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Fótiakat a címlapra | Márkusné Gonda Zsuzsanna, Márkus László, valamint Lilla,
Natália, Virág és Hanna

A szív bajnokai

A címet egy amerikai filmtől kölcsönöztem. A történet egy családról szól, aki egy fekete fiút befogadott. Azonban van egy „film”, amelynek még inkább
lehetne ugyanez – A szív bajnokai – a címe. Csak azt
itt előttünk Fóton, a valóságban, a mindennapokban mutatják meg nekünk Márkusné Gonda Zsuzsanna és a férje Márkus László. Nevelőszülőként
négy gyermeket nevelnek, akik közül három különböző mértékű fogyatékossággal él. Szeretetben,
türelemmel, odaadással és mindennel, ami négy
gyermeknek a családot és az otthont jelenti.

Kezdjük az elején. Mióta él a család Fóton?
– Márkus László (ML): Én itt születtem, tehát mondhatom, hogy 1967 óta itt élek. Az apai nagyszüleim költöztek ide Baranya megyéből 1958-ban, akkor vásárolták meg ezt a házat, pontosabban ennek az elődjét.
– Márkusné Gonda Zsuzsanna (MGZS): Az én történetem kicsit más, mert 1990-ban kerültem Fótra. Egy autóbalesetben elvesztettem az édesanyámat, édesapám
pedig már régen elhunyt, így a Fóti Gyermekvárosban
folytatódott az életem. Mivel én továbbtanultam, így
utógondozott lehettem, és egészen addig a Gyermekváros lakója voltam, amíg férjhez nem mentem.

A család

Szándékosan csak sérült gyerekeket fogadnak?
– MGZS: Nem, sohasem volt ilyen kérésünk. Sose
tudtuk, amikor megkaptunk egy- egy gyereket, hogy
ő sérült. Egyszerűen így alakult.

Mikortól váltak nevelőszülővé?
– MGZS: Mi 2007 óta vagyunk nevelőszülők. Hihetetlen, hogy már tizenöt éve. Az első gyerekeink Dominik
és Lilla voltak. Dominik már nagykorú, önálló életet
él, de részt vesz a család életében, bár ezt most a karantén megnehezíti. Ettől függetlenül karácsonykor is
itt volt, és anyák napján is meglátogatott egy csokor
virággal. Online és telefonon azonban szoros a kapcsolatunk.

Annyit beszéltünk már róluk, ideje megismerkedni
velük. Nézzük őket konkrétan, és azt is, kinek mi a
problémája?
– Tudjuk, hogy a nevelőszülői munka átmeneti állapot. Lilla három, Natália hat, Virág születésétől,
Hanna pedig hat hónapos korától él nálunk, mi
így vagyunk egy család. Kezdjük Lilluskánkkal, ő
Asperger-szindrómás autista, a Fóti Népművészeti
Szakgimnázium és Gimnázium tizenegyedikes tanulója, textilműves szakon. Idén két díjat is kapott. Az
országos Kreatív Karantén Pályázat kiírásán a saját
korosztályában és kategóriájában harmadik helyezett
lett a szőttesével, a másik díjat pedig a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató 10 éves jubileuma
alkalmából érdemelte ki. A 10-es szám minél ötletesebb megjelenítésére írtak ki pályázatot, és ezen
egy Szeged melletti templomról készített szőttesével és három húga alkotásával a nevelőszülői kategória első helyezését értük el. Natália tizenhat éves,
ő teljesen egészséges, és nagyon sokat segít nekünk.
Ő is a Népművészeti Szakgimnázium és Gimnázium

Melyek voltak a legemlékezetesebb pillanatok?
– ML: Igazából ez egy folyamatos feladat a számunkra. A gyereknevelés még egy „normál” családban is
állandó odafigyelést kíván, ami itt nálunk a gyerekek
állapota miatt egy 24 órás készenlétet igényel.
– MGZS: Valóban nincs megállás egy pillanatra sem, de
ebben ez a szép. Azt azért hozzátenném, hogy sérült
gyerekeket nevelni nem ördögtől való. A gyermekvédelmi rendszer küzd azzal, hogy sérült gyerekeket kevésbé fogadnak a nevelőszülők. Azt gondolom, hogy ez
azért van, mert nem ismerik őket. A sérült gyerekek az
én meglátásom szerint a legtisztább emberek a világon.
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A fotó nem jól sikerült
de amit a lányok megfogalmaztak rajta...

tizedikes, divatszakos tanulója. Nati nagyon szeret
fotózni és szavalni, a szolgáltatónk tavalyi adventi
szavaló versenyén első helyezett lett, csakúgy ahogy
a fotó pályázaton. Virág, pedig ugyanitt másodikként
végzett, ahogy a Kreatív Karantén pályázaton is. Virág egyébként Nati édestestvére, de a lányok mind a
négyen úgy tekintik egymást, mint testvérek, és mi is
így tekintünk rájuk. A harmadik gyermek, a már emlegetett Ibolya Virág Rózsa, aki ragaszkodik a Virág
névhez. Mi hoztuk el a kórházból, és csak annyit tudtunk róla, hogy extrém koraszülött baba, 970 grammal született, ennek minden velejárójával együtt. A
leletei alapján ő valójában nem élhetne, ám mégis itt
van. Azt is mondták, hogy kerekesszékes lesz, és abból soha nem áll fel. Hordtuk kezelésre, amelyet a
férjem finanszírozott és az önkormányzat is segített,
így ma kerékpározik, rollerezik, jár és beszél. Mindez
annak köszönhető, hogy biztosítottuk neki a Dévény
tornát, a hidroterápiát. Amióta a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltatóhoz tartozunk – 2020. július

Apa és Viri azaz Virág – így csinált a fotós néni

1. óta – könnyebb a helyzetünk, sok támogatást és
segítséget kapunk tőlük, nem beszélve a fent említett élménypedagógiai programokról, pályázatokról,
amelyen a gyerekek részt vehettek.

Térjünk vissza Virágra. Zsuzsa az imént mutatta
TSMT torna kellékeit, ami a vízitornának a szárazföldi része. Pontosan milyen problémával él együtt
a lány?
– MGZS: Viri középsúlyos értelmi fogyatékos és autista, aki a fejlesztésnek köszönheti, hogy most speciális iskolába járhat. Kitűnően tanul verseket, dalokat, szereti a zenét, viszont írni és olvasni jelenleg
még nem képes megtanulni. De mi soha nem adjuk
föl, ahogy ő sem.
– ML: Érdekesség, hogy Viri rendkívül jól másolja a
viselkedésmintákat. Olyan szinten, hogy az óvodás
társait hangszínre pontosan utánozta. Ma már nem
csinálja, de akkor ez hihetetlen volt számunkra.
– MGZS: Ezt úgy kell elképzelni, hogy az ember valóban azt hitte, hogy egy másik kislány vagy kisfiú
beszél. Ehhez az is kellett, hogy négy évig egészséges
gyerekek közé járt Jusztinné Rick Éva csoportjába,
akinek nagyon sokat köszönhetünk. Az alatt a négy
év alatt én minden nap ott voltam vele az oviban.
Most pedig, ahogy mondtam, speciális iskolába jár,
Vácra. Ez nekünk napi 100 kilométer autózást jelent,
de megéri. A legkisebb nálunk élő gyermek Hanna,
aki tizenöt hónapos koráig rendes ütemben fejlődött,
de aztán jöttek a jelek, amelyekből már következtetni

Az autisták napi és hetirend táblája a kártyakkal –
Virinek még szüksége van rá
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A parlamentben

Presser Gábor, Agárdi Szilvia, aki egy vak énekesnő,
a kerekesszékes tánccsoport, szóval egy nagyon felemelő és szép ünnepség volt, aminek mi voltunk a
középpontjában. Laci pedig Szent Anna díjat kapott
2019-ben.
– ML: Ez egy nagyon nagy elismerés volt számomra,
már csak azért is, mert én voltam az első férfi nevelőszülő, aki Szent Anna díjat kapott. Öt hölgy mellett
azért ez nagydolog volt számomra.

A Szent Anna díj – Márkus László az első férfi volt akinek
nevelőszülőként odaítélték

Márkusné Gonda Zsuzsanna és Márkus László a
Szeged-Csanádi Egyházmegye fenntartásában működő, 7 ezer gyermekről gondoskodó Szent Ágota
Gyermekvédelmi Szolgáltatónál nevelőszülők. Akinek indíttatása van nevelőszülőként családjukat
vesztett gyermekeken segíteni, jelentkezhet a www.
szentagota.hu oldalon a Nevelőszülő akarok lenni
menüpontban, vagy hívhatja Dr. Bakosné Bácskai
Krisztina nevelőszülő koordinátort, a 06 20 946
1005-ös telefonszámon.

Márkusné Gonda Zsuzsanna 2017-ben kapta meg
az Év nevelőszülője díjat

lehetett bizonyos dolgokra. Ekkor elvittük felmérésre, aztán fejlesztésre, most
várunk a szakértői véleményre, diagnózisra.

