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Fótiakat a címlapra | Horváth Zoltán feltaláló, fejlesztő SDG

Teknőstől a kerékpárig
Horváth Zoltán feltaláló, fejlesztő hét éve él Fóton a családjával. Azért választották Fótot, mert
a város a csöndessége mellett számos lehetőséget
és egy nagyszerű gyülekezetet találtak itt. A feltaláló elég messziről indult, korábban szerelt már
nyomkövetőt teknősbékára és nagypapára is. Ma
pedig a kerékpáros társadalom számára itt Fóton
készít egyedi, Magyar Terméknek számító lopásgátló terméket.

Mióta élnek Fóton a családjával?
– Egészen pontosan 2014 áprilisában költöztünk a
városba.

Lopásgátló és megelőző eszközzel felszerelt kerékpárok

Előtte volt valamilyen kapcsolatuk Fóttal?
– Az egyik lányunk keresztapja él Fóton, aki egyben
kollégám is. Ő úgymond a műszaki hátterünk itt a
cégnél és ő mutatta meg nekünk Fótot. Így kerültünk a református templomba is, és annyira megtetszett nekünk a gyülekezet, illetve a város környezete, hogy ideköltöztünk. A kisebbik lányom már ide
született.

zett az igény a kerékpárosok részéről is. Aztán bejött
a COVID időszak és a kerékpáros vásárlások száma
jelentősen megnövekedett. A külföldi gyártók – európai és kínai – nem rendelkeztek olyan készülékkel, amely az igényeket ki tudta volna szolgálni. A
mi készülékünknél viszont a megelőzés és a riasztás
a cél, ezért az eszközt átlagos tolvajnak leszerelhetetlenül, jól látható helyre rakjuk fel. A termékünk
a mobil szolgáltatók hálózatát használja és olyan
SIM-kártyával működik, amely a világ bármely országában használható.

A felesége és a gyerekei hogyan érzik magukat Fóton?
– Szeretik, mert csöndes és mégis rendelkezésre állnak az őket érdeklő lehetőségek. A gyerekek például
a nyáron itt Fóton voltak lovas táborban.

Mindeközben az eszköz iránt egyre nagyobb az érdeklődés a hazai médiában.
– Azt mondhatom, hogy szerencsére így van. A legjelentősebbek talán az index.hu, a Kossuth Rádió, a
hirado.hu (M1), hvg.hu, és a Retro Rádió voltak. Mellettük volt már érdeklődés irántunk egy holland újság részéről is. Sokat segített az is, hogy az eszközt
Filutás Viktor az országúti kerékpározás magyar bajnoka is tesztelte.

Miért pont a kerékpár irányába indult el?
– Azért, mert az autóspiac már nagyon lefedett volt.
A kerékpár tekintetében is 3–4 éve elkezdtünk átállni a céges irányról a lakosságra. A lakosság részéről volt egy igény, hogy méhkaptárra, teknősbékára,
nagypapára, csónakba, hajóra, jetskire, kiskutyusra,
kismacskára tegyünk nyomkövetőt, illetve jelentke-

Felszerelésre készen

Lopásgátló eszköz dobozában
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köszöntő
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelt fóti Polgárok!
A mai napon 1956 ismert és ismeretlen hőseire
emlékezünk. Azokra, akik kiálltak a szabadságért
és a függetlenségért, egy normális életért. Sokszor
fegyvertelenül, vagy csak a saját maguk által készített fegyverrel sem féltek szembenézni a tankokkal, és az összefogás erejével megtorpanásra kényszerítették a világ egyik legnagyobb katonai erejét.
Felléptek az ellen a szovjet kommunizmus ellen,
amely a nemzeti önazonosság tagadásán, az állami
önrendelkezés felszámolásán, a társadalmi és gazdasági megalázáson, emberek egymással szembe
fordításán és kihasználásán alapult.
„A rendszert az egész magyar nép söpörte el. (…)
A világon páratlan szabadságharc volt ez, a fiatal nemzedékkel a népünk élén. A szabadságharc
azért folyt, mert a nemzet szabadon akart dönteni
arról, hogy miképpen éljen. Szabadon akar határozni sorsa, államának igazgatása, munkájának
értékesítése felől.” – szögezte le Mindszenty József.
Igen, annak idején, október 23-án egységbe kovácsolódott a nemzet, és a példaértékű társadalmi
összefogást ámulva nézte a nagyvilág. A forradalom
már a saját korában történelmet írt. John F. Kennedy amerikai elnök ekként vélekedett erről: „1956.
október 23-a örökké élni fog a szabad emberek és
nemzetek emlékezetében. E nap a bátorság, az öntudat és a győzelem napja.”
A forradalomról azt szokták mondani, ez volt az a
pillanat, amikor a magyarok – annyi belső meghasonulás után, egymással is összeférhetetlen természetük ellenére – egyet akartak. Nem akartak mást,
mint szabadságot, egy független és demokratikus
nemzetállamot.

Dr. Vass György

1956 hősei szuverén, szabad és magyar Magyarországot akartak, amely független más birodalmaktól. Életüket is képesek voltak feláldozni egy
olyan országért, amely kiáll magáért és nem mások
döntenek a sorsáról. Számukra az ország szabadsága és függetlensége mindennél többet ért.
Ez a forradalom elsősorban nemzeti forradalom
volt. A magyar nemzet egy olyan cél elérése érdekében fogott össze, amely túlmutatott az egyéni érdekeken és ambíciókon. Hiába jött be kétszázezer
orosz katona, hiába lőttek szét házakat, utcákat és
tereket. Az erkölcsi fölény egyértelműen a magyaroké, a forradalmároké maradt, amellyel szemben
nem győzedelmeskedhetett a nyers agresszió.
Ezt az erkölcsi fölényt igazolta később az idő és a
történelem azzal, hogy most nem csak hogy szabadon beszélhetünk az akkori eseményekről, hanem
azzal is, hogy egyértelműen a miénk, a magyaroké
az erkölcsi diadal.

Tisztelt Ünneplő Fótiak!

A forradalom, mely lavinaként söpört végig az
egész országon, kiemelte a magyar népet a rabbá tett nemzetek közül. Hazánk példát mutatott a
nagyvilágnak, híven igazolta a magyarságban mindig is meglévő szabadság iránti vágyat, amelyet a
vasfüggöny mögötti világban uralkodó elnyomó
rendszer sem volt képes kiölni. Sőt, épp az elnyomás, a szabadság hiánya volt az, ami összehozta a
diákokat, a munkásokat, az értelmiségieket, az időseket, a fiatalokat, a fővárosiakat és a vidékieket. A
forradalmárok, akik nemcsak az önkényuralom ellen, hanem az egész hazug világrend ellen lázadtak
fel, egyként fellépve visszaszerezték a magyarság
elvett méltóságát.

Hogy mit üzen ez a ma embere számára?
Az agresszió, az erőfölény vagy annak fitogtatása
csak látszatgyőzelmet nyújt. 1956 forradalmárai
meg akarták fordítani a történelmet, halált megvető bátorsággal és céltudatossággal szálltak szembe
egy világhatalommal, és mi most elmondhatjuk,
hogy sikerült nekik.

6

köszöntő
Tisztelt Emlékezők!

