felajánlhat-
ták adójuk 1%-át óvodánkban működő, Aprófalva 
Óvodás Lakóért Alapítvány részére. Az összegyűlt 
1%-okból 3 telephelyünkre vásároltunk udvari szer-
számtárolókat.

Köszönjük a sok segítséget, mellyel segítik mun-
kánkat, gyermekeik fejlődése érdekében!
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A Fóti Szeplőtelen Fogantatás plébá-
niatemplom egyik legkiemelkedőbb 
emléke Szent Lucentitus vértanú 
relikviája, mely a jobb oldali kápol-
nában helyezkedik el. Szent Lucen-
tius katonaként a thébai légió tiszti 
rangban lévő katonája volt. Diocle-
tianus császár keresztényüldözése 
során vértanúhalált szenvedett 304-
ben.1 A keresztényekből álló thébai 
sereg – Szent Móric vezetésével – 
megtagadta a pogány isten tisztele-
tét, ezért Móricot és több katonáját is 
kivégezték (köztük Szent Lucentiust 
is).2 A katonaszent földi maradvá-
nyait IX. Piusz pápa ajándékozta a 
fóti templom számára. Scitovszky 
János esztergomi érsek felügyeleté-
vel a római Praetextatus katakombá-
ból szállították először az Esztergo-
mi Bazilikába, majd 1855-ben Fóton 
ünnepélyes keretek között helyezték 
el a szentről elnevezett kápolnába.3  
A teljes csontvázat viasszal vonták 
be, a testet pedig katonai tunikával és 
bíborlepellel öltöztették fel.4 A II. vi-
lágháború következtében a templom 
súlyos sérüléseket szenvedett, s az 
ereklye széttört, megrongálódott, a 
szent csontjai pedig ládába kerültek. 

Az ereklye századik évfordulójá-
nak Fótra kerülése adhatta az ötletet 
Dr. Schaub Zoltán prépost, kano-
noknak, hogy a szent földi marad-
ványainak kellene egy ereklyetartó 
corpuszt készíttetni. Erre a feladatra 
barátját, Németh Kálmán szobrász-
művészt kérte fel.5 Németh Kálmán 
katolikus hívőként rendszeresen járt 
templomba, a fóti értelmiséghez tar-
tozott, ahogy Dr. Schaub Zoltán is, 
aki ajánlásaival több egyházi meg-
1 Dr. Thury Károly: A fóti templom, 1931, 15.
2 Dr. Thury 1931, 15.
3 Dr. Thury 1931, 16.
4 Dr. Thury 1931, 14-16.
5 Czinokta Lászlóné: Németh Kálmán, in: Fóti arcképcsarnok (szerk. Szűcs Mária), 2006, 137. 
6  Szent Lucens ereklyéinek felmagasztalása, in: Új Ember, XIII. évfolyam, 30. szám, (1957.12.22.), 1. A csontokat Vácon helyezték az urnába, erről a 

püspök hitelesítő okmányt is készített. Egy 1957.05.20-i levél alapján, melyet Petróczy Sándor titkár írt. Forrás: Németh Kálmán Emlékház Adattára. 
7 Szent Lucens ereklyéinek felmagasztalása, in: Új Ember, XIII. évfolyam, 30. szám, (1957.12.22.), 1. 
8 Szent Lucens ereklyéinek felmagasztalása, in: Új Ember, XIII. évfolyam, 30. szám, (1957.12.22.), 1. 

rendeléshez juttatta Németh Kál-
mánt. A prépost, kanonok mindig 
elismerően nyilatkozott barátjáról, 
névnapi, születésnapi jókívánságait 
személyes hangvételű levelek formá-
jában tolmácsolta. Dr. Schaub Zoltán 
1969. október 14. kelt levelének kö-
szöntő szavai a következők: „Adjon 
Isten halhatatlan lelkednek sok ke-
gyelmet, hogy művészi életed végén 
BENNE megláthassad majd örökre 
azt a VÉGTELEN SZÉPSÉGET, me-
lyet idelent szolgáltál töredékében. 
Segítsen kegyelmeivel, hogy értel-
med még idelent a földön sok ihlettel 
gazdagodjék – s ehhez adjon ISTEN 
fizikai erőt, hogy amit művészi értel-
mednek Ő sugall, jusson kezeid által 
méltó kifejezésre is.”