Mind a ketten díjat kaptak a nevelőszülői tevékenységért.
– MGZS: Igen, én 2017-ben a Fogyatékos Emberek Világnapján a Kézenfogva
Alapítványtól „Az év nevelőszülője” díjat
vehettem át. Ezt akkor hármunknak ítélték oda. Életünk egyik nagy pillanata volt,
amikor a Nemzeti Színházban átadták
nekünk. Olyan művészek léptek fel, mint

Cimbora Produkció
Játsszák: Laki Móni, Tarr György, Varga Lala

zenés előadás

Regisztráció után tájékoztatjuk a helyszínről és a pontos időpontról.
Korlátozott a férőhelyünk, ezért a jelentkezést érdemes minél előbb leadni! 2-6 éves korig! A vírushelyzet miatt a létszámot
korlátoznunk kell. Elsősorban a fóti könyvtárba beiratkozott törzsolvasók részére. Jelentkezést határidőn túl nem fogadunk el, de a
létszám határidő előtt betelhet. A részvétel ingyenes, belépés csak regisztráltaknak. A csomagokat a könyvtár állítja össze, nincs
lehetőség szülők által összekészített csomagra. További tudnivalók a jelentkezés után e-mailben.
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megemlékezés
Fáklyás felvonulás és megemlékezés
| 1956 emlékére

Fáklyás felvonulás és megemlékezés volt Fóton 1956 emlékére. Az október 22-i fáklyás felvonulást gróf Károlyi László indította el a Károlyi kastélytól. Az eseményen részt vett és beszédet mondott Dr. Tuzson Bence
választókerületünk országgyűlési képviselője, aki Dr. Vass György polgármesterrel és Bíró Zoltán alpolgármesterrel együtt vezette a fáklyás felvonulást a kastélytól az emlékhelyig. A forradalom napján, október 23-án Dr.
Vass György polgármester a Vörösmarty Művelődési Házban mondta el ünnepi beszédét, amelyben kiemelte,
a forradalom alatt a nemzet egybekovácsolódását és ellenállását a túlerővel szemben. Mint mondta, az erkölcsi győzelem a magyaroké és a forradalmároké volt. Ennek az erkölcsi fölénynek köszönhetjük azt, hogy ma
szabadon ünnepelhetünk. Csak akkor lehetünk méltó örökösei 56' hőseinek, ha mi is következetesen kiállunk
a nemzetünkért - emlékeztetett mindenkit a polgármester. Beszédének zárásaként pedig Dr. Vass György azt
kérte, legyünk méltó örökösei a forradalom hőseinek, hogy egy igazán magyar Magyarországot tudjunk utódainkra hagyni.

Fáklyás vonulás

Bíró Zoltán, Dr. Tuzson Bence és Dr. Vass György

A templomnál

Dr. Vass György beszéde
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Nekünk a gyerekek és a családok fontosak
| b eszélgetés Keresztesi Gáborral az ESZEI Család- és Gyermekjóléti Szolgálatának szakmai vezetőjével
Az emberek általában nem tudják, hogy az ilyen munkát végző szakmai szervezetek mit csinálnak. Arról
meg végképp semmi elképzelésük sincs, hogy milyen
fontos a tevékenységük Fót életében. Mert a feladatuk
– a segítségük – széles palettán mozog. A munkájukban a gyermekek korrepetálásától, a családok segítésétől, a segítségkérő nyomtatványok kitöltésének az
útmutatásán át, a munkakeresésen keresztül a konkrét jogi segítségig sok minden benne van. Hogy a tevékenységük mennyire fontos? Egy év alatt 360 ügyben
nyújtottak konkrét segítséget. Ez a gyakorlatban azt
jelenti, hogy az év minden napjára jutott egy új ügy,
amiben gyerekeknek vagy családoknak segítettek.

Keresztesi Gábor az ESZEI Család- és Gyermekjóléti
Szolgálatának szakmai vezetője

is lehetőség van. Ha tanulási probléma van, akkor ingyenesen korrepetálást nyújtunk a gyerekeknek. Családsegítő munkatársunk remek kapcsolatot épített ki a gyerekekkel és sokaknak segített már, és teszi most is. Fontos
tudni, hogy ilyenkor nem új dolgokat tanulnak a gyerekek
a korrepetáláson, hanem az iskolában tanultakat veszik
át újra, hogy a gyerekek jobban tudjanak a suliban teljesíteni. A hátrányos helyzetű családok nem tudnak több
ezer forintot kiadni arra, hogy a gyereket felzárkóztassa
egy pedagógus. Mi ingyenes lehetőséget biztosítunk erre.
És emellett még számos területen segítünk. Nekünk a
gyerekek és a családok a fontosak. Minden munkanapon
értük dolgozunk.

Kezdjük a legelemibb kérdéssel. Mit is csinál az ön által
vezetett Család- és Gyermekjóléti Szolgálat?
– Órákat lehetne erről beszélni, de igyekszem nagyon rövidre és érthetőre fogni. Ha beérkezik hozzánk egy jelzés
bármilyen intézménytől – jelzőrendszeri tagok: óvoda,
iskola, védőnői hálózat, rendőrség, esetenként gyámhivatal, egyéb -, hogy egy családban bármiféle gond adódik, akkor felvesszük velük a kapcsolatot. Meglátogatjuk
őket, és felmérjük a problémát, és velük együtt keressük a
megoldást. Ha a kiskorú bántalmazása a probléma, akkor
az már hatósági intézkedést von maga után. A családgondozás alap esetben fél évig tart, ha ez alatt minden megoldódik, akkor lezárjuk az esetet. Persze a fél szemünket
továbbra is a családon tartjuk, hátha szükségük lesz ránk.
Ha érdemben nem történt változás, a továbbiakban is
fenntartjuk az alapellátást, valamint az adott helyzet romlása esetén hatósági intézkedésre van szükség. A lényeg,
hogy mi „család gondozunk”, a Dunakeszin lévő központban pedig a hivatalos ügyekkel foglalkoznak: védelembe
vétel, felügyelt kapcsolattartás, szakellátás, egyéb.
A kapcsolatban álló intézményekkel történő megbeszélések után, ha szükséges, a gyermekjóléti szolgálatunk kezdeményezi az eljárás megindítását (a gyermekvédelembe
vétele, családba fogadása, stb.) a Dunakeszi DÓHSZK
Család- és Gyermekjóléti Központ felé, akik javaslatot
tesznek az illetékes gyámhivatal felé, majd ott a végső
döntés megszületik.

Milyen esetekben számíthatnak még önökre a rászorulók?
– Nagyon sokrétű, amit csinálunk, ezért nehéz mindent
felsorolni. Intézményünk napi élelmiszerosztásban vesz
részt, a rászoruló családok részére. A Magyar Élelmiszerbankkal van megállapodásunk, akik leggyakrabban
pékárukat, zöldség, gyümölcs, esetenként húst juttatnak hozzánk. Korábban időszakosan a Fornettivel is volt
megállapodásunk, onnan is jött tej, kifli és más péksütemények is. Emellett vannak céges felajánlások is.
Évente az önkormányzat a rászoruló családok részére
biztosít egy bizonyos összeget a karácsonyi ünnepekre
vonatkozóan, ajándékcsomagok előállítására.
Nézzük meg, hogyan lehet jelezni azt, ha valaki valahol
problémát lát?
– A legegyszerűbb, ha felhív minket. Ilyenkor azonnal kategorizáljuk, hogy miről van szó. Vegyünk egy konkrét példát. Valaki telefonál, mert azt látja, hogy például a szomszédjában elhanyagolják a gyerekeket. Mindezt megteheti
név nélkül is, de pontos címet kell adnia, hogy elindulhasson a segítségnyújtás. Ne értse félre senki! Mi nem hatóság-

Eszerint a szolgálat akkor is segít, ha nincs szükség hivatalos közbenjárásra. Milyen konkrét segítséget tudnak adni?
– A segítségünk nagyon sokrétű lehet. Ha szükséges, akkor ingyenesen pszichológust biztosítunk a gyerek vagy a
család számára, valamint családterápiára, és mediációra
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társam azon dolgozott, hogy ezt megoldjuk. Nagyon sok
telefon, kérvény és e-mail után egyetlen nap alatt sikerült
az erdőkertesi Családok Átmeneti Otthonában ideiglenes
lakhatást biztosítani a családnak.

Nézzük részleteiben a családsegítést?
– Hat családsegítő kollégánk van. Közülük egy fő foglalkozik a felnőttekkel, öten pedig a 18 év alatti gyerekeknek,
családoknak segít. Egyszerű példákat mondok, hogy mindenkinek érthető legyen. Telefonál valaki, hogy szüksége
van egy pulóverre. Amint szerzünk/kapunk ruhaneműt,
azonnal jelezzük neki, hogy jöhet érte. De kaptunk már
hotelből adományként paplant, párnát, ágyneműhuzatot
és függönyt is. Megbeszéltük a kollégákkal és kijelöltünk
egy napot, amikor a rászorulók jöhettek ezekért, és az
emberek pedig elvittek mindent. Azt tudni kell, szolgálatunknál rendszeres ruhaosztás nincs. A felnőttek esetében
az álláskeresésben is segítünk. Kéthetente kapunk a váci
Foglalkoztatási Osztálytól álláskeresési ajánlatokat. Ezt
kinyomtatjuk, és odaadjuk azoknak, akik ilyen problémával kerestek meg minket. Akkor is mi segítünk, ha valaki
munkanélküli segélyt akar kérni, vagy egyéb támogatást
szeretne kérni (rendszeres gyermekvédelmi támogatás,
rendkívüli települési támogatás, stb.) de nem tudja, hogyan, és hol kell. Ha adódik, segítséget nyújtunk adósságrendezésben is, és megfelelő tájékoztatást nyújtunk.

Amikor a szülő a gyerekekkel együtt érkezik
a családsegítésre

ként lépünk fel, hanem család gondozunk az alapellátás keretein belül. Elmegyünk a családhoz, feltárjuk a problémát
és igyekszünk segíteni rajta. Azt kell mondjam, egyre több
az ilyen névtelen jelzés, amelyek többségének van valóságalapja. Természetesen minden esetben kérjük, hogy jelzésüket írásban is tegyék meg; akár elektronikus úton, akár
kézzel írva, az a lényeg, hogy a kiindulópont meglegyen.