Legyünk büszkék 1956 hőseire, akiktől megtanulhattuk, a nemzeti önazonosság, önrendelkezés
és önbecsülés soha nem veszélyforrás, hanem erőforrás egy közösség számára, hisz ez az a kötelék,
mely összeköt és másoktól megkülönböztet bennünket.
A hősök nehéz örökséget bíztak ránk, amely tiszteletet és nemzetünkért érzett felelősséget követel tőlünk, az utódoktól. Legyünk méltó követőik,
vigyázzunk szabadságunkra, hogy egy igazán magyar Magyarországot tudjunk örökül hagyni a jövő
nemzedékének!
Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
Hajrá Magyarország! Hajrá Fót!

Csak akkor lehetünk ’56 méltó örökösei, ha következetesen kiállunk nemzetünkért, ha ragaszkodunk
ahhoz, hogy mi magunk dönthessünk sorsunkról,
mi mondhassuk meg kikkel és hogyan akarunk a
saját hazánkban élni. Azt már bebizonyítottuk, képesek vagyunk megvédeni határainkat, s ezzel Európát is.
Nem szabad elfelejtenünk, egy nemzet szabadsága, egy ország függetlensége nem magától értetődő
adottság, hanem olyan érték, amelynek megszerzéséért és megtartásáért újra és újra meg kell küzdeni.

Fót épített öröksége - Te megtalálod mindet?
| Játsszunk újra együtt!

Vágd ki a listát, vagy vigyél egyet a Vörösmarty
Művelődési Ház aulájából, járd körbe a várost,
pipáld ki, amit megtaláltál, majd fotózd le az
épületeket.
Ha megvan mind, már csak egy lépés, hogy
bekerülj a sorsolásba.
A kész listát és a képeket saját profilodról egy
posztba töltsd fel a Vörösmarty Művelődési
Ház, Fót épített öröksége Facebook eseménybe, melyet a fóti Vörösmarty Művelődési Ház
Facebook oldaláról érhetsz el.
Feltöltés indul:
2021. szeptember 24-én, pénteken 9:00 órakor.
A játék a Kultúrházak éjjel-nappal program része.
Feltöltési lehetőséget 2021. október 18. hétfőn, 12:00 órakor zárjuk le.
A helyes megfejtést, kizárólag az eseménybe
feltöltők, részt vesznek a sorsoláson.
Sorsolás: 2021. október 25. hétfő 12 óra
Nyeremény (3 fő részére):
Fót története 1-2. (könyv)
Fotóalbum (5000.-Ft értékben)
Fotó előhívás ajándékkártya
5000.-Ft értékben

7

interjú
Fejlesztések és tervek
Októberrel elérkeztünk 2021. utolsó negyedévéhez.
Minden fóti lakost érdekel, hogy a fejlesztések terén mit ért el a város, és milyen tervekkel vágunk
neki a következő évnek. A témáról a város illetékes
vezetőjével, Bíró Zoltán beruházásokért felelős alpolgármesterrel beszélgettünk.

Talán kezdjük azzal, ami elkészült vagy folyamatban van. Hol tartunk ebből a szempontból?
– Örömmel mondhatom, hogy van miről beszámolnunk, mert több területen is sikerült befejezni, vagy
elkezdeni a munkát. Befejeződtek a Tanács József
utca, Ibolyás utca csapadékvíz elvezetési munkálatai,
illetve a Németh Kálmán–Béke utcai kereszteződés
jelzőlámpás gyalogos átkelőit is használja már a lakosság. Ezek mellett folyamatban van a műfüves pálya
építése, illetve az ütemterv szerint halad a sportcsarnok építése is.

Elkezdődtek a zebra építések kivitelezési munkálatai

Milyen fejlesztések várhatók még az idei évben?
– Öt új gyalogátkelőhely munkálatai már elkezdődtek a városban, és ezek az év végére elkészülnek majd.
Megkezdődött a Malom utca teljes rekonstrukciója, csapadékvíz elvezetéssel, új járdával, illetve kettő
nagyméretű parkolóval. Ezt követően kezdjük majd
a Sport utca szilárd burkolattal történő ellátását a

komplett csapadékvíz elvezetéssel. Év végéig ezek a
munkálatok is befejeződnek.

A város közlekedése több helyen is problémás. Mit
terveznek ezzel kapcsolatban és mikor indulnak el a
munkálatok?
– Jelenleg folyamatban van a Móricz Zsigmond utca
- Géza fejedelem utca kereszteződésének tervezése.
Hosszú időt vettek igénybe a szakhatósági egyeztetések, de remélhetőleg hamarosan be tudja adni a
tervet a tervező engedélyezésre a Pest Megyei Közútkezelőhöz. Elkezdődtek az egyeztetések a Nemzeti
Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-vel, a fóti északi elkerülő úttal kapcsolatosan. A tervek szerint Csomád után
két irányba fog haladni az út. Egyik ágát bekötik az
M2-es autóútba a Shell kútnál, a másik ágát pedig az
M3-as autópályába. Emellett Fót északi határától lesz
egy külön bekötés is az M3-as felé, az új Mogyoródi
autópálya csomópontba.

Elkezdődött a Malom utca teljes rekonstrukciója

A játszóterek nagyon fontosak a gyerekek számára. Miért szükséges a játszóterek szinte folyamatos
felújítása?
– A játszótereink folyamatos karbantartást és felújítást igényelnek, mert egyre nehezebben tudnak
megfelelni a szigorodó előírásoknak. Az idei év végéig kidolgozunk egy olyan hároméves ütemtervet,
melynek megfelelően a három év alatt az összes játszótéri játékainkat lecseréljük korszerűbb, kis fenn-
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tartási igényű játékokra. Ezzel együtt természetesen
mindegyik játszóterünket bővíteni is fogjuk.

rul, így beadhatók az engedélyezési tervek. Pár hónap
múlva megtörténik az üzletközpont alapkőletétele is.
A területre CBA-Príma áruház, és mellette többfunkciós üzletközpont épül.
Térjünk át a városi beruházásokról az ipari területeink fejlesztésére. Sokan kíváncsiak arra, hogy a
Fótligettel szembeni területen milyen fejlesztés készül éppen, és az mit hoz majd a városnak?
– Fót déli vállalkozási területének fejlesztése robbanásszerűen elkezdődött. Majdnem egy időben kezdte
el a HelloParks, illetve a WING csoport a fejlesztéseit.
Nagyméretű logisztikai csarnokok épülnek, egyenként több mint 40.000 négyzetméteren. Ezen kívül a
BHS Trans Kft. is hasonló mértékű fejlesztést tervez
az Auchan Áruház mellett. Ezek a beruházások nagyon fontosak Fót számára, hiszen a betelepülő cégek
jelentős mértékben növelik a város iparűzési adó bevételeit, amelyekkel a további fejlesztési lehetőségeinket bővítik.

A Somlyó-tó a város egyik kiemelt fejlesztési területe. Mikorra készül el az ABC - büfé?
– A Somlyó-tó melletti új mini ABC, illetve büfé építése jelenleg folyamatban van. A terveknek megfelelően decemberre elkészül az épület. Ugyancsak ezen a
területen, a bringapálya mellé épül egy görkorcsolya
és gördeszka pálya is. A kivitelezésére a közbeszerzési
eljárás már folyamatban van.
A városi fejlesztések közül az egyik legfontosabb az új
bölcsőde építése. Mit lehet tudni ennek a részleteiről?
– Jó hír, hogy új, két csoportos bölcsőde építésére kaptunk lehetőséget pályázat útján. A VEKOP
6.1.1 pályázat keretein belül 100%-os támogatással,
346,44 millió forintot nyertünk. Jövő év februárjára
elkészülnek az engedélyes tervek, jóváhagyás után
talán már 2022 év vége felé elkezdődhet a kivitelezési munka is.