Németh Kálmán mielőtt meg-
faragta Szent Lucentitus szobrát, 
mintázott egy színezett gipszváz-
latot is, melyet 1956-ban készített 
a modellón lévő bekarcolt évszám 
alapján. Az 1957-ben elkészült szo-
bor formai megoldása megegyezik 
a gipszvázlattal. Németh Kálmán 
Szent Lucentiust katonaként jele-
níti meg, ahogy az elbeszélésből is 
megismerhettük. Mivel a szentnek 
külön attribútuma nincsen, ezért a 

római korra jellemző katonaszentek 
általános ikonográfiai megjeleníté-
sét választja. A fekvő férfi derekánál 
övvel megkötött vörös tunikát, vál-
lán palástot, lábán sarut visel. Jobb 
kezét szívére emeli, baljában kardot 
fog, fejét babérkoszorú övezi, mely 
a vértanúhalálra utaló szimbólum 
is. Szent Lucentius fejét a hívők felé 
fordítja, szemét lesüti, ajkát mintha 
szóra emelné, szenvedéseinek utol-
só pillanatit láthatjuk. 

A szobor alján ST. LVCENTIVS 
MARTYR 304 felirat olvasható. 
Németh Kálmán a római katona 
életnagyságú szobrát egy fatörzs-
ből faragta ki, ennek kivájt üregé-
be selyemmel bélelt urnába tették 
a csontokat.6 1957. december 8-án 

Szeplőtelen Fogantatás ünnepén, a 
templom búcsúnapján helyezték el a 
szent maradványait a szobor belse-
jébe.7 Dr. Vanyek Béla váci kanonok, 
székesegyházi főesperes celebrált 
ünnepi szentmisét, melyet a szobor 
megáldása követett.8

Dr. Schaub Zoltán és Németh Kál-
mán együttműködésének köszönhe-
tően készülhetett el Szent Lucentius 
szobra, mely azóta is őrzi a katona-
szent relikviáit. 

Balogh Dávid |

Németh Kálmán Szent Lucentius-szobra 

Németh Kálmán: Szent Lucentius-szobrának gipszvázlata,  
ltsz. A/58, 1956, Németh Kálmán Emlékház.
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A mai rohanó világban sok embernek az advent 
egyet jelent a karácsonyi rohanással és vásárlással. 
Pedig az advent valójában azt jelenti, hogy eljövetel, 
vagy érkezés, ami Jézus Krisztus közelgő eljövete-
lére utal. Fóton azonban van egy hagyomány, amely 
a világi trenddel ellentétben valóban az advent ere-
deti üzenetéről szól minden évben.

Így november elején még csak motoszkál bennünk, 
hogy már nem sok idő van hátra karácsonyig. Viszont 
az advent már általában november végén elkezdődik. 
Talán sokaknak az advent (ádvent), nem jelent mást, 
mint a vásárlások kezdetét. Ám ez nem volt mindig 
így, és ezt mutatja az a többféle szokás is, amit az eu-
rópai népek az adventhez társítottak.

Az advent minden szempontból az egyházhoz kö-
tődik. A kezdetét az V. századra teszik, de a végső for-
máját a VI. században fektették le, mikor is VII. Ger-
gely pápa pontosan négy vasárnapban határozta meg 
az adventi napok számát. Aztán ezt megalakulásukkor 
átvették a protestáns egyházak is, így ma már az egész 
keresztény világ egyöntetűen és egyforma időben ün-
nepli az adventet.

Persze, rögtön adódik is a kérdés, hogy mikor és 
miért akkor? Ezt szintén VII. Gergely pápa határoz-
ta meg, mégpedig úgy, hogy advent első vasárnapja 
mindig november 27. és december 3. közé essen. Az 
advent további különlegessége, hogy három kezdet is 
kötődik hozzá. Az első, maga az advent kezdete, a má-
sodik a karácsony kezdete, a harmadik pedig az egy-
házi év kezdete. 