Az imént említette, hogy a kollégái kijárnak családokhoz. Ez mit jelent?
– Ez fizikailag családlátogatást jelenti. A társintézményektől jelzést kapunk. A kollégák kimennek, felmérik
a terepet, valamint a helyzettől függően kiderül, szükség van-e alapellátásra (családgondozásra), vagy egyszeri ügyről van szó. Ha elhanyagolás, kiskorú veszélyeztetése, lakhatási, problémák, anyagi nehézségek, egyéb
nem adódnak, családgondozásra nincs szükség. Családi
konfliktusok során családterápiát-, kiskorúak fejlesztésének igénye okán korrepetálást-, lelki nehézségek miatt pszichológusi segítséget-, válás, ingatlan-, egyéb jogi
ügyek esetén jogi segítségnyújtást ajánlunk fel, melyekkel
nagyrészt az ügyfelek élnek is. Másik esetben, gondozásba vesszük a családot és havonta háromszor a kollégák
személyesen kimennek hozzájuk és ők is bejöhetnek
hozzánk ügyfélfogadási időben, vagy előre megbeszélt
időpontban, ha segítségre szorulnak. Előfordulnak váratlan segítségnyújtások is. A városban pár nappal ezelőtt
leégett egy ház. Az anyuka gyermeket vár, és ott a másik
kicsi is. Nekik azonnali megoldás kellett. Minden munka-

Az elején említette az intézményekkel a kapcsolattartást. Hogyan valósul ez meg a gyakorlatban?
– Évente hat alkalommal meghívjuk a társintézményeket
szakmaközi megbeszélésekre. Az idén például az iskolai
és óvodai szociális segítőket és a gyerekjogi képviselőket
tettük a középpontba. Azért, hogy az intézmények tisztában legyenek azzal, hogy kik ők, mi a feladatuk és mik
a lehetőségeik. Az egésznek az a lényege, hogy az intézményekben dolgozók ne csak egy falra kiakasztott táblán
lévő névként gondoljanak a kollégáinkra, hanem élő kapcsolat legyen közöttük, hogy együtt tudjanak dolgozni a
gyerekek érdekében. Az iskolai, óvodai szociális segítőknek egyik feladata például, hogy a szülő és a pedagógus,
a szülő és a gyerek és két gyerek közötti konfliktusokban
segítséget nyújtsanak, valamint, ha hiányzások adódnak,
feltérképezzék az okát. Nekik ez a szakterületük, és ezt
érdemes kihasználni minden intézményben. Ahogy a
gyerekjogi képviselő pedig a saját szakterületén teszi meg
ugyanezt. Természetesen bekapcsoltuk a rendőrséget is
ezekbe a beszélgetésekbe, mert fontos, hogy ők is képben
legyenek azzal kapcsolatban, hogy a mi kollégáink miben tudnak akár nekik is segítséget nyújtani. Ugyanakkor
ennek a munkának oda – vissza kell működnie, mert mi
akkor tudunk a lehető legtöbb családnak és gyermeknek
segíteni, ha eljutnak hozzánk a megfelelő információk.

Köszönjük az áldozatos és odaadó munkát
minden szociális területen dolgozónak!
November 12-e a Szociális Munka Napja. Öt éve annak, hogy a kormány döntése ezt a napot a szociális
területen dolgozók számára munkaszüneti nyilvánította. Ez csak egy apró jelzés, hogy szeretjük őket,
köszönjük és tiszteljük a munkájukat. Mi, akik Fóton élünk ugyanezt tesszük. Köszönjük a város szociális ellátásában dolgozóknak az elhivatott és sokszor önfeláldozó munkát! Példaértékű a helytállásuk
ezekben a nehéz években.
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városunkért
Jelentős segítséget ad az önkormányzat
a kisgyermekes fóti családoknak
Fót önkormányzata több területen is komoly segítséget ad a családoknak és a lakosságnak. Ezek
közül kettő, a babakelengye és a Rotavírus elleni oltás az újszülötteket és a családjaikat támogatja. És ez a támogatás bizony jelentős, mert a
babakelengye csomag 15 ezer forintot, a két Rota
oltás pedig közel 40 ezer forintos támogatást jelent gyermekenként. A támogatás igénybevételéhez pedig nem kell más, csak az, hogy legalább az
egyik szülő fóti lakóhellyel rendelkezzen.

Boldogné Kovács Vivien:
Nagyon örültünk a csomagnak!

Sokan nem tudják, de ez a két támogatás nem kötelező
feladata az önkormányzatnak. Városunk vezetői azonban úgy gondolják, hogy a gyermek a legfőbb érték,
ezért ez a támogatás a helyzettől függetlenül évek óta
folyamatosan igénybe vehető a fóti családok számára.
És szerencsére a lakosság döntő többsége igénybe is
veszi a támogatásokat.
Amint azt a témában a legilletékesebb, Laczkó Ildikó, a Fót ESZEI Védőnői Szolgálat vezető védőnője elmondta, a fóti családok mintegy 95%-a kihasználja mindkét lehetőséget. A Rotavírus elleni oltást
azonban a szülők körülbelül 5%-a nem adatja be a
gyermekének. A vezető védőnő hozzátette, hogy valójában nem is oltásról van szó, hiszen a gyógyszert
kanállal adják be a kicsiknek, tehát fájdalmat sem
okoz az oltóanyag beadása. A teljes védelem érdekében minden újszülöttnek fél éves koráig két adagot kell kapnia, ami a város jóvoltából már komoly
összegű megtakarítást jelent a kisgyermekes családoknak.

Az önkormányzat által kínált mindkét lehetőséggel
éltek?
– Igen, a Rotavírus elleni oltást is elfogadtuk és az újszülött csomagot is kértük. Mindkettő komoly anyagi segítség volt a számunkra. A Rota nagyon fontos
volt a kicsi egészségének a megvédése miatt, viszont
elég drága az oltóanyag, tehát jól jött az önkormányzat által biztosított ingyenes lehetőség.
Mi a véleménye a csomagról?
– Nagyon örültünk a csomagnak. Hasznos dolgok
voltak benne, és még arra is figyeltek, hogy minőségi
pelenka kerüljön bele. Az étkészlet is nagyon hasznos
volt és a gratuláló oklevélnek is örültünk. Mi bekereteztük és kiraktuk a falra. De volt még a csomagban
babakönyv, amiben a kicsi fejlődését lehet vezetni,
partedli, és még több hasznos dolog.

Beszédes számok

Az, hogy ez mekkora segítség, a legjobban a számok
nyelvén érthető.

Hasznosnak gondolja az önkormányzat segítségét?
– Igen, mindenképpen. Olyan lehetőséget adnak,
amivel a kisgyerekes családoknak élni kell. A Rotavírus elleni oltás különösen fontos, mert senki nem
akarja kockáztatni a gyermeke egészségét. Azt gondolom, hogy a város részéről ez egy jó kezdeményezés, amit szeretnék megköszönni a város vezetőinek.

Védőoltás támogatás 2018–2021
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Ami annyit jelent, hogy az idei év szeptemberéig számolva az elmúlt három évben 418 kisgyermekes család kapta meg az ingyenes Rotavírus oltáshoz kötődő
támogatást.
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városunkért
Győri Mónika: A baráti körünktől
tudjuk, sok városban nincs ilyen
támogatás

Babakelengye csomag

A babacsomag

Mindkét Rota oltáson túl vannak?
– Igen, mind a kettőt megkaptuk. A védőnő mondta,
hogy az önkormányzat támogatásának köszönhetően ingyenes a lehetőség, és mi rögtön igent is mondtunk rá a párommal.

A babakelengye már egy egészen más kérdés, és ez
a számokban is megmutatkozik. De lássuk először a
csomagot, amelyet a védőnőktől kapnak meg a kicsik
szülei. Hogy mi minden van benne? Az alapcsomag
előkét, pelenkát, babanaplót és étkészletet tartalmaz.
Amennyiben a felsorolt termékek értéke nem éri el a
Képviselő – testület által meghatározott 15.000 forintos keretösszeget, akkor olyan mindennapi használatú
termékekkel egészítik ki a csomagot, mint a babafürdető vagy a pelenkázó alátét. És még arra is van gondja
a védőnőknek, hogy külön lány és fiú csomagot állítsanak össze. A csomagok gördülékeny és költséghatékony megvásárlásában a városnak az Auchan Magyarország Kft. nyújt segítséget. A könnyebb érthetőség
kedvéért nézzük itt is a számokat.

Eszerint ezt egy jó kezdeményezésnek tartja?
– Nagyon. Egyébként is szerettük volna beadatni Dávidnak, csak hát nem olcsók ezek az oltások. Amikor
megnéztük, körülbelül 20.000 forintba került egy
adag, és kettő kell belőle a gyerek fél éves koráig. Mi
mindenféleképpen szerettük volna, úgyhogy nekünk
segítség volt.
A babacsomag hogy tetszett?
–Kaptunk a csomagban pelenkát, aminél még arra is
figyeltek, hogy a kisfiam méretére megfelelő legyen
benne. De volt ott popsitörlő, fürdető, tányér, partedli, emlékkönyv, amibe bele lehet írni a vele kapcsolatos eseményeket. A tartós dolgokat a mai napig
használjuk belőle.