A város másik részén lévő ipari területünkön viszont
a MAFILM fejleszt. Vannak már konkrétumok ezzel
kapcsolatban?
– A város északi részén, a régi MAFILM szomszédságában kezdődött el egy több mint 20 hektáros terület
fejlesztése. Ez is jelentős adóbevételt fog jelenteni a
város számára.

Sok találgatás van a buszfordulóval szembeni területen épülő új kereskedelmi centrumról. Milyen állapotban van jelenleg ez a projekt?
– A VOLÁN buszpályaudvarral szemben épül majd az
új üzletközpont. A telekegyesítési eljárás lassan lezá-

Felhívás-ösztöndíj pályázatra!

A Képviselő-testület 2021. szeptember 30-i ülésén úgy döntött, hogy csatlakozik a 2022.évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj rendszerhez.
A./ Az „A” típusú pályázatra azok az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű
felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes
idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget
eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy
felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

A pályázat benyújtásának módja:
A pályázat beadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció
szükséges, melynek elérése:
https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx
A pályázat beadási határideje:
2021. november 5.
A Támogatáskezelő elérhetőségei:
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
Bursa Hungarica Ügyfélszolgálat
1381 Budapest, Pf.: 1418
Tel.: (06-1) 550-2700
E-mail: bursa@emet.gov.hu
Internet: www.emet.gov.hu
(Bursa Hungarica)

B./ A „B” típusú pályázatra azok az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik a 2021/2022. tanévben utolsó
éves, érettségi előtt álló középiskolások; vagy felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek; és a 2022/2023. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali
munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező
alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.

További felvilágosítás az alábbi elérhetőségeken kérhető:
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Ügyfélszolgálati Iroda
Telefon: 06-27/535-395/9120 mellék
e-mail cím: meszaros.gabi@fot.hu
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interjú
Fóton folyamatos a fejlődés, adott
a biztonság és a tervezhető jövő

| Dr. Tuzson Bence: Tovább fejlesztjük a Somlyó-tó területét, illetve annak környékét
Nyolcvanezer forintot fizetnek ki minden jogosultnak
nyugdíjprémiumként egységesen, és ezt az összeget
már a jövő hónapban, itt helyben, Fóton is minden
érintett megkapja – tájékoztatta lapunkat Tuzson
Bence, a Pest megyei 5-ös számú választókerület országgyűlési képviselője, aki hangsúlyozta azt is, hogy a
gyermeket nevelő családok szja-visszatérítésének köszönhetően csaknem kétmillió magyar szülőnek fizeti vissza az adóhivatal február 15-ig az idén befizetett
adóját. Mindezt a gazdaságunk kiemelkedő teljesítményére alapozza a kormányzat, és ennek köszönhető
az is, hogy olyan fejlesztéseket tudunk megvalósítani,
mint amilyen a nemrég, a Somlyó-tónál átadott bringapálya is, ahol mostantól egy biztonságos, kulturált
környezetben minden korosztály megtalálja a neki
való kihívást.

Újabb fejlesztést adtak át nemrég Fóton, a Somlyó-tónál. Az Ön megítélése szerint mi a jelentősége ennek?
– Elsősorban az, hogy ezzel is jelezzük a célkitűzéseinket,
szándékainkat, és ezért is fontos hangsúlyoznunk, hogy
tovább fejlesztjük a Somlyó-tó területét, illetve annak
környékét. Így például a most átadott bringapálya többféle kikapcsolódási lehetőséget biztosít majd a családoknak. Az volt a célunk, hogy egy olyan kerékpáros pályát
építsünk, amely zöld környezetben van, könnyen belátható és a legkisebbek számára is biztonságos. Továbbra
is mindent megteszünk azért, hogy Fóton még több lehetőséget kínálhassunk fel mindazoknak, akik sportolni szeretnének. Térségünk az elmúlt években az ország
egyik leggyorsabban fejlődő régiójává vált, és ennek köszönhető, hogy Fót előtt is számos olyan lehetőség nyílt
meg, amely további fellendülést hozhat az itt élő közösség
számára. Márpedig a meggyőződésem és a tapasztalataim
szerint – az itt élő emberek remek együttműködésnek és
tettrekészségnek köszönhetően – régiónkban folyamatos
a fejlődés, adott a biztonság és a tervezhető jövő.
Mennyire illeszkednek az ilyen helyi fejlesztések a családok megerősítését célzó országos intézkedések sorába?
– Egyértelműen ezek sorába illeszkedik minden ilyen
jellegű fejlesztés, hiszen az országos intézkedések is
csak akkor hozhatnak valós, kézzel fogható eredményt,
ha itt helyben, Fóton is találkoznak a lakosság igényeivel és szükségleteivel. Hogy csak egy példát említsek, a
jövő év elején a gyermeket nevelő családokban mindkét
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Dr. Tuzson Bence megnyitó beszéde

szülő az átlagjövedelem szintjéig visszakapja a 2021-ben
befizetett személyi jövedelemadóját. Ez minden érintett
fóti családnak is jelentős megerősítést jelenthet, hiszen az
egymillió forint közelében is járhat az összeg, amit az állam visszatérít a családi kasszába. A koronavírus-járvány
okozta válság után Európában az elsők közözött indítottuk be a gazdaságunkat. Ennek köszönhető, hogy a magyar adóvisszatérítés az Európai Unióban a legszélesebb
körű, családoknak járó adóügyi intézkedés. Egyedülálló
eredményt értünk el ebben is. Összesen hatszázmilliárd forintot fordít a kormányzat a februárban esedékes
szja-visszatérítésre. Ugyanakkor a minimálbér bejelentett
emelésével párhuzamosan pedig a kismamák jövedelme
is nőni fog, ugyanis ez azt jelenti, hogy automatikusan
emelkedik a gyermekgondozási díj, a hallgatói gyed és a
gyermekek otthongondozási díja, vagyis a gyod összege
is. Mindez összességében több százezer forintos pluszjövedelmet jelent a fóti családoknak is. Ezek a kedvezmények mind hozzájárulnak majd ahhoz, hogy minden fóti
család megerősödve és biztonságban tervezhesse jövőjét.

Az idősebb korosztály nyilván arra kíváncsi, hogy nekik mennyi jut a sok kedvezményből?
– Örömmel tájékoztathatok mindenkit, hogy egységesen
nyolcvanezer forint lesz a nyugdíjprémium, amelyet novemberben fizetünk ki. Azt hiszem, ez egy olyan jó hír,
ami minden jogosult számára kedvező. Sokan lesznek a
nyugdíjasok közt, akik a nyolcvanezer forintos nyugdíjprémiumon felül az inflációs korrekcióval együtt akár
százezer forintnyi kiegészítést is kaphatnak. Minden
esély megvan ugyanakkor arra is, hogy a tizenharmadik
havi nyugdíjnak már ne csak két hetét, hanem egy egész
havi nyugdíjat tudjunk visszaadni a jogosultaknak február elején. Mindez pedig egyértelműen jelzi, hogy számunkra kiemelten fontos a családok támogatása.

hírek
Fóti Városszépítő hírek
Szeptember 25-én családias
hangulatban megtörtént az idei
„Legszebb Konyhakertek” és a
Tiszta Udvar Rendes Ház programok értékelése és a díjak, ill.
táblák átadása. Helyszín ismét
méltó módon a Németh Kálmán
Emlékház kertje volt.