Az adventi koszorú története
Az adventi koszorú alapja a pogány világban a varázs-
kör legendájához köthető, amely megvédte készítőjét 
a gonosztól. A hiedelmek szerint a szent koszorúkkal 
el lehetett űzni a háztól a gonosz szellemeket. Skan-
dináviában pedig azért akasztottak fagyöngyöt és zöld 
gallyakat az ajtók fölé, hogy az erdők szellemeit kien-
geszteljék.

Aztán ez a régi babonára épülő értelmezés szép las-
san az évszázadok alatt „elkopott”. Az adventi koszo-
rú, mint szokás, ehhez képest csak jóval később, a XIX. 
– XX. század környékén alakult ki újra. A feljegyzések 
szerint az első újkori koszorút Jochann H. Wichern 
német lelkész készítette el, még 1839-ben. Az evan-
gélikus lelkész egy felfüggesztett szekérkerékre rakott 
24 gyertyát, pontosan 24 nappal karácsony előtt, és 
mindennap meggyújtott egyet közülük. Hétköznapo-

kon egy fehér, vasárnapokon pedig egy piros gyertyát 
gyújtott meg a lelkész. Aztán úgy 1860 körül Berlin 
– Tegelben helyettesítették először a kocsikereket fe-
nyőkoszorúval, és csökkentették le a gyertyák számát 
négyre. Az igazi elterjedése – különösen a protestáns 
területeken – csak az első világháború idejére tehető.

A fóti hagyomány
Fóton már közel évtizedes hagyomány, hogy a négy 
keresztény felekezet – római katolikus, református, 
evangélikus és baptista – az óvodakertbe advent egy 
– egy vasárnapján gyertyát gyújt. Kezdetben a gyüle-
kezetek ezt a délelőtti mise, istentisztelet után tették, 
de négy – öt évvel ezelőtt ebben változás történt. A 
felekezetek közös megegyezéssel úgy döntöttek, hogy 
ezek az alkalmak délután 16 órától 17 óráig tartanak. 
És nem merülnek ki csupán a gyertyagyújtásban, ha-
nem a felekezetek lelkészei az adventtel kapcsolatos 
igei gondolatokat is adnak útravalóul a jelenlévők-
nek. Azt, hogy az idén a vírushelyzet miatt ezek az 
alkalmak hivatalosan megtarthatóak-e, még nem tud-
juk. Az azonban szinte biztos, hogy a Fótiak, ha nem 
is szervezetten, de az idén sem felejtik el az adventi 
gyertyagyújtást.

Advent – eljövetel
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A cím egy mesekönyv címe, ugyanakkor egy kislány 
neve. Egy kislányé, aki szó szerint az élet harcát vívta. 
Pedig még két éves sincs. Szívműtét, lábamputáció és 
küzdelem az életért. És egy édesanya, Bábel Antónia, 
aki mesekönyvet írt gyermeke történetéből az orvo-
sok iránti hálából, és hogy segítsen másoknak. Nyolc 
mese és egy borzongatóan igaz történet egy kicsi lány 
nagy harcáról.

• Janka egészségesen született egy csütörtöki na-
pon,2019. április végén. Szombaton vették észre, hogy 
valami probléma van vele. Kékes-szürke árnyalatú lett 
a bőre, ezért elvégeztek néhány vizsgálatot – kezdett a 
történetükbe Bábel Antónia, Janka édesanyja.
Az orvosok először egy anyagcsere problémára gyana-

kodtak, és laborvizsgálatokat végeztek. Az eredményei 
nem voltak kirívóan rosszak, de azt mutatták, hogy vala-
mi nincs rendben. 

Mivel nem találták a probléma okát, Jankát átszállítot-
ták a Bókay utcai gyermekklinikára, ahol a ritka anyag-
cserezavarokra szakosodott Dr. Balogh Lívia vizsgálta 
meg a kicsit. A doktornő elmondta, hogy Janka életve-
szélyes állapotban van. Még nem tudja biztosan, hogy mi 
a baj, de ha az, amire gyanakszik, akkor két hónap is eltel-
het, mire meggyógyul. 

• Anyaként borzasztó volt ezt hallani. Azt meg végképp, 
amikor tájékoztattak, hogy nem tudok vele ott aludni 
azon az éjjelen. Azt mondtam, ha kell, a földön alszom, 
de el nem hagyom Jankát – mondta Bábel Antónia.