Babakelengye támogatás 2018–2021 szeptemberig
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Eszerint úgy gondolja, hogy tartsa meg ezt a támogatási formát az önkormányzat a jövőben is?
– Véleményem szerint mindenképpen. Én nagyon
örültem mindkét lehetőségnek. Mi egy budapesti
kerületből költöztünk ide. Ott például semmilyen
támogatást nem adnak az újszülötteknek. Itt Fóton
ez nagyon komoly támogatás nekünk. Amikor megtudtam, hogy ezt kapjuk, akkor kérdezgettem másokat a baráti körünkből, akiknek közel egykorúak a
gyerekei, hogy kaptak-e ők is csomagot és ingyenes
oltást, de közülük senki nem kapott ilyen támogatást
az önkormányzattól a saját településén.
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Mindez azt jelenti, hogy 2021-et is számolva az elmúlt három évben 446 kisgyermekes fóti család részesült babkelengye támogatásban. Ez pedig azt mutatja, hogy az önkormányzat vezetői részéről jó döntés
volt a támogatás folytatása.
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A sikeres közösségépítés a jövőnk záloga

| A z a célunk, hogy a Fóton tanuló több száz gyermek egy modern iskola falai között
tanulhasson – mondta lapunknak Dr. Tuzson Bence

„Mi, magyarok mindig magunk küzdöttünk meg
saját igazunkért, fennmaradásunkért, szabadságunkért. Mi, magyarok nem tűrjük a rabságot” – fogalmazott a nemzeti ünnepünkön, Fóton elhangzott
beszédében Dr. Tuzson Bence, városunk és térségünk országgyűlési képviselője, aki arról beszélt
felszólalásában, hogy a magyarok mindig készek
voltak harcolni a szabadságért, a nemzeti függetlenségért, és „ezekért az értékekért a legnagyobb
túlerővel szemben is felvesszük a harcot”. Mint lapunknak nyilatkozva elmondta, ma is nagyon nagy
szükség van arra a bátor kiállásra, amit ötvenhat
hősei tanúsítottak, mert ma is meg kell védenünk
nemzeti értékeinket, a magyar családokat, hazánkat
és függetlenségünket.

Dr. Tuzson Bence, Dr. Vass György polgármesterrel és
Bíró Zoltán alpolgármesterrel a fáklyás felvonulás élén

amikor egyházaink meghatározó, felelős szerepet töltenek be a mindennapokban. A közösségnek és a hitnek
teremtő ereje van, én pedig mindent megteszek azért,
hogy ezek a közösségek minél tovább fennmaradjanak
– tette hozzá Dr. Tuzson Bence, aki példaként említette Rolik Róbert atyát, aki városunkban nevelkedett
– itt nőtt fel köztünk, Fóton –, majd Dunakeszin érettségizett, tavaly pedig az Erdőkertesi Római Katolikus
Egyházközség és a veresegyházi Szentlélek-templom
plébánosa lett. Mint mondta, Rolik atya eddigi életútjával máris összeköti térségünk településeit, hiszen régiónk négy településén is otthonosan mozog, értékteremtő munkájával pedig az itt élő közösséget szolgálja.
Dr. Tuzson Bence lapunknak nyilatkozva kitért arra
is, hogy térségünkben az elmúlt időszakban megugrott
a keresztelők száma. Ez is megerősít bennünket abban,
hogy jó úton járunk, és továbbra is azon kell dolgoznunk, hogy a fiatalok minden szükséges támogatást
megkapjanak – fogalmazott a képviselő. „A magyar
kormány támogatásával sikerült fejlesztenünk a Fóti
Szabad Waldorf Óvodát, Általános Iskolát, Alapfokú
Művészeti Iskolát és Gimnáziumot. Célunk továbbra
is az, hogy az ide járó több száz gyermek egy modern
iskola falai között tanulhasson – hangsúlyozta Dr. Tuzson Bence.
Környezetünk megóvása a legfontosabb célkitűzéseink egyike: mi valóban zöld úton járunk – válaszolta a
képviselő arra kérdésünkre, hogy milyen szinten vannak jelen a mai diákság, vagyis a gyermekeink érdekeinek megvédésében a környezetvédelmi beruházások.
A természet szeretete és védelme nálunk a Tuzson csa-

„1956. október 23-án nem féltünk tovább. Nem féltünk
újra nagynak, szabadnak lenni, kiállni saját magunkért,
történelmünkért, kultúránkért, a magyar nemzetért.
Bátrak voltunk akkor is és ma is” – fogalmazott a városunkban elmondott beszédében Dr. Tuzson Bence, a
Pest megyei 5-ös számú választókerület országgyűlési
képviselője, akit az ünnepség után arról kérdeztünk,
miben és hogyan nyilvánul meg ma ez a bátorság, milyen tekintetben van szükség napjainkban hasonló kiállásra. Válaszában a képviselő utalt arra, hogy a mai
európai légkörben is bátorság kell ahhoz, hogy kiálljunk az elveink mellett, és megvédjük az elmúlt időszak eredményeit: a rezsicsökkentést, a családtámogatásokat, a nyugdíjakat és az alacsony adókat: „A magyar
gazdaság repülőrajtot vett, és a második negyedévben
már olyan kiváló eredményt értünk el, ami a valaha
mért legnagyobb növekedésnek számít hazánkban.
Részben ennek is köszönhető, hogy február 15-ig vis�szatéríthetjük a gyermeket nevelő szülőknek az általuk
az idén befizetett személyi jövedelemadót. Különösen
fontos számunkra a családok, illetve a gyermeket nevelő fiatal házaspárok támogatása, akárcsak a gyermekek védelme, ezért januártól szja-mentességet biztosítunk a huszonöt év alatti fiataloknak, ezzel is segítve a
pályakezdésüket.”
A keresztény kultúra összetartó ereje és megőrzése
nemcsak ötvenhatban volt kiemelt jelentőségű, amikor
a forradalom napjaiban térségünk több településén is
újraindult az addig tiltott és elnyomott hittanoktatás –
folytatta a képviselő –, hanem ugyanilyen fontos ma is,
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zöld környezetünk megóvásáért. Körzetünkben energetikai felújításokkal csökkentjük a környezet terheit
és felszámoljuk az illegális hulladéklerakókat. Emellett
töltőállomásokat építünk, amelyekkel támogatjuk az
elektromos autók közlekedését, elterjedését.
Tuzson képviselő szerint mindennapjaink biztonságához, a tervezhető jövőnkhöz a környezetvédelmi beruházások mellett továbbra is arra van szükség, hogy
erősödjenek a családok. „A magas gazdasági növekedés eredményeiből a nyugdíjasok is részesülni fognak,
hiszen egységesen nyolcvanezer forintos nyugdíjprémiumot fizetünk ki a jogosultaknak, emellett pedig
még az idén újabb inflációs kiegészítést kapnak, és
folytatódik a tizenharmadik havi nyugdíj visszaépítése is. Ugyanakkor kétszázezer forintra emeljük a
minimálbért, ezzel párhuzamosan pedig a kismamák
jövedelme is növekedni fog, ugyanis automatikusan
emelkedik a gyermekgondozási díj, a hallgatói gyed és
a gyermekek otthongondozási díja, vagyis a gyod ös�szege is. Mindezek hozzájárulnak majd ahhoz, hogy
térségünkben minden család megerősödve és biztonságban tervezhesse jövőjét, mert mi, magyarok ma is
megvédjük az elért eredményeinket” – nyilatkozta lapunknak Dr. Tuzson Bence.

Dr. Tuzson Bence az arborétumban a családjával

ládban 100 éves hagyományra tekint vissza. Mi ebbe
nőttünk bele, születésünktől fogva az életünk része.
A gyermekeimet is a zöld környezetünk megóvására
nevelem, mert csak így lesz számukra is a természetvédelem a mindennapok fontos része. A dédapám dr.
Tuzson János egész életét annak szentelte, hogy közelebb hozza az emberekhez a természetet. Ezért alapította meg 1928-ban a Tuzson János Arborétumot,
ahová gyakran elmegyünk a gyerekekkel. A valós cselekvésben hiszek, ezért is kiemelten fontos számomra,
hogy megtegyünk mindent településeink tisztaságáért,

Közmeghallgatás
Tájékoztatjuk a Tisztelt
Lakosságot, hogy Fót Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete 2021.
november 25-én, (csütörtökön) 17:00 órától
közmeghallgatást tart a
Vörösmarty Művelődési
Házban (2151 Fót, Vörösmarty tér 3.)
Tisztelettel várjuk Fót Város lakosságát és a helyi
szervezetek képviselőit.
A közmeghallgatás előtt
lehetőségük van írásban
is feltenni kérdéseiket,
melyeket november 10ig a forum@fot.hu e-mail
címre várunk.
https://fot.hu/kozmeghallgatas20211115/
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Beruházásoknál jártunk
| tovább épül Fót

Egy város életében az egyik legfontosabb dolog,
hogy legyenek fejlesztések. Tény, hogy a következetes munka eredményeként Fót a COVID ellenére is fejlődött volna. Bár a járvány helyzet miatti lassulás következtében nem olyan ütemben,
ahogyan azt Dr. Vass György polgármester és
Bíró Zoltán beruházásokért felelős alpolgármester szerette volna. És a városvezetőknek ez az elvárása a garancia nekünk, fóti polgároknak arra,
hogy a fejlesztések, a fejlődés a következő években is jól érezhetően jelen lesznek városunkban.
A város vezetői októberi utolsó munkanapjuk reggelén személyesen győződtek meg arról, hogyan
is állnak a beruházásaink. Elsőként az épülő Városi Sportcsarnokhoz látogattunk, majd rögtön folytattuk a terepszemlét a sportcsarnok mellett épülő
– a sportszerető gyerekek és felnőttek által nagyon
várt – világítással felszerelt, műfüves sportpályánál.
Aztán pár száz méterrel távolabb megtekintettük a
Malom utca valóban látványos út-, járda és parkoló
építésének a helyszínét. Legvégül pedig a városunk
életébe ismét „bekapcsolt” Somlyó-tó ABC és büfé
beruházását néztük meg. Ahogy Dr. Vass György fogalmazott, mindegyik beruházás a lakosság által várt
és hiánypótló fejlesztés volt. Mint mondta, a sportcsarnok amellett, hogy a gyerekeinknek, unokáinknak sportolási lehetőségeket kínál, valójában a város
egy közösségi tere és rendezvényhelyszíne is lesz
egyben. A Malom utca pedig már régóta várt a felújításra. A polgármester megvilágította a tónál lévő
fejlesztés hátterét is. „Sokan nem értik a Somlyó-tónál épülő ABC és büfé beruházást. Tavaly augusztusban volt egy lakossági fórum, amin részt vettünk

Készül a Sportcsarnok melletti térburkolat

Az építkezés nagyobbrészt már a csarnok belsejében folyik

A küzdőtér szemrevételezése

Megérkezés a Városi Sportcsarnokhoz
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Készül a közvilágítás is

A műfüves pálya jelenlegi alaptalaján

A Malom utcai útépítés folytatásáról beszélnek
a város vezetői

Készül a parkoló

A régi büfé...