A Legszebb Konyhakert nyertesei:
Mini kategóriában
I. helyezett Ombodi János
II. helyezett Drácz Orsolya
III. helyezett Hegyvári Krisztina

Tiszta Udvar Rendes Ház táblát kaptak:
Cseh Imre Tarló u. 21.
Dugasz Istvánné Kazinczy Ferenc u.66.
Rácz Győzőné Hegyalja u. 37.
Ombodi János Kemény Gusztáv u. 1.
Lombosné Benkő Éva Vass Albert u. 3.
Dürge Józsefné Mária u. 18.
Seitler György Bem József u. 4.
Szluha Róbert Fruzsina u. 6/A
Kreisz Irén Sinka István u. 1/F
Hegyvári Krisztina Vadvirág u. 20.
Csatádi Péter Sarló u. 15.
Tukacs Erika Balassa Bálint u. 25/a
Balog Istvánné Dózsa György út 17.
Benei Zsolt Vass Albert u. 23.
Kovács Péterné Hargita u. 40.
Kókai Józsefné Bánya u. 3.
Bagóczky Attila Puskin u. 3.
Poczos Andor Alberti Béla u. 81.

Normál kategóriában
I. helyezett Dugasz Istvánné
II. helyezett Rácz Győzőné
Rendezvényünkön jelen volt az III. helyezett Barócsi Istvánné és
Önkormányzat részéről Bíró ZolCzidor Józsefné
tán alpolgármester úr is, aki a
díjazottak köszöntése mellett ki- Különdíjat kaptak:
hangsúlyozta, mennyire fontos Zay Lehel /balkon/,
és értékes a város részére ez a két Kalla Timea /zártkert/,
közösségépítő mozgalom. Két éve Cseh Imre /mini/,
anyagilag is támogatja az Önkor- Patkás Józsefné /normál/
mányzat mindkét programot, és
biztosított róla, hogy a jövőben is
számíthat erre egyesületünk.
Szerettel gratulálunk minden résztvevőnek és díjazottnak!

TISZTA UDVAR
RENDES HÁZ
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hírek
FÓT
KOMMUNÁLIS, HÁZHOZ MENŐ CSOMAGOLÁSI (SZELEKTÍV) ÉS ZÖLDHULLADÉK
2021. IV. NEGYEDÉVI SZÁLLÍTÁSI REND
Társaságunk az alábbiakban tájékoztatja Önt a kommunális, az újrahasznosítható csomagolási (szelektív), és
a zöldhulladék gyűjtéséről. Együttműködésüket ezúton is köszönjük!
A kommunális hulladékszállítás KEDDI napon történik.

HÁZHOZ MENŐ ZÖLDHULLADÉK GYŰJTÉS
2021.
október

november

5.; 19.

2.; 16.; 30.

A kertgondozás során levágott füvet és egyéb lágyszárú növényeket, illetve a lehullott falevelet a DTkH Nonprofit Kft. által
térítésmentesen rendelkezésre bocsátott zöld színű lebomló műanyag zsákban, illetve az ágnyesedéket max. 100 cm hosszú
kötegekben összekötve (alkalmanként maximum 1 m3 mennyiségben), a zöld zsák mellé helyezze ki az ingatlana elé, a
közterületet nem szennyező módon.
A mindenkori begyűjtéssel egyidejűleg munkatársaink 2 db cserezsákot (zöld színű, emblémás) biztosítanak. Szükség esetén
további zsákokat az alábbi 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.
Szállítási alkalmanként, ingatlanonként 2 db ingyenes zsák, valamint további „korlátlan” mennyiségű megvásárolt, kék
színű, DTkH emblémás lebomló zsák helyezhető ki.

HÁZHOZ MENŐ CSOMAGOLÁSI (SZELEKTÍV)
HULLADÉKGYŰJTÉS 2021.
október

november

december

12., 26.

9.; 23.

7.; 21.

A mindenkori begyűjtéssel egyidejűleg munkatársaink szállítási alkalmanként a kihelyezett zsákkal megegyező (csomagolási
hulladék gyűjtésére szolgáló, átlátszó színű, emblémás) adnak.
Szállítási gyakoriságtól függetlenül, a megadott napon, az összegyűjtött csomagolási hulladék mennyiségi korlátozás nélkül
kihelyezhető bármely átlátszó zsákban.
Kérjük, fokozott gondossággal járjanak el a hulladékok tömörítésével kapcsolatban, ezzel is csökkentve a tároláshoz
szükséges hely, valamint a kihelyezésükhöz szükséges zsákok mennyiségét!
FONTOS! Az üveg (színes és színtelen öblös, üdítős, boros, pezsgős) gyűjtése kiöblítve, az üveg gyűjtőpont(ok)on történik!

Ügyfélszolgálat és zsák értékesítés
cím

ügyfélfogadás

telefon

e-mail

honlap

Fót, Németh Kálmán út 62. –
Zöld ABC

-

-

-

-

Fót, Vörösmarty tér 1.
Önkormányzat

Minden hónap, második
hétfője 13:00-17:00

28/561-200

ugyintezes@dtkh.hu

www.dtkh.hu

DTkH Nonprofit Kft.
2100, Gödöllő, Dózsa
György út 69.

H: 7.00 - 19.00
Cs: 8.00-16.00

28/561-200

ugyintezes@dtkh.hu

www.dtkh.hu

DTkH Nonprofit Kft.
2112, Veresegyház, Fő út 35

Sz: 07.00-19.00
P: 8.00-12.00

28/561-200

ugyintezes@dtkh.hu

www.dtkh.hu

Kérjük, fokozott figyelemmel tájékozódjanak a helyszínek és nyitva-tartások tekintetében, mert a járványügyi helyzettől
függően eltérhetnek a feltüntetetettektől!
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hírek

Élje anyagi biztonságban
nyugdíjas éveit!
Életjáradéki szerződéssel egy egyszeri, nagyobb
összeg mellett, havi életjáradékot fizetek Önnek
úgy, hogy Ön otthona kizárólagos használója,
haszonélvezője marad.
Megbízható, leinformálható magánszemély vagyok.