Az új diagnózis
Janka ezt követően az intenzív osztályra került. Szü-
lei riadtan várakoztak a folyosón. Miközben az orvosok 
próbálták kideríteni a probléma okát, többször elsiettek 
a folyosón, végül bevittek egy nagy műszert. A csecsemő 
folytonos sírása időközben megszűnt.

• Nagyon megijedtem – folytatta a történetet az édes-
anya -, azt hittem elveszítettük Jankát. 
Szerencsére nem ez történt. A kórteremből kijövő orvos 

tájékoztatta a szülőket, hogy megvan a probléma forrása. 
Az aorta beszűkülése okozta az elkékülést és az eltérő 
vérnyomást az alsó és felsők végtagokban. Janka állapota 
a Botallo vezeték bezáródása miatt romlott ilyen hirtelen, 
amely a születés előtt kizárja a tüdőt a vérkeringésből. A 
bezáródása után azonban az aorta a szűkület miatt nem 
tudta megfelelően elvezetni a vért. 

Jankát azonnal átszállították a Gyermekszív Központ-
ba, ahol még aznap életmentő műtét során eltávolították 
az elzáródott érszakaszt. Sajnos a műtétet követően a le-
romlott keringése miatt a bal lábában trombózis alakult 
ki, amit a kezelések ellenére nem tudtak megmenteni, így 

Janka lábát amputálni kellett. A szívben kialakult nyo-
máskülönbség következtében a kamrák közti fal átlyu-
kadt, ami miatt egy későbbi műtét várt Jankára.

Janka és édesanyja a gyermek születése után hat hét vi-
szontagságos, érzelmekkel és élményekkel vegyes kórhá-
zi tartózkodást követően térhetett haza.

A „Janka útja”
• Amikor Janka megszületett, megfogant a fejemben 
egy mese – kezdte a mesekönyv történetét Bábel An-
tónia, aki többkötetes meseíró. – Azonban ekkor még 
csak egyetlen mesére gondoltam. Amikor megtudtuk, 
hogy Janka túlélte a műtétet, úgy éreztem, hogy ezt 
másként nem tudom meghálálni, csak ha valami olyat 
adok, ami egy darab belőlem, ami a sorstársainknak is 
segíthet, tehát elhatároztam, hogy egy mesekönyvben 
írom meg Janka történetét. Szerettem volna, ha a me-
sék által a gyerekek olyan képet kapnak az orvosokról, 
ami által kedvük támad majd orvossá válni és embe-
reket, gyerekeket gyógyítani. Vagy mentősök, nővérek, 
ápolók lesznek, akik segítenek megmenteni az emberi 
életeket.
A könyvben nyolc mesén át elevenedik meg a Gyer-

mekszív Központ és Janka története, illetve olyan mesék 
is helyet kaptak a könyvben, amelyek Janka sorstársai-
ról szólnak. A mesekönyv fő motívuma a remény, a hit és 
hogy a szeretet mindenen átsegít.

A mesék
A mesekönyv kezdő meséje, Az első gólya, a szülésznők 
tiszteletére íródott. Arról szól, hogyan esett a gólyára a 
választás, hogy ő hozza a világba a gyerekeket. Amikor a 
gólya már több millió gyermeket hozott a földre, azt kérte 

Janka útja

Sebők Sándor plébános kanonok, Dr. Prodán Zsolt  
gyermekszívsebész, Dr. Simon Judit aneszteziológus,  

és Bábel Antónia, Janka édesanyja, meseíró
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Istentől jutalomként, hogy ember lehessen. Így lett szü-
lésznő, aki ma is segít a gyermekek megszületésénél.

A második mese a Titkos rejtek, amely magát a szív-
műtétet mutatja be. A történet szerint kis katonák védik 
a szívben a titkos rejteket, amely az érzelmek főhadiszál-
lása. A mesében a katonák szemszögéből láthatjuk a szü-
letést és azt, ahogyan felfedezik az ér elzáródását és jelet 
küldenek az orvosoknak, hogy mentsék a gyermeket. 

A kötet harmadik meséjének címe Cserni kutya, amely 
a Peter Cerny Alapítvány tiszteletére íródott, akik kétszer 
is szállították Jankát azon a napon. 