Folyamatban van a járdaépítés

Bíró Zoltán alpolgármester úrral és Bojsza Tamás
képviselő úrral. A fórumon sok egyéb mellett szóba
került az ott élőknek az igénye egy ABC építésére,
hogy ne kelljen egy kiló kenyérért és egy liter tejért
bemenniük a városba. Ugyanakkor nekünk azt is figyelembe kellett vennünk, hogy az ABC önmagában
nem biztosít elégséges bevételt egy vállalkozás számára. Ezért épült egyben az ABC és a büfé. A pályázaton nyertes vállalkozás aztán a kettőt együtt
már nyereségesen és mindenki számára megfelelő
minőségben tudja majd működtetni.”

Az új ABC és Büfé teraszán jó lesz majd egy fóti fröccsöt
inni a tó békéjét és a Somlyót nézve
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Fejlesztések a Fóti Garay János Általános iskolában

Az önkormányzat által megvásárolt ház

A telekvásárlást követően hamarosan megkezdődhetnek a munkálatok
a Fóti Garay János Általános Iskolánál. Amint azt lapunknak Bérciné
Berke Szilvia önkormányzati képviselő elmondta, az önkormányzat
kiemelten nagy hangsúlyt fektet a család- és ifjúság támogatásra. Ennek az egyik jelenleg is zajló eseménye a Garay János Általános Iskola
udvarának a bővítése.
A megvásárolt telken (Ady Endre u. 17.) a következő munkafolyamat a
közművek kikötése lesz. Ezt követi majd a kerítés építés, aztán befejező
fázisként a parkosítás. A képviselőasszony úgy gondolja, hogy a téli szünetet követően a gyerekek már a kibővített és megszépült udvarra térhetnek
vissza az órák közötti szünetekben, és a fejlesztések ezzel nem érnek véget.

Gyalogátkelőhelyek Fóton
A város öt pontján már októberben elkezdődött a gyalogátkelőhelyek kiépítése.
A tervezés során az akadálymentesítésre is hangsúlyosan figyelt a tervező, így a
kerekesszékkel közlekedőknek sem jelent majd problémát az átkelés. A munka
a gyalogátkelőhelyek kialakításánál és a lámpaoszlopok felállításánál tart. Kérdésünkre Dr. Vass György polgármester elmondta, hogy Fót városa több mint
49 millió forintos pályázati összeget nyert el. A jó hírről Szabó István a Pest
Megyei Közgyűlés elnöke tájékoztatta a városvezetést. A jelenleg épülő gyalogátkelőhelyek után a képviselőtestület továbbiak tervezését is szorgalmazza.

Rendkívüli temetési támogatás
Jogosultsági feltételek:
Temetési költségekhez való hozzájárulásként megállapított rendkívüli települési támogatást azon személy részére lehet megállapítani, aki
az elhunyt személy temetéséről gondoskodik, illetve tartásra köteles
hozzátartozó esetén akkor, ha a temetési költségek viselése a saját, illetve a családja létfenntartását veszélyezteti.
A támogatásra jogosult:
aki egyedül élő, egyedülálló, vagy nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesül, és a havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 300%-át (85.500,-Ft), akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át (71.250,-Ft).
A részletekért keresse fel a www.fot.hu weboldalt.

Rendkívüli települési támogatás természetben – tüzelőanyag
Jogosultsági feltételek:

Támogatásra az jogosult:
a) aki egyedül élő, egyedülálló, vagy nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesül, és a havi jövedelme
nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 325 %-át (92.625,-Ft),
b) akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem
nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 250 %-át (71.250,-Ft).
A részletkért keresse fel a www.fot.hu weboldalt.

A jogosult kérelmére, indokolt esetben tüzelőanyag
támogatás biztosítható legfeljebb 2 m3 tüzifa, vagy
azzal egyenértékű egyéb tüzelőanyag formájában.
Tüzelőanyag kérelem csak egyetlen alkalommal
nyújtható be, tárgyév október hónap első napjától
tárgyévet követő év február hónap utolsó napjáig.
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Hulladékszállítás Általános Információk
| háztartási – vegyes hulladékgyűjtés

Fontos, hogy a hulladék a gyűjtési napon reggel 6
óráig legyen kihelyezve, mert a járat érkezési időpontja változó! Kérjük kizárólag a gyűjtési napon,
a gyűjtési naptárnak megfelelő hulladék kerüljön
kihelyezésre.
Túlsúlyos edényt és állati tetemet, ürüléket tartalmazó hulladékot nem szállítunk el!
A vegyes hulladékgyűjtés alkalmával a kukába zöldhulladék nem helyezhető el!
Üdülő ingatlanok esetében a hulladék csak DTKH
emblémás zsákban helyezhető ki!

Azokon a településeken, ahol nincs biztosítva szilárd burkolatú út, ott a rendkívüli esőzések, időjárás
okozta útviszonyok miatt, a hulladékgyűjtés csak akkor válik lehetségessé, amikor az út a járat számára
biztonságos közlekedésre alkalmassá válik.
Begyűjtés módja: a gyűjtési napokon reggel 6:00
óráig szíveskedjen kihelyezni az ingatlan elé a forgalmat nem akadályozó, jól látható helyre, mert a hulladékgyűjtő gépjármű elhaladása után kihelyezett háztartási hulladékot nem áll módunkban elszállítani!
A részleteket keresse a www.fot.hu oldalon.

Sikeres volt a veszélyes- és elektronikai hulladékgyűjtés
A jól szervezett veszélyes- és elektronikai hulladékgyűjtés köszönhetően megteltek a konténerek, így
városunk jelentős mennyiségű veszélyeshulladéktól mentesült. Az adatok szerint közel hatszázan adtak le
valamilyen elektronikai- vagy veszélyeshulladékot.
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Faültetés és fakivágás szabályai Fót Városában
Életünk minden területét jogszabályok hálózzák be, amelyek a
társadalmi együttélés során fellépő viszonyokat szabályozzák.
Amikor kertünkbe, házunk elé fát ültetünk, vagy épp kivágunk,
általában nem böngésszük át a törvénykönyv és a helyi önkormányzat idevágó rendelkezéseit, pedig e tevékenység is szabályokhoz, sőt engedélyhez kötött.
Az alábbiakban összegyűjtöttünk néhány főbb érvényes rendelkezést, amelyek iránymutatóak lehetnek a lakosság számára:

• Fás szárú növény az ingatlan azon részén és oly módon telepíthető, hogy az – figyelemmel az adott faj, fajta tulajdonságaira,
növekedési jellemzőire, szakszerű kezelésére – az emberi életet és egészséget nem veszélyeztetheti, a biztonságos közlekedést nem akadályozhatja, valamint nem okozhat kárt a meglévő
építményekben, létesítményekben, és nem akadályozhatja azok
biztonságos működését.
• A közterületen lévő fás szárú növény kivágását követő 1 éven
belül a használó köteles gondoskodni a növény helyben történő
szakszerű pótlásáról. A telepítendő cserje esetében 3 éven belül
kell biztosítani a legalább azonos területi borítást. A pótlás céljából történő telepítést meg kell ismételni, ha a telepítést követő
vegetációs időszak kezdetén a fás szárú növény nem ered meg.

Közterületen

A településkép védelméről szóló 2/2018. (II.1.) önkormányzati
rendelet 23. § szerint közterületi fás szárú növényültetés csak
tulajdonosi hozzájárulás alapján végezhető.
A fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30.) Korm.
rendelet 6. § (1) bekezdése szerint a közterületen lévő fás szárú
növény kivágását a fás szárú növény helye szerint illetékes jegyző engedélyezi.
• Közterületek, közutak fásítása során előnevelt, többször iskolázott várostűrő fajok, külterületen csak őshonos fajok alkalmazhatók.
• Kerítések elé, valamint közvetlenül az útpadka mellé (gépjárművek leállása, lehúzódás) nem ültethető tömör sövény.
• Az Engedélyes kötelessége a fás szárú növények öntözése, vis�szavágása és nyesése oly módon, hogy a gyalogos közlekedést és
a közúti közlekedést ne zavarja (sövény magassága maximum
50 cm, fák 2,2 m magasságig feltisztítva). A telepítendő fás szárú
növények a 0,4 kV-os áramvezető védősávját 1 méternél jobban
nem közelíthetik meg.
• A fás szárú növényeket az ingatlan előtti közterületen a kerítés és
az úttest közötti zöldsáv területén, az úttest szélétől legalább 1,5
méter távolságra kell ültetni.

Magánterületen

A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 24/2019. (VI.20.) önkormányzati
rendelet 9. § (3) bekezdése szerint a magánterületen lévő dióvagy fenyőfa kivágása engedélyhez kötött. Az eljárás során a
jegyző helyszíni szemle során vizsgálja a dió- vagy fenyőfa kivágásának indokát. A magánterületen lévő dió- vagy fenyőfa kivágását követő 1 éven belül a használó köteles gondoskodni a növény
(dió- vagy fenyőfa) helyben történő szakszerű pótlásáról. A pótlás
céljából történő telepítést meg kell ismételni, ha a telepítést követő
vegetációs időszak kezdetén a fa nem ered meg.
A fás szárú növényültetés/kivágás kérelmeket benyújtani postai
úton az Önkormányzat címére vagy személyesen a Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (2151 Fót, Vörösmarty tér 1.), valamint a titkar@fot.hu elektronikus címen lehet.
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal

Zöldhulladék gyűjtésben történő változások
Tisztelt Fóti Lakosok!

valamint további „korlátlan” mennyiségű megvásárolt, kék
színű, DTkH emblémás lebomló zsák kerül elszállításra.
A mindenkori begyűjtéssel egyidejűleg munkatársaink 2
db cserezsákot (zöld színű, emblémás) biztosítanak. Szükség
esetén további zsákokat a kijelölt értékesítési helyeken lehet
beszerezni átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírása ellenében az
ingatlanhasználó, vagy meghatalmazottja, a közszolgáltatás
számlafizetője nevére. A zsák átvételéhez személyes okmányok szükségesek, mivel a közszolgáltatás ellenértéke, 180 Ft/
db), utólag a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és
Vagyonkezelő (NHKV) Zrt. által kerül kiszámlázásra.
Értékesítési helyek:
• Fót, Németh Kálmán út 62. – Zöld ABC
• Fót, Vörösmarty tér 1. Önkormányzat (Minden hónap, második hétfője 13:00-17:00 óra között)
DTkH Nonprofit Kft.