Telefon: +36-30 222-8306

Bolhapiac a fóti piac területén
Szeptember 4-én egy új kezdeményezés indult a fóti piac területén (Fót, Vörösmarty tér),ez pedig nem más, mint a BOLHAPIAC.
A bolhapiacon a számunkra már feleslegessé vált kincseket ajánlhatjuk fel megvételre azoknak, akik számára ez még kincset ér.
Így kerülhetett a piacra a kerékpártól a legón át, a számítógép
alkatrészektől, a könyvekig és régiségekig a gyerekeink kiszámíthatatlansága miatti kinőtt ruhák, cipők és még sok minden egyéb
használati tárgy. Az összegyűjtött tapasztalatok alapján a következő BOLHAPIAC 2021.11.13-án vasárnap 8.00–12.00-ig lesz a
piac területén. Az asztalfoglalás regisztrációhoz kötött, amire
a 06/70-332-3110-es telefonszámon lehet jelentkezni. Várjuk az
árusok jelentkezését, és az érdeklődő vásárlókat!

hírek
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy

dr. Vincze Katalin nyugdíjba vonulása miatt,
átmenetileg dr. Kővágó Kálmán és dr. Fűrész
József doktor urak látják el a doktornő körzetét az
alábbiak szerint:

PÁLYÁZAT

GYERMEKORVOSI KÖRZETRE
https://fot.hu/palyazat-foti-1-sz-gyerekorvosi-praxis.../

Hétfő: 9-12 h dr. Fűrész József (Szent Benedek u.)
Kedd: 8-10 h dr. Kővágó Kálmán (Eötvös u. 2.)
Szerda: 11-13 h dr. Kővágó Kálmán (Eötvös u. 2.)
Csütörtök: 12-14 h dr. Kővágó Kálmán (Eötvös u. 2.)
Péntek: 9-12 h dr. Fűrész József (Szent Benedek u.)

Az 1. sz. gyermekorvosi praxis betöltésére pályázatot írtunk ki.

A fenti rendelés 2021. október 04-től lép életbe.

A pályázat részletesen megtalálható a www.fot.hu honlapon.

Kérjük megosztásukkal segítség Önök is, hogy pályázatunk
célba érjen, és minél előbb megtaláljuk az 1. sz. körzet új
gyermekorvosát.

Hunyadi János gyermeklabdarúgó torna volt Fóton
2021.09.25.-én első ízben rendeztük meg a fóti edzőközpontunkba az I. Hunyadi János kupát.
A tornán a romániai bajnokcsapat U9 csapata a CFR Cluj,
a vajdasági FK Vinogradar a debreceni Loki focisuli és a
házigazda FC Budapest 9 éves focistái vettek részt.
A torna megnyitóján Dr. Vass György polgármester, Bán
János író a Hunyadi János életéről szóló kötetek szerzője (egyben a torna fővédnöke) Kövesfalvi István a Magyar
válogatott kapus edzője, és Czuk Henrik az FC Budapest
szakmai vezetője és egyben a torna szervezője köszöntötte a csapatokat!
A tonán minden csapat kétszer játszott egymással, így hat
mérkőzés után alakult ki a torna végeredménye, ami a
következő volt:
1. FK Vinogradar 2. CFR Cluj 3. Loki Focisuli 4. FC Budapest

A torna különdíjasai: A torna legjobb játékosa: Kovács
Márk (Vinogradar), A torna legjobb kapusa Popa Radu
(CFR Cluj). A torna gólkirálya Gajdos Zsolt és Gilárdi Gergő (Loki focisuli) A torna legjobb hazai játékosa Mihalicza
Csaba (FC Budapest)
A torna végén közös vacsrával és zenéléssel a Folkbeat zenekar részvételével zártuk a programot.

Az FC Vinogradar tornagyőztes csapata

Autómentes napot tartottak Fóton

Természetesen a korlátozás csak a Városháza mögötti területre korlátozódott, a város többi részén a közlekedés zavartalan volt. A nap már kora reggel a Bringás Reggelivel kezdődött, ahol a Baker Hughes csapata
az arra járó kerékpárosoknak és gyalogosoknak osztott reggelit. Ezt követően az eső az érkező óvodásokat
már a Városháza épületébe kényszerítette, ahol
a rendőrség szakemberei, Lászlóné Sóhaj Zsóka
és Tardi Attila rendőrőrnagy játékos közlekedési
kérdezz - felelek formában tanították a kicsiket
a közlekedés legfontosabb tudnivalóira. Természetesen a program része volt a rajz és a mozgás
is. Ez utóbbit az eső miatt a hivatal folyosóján
tartották meg, ami a gyerekeket egyáltalán nem
zavarta. Ebbe még az is belefért, hogy egy - egy
dolgozó is, igaz labda nélkül, de végigszlalomozott a bóják között. A gyerekcsoportok váltották
egymást a teremben, a folyosón és a kinti sláger,
a rendőrautó körül. A rendőrautó rejtelmeibe, a
rendőrség munkájába, a bilincs használatába és
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a közlekedéssel kapcsolatos fontos tudnivalókba
Tardi Attila rendőrőrnagy vezette be az ovisokat. És
igen, kérésre bekapcsolta a szirénát és a villogót is.
A másik kinti sláger a 10 órakor érkező tűzoltóautó
volt. A Fóti Aqua Önkéntes Tűzoltóegyesület autóját
az óvodások minden részletében megtekintették és
számos kérdéssel bombázták a készséggel rendelkezésükre álló tűzoltókat. A nap azonban még nem
ért véget, mert délután kettőtől az általános iskolások vették birtokba a Városháza mögötti forgalomtól elzárt részt. A színes programok között volt vezetett sétalovaglás, lósimogatás, íjászkodás, szlalom
focilabdával, foci, asztalitenisz és csapatok közötti
vetélkedő, amelyet Kapitány Zoltán az FSE elnöke felügyelt. És persze a gyerekek által kedvelt aszfaltrajz is.
Az arra járók talán még holnap is megcsodálhatják a gyerekek játékos ábráit és az ugróiskolát.

Koncert Liszt Ferenc születésnapján
a fóti templomban
A Gödöllői Kastély idén 20. alkalommal
rendezi meg a Gödöllői Liszt Fesztivál komolyzenei rendezvénysorozatot 2021. október 15-24. között. A fesztivál keretében
több helyszínen – többek között Fóton is
– várják színvonalas koncertekkel a zenekedvelő közönséget.
Az idei sorozat egyik kiemelkedő hangversenyét 2021. október 22-én, pénteken este 7
órakor rendezik a fóti Szeplőtelen Fogantatás
római katolikus templomban. A koncerten
fellép a Honvéd Férfikar, vezényel Riederauer
Richárd, orgonán közreműködik Nagy László Adrián. Az eredetileg a Honvéd Központi
Művészegyüttes kórusa néven, 1949-ben
megalakított férfikar a rendszerváltás után
vette fel jelenlegi nevét, tagjai azonban nem
katonák, hanem hivatásos énekművészek.
Különlegessége, hogy világszerte is igen kevés, ekkora létszámmal rendelkező hivatásos
férfikart találunk. Európában hazánkon kívül
Észtországban és Oroszországban van ilyen
művészi intézmény.
A koncertre a belépés díjtalan, adományaikat a templom céljaira köszönettel fogadjuk.
A Liszt Fesztivál részletes programjáról a
www.kiralyikastely.hu oldalon tájékozódhatnak az érdeklődők.
Mérei Sándor
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Kulturális Örökség Napja alkalmából koncert és látogatás
A Kulturális Örökség Napja
alkalmából több alkalommal
is idegenvezetővel lehetett
megtekinteni a Szeplőtelen
fogantatás templomot és a
Károlyiakról szóló kiállítást.
A napot pedig Kása Juli és
Kardos Dániel színvonalas
koncertje zárta. Mint Kása
Juli bevezetőjében elmondta, mindig is vágyott rá,
hogy templomban adhasson
koncertet, és hálás azért Istennek, hogy ez megvalósulhatott. A népdalokból és
saját szerzeményekből álló
est nagy sikert aratott a nézők körében. A sikeres koncertet a művésznőnek a város
nevében egy csokor virággal
Dr. Vass György polgármester köszönte meg.