• Amikor elvitték őt előttem szirénázva, azt gondoltam, 
talán elveszítjük őt és soha többé nem láthatom. Aztán 
a Gyermekszív Központban az intenzívosztály folyosó-
ján várakoztunk, és éppen akkor jöttek ki a mentősök. 
Egyikőjük elmondta, hogy Janka jól reagál a gyógysze-
rekre, és most már jó esélyei vannak arra, hogy rendbe 
jöjjön. Hálából megöleltem. Úgy éreztem, azok az em-
berek világokat mentenek.
Cserni kutya egy bernáthegyi, aki az Alpokból idete-

lepült, mert nem szereti a hideget, és a gyermekéletek 
megmentésére tette fel az életét. 

A következő mese a Szupercsapat, amely szintén az 
életmentő szívműtétet mutatja be, azonban itt a fősze-
replők a műtétet végző orvosok, dr. Jegesmedve, dr. Bar-
namedve és dr. Cicus, akik a valóságban dr. Mihályi Sán-
dor, dr. Prodán Zsolt gyermekszívsebészek és dr. Novák 
Edit aneszteziológus. A meséből megtudhatjuk, milyen is 
egy igazi szuperhős.

Az ötödik mese A szeretet fája.
• Ezt nagyon nehéz volt megírnom, mert arról szól, 
hogyan veszítette el Janka a lábát. Sokat törtem rajta 
a fejem, hogyan tárjam ezt a történetet a gyerekek elé, 
hogyan öntsem mesébe – mondta az édesanya. 
A mesében egy boszorkány megátkozza a kis király-

lányt, hogy változzon fává, amikor megszületik, mert 
érzi, hogy a gyermekben lévő szeretet veszélyt jelent rá. 
A királyi pár a szeretet fájához indul, hogy megmentsék 
a gyermeküket. Végül az átok lehull, de a kicsi lába már 
nem változik vissza. Azonban a mese kicsengése mégis 
pozitív, hiszen a lényeg az, hogy az életét sikerült meg-
menteni.

A következő mese címe Sárga Bogár, amely egy 
szívtranszplantált kisgyerek történetét dolgozza fel, ahol 
a kisbeteg egy sárga bogárhátú kisautó képében jelenik 
meg. 

A hetedik történet címe Szilvesztertől karácsonyig. 
• Ez egy nagyon különleges mese. Mielőtt befeküdtem 
a kórházba, porcelánbabákat vásároltam, és az egyik-
nek hiányzott a karja – kezdte Bábel Antónia. Amikor 
elveszítettük Janka lábát, kaptam otthonról egy alkar-
hiányos kislányról készült fotót. Amikor hazajöttünk 
a kórházból, megkerestem őt, és a decemberi műtétet 
követően feldíszítettem a porcelánbabát – új nyaklán-
cot, ruhát és frizurát is kapott –, és elvittem a kislány-
nak karácsonyra. Egy férfi ingyen készít 3D-s karokat, 
de amikor felajánlottam, hogy segítek ilyet készíttetni 
neki, ez a csöpp lány azt mondta, nem szeretne ilyet, 
mert ő szereti a pici karját. Ez sokat jelentett számomra, 
megerősített abban, hogy talán majd az én kislányom is 
szeretni fogja a kicsi lábát.
Az utolsó mese címe A szív virágai. Bábel Antónia ezt 

az intenzív osztály folyosóján írta, Janka műtétje után né-
hány nappal. A mese egy kis kertészről szól, aki egy szíven 
virágokat nevel. A mesében a második kis virág egy be-
tegség miatt elhanyatlik. A kertész segítséget kér a Nap-
tól, a Holdtól, de egyik sem jár sikerrel. Végül a Földhöz 
megy, aki azt mondja neki, hogy tud segíteni, de ehhez a 
legkisebbekre is szükség van. A kis kertész pedig a csilla-
gokhoz fordul, akik sorra táncolni kezdenek, hogy segít-
senek a kis virágnak. A csillagok azt a több ezer embert 
jelképezik, akik imáikban hordozták Jankát és közben-
jártak Istennél a kislány gyógyulásáért imádkozva.