Társaságunk részéről 2021. április 1-jétől bevezetésre került az az intézkedés, hogy minden – a hulladékszállításért
díjat fizető – ingatlanhasználó számára gyűjtési alkalmanként 2 db, zöld színű – zöldhulladék gyűjtésére használható – zsákot biztosítunk díjmentesen.
Az intézkedés bevezetése óta elszállításra kerültek a korábban (előző évben) megvásárolt – esetleg felhalmozott
– zöld színű zöldhulladék gyűjtő zsákok is, így eddig nem
csak 2 db zöld színű zsák került elszállításra az ingatlanok
elől, hanem minden zöld zsákban kihelyezett zöldhulladék.
A cserezsákok eltulajdonítása és a visszaélések elkerülése érdekében 2021. október 1. napjától a korábbi tájékoztatások szerint, szállítási alkalmanként, ingatlanonként
kizárólag 2 db ingyenes zöld színű DTkH emblémás zsák,
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Fóti Suliolimpia a 2021/2022. tanévben is
Az idei tanévben immáron 8. alkalommal vette kezdetét a Fóti Suliolimpia versenysorozat, melynek célja a
versenylehetőség biztosítása a fóti iskolákban tanuló gyermek, ifjúsági korosztályok számára. A versenysorozat első állomásán a Mezei futóversenyen többszáz gyermek vett részt. A különböző korosztályok másmás távokon mérhették össze tudásukat. A verseny helyszíne a Károlyi-kastély parkja volt.
Az idei évben Fót Város bajnokai korosztályuk szerint: I. korcsoport (Horváth Máté-Fáy, Fricz Léna-Németh K.), II. korcsoport (Takács Janka-Garay, Czernon Ákos-Garay), III. korcsoport (Szabó Livía-Garay,
Bíben Botond-Garay), IV. korcsoport (Kovács Tibor-Németh K., Kurfis Janka, Prezenszki Olivía-Szent Á.),
V. korcsoport (Kiss Bertalan-Népm., Nyerges Réka-Waldorf), VI. korcsoport (Gál Barnabás- Népm., Szűcs
Hanna-Népm.).

VERSENYNAPTÁR
Mezei futóverseny,
2021. október 13. szerda
12:00 (középiskola), 13:00 (általános iskola)
Károlyi István Gyermekközpont,
2151 Fót, Vörösmarty tér 2.,
Kötélmászó és függeszkedő bajnokság,
2021. november 16. kedd. 13:00
Németh Kálmán Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola, 2151 Fót, Március 15. u.
Asztalitenisz bajnokság,
2021. december 9. csütörtök 12:00
Németh Kálmán Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola, 2151 Fót, Március 15. u.
Tollaslabda bajnokság,
2022. február. 2. szerda. 12:00
Általános iskola: Fóti Fáy András Általános Iskola,
2151 Fót, Fáy András tér

Középiskola: Szent Ágoston Keresztény Általános
Iskola és Gimnázium, 2151 Fót, Vörösmarty u. 4.
Kosárlabda-bajnokság,
2022. március 3. csütörtök 13:00
Általános iskola: Fóti Fáy András Általános Isk.,
2151 Fót, Fáy András tér 1.
Középiskola: Szent Ágoston Keresztény Általános
Iskola és Gimnázium, 2151 Fót, Vörösmarty u. 4.
Labdarúgó bajnokság,
2022. április 6. szerda 13:00
Balogh Sándor Sportcentrum,
2151 Fót, Kossuth Lajos u. 36.
Atlétika bajnokság,
2022. április 27. szerda 10:30
Balogh Sándor Sportcentrum,
2151 Fót Kossuth Lajos u. 36.
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Soha nem adjuk fel...

| könyvbemutató volt a Károlyi kastélyban

Nyizsnyánszki Anna Eszter

Az érdeklődők megtöltötték a Károlyi kastély színháztermét

Október 15-én a Fóti Károlyiak Alapítvány könyvbemutatót
szervezett gróf Károlyi László volt otthonában, a fóti Károlyi kastélyban. A könyv a 90 éves Károlyi László kalandos, viszontagságos életéről, tágabb értelemben a XX. század magyar
történelméről szól. A kötetben Nyizsnyánszki Anna kérdezi
gróf urat az emigrációs időkről, a hazatérésről, a nemzeti hitvallásáról.

találták, de mint a Gyermekváros épülete, az állam valamen�nyi összeget költött a fenntartására. A Károlyi házaspár az intézmény patrónusaként számos támogatást szerzett az állami
gondozott gyerekek számára.
Létrehozták a Fóti Károlyiak Alapítványt azzal a céllal, hogy a
család épített, tárgyi és szellemi örökségét megmentsék a jövő
nemzedékei számárat nemzeti kincsként. Az elmúlt huszonöt év
alatt azon fáradoztak, hogy a fellelt családi bútorok, festmények,
vagyontárgyak visszakerüljenek eredeti helyükre. Így sikerült
méltó módon berendezni a fóti kastély emeleti helyiségeit és a
füzérradványi kastély néhány termét. Mindezt nem maguknak,
hanem a Fóti Károlyiak Alapítványon keresztül a magyar nemzetnek adják át. A könyvből azt is megtudjuk, hogy Károlyi István, a gróf úr édesapja 1947-ben kimenekíthette volna Svájcba
a család vagyontárgyait, értékeit, de nem tette, azt akarta, hogy
minden maradjon magyar földön, nemzeti kincsként.
Az est Károlyi László gróf szavaival zárult: hálás a Gondviselőnek, hogy itthon lehet és „Soha nem adjuk fel…”
A könyvet elsősorban a történelem tanároknak és a mai fiataloknak ajánljuk, de mindannyiunk számára tanulságos. Megvásárolható a LIBRI könyvesboltokban.
Molnár Krisztina

A könyvbemutatón az Erdélyi Szalon Kiadó vezetője, Kovács Attila Zoltán beszélgetett Nyizsnyánszki Annával, továbbá a gróf úr
életéhez kapcsolódó dalok hangzottak el Borka Zsolt előadásában.
Károlyi László 13 évesen kényszerült elhagyni otthonát az
1944-es szovjet megszállás elől, majd távol szüleitől, testvéreitől, szinte gyerekfejjel kellett egyedül boldogulnia a nagyvilágban. Mivel a családban a panaszkodás tilos volt, a kemény neveltetésének köszönhetően mindenütt megállta helyét. Fiatalon
Dél-Amerikába utazott, Argentínába, Chilébe, majd Peruba, ahol
az Amazonas forrásvidéke közelében kávéültetvényt hozott létre
az őserdőben.
1956-ban a hazaköltözést tervezte, de csak 1995-ben teljesült
e vágya, amikor is feleségével hazatért volt otthonába, a fóti kastélyba albérlőként. Hazatérésükkor a fóti kastélyt is kifosztva

Anyakönyvi hírek
Születtek:
09.08. Horváth Bettina
09.15. Horváth Bianka
09.23. Olvasztó Benett
09.24. Melichár Máté
09.29. Jamrózy Benjamin
09.30. László Roland Bendegúz
10.06. Dobozi Anna
10.09. Barna Gábor
10.11. Németh János Oszkár
10.14. Vati Péter

Házasságot kötöttek:

Elhunytak:

10.02.	Vízi András Marcell
– Varga Alexandra

Bagoly ZoItán

68 év

Kovács lstvánné
sz.: Domján JuIianna

92 év

Szlovacsek Sándor

74 év

10.09.	Kócs Tamás
- Nácsa Alexandra
10.15 	Buzás Tibor
– Bibor Noémi	
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Napsugár Egészségbolt
Fót, Dózsa György út 42.

A Magyar Posta Zrt.
Fóti Logisztikai Központja

Elérhetőség: +36-30 987-3573
Facebook: Napsugár Egészségbolt Fót

LOGISZTIKAI
KÜLDEMÉNYFELDOLGOZÓ

Nyitva tartás: H: zárva, K–P: 9–15-ig, Szo: 8–12-ig

munkatársat keres
Milyen feladataid lennének?
• Postai küldemények kézi, illetve gépi feldolgozása,
azaz a küldemények irányítószám és cím alapján
történő szortírozása, válogatása.
• Kézi anyagmozgatás hölgyek esetében 20 kg-ig,
férfiak esetében 50 kg-ig
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(Fót területén belül)

Téged keressük, ha rendelkezel az alábbiakkal:
• 8 általános iskolai végzettség
• Bejegyzésmentes erkölcsi bizonyítvány
• Orvosi alkalmasság
Az állás betöltéséhez előnyt jelent:
• Targoncavezetői engedély
Amit kínálunk:
• Munkaviszony: határozatlan idejű
• Megbízható, stabil vállalati környezet
• Hosszú távú, biztos munkahely
• Igényes munkakörnyezet
• Jó csapat
• Bérezés: bruttó alapbér + pótlékok + ösztönző +
cafeteria
Elérhető havi jövedelem: bruttó 353 000 Ft/hó
Év végi időszakban elérhető havi jövedelem:
bruttó 418 000 Ft/hó

Raktári dolgozó
Gyógyászati segédeszköz nagykereskedelmi cég fóti telephelyű raktárába, tapasztalattal rendelkező munkatársakat keres azonnali kezdéssel, hosszú távra.
Főbb feladatok:
• A beérkező áruk betárolása, mozgatása, csomagolása,
• Rendelések összeállítása, szállításra előkészítése
• Raktári árukészlet leltározása,
• Raktári rend fenntartása,
• Operatív munkához kapcsolódó dokumentáció vezetése.
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidős, vagy részmunkaidős, bejelentett állás.
Munkavégzés:
Hétfőtől-péntekig 9–21 óráig, vagy egyéb megbeszélés alapján.
Munkavégzés helye: FÓT, EAST GATE BUSINESS PARK
(Az M3 M0 találkozásánál, a régi Fóti út mentén, közel a fóti hipermarket-övezethez, a Megyeri Hídtól pár percre található.)
Az álláshoz tartozó elvárások:
• Középfokú végzettség és számítógépes ismeret előny,
• Raktározási környezetben szerzett tapasztalat,
• Megbízhatóság, terhelhetőség,
• Dinamikus, pontos, precíz munkavégzés
Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a tamas.elek@patella.hu e-mail címen lehet.