Köszönetnyilvánítás

Szeretnénk megköszönni mindazoknak, akik gyermekem, férjem, Gergály József Tibor temetésén fájdalmunkban osztoztak, és sírjára a kegyelet virágait elhelyezték. Köszönet az evangélikus lelkésznőnek, Izukának, hogy a temetési szertartást odaadóan, a család fájdalmát kifejező módon vezette le.
Gergály Józsefné
Gergály József Tiborné

Anyakönyvi hírek
Születtek:
07.26. Beregvári Levente
08.17. Csáki Ferenc Norbert
08.24. Csernay Bertin András
08.25. Occhipnti Leonardo
08.31. Lukács Anna
09.01. Papp-Nagy Csongor
09.07. Somogyi Léna
09.07. Igaz Emília Zoé
09.08. Somogyi Áron
09.15. Dózsa Dominik Marcell
09.21. Kiss Hajnalka

Házasságot kötöttek:
09.17.	Szabó János Zsolt
és Binder Margit
09.18.	Mayer Tamás Gábor
és Rácz Réka Tamara
09.11.	Lenke Ferenc József
és Fabók Adrienn
09.10.	Horváth Lajos
és Vass Mónika
09.10.	Leszkovszki László
és Rúder Tímea
09.23.	Vidák Árpád
és Györék Melinda
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Elhunytak:
Csiki Ferencné

92 év

Daróczi György

94 év

Elek lstván

84 év

Gottschick Jánosné

70 év

Győri Sándor

87 év

Henzel Lajos

74 év

Jakus Jánosné

88 év

Kovács János

65 év

Vonyiga Lajos

80 év

Napsugár Egészségbolt
Fót, Dózsa György út 42.

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

Több mint 16 éve működő családi vállalkozásunkba árúkiszállítási és raktározási, valamint értékesítési feladatok ellátására gyakorlattal rendelkező munkatársat keresünk.

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

ljün
ü
z
s
Ké

k együtt a t

élr
e!

Elvárások:
Udvarias kiszolgálás, önálló munkavégzés,
„B” kat. jogosítvány
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Amit kínálunk:
Biztos munkahely, családias légkör,
kiszámíthatóság

(október 15. – október 30. között)

Legyél Te is Csapatunk tagja

Jelentkezést fényképes önéletrajzzal várjuk a
tamas.domenyi@gmail.com címre

Praktiker támogatás
A Praktiker az európai barkácsáruházak egyik legismertebb és legmeghatározóbb márkája, amely hosszú múlttal
és tapasztalattal rendelkezik. 1998ban még, mint német tulajdonú vállalkozás érkezett Magyarországra és
nyitotta meg első áruházát Fót mellett
az M3-as bevezetőjénél, amely értékesítési egység azóta is sikeresen üzemel.
A Praktiker Kft. 2016-ban magyar tulajdonba került, és azóta változatlan
márkanév alatt várja országszerte 20
áruházában a vásárlókat.
A Praktiker Kft. mindig elkötelezett
volt a társadalmi felelősségvállalás és a
helyi közösségi igények megismerése és
támogatása vonatkozásában. Ezért fogadta a cég nagy örömmel a fóti római
katolikus közösség megkeresését, akik
a fóti Római Katolikus Egyházközség
fenntartásában működtetett műemlék
együttes és oktatási intézmények belső
és külső környezetének a gondozásához kértek a gépesítésben segítséget.

A Műemlékegyüttes parkfenntartási- és takarítási
feladataihoz a Praktiker Kft. padlótiszító és seprőgép
beszerzését biztosította, valamint
vállalta a korábban beszerzett professzionális fűgyűjtő traktor téli
hótakarítási feladatellátását hólapát és hólánc, valamint őszi falevél
gyűjtési feladatainak ellátásához
utánfutó és ponyva beszerzését.
Nagy örömmel vette át Sebők Sándor Plébános a Praktiker Kft. felajánlását, amely hozzájárult és folyamatosan hozzájárul ahhoz, hogy
a Műemlékegyüttes teljes belső és
külső területe minden évszakban
esztétikus képet mutasson és a látogatók számára a Műemlékegyüttes biztonságos megközelítését is
lehetővé tegye.
Ezúton fejezzük ki köszönetünket
a Praktiker Kft. csapatának a támogatásért és a gyors segítségért!
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Cserjét ültettek a Fóti Boglárka Óvoda és Bölcsőde udvarában
Október 2-án délelőtt a Fóti Boglárka Óvoda és Bölcsőde és a Fóti Városszépítő Egyesület megvalósította Bojsza Tamás
önkormányzati képviselő ötletét az óvoda udvarának a cserjésítéséről. A résztvevőknek és a szervezőknek is köszönjük.

„Szüret” a Fóti Boglárka Óvoda és Bölcsőde Eőri Barna utcai telephelyén
Első alkalommal került megrendezésre a Fóti Boglárka Óvoda
és Bölcsőde Eőri Barna utcai telephelyünkön a hagyományőrző
Munkaközösség megszervezésében a Családi Szüreti délután.
16.00-tól már gyülekeztek a gyerekek családtagjaikkal az óvoda udvarán, és kezdték meg a belépőként kért, egy fürt szőlőt
közösen szemezgetni. A leszemezett szőlőszemeket lepréselve
finom mustot készítettünk, ami mellé lilahagymás zsíros kenyérrel kínáltuk a vendégeinket. Szerettünk volna minden családnak, kicsinek és nagynak egy kellemes, élményekben gazdag,
felejthetetlen délutánt adni. A mustkészítés mellett kézműves
foglakozás, ugráló várak is várták gyermekeinket. A délután
meglepetése pedig, mindenki kedvence, legyen felnőtt vagy
gyermek, a hatalmasra készített „vattacukor” volt.
Köszönjük:
• Az Eőri Barna utcai telephely összes munkatársának a munkáját.
• A szülőknek az alapítvány támogatását, melynek összegét az
épületben járó gyermekeink fejlesztésére szolgáló eszközök vásárlására fordítjuk.
A sok felajánlást:
• Nagy Nikolett - légvárak;
• Skultéty László – vattacukor;
• Ukaj család – kenyér;
• Fogarasi János – zsír, lilahagyma;
• Albert Erika – lufi;
• Makovinyi Zsuzsi és Hári Kitti – d
 íszítő elemek, díszítés,
szervezés, háttérmunka.
Fogarasi Erika Jusztinné Rick Éva
telephelyvezető intézményvezető
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Hétköznapi aranynapok ősztől
5 nap / 4 éjszaka
Érvényesség: 2021. október 01. – 2022. május 31.
Kivéve péntek, szombat éjszaka és a kiemelt ünnepi időszakok.
Ez a csomag akciós, ebből további kedvezmény már nem jön le
valamint csak közvetlen foglalásnál érvényes!

A csomag tartalma:
Szállás, félpanzió
(svédasztalos reggeli + vacsora)
Ajándék: S
 zemélyenként 1 db kezelés
a Hotel gyógyászati részlegében
Külső-belső gyógyvizes medence /100% gyógyvízzel
feltöltve/, úszómedence, gyerekmedence, szauna,
sókamra, infrakabin, konditerem korlátlan használat
Igény esetén Fürdőköntös
Napi egy kancsó lúgosított egészségvíz, szobánként
Wi-Fi az egész szállodában, ingyenes parkolás,
korlátozott számban érkezési sorrendben zárt parkoló is.
A szálloda rendelkezik lifttel.