Janka a sok baj után már jól van. Októberben kapta 
meg a második protézisét. A kislány a második szívmű-
tét óta egészséges, gyógyszert sem kell szednie. Janka egy 
jó kedélyű, mosolygós, mindenki felé nyitott, csupaszív, 
táncolni szerető kislány, aki megnyerte a harcát az életért.

2020. október 20-án családias, de annál szeretettelje-
sebb légkörben Fóton is lezajlott a mesekönyv bemutató-
ja a katolikus plébánia épületében, amelyen tiszteletüket 
tették dr. Prodán Zsolt gyermekszívsebész és dr. Simon 
Judit aneszteziológus is, Janka orvosai.

A mesekönyvet megvásárolhatják november 13-tól 
karácsonyig a Shell kijelölt töltőállomásain, illetve Bábel 
Antónia weboldalán, a https://www.babelantonia.hu ol-
dalon.
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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

Orvosi ügyelet
Nappali sürgősségi ügyeleti ellátás:

Fót, Szent Benedek u. 15.
Tel.: 06/20/241-4487

Éjszakai és ünnepnapi ügyeleti ellátás:
Fót Szent Benedek u. 15.
Tel.: 06/27/358-104

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

Gyógyszertárak
Ezüstfenyő Patika
Fót, Németh Kálmán u. 29. 

Tel.: 06/27/360-174

Pandúlia Gyógyszertár
Fót, Szent Benedek u. 15. 

Tel.: 06/27/538-656

Somlyó Gyógyszertár
Fót, Vörösmarty tér 4. 

Tel.: 06/27/538-955

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

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

Károlyi István Gyermekközpont
Fót, Vörösmarty tér 2.

Tel.: 06/27/358-490

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

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 bejelen-
tés: 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

Közérdekű telefonszámok: 
Segélyhívás: 112 | Mentők: 104 

Rendőrség: 107 | Katasztrófavédelem (tűzoltók): 105
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A Békési-Fót Kft.
FÉNYEZŐ-ELŐKÉSZÍTŐ munkakörbe 

munkatársat keres.
Elvárások:
– szakmai tapasztalat
– B kategóriás jogosítvány

Amit kínálunk:
– bejelentett munkaviszony
– részmunkaidő lehetséges 
– munkavégzés helye: Fót

Érdeklődni a 06 20 977 0310-es  
telefonszámon lehet.

Renault Békési Márkakereskedés Fót, Móricz Zsigmond út 41.

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.fotihirnok.net

www.fotihirnok.net



RENAULT BÉKÉSI MÁRKAKERESKEDÉS 
FÓT, MÓRICZ ZSIGMOND ÚT 41., TEL.: 0036 (27) 358 270  
WWW.RENAULTBEKESI.HU

Új Renault ZOE R110 Z.E. 50 vegyes fogyasztás Wh/km: 169, l/100 km: 0; CO2-kibocsátás g/km: 0, Új CLIO E-TECH Hybrid vegyes fogyasztás l/100 km: 4,3 – 5,1; CO2-kibocsátás g/km: 96 – 114, Új CAPTUR E-TECH Plug-in 
Hybrid vegyes fogyasztás l/100 km: 1,5 – 1,7; CO2-kibocsátás g/km: 32-37. Az üzemanyag-fogyasztásra és CO2-kibocsátásra vonatkozó adatok meghatározása a Bizottság (EU) 2017/1151 rendeletében előírt WLTP vizsgálati 
eljárással történt. Bővebb információkért keresse fel a www.renault.hu/wltp oldalt. Az új személygépkocsi fajlagos üzemanyag-fogyasztási és CO2-kibocsátási adatai megtalálhatóak az üzemanyag-gazdaságossági 
ismertetőben, amely ingyenesen hozzáférhető minden eladási helyen és a fogyasztóvédelmi hatóságnál. A gépjármű tényleges fogyasztása eltérhet ezen értékektől a vezetési stílus, a gépjármű 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 Renault Márkakereskedéseknél! A képek illusztrációk.

Ismerd meg legújabb hibrid modelljeinket, várunk tesztvezetésre!

Elektromobilitás Neked
Új CLIO, ZOE és CAPTUR

A Renault ajánlásával renault.hu

Hybrid

100%-ig elektromos

Plug-in Hybrid