További információk:
– A munkavégzés helye: 2151 Fót, Logisztikai park HRSZ
5453
– Napi munkaidő: többműszakos, választható:
délután (15:40-00:00), éjszaka (19:40-04:00)
– Munkaviszony: határozatlan idejű
– A munkakör a kiválasztást követően azonnal betölthető.
Ha inkább hivatást szeretnél, és nem csak egy munkát,
jelentkezz hozzánk.
Jelentkezés:
Részletes, fényképes szakmai önéletrajod a LOG-39/2021
referencia számra hivatkozva a munka@posta.hu email címre
várjuk.
A munkakörrel kapcsolatban érdeklődni lehet telefonon:
06-30-772-9769 (H-Cs: 09:00 – 15:00-ig, P: 09:00 – 13:00-ig)
A jelentkező a jelentkezéssel önkéntesen hozzájárul, hogy a Magyar Posta
Zrt. (Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6., Cg:01-10-042463,
adatvédelmi tisztviselő: adatvedelem@posta.hu) a jelentkezésben megadott
adatait a meghirdetett vagy az álláspályázat időszakában felmerülő másik
betölthető pozícióra alkalmas jelölt kiválasztása céljából a kiválasztási
eljárás végéig kezelje. A jelentkező az adatai törlését, a hozzájárulásának
visszavonását a 1540 Budapest postacímen, vagy a toborzas@posta.hu
e-mail-címen kérheti. Hozzájárulásának visszavonása azonban nem érinti a
visszavonás előtt folytatott adatkezelés jogszerűségét. Az adatkezelésről
a további tájékoztatás elérhető a www.posta.hu Adatkezelési tájékoztató
menüpontjában.

esemény
A Zene Világnapja a Fóti Zeneiskolában
Tisztelt Érdeklődők!
A Zene Világnapja alkalmából 3
helyszínen 5 bemutatót, illetve
hangversenyt tartottunk. Az ovisokat délelőtt vártuk a Zeneiskolába,
ahol megismerkedhettek a hangszerek csodálatos világával. A Németh Kálmán Általános Iskolában
pedig rendhagyó ének óra keretében adtak mini koncertet az Intézmény pedagógusai az érdeklődő gyermekeknek. Ezt követően 17
órától az Intézmény főépületében
tartottunk hangversenyt, az 1975.
október 1-jén életre hívott kezdeményezéshez csatlakozva. Ezen
a napon világszerte rendeznek
hangversenyeket, megünnepelve a

zene sokszínűségét, a lélekre történő – semmihez nem fogható –
hatását.
Nagyon szépen köszönöm a felkészítő és a szereplő pedagógu-

sok munkáját, a korrepetitorok
türelmét, valamint a növendékek
igyekezetét és szüleik támogató
hozzáállását!
Illés Erika

Együttműködés a Zene Világnapja alklamából
Október 1-én ünnepeltük a Zene Világnapját.
Iskolánkban, a Németh Kálmán Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Intézményben kilenc órakor kezdődött a zenei program. A Fóti Zeneiskola két tanára,
Dányi Árpád (zongora) és Láng András (hegedű) érkezett
hozzánk.
Csodálatos hangszerjátékukkal kápráztatták el a
gyerekeket. Köszönjük.
10 órától a tornateremben gyűltek össze kicsik és
nagyok, hogy közös énekszóval tisztelegjenek a nevezetes napon.
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Hegedűs Katalin tanárnő vezette az éneklést. hegedűn játszott Pethes Kálmán tanár úr valamint Mészáros Roland 7.b osztályos tanulóval rappeltek kicsik-nagyok.
A legkisebbek, egyszerűen élvezték a zene kavalkádját, a nagyobbacskák be is csatlakoztak az örömzenélésbe. Együtt énekelt a Németh Kálmán Általános
iskola minden diákja és tanára. Csodálatos, egyben
megható élmény volt.
Remek hangulatban telt ez a megemlékezés. Várjuk a
jövő évit!

hírek
2021. szeptember 24-én elhunyt Henzel Lajos
egykori tanárunk, kollégánk
A tanár úr a főiskola elvégzése után
1970-ben került matematika-fizika
szakos tanárként a kisalagi iskolába
és innen is ment nyugdíjba 2007ben. Kérésének megfelelően szülőfalujában, Perőcsényben helyezték
végső nyugalomra. A Németh Kálmán Iskola dolgozóinak, diákjainak,
az egykori tanítványoknak, Kisalag egész közösségének nevében az
alábbi sorokkal búcsúztam Tőle:
Amikor valaki távozik körünkből,
általában az jut eszünkbe, mit vesztettünk.
Ehelyett inkább azt veszem számba, amiért hálásak lehetünk, köszönettel tartozunk Neked, Lajos. Én,
mint egykori tanítvány, … mi, az iskola közössége – volt tanítványok,
kollégák, … és Kisalag lakóközössége.
Egykori tanítványként hálás vagyok egy maghatározó tanárért,
akivel sok közös, divatos szóval élve
„projekt”-ben vettem részt: iskolai
szabadidős- és sportrendezvényeken, kirándulásokon, táborokban
országhatáron innen és túl. Aki megmutatta, hogy bármilyen korban,
bárminek az égisze alatt lehet minőségi közösségi életet teremteni.
Kollégaként egy pedagógus mintáért. Aki időt, energiát nem kímélve
készített korcsolyapályát, szervezett
szánkóversenyt, farsangot, házibajnokságot. Hányszor hallottalak - láttalak morogni. De hiába akartad elhitetni velem, hogy nem érdekel már
a tanítás. Láttam azt is, ahogyan az
érdeklődő tekintetek hatására, bárha csak egy szempár is akadt a tanteremben, újra- és újra fellelkesültél,
és magyaráztad a matematika, fizika
téziseit, s rajtuk keresztül egyszersmind az élet törvényeit.
Főnöködként, mert kicsit az is lehettem, helyesebben kellett volna,
hogy legyek, köszönettel tartozom

mindazért, amire azzal tanítottál,
hogy nem érdekeltek a konvenciók,
szabályok, előírások, a rendtartás, a
tanterv,… nem érdekelt, ki mit gondol. Igaz, ebben benne van, hogy
néha a gyerekek sem érdekeltek.
Legalábbis, aki felületesen ismert,
az így gondolhatta. Mi…, mi tudjuk,
hogy ez nem igaz.
Volt tanítványaid, kollégáid olykor bizony kaptak tőled hideget
– meleget. Kendőzetlen, néha már
fájó őszinteséget. Ugyanakkor hitet
és rengeteg szeretetet is – bár Te
ezt nem ismernéd el. Mégis a személyre szabott névnapi, születésnapi, karácsonyi ajándékok, a nőnapi hóvirág, a magad főzte finom
ebédek, a nyugdíjba vonulókhoz
írt kedves szavak mind erről tanúskodnak. Tudom, nem adhattál
mást, csak mi lényeged.
A sport mindig fontos szerepet
játszott az életedben. Iskolánkban a
szerény körülmények ellenére volt
téli kupa, jégkorong-bajnokság, magasugróverseny, asztalitenisz, röplabda. A házi versenyeket korosztályos bajnokságok, kupák követték.
A lányokkal különösen kézilabdában
voltatok eredményesek.
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És a foci, az örök szerelem. Az iskolai bajnokságon edződő gyerekekből a település sportegyesületeinek
neve alatt induló, és eredményesen
szereplő csapatokat hoztál létre. Az
újjáalakuló Kisalag SC színeiben a
tanítványaidból kinőtt ifi csapatot
edzőként Te vezetted bajnoki győzelemre.
Ha kellett, a meccsről, edzésről hiányzó diák egy testnevelés órán három egyest is kapott „motiválásként”,
de a bajnoki cím megszerzése után
Te láttad vendégül édesanyádnál
Perőcsényben az egész csapatot.
Sok éven át, ha a hétvégén meccs
volt a gödörben, biztos összejöttetek
a „fiúkkal”: apámmal, Karlóval, Virág
Lacival és a többiekkel, és szurkoltatok a „gyerekeknek”.
Szerettél olvasni és írni is. Barátaid, kollégáid gyakran lepted meg
egy-egy verseddel, novelláddal.
Minden helyzetre tudtál egy találó
idézetet, mindenkinek a személyiségéhez néhány építő gondolatot.
Érces, zengő hangod, felolvasásaid,
sokáig hiányozni fognak a rendezvényeinkről.
Fiatalon jöttél közénk, otthonra
leltél nálunk. Iskolánkban töltötted egész tanári pályafutásodat. Tanártársaiddal és a szülőkkel együtt
építetted ezt a közösséget, megmutattad, milyen jó valamit teremteni,
valaminek együtt a részese lenni.
Tetted mindezt azért, mert tudtad,
ahogyan néhány éve nekem írtad karácsonyra: „A jóság az egyetlen befektetés, amelyik mindig megtérül.”
Perőcsényből indultál, oda tértél
most vissza megpihenni. Egy részed
azonban örökre velünk, … bennünk,…
Kisalagon marad.
Tanár Úr! Heni bá’! Nyugodj békében!
Szebeni Boglárka a Németh Kálmán
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Intézmény igazgatója

múltunk
Balogh Dávid |

A Fóti Ősz története 2. rész

| „Az új kezdet” – egy nagy múltú hagyomány újrateremtése:
Szüreti felvonulás:

A felelevenített szüreti menet kiindulópontja a katolikus templom
előtti tér, innen indultak el a csikósok, a fóti polgárság különböző
hintókkal, szekerekkel, a bíró és a
bíróné zenei kísérettel. Jókedvvel,
énekelve jutott el a fóti lakosság a
szüreti felvonulás végcéljához, a Fáy
présházhoz. Énekkel, zenei aláfestéssel invitálták a szüreti mulatságba a bámészkódokat, többször is
megálltak szekereikkel a nagyobb
csomópontokon. Fontos szokás
volt különböző szőlőfürtökkel, levelekkel, szalagokkal díszíteni a
szekereket (2008-óta Szekérszépségverseny keretein belül külön díjazásban részesülnek a legszebben
feldíszítettek szekerek).
A Fóti Szüreti napnak vannak
állandó elemei, melyek nagyjából
változatlanok maradtak az elmúlt
évtizedekben, ilyen például a szüreti felvonulás, a Vörösmarty Mihály által írt Fóti dal elszavalása,

A Fóti Ősz rendezvény helyszíne, 1981

illetve a hagyományőrző népcsoportok fellépése.
Agárdy Gábor „az örökös hegygazda”:
1973-tól a Fóti Szüreti napot éveken keresztül Agárdy Gábor (Kossuth és kétszeres Jászai Mari-díjas színművész, érdemes és kiváló
művész, Fót Díszpolgára) köszön-

Agárdy Gábor és a Fóti Asszonykórus, 1985
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tője nyitotta meg. Szenvedélyes
beszédeit, erőteljes gesztusait generációk figyelték érdeklődve.

Az első jubileum:

A Fóti Ősz Fáy-Vörösmarty Társaság
rendezésében egy igazán színes és
heterogén programokból álló évtizedet tudhatott magáénak. Így nem
meglepő, hogy egy tradíciókra épülő
jubileumi ünnepségsorozattal zárták
le ezt az időszakot. Dr. Székely Lajos
(a Fáy-Vörösmarty Társaság elnöke)
beszédében, a reformkori múlt lángjának életben tartásáról beszélt. A
szüret vidám mulatsággá szélesedett,
hiszen Agárdy Gábor örökös hegygazda köszöntője után a híres Fóti
lakodalmas játékra került sor borozás és mazsolás lakodalmi kalács kíséretében. Ezt követően folklórműsor következett, majd Agárdy Gábort
bronz emlékéremmel tüntették ki
tíz éven keresztül végzett társadalmi
munkájáért. A műsor végén az érdeklődők a Vörösmarty-kunyhóban
a Fáy András kéziratokból álló kiállítást tekinthették meg.
folytatjuk..

hírek
Mézes karácsony
MÉZES KARÁCSONY címmel adventi programsorozatot hirdet vasárnaponként Fót Város Önkormányzata, civil szervezetek aktív közreműködésével. A névadás apropója, hogy az eseményen fontos szerepet kapnak a karácsonyi mézeskalácsfigurák. A programok helyszíne: a volt katolikus óvoda épülete a Vörösmarty u. 1-3. szám
alatt. Az első adventi vasárnapon, november 28-án kezdődik az ünnepre készülés, és vasárnaponként kínál
remek elfoglatságot kicsiknek és nagyoknak egyaránt.
A programsorozat egyik szervezője Bérciné Berke Szilvia önkormányzati képviselő kérdésünkre elmondta, hogy
mind a négy vasárnap délutánján 14 órától körülbelül 20.00 óráig szervezik az eseményeket több helyszínen.
Az adventi vasárnapokon 14 órától 15.30-ig a gyerekek kézműves és barkács foglalkozásokon vehetnek részt, ahol
fóti civil szervezetek segítőivel hangolódhatnak az ünnepekre az épületben, majd a Fóti Zeneiskola tanárai és növendékei adnak koncertet. Ezt követően az óvodások és kisiskolások műsorát nézhetik meg az érdeklődők a sátorban
felállított színpadon, játékos vetélkedő az udvaron és a parkolóban az FSE szervezésében. Aztán 16 órától az Óvodakertben minden vasárnap más – más felekezet gyújtja meg az adventi gyertyát. Majd a rövid igei útmutatást követően
körülbelül 16.30-tól minden alkalommal koncert, mini kézműves vásár, élő Betlehem-állatsimogatóval, forralt bor,
gesztenye és sültek várják az érdeklődőket egészen 18 óráig, amikor is kezdődhet a karácsonyi filmvetítés.

Advent első vasárnapja:

• 14.00 - 15.30 kézműveskedés az épületben, a Fóti Zeneiskola tanárai és
növendékei adnak koncertet, a parkolóban: játékos vetélkedők az FSE-vel
• 15.30-tól a Gondviselés Óvoda gyermekeinek műsora
• 16.00 Adventi gyertyagyújtás az
Óvodakertben, igét hirdet Sebők Sándor katolikus plébános atya
• 16.30 Kolompos együttes koncertje a
sátorban, vásári hangulat az udvaron,
• 18.00 Karácsonyi mozi (szavazás alatt
a Filmklub Fb. csoportban)

Advent második vasárnapja:

• 14.00-15.30 kézműveskedés, mézeskalácssütés az épületben
• 15.30-tól az Apponyi Franciska Óvoda gyermekeinek műsora a színpadon
• 16.00 Adventi gyertyagyújtás az
Óvodakertben, igét hirdet dr. Steiner
József baptista lelkipásztor
• 16.30 Kelevézek műsora, Veresi Big
Band zenél a sátorban, vásári hangulat, forralt bor, sültek az udvaron
• 18.00 Karácsonyi mozi (szavazás alatt
a Filmklub Fb. csoportban)
Fix programok: november 28. Kolompos Együttes; december 5. Kelevézek, Veresegyházi Big Band; december
12. Góbé Zenekar; december 19. Katáng
Zenekar
(A rendezvények megtartását
a járványhelyzet befolyásolhatja.)

A

30

éves

Fóti Zeneiskola - AMI
jubileumi koncertsorozata

2021. november 16. 18:00
“Növendék-tanár” hangverseny
2021. november 20. 16:00
“Volt-növendék” hangverseny
2021. november 20. 18:00
Gála-hangverseny
A környező zeneiskolák
köszöntik a Fóti Zeneiskolát

Szeretettel várunk
minden kedves
érdeklődőt!

1991

Helyszín: FKKK Vörösmarty Művelődési Ház
(2151 Fót, Vörösmarty tér 3.)

A hangversenyek csak védettségi igazolvánnyal látogathatók!

25

FÓTI ZENEISKOLA - AMI

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. 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. 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.: 06/27/998-699
Éjszakai és ünnepnapi ügyeleti ellátás:
Fót Szent Benedek u. 15.
Tel.: 06-27-998-699

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

Németh Kálmán Emlékház
Fót, Béke u. 31.
Tel.: 06/27/358-130, 06/70/331-9236

Fóti Közszolgáltató Kft.

Kisalagi Közösségi Ház
Fót, Béke u. 33. | Tel.: 06/27/358-319

Ifj. Koncz János | 06/70/4574481
Teleki Sándor | 06/70/3318522
Fót, Malom u. 1.
Tel.: 06/27/539/680
Vízügyelet készenléti telefon:
06/70/469-7266
Kegyelet: 06/70/373-8640

Közbiztonság Fót Rendőrőrs
Fót, Vörösmarty tér 11.
Tel.: 06/27/358-007

Fóti AQUA önkéntes tűzoltó egyesület

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

fot-ote@fot-ote.hu
Ügyeleti telefon: 06/70/431-5969

Fót-Kisalag Református Egyházközség
Fót, Eöri Barna u. 33.
Tel.: 06/30/638/4991

Közterület-felügylet
Angyal Sándor, Baumgartner Ákos
Tel.: 06/70/380-2112

Fóti Evangélikus Egyházközség
Fót, Petőfi u. 1.
Tel.: 06/27/362-350

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.: 06/27/538-250
Kisalag Fiókkönyvtár
Fót, Béke u. 33.
Tel.: 06/27/358-319,
06/70/331-5572
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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
ELMŰ-ÉMÁSZ
Energiaszolgáltató Zrt.
ELMŰ hibabejelentő
06 (80) 38-39-40
ugyfelszolgalat@elmuemasz.hu
Közvilágítás:
PAHUSZ Bt.
06/70/500-3578
kozvilagitas@fot.hu

14 m emelőmagasságú professzionális,
billenőplatós darus autóval vállalunk:

daruzást | darus fuvarozást | rendezvényekre való fuvarozást | agregátor-áramfejlesztő szállítást |
konténer szállítást | napelem szállítást | oszlop állítást | kábeldob, trafó szállítást | ipari gép szállítást |
fa szállítást | raklapos áru szállítást | bútor, berendezési tárgyak szállítását, | építőipari anyagok szállítását
Súlykorlátozott övezetekben való fuvarozáshoz, illetve bejutáshoz, a behajtási engedély ügyintézését átvállaljuk Ön helyett!

Ingyenes ajánlatért hívja kollégánkat:
mobil: +36 20 274 9117 | e-mail: kapcsolat@daruskocsi.eu
www.daruskocsi.eu