Hajnal szárny: 48 000,-Ft/1 fő/4 éj
Kikelet szárny: 50 000,-Ft/1 fő/4 éj

HAJNAL HOTEL MEZŐKÖVESD***

3400 Mezőkövesd Zsory-fürdő, Hajnal u. 2.
Tel: 06 (49) 505-190 | Fax: 06 (49) 505-199 | Mobil: 06 (30) 539-4173 |info@hajnalhotel.hu | www.hajnalhotel.hu

Street Fót kisbüfé Fót központjában
Kedves Vendégeink!

A Street Fót csapata idén is meghozta a várva-várt nyolc hetes étlapját!
Tradíciónális magyar konyha, különlegességek, újdonságok, szezonális finomságok!
Várunk sok szeretettel mindenkit!
Házhozszállításunk díjmentes!

Menü ára: 1090.-

2151 Fót,Móricz Zsigmond u. 10.
06 20 299 2442
Szépkártyás/Bankkártyás fizetési lehetőség

sport
Lélekkel megtölteni
– átadták az Erdei Bringapályát
Szeptember 17-én Dr. Vass György polgármester,
Dr. Tuzson Bence választókerületünk ország�gyűlési képviselője, Révész Máriusz az Aktív Magyarország program kormánybiztosa és Pénzes
Erzsébet a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség (MAKETUSZ) alelnöke átadták a Somlyó-tónál épült Erdei Bringapályát. Az átadás zárásaként
pedig az átadók barátságos VIP, és a gyerekek igazi
bringaversenye mellett egy akrobatikus bemutató
is színesítette a délutánt.
Városunk polgármestere örömmel jelentette be,
hogy az Erdei Bringapályával újabb sportolási lehetőséggel bővült a Somlyó-tó környezete. Mint mondta,
korábban a város megépítette a pumpapályát, a gyerek
biciklipályát és most már van egy Erdei Bringapályája
is Fótnak. Beszédét ezzel a mondattal zárta: „Gyerekek, ez a tiétek, használjátok örömmel és egészséggel!”
Térségünk országgyűlési képviselője azzal kezdte
beszédét, hogy végre itt vagyunk egy bringapályánál.
Aztán a gyerekekhez fordult és megkérdezte, hogy
várják-e a versenyt? A válasz lelkes és hangos igen kiáltás volt a gyerek részéről. A képviselő kiemelte, hogy
ez a lényeg, mert ha olyan fejlesztéseket tud a város
csinálni, amelynek a gyerekek és a családok örülnek,
akkor a város és a várost támogató kormány is jó úton
jár. De akár egy út, akár egy bicikli pálya fejlesztése,
építése önmagában csak kő, ám ezt lélekkel kell megtölteni. Ezért vannak itt a gyerekek! Vegyék birtokba
a gyerekek az új pályát és töltsék meg lélekkel! Használják a pályát közösen örömmel a fóti gyerekek, a fóti
sportolni vágyók és a fóti családok.
Dr. Tuzson Bence, Révész Máriusz, Pénzes Erzsébet,
Bérciné Berke Szilvia és Dr. Vass György

Révész Máriusz, Dr. Vass György és Dr. Tuzson Bence
átadták az Erdei Bringapályát

Révész Máriusz kormánybiztos külön köszöntötte a bukósisakban a pálya „átvételére” váró gyerekeket. Mint mondta, a kormány azzal a feladattal bízta
meg, hogy az emberek többet mozogjanak Magyarországon. Ne csak a gyerekek, hanem mindenki. A
kormánybiztos bíztatta a felnőtteket, hogy ők is minél többet használják a bringa pályákat. Mint mondta,
felmérések bizonyítják, ha valaki 2,5 órát mozog egy
héten, annak az egészségben eltöltött várható élettartama 4,2 évvel növekszik. Ezért mindenkit arra bíztat,
hogy legalább heti 2,5 óra mozgásra találja meg a lehetőséget.
Pénzes Erzsébet a MAKETUSZ alelnöke átadóbeszédében elmondta, hogy a bringapark programban
A versenyre váró gyereksereg
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Bérciné Berke Szilvia intézi a gyerekek nevezését a versenyre

A VIP verseny indulására várva

a MAKETUSZ pályázatkezelőként vesz részt. A pályázatok során azok a helyek a kedvenceik, ahol a
felhasználók már a pálya szélén állva türelmetlenül
várják, hogy mikor épül meg a pálya és mikor kezdhetnek el bringázni rajta. Ahogy látható, Fót ezek
közé a helyek közé tartozik. Az alelnök asszony felhívta a figyelmet arra, hogy akár a pumpapálya, akár
az erdei bringapálya nem csak gyerekeknek való,
hanem egyetértve Révész Máriusszal, úgy gondolja,
hogy felnőtteknek is.
Az esemény zárásaként két versenyre és egy bemutatóra is sor került. Az első versenyben az átadás
résztvevői egy VIP versenyen mérték össze a kerékpártudásukat és erőnlétüket a frissen átadott Erdei
Bringapályán. A másodikban pedig a népes gyereksereg versenyzett egymással. Hogy a gyerekek érdeklődését még inkább a kerékpár felé fordítsák, a szervező
FKN Kft. egy kerékpáros akrobatika bemutatóval is
fokozta a hangulatot.

Használatban a pumpapálya

Köszönjük a BHS Trans, az East Gate Business Park
Ingatlan, az Eurotrust Consult Kft., a VIWA Product
Európa Kft., és Mikebike támogatását.

Akrobatikus bemutató

Révész Máriusz indulása
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53. Fóti Szüret és 11. Fröccsfesztivál
| lovas felvonulás, néptánc és koncertek
Szeptember 19-én mozgalmas
napra ébredt Fót. A város lakói
először a lovas felvonulást nézhették meg, amelyet díjátadó és
néptánc követtet a Fáy Présháznál, és végül a Somlyó-tónál Kiss
Kata és Deák Bill Gyula koncertjével zárult. Az eseményeket minden helyszínen számos és lelkes
közönség tekintette meg.
Az események sorát a 11 órakor
induló lovasfelvonulás nyitotta meg.
Városunk polgármestere és a felesége kezdettől a Fáy Présházig az egyik
lovas fogaton járta végig a felvonulás
útvonalát. Útban a Fáy Présház felé a
Tessedik utca bejáratánál volt a menet utolsó megállója, ahol csatlakozott a lovasfelvonuláshoz választókerületünk országgyűlési képviselője is.
Amikor a lovasok és a szekerek
felértek a Présházhoz, a Fáy Présház
mögé felállított színpadon Dr. Vass
György és Dr. Tuzson Bence megnyitották az 53. Fóti Szüretet és 11.
Fröccsfesztivált.
Délután a Somlyó-tónál is indultak a műsorok. Igaz, a gyerekeknek
olyan izgalmas körhinta, felfújható
nagy csúszda, dodzsem már délelőttől kezdve a kicsik és szüleik rendelkezésére álltak. Több koncert után
azonban a fő attrakciót a 20 órakor
kezdődő Deák Bill Gyula koncert jelentette, amelyen ismét megtelet a
színpad előtti tér.

Deák Bill Gyula koncertje

Táncosok a Németh Kálmán utca és a Béke utca kereszteződésében

Dr. Vass György és Dr. Tuzson Bence fóti fröccsel koccintottak a Fáy Présház teraszán

A Fóti Szüreten felvonulók
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Rimóczi Rudolftól búcsúztunk…
Egy augusztusi délután, házának
eső áztatta kertjében vettünk végső
búcsút Rimóczi Rudolftól, a sokoldalú, „reneszánsz embertől”, aki
nagyszerű pedagógus, mérnöktanár, kiváló vitorlázó repülő és nem
utolsó sorban tehetséges szobrász,
a fának a szerelmese volt.
A fiatal, pályakezdő pedagógus
a 60-as évek elején került a Fóti
Gyermekvárosba, ahol volt nevelő, mérnöktanár, szakkörvezető és módszertani csoportvezető.
Huszonhárom évig dolgozott itt a
hátrányos helyzetű, állami gondozott gyermekekért.
„A gyermekváros mellett pedig
volt egy 160 holdas gazdaság gyümölcsfákkal, szántóterülettel, kertészeti egységgel, takarmánytermesztéssel. Fenn kellett tartani, tehát
kertészképzéssel is foglalkoztunk,
amibe én is belekóstoltam. Ekkor
jelentkeztem a Kertészeti Egyetemre, amit estin végeztem el. Közben
megszületett a második gyerekem
is. 1972-ben a tanítványaim a kertész tanulók országos szakma kiváló tanulója versenyén első, második
és a tizenegyedik helyezést érték el.”
– mesél a fóti időszakról Gy Dobos
Mariann: Új üzenetek c. könyvében.
Németh Kálmán síremléke

Rudi ifjúkorában a Vasutas Képzőművészeti Körben rajzolt, szobrászkodott, majd a 60-as évek vége
felé megismerkedett Fóton Németh Kálmán szobrászművésszel,
akivel szoros barátságba és mester-tanítvány kapcsolatba került.
Eleinte népművészeti ihletésű díszítőszobrászattal
foglalkozott,
majd hamar rátalált a sajátos hangvételű, „lírai-expresszív” szobrászi
stílusára.
Németh Kálmán halála után az
özvegy, Zuna Edit, őt kérte fel a
mester síremlékének elkészítésére. Az erőteljes, szuggesztív hatású Korpusz ma is látható Fóton, a
Római Katolikus temetőben a Kálvária tövében lévő síron. A szobor
drámai hatását növeli, hogy az istenember, – kinek az arcát a mesterről mintázta a művész –, megadóan hajtja meg fejét sorsa előtt.
Másik, jóval később készült fóti
köztéri alkotása Kisalagon, a park
Béke úti sarkában van felállítva. Egy
művészi kivitelű ismertető-tájékoztató tábla ez, melyen Rudi őszintén,
szeretettel vallott a Mesterről és vésőjével rímekbe szedett gondolatokat jelenített meg a kemény tölgyfában emberségről, hazaszeretetről.

1985-től a Mozgássérültek Szociális Intézetében dolgozott, melynek
később igazgatója lett. Hamar átlátta, mi mindenen kellene változtatni
a mozgássérült emberekért és volt
is bátorsága ezeket véghez vinni. Írt
szociológiai-módszertani tanulmányokat, kidolgozott törvényjavaslatot, emberarcúvá tette a Marczibányi téri intézetet. Munkatársaival
iskolát és lakóotthont teremtett a
mozgássérült emberek számára.
Az ÖNÉ, Mozgássérült Emberek
Önálló Élet Egyesületének ötletgazdája volt, ő biztatta az alapító
tagokat arra, hogy hozzanak létre
még 1995-ben egy egyesületet és
így valósítsák meg álmaikat, a révész szolgálatot az iskolai érzékenyítő órákat, az akadálymentesítést és a sorstársi tanácsadást.
Nyugdíjazása után már főleg a
családnak és az alkotásnak szentelte
életét és a Mátra-alján lévő kis háza
és idilli kertje megtelt szobrokkal,
madonákkal, korpuszokkal, életfákkal, sokalakos kompozíciókkal,
ott őrzik mesterük örök álmát.
Kiss Eszter
A fóti alkotásokról a fotókat:
Potyók Sára készítette

Tájékoztató tábla Kisalagon a parkban
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Az Idősek Világnapján köszöntötték
a fóti szépkorúakat

Szeptember 30-án és október 1-jén köszöntötték városunkban az idősebb korosztály tagjait. Elsőként az
ESZEI szervezésében, a Hargita utcai Idősek Otthonában, másnap pedig a Vörösmarty Művelődési Házban.
Dr. Vass György polgármester mindkét helyszínen köszöntötte a szépkorúakat, a 90. életévüket betöltöttek
számára Fót nevében virágot és emléklapot adott át.

Elhunyt Fót legidősebb lakója
Döményi István bácsi azon kevesek közé
tartozott, akiknek megadatott 100 év földi
lét. 1921. március 22-én született, földműves, tősgyökeres, fóti család tagjaként. Mindig is földműveléssel foglalkozott, illetve
10 évet a Fóti Tanácsnál dolgozott, ahol az
iskolás-, és óvodás gyerekeknek ételeket
hordott a fóti Központi konyháról. Páratlan
fizikai munkabírása és munkakedve egész
életében elkísérte, hiszen még 100 évesen is
művelte kertjét, árulta terményeit különböző piacokon (pl. Budán a Flórián téren, Fóti
Piacon), amelyeket saját maga szállított autóval a helyszínre. 100 évesen még autót vezetett. Kevesen tudják róla, de
a Fóti Sport Egyesültben fiatal korában focizott is, ugyan
szülei nem engedték, mert dolgoznia kellett a földeken,
de többször elszökött a meccsekre játszani. Harcolt a II.
világháborúban, majd lebetegedett, emiatt diftéria gyanújával kórházba került, onnan pedig megszökött, végül
hazajött. Ez volt a szerencséje, hiszen katonai alakulata,
ahol korábban állomásozott találatot kapott, minek következtében sok bajtársa meghalt.
1942. március 28-án feleségül vette Cselőtei Erzsébetet,
akivel közel 75 évig éltek boldog házasságban, két gyermekük született.
A katonaságnál tanulhatott sakkozni, amely szenvedélye egész életében elkísérte. 99 évesen még sakkver-
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senyen vett részt. Sakkgép segítségével
trenírozta magát, még a Polgár lányok egyikével is sakkozott. Fóton is gyakran űzte ezt
a mentális sportot a Vörösmarty Művelődési Házban.
Másik kedvelt időtöltése mások szórakoztatása volt, bűvésztrükkjeivel, vicceivel,
énekeivel sokakat megnevetetett. Rengeteg viccet, mutatványt tudott és nagyon jól
elő is adta őket. Vidám természete, pozitív
életszemlélete, humora átsegítette őt az élet
nehézségein.
Döményi István bácsi várta, hogy 100 éves legyen és
megélje ezt a szép kort, amely megadatott számára. 100.
születésnapját családja körében ünnepelte. Májusban
szervezete azonban legyengült kórházba került. A kezelések után jobban lett, de pár hónappal később augusztus 25-én elhunyt. Utolsó szavaival: „Most már jó lesz”
búcsúzott földi életétől. Döményi István bácsit nagyon
sokan ismerték, és szerették Fóton. Életszeretete, pozitív
kisugárzása, a munkához való hozzáállása, töretlen jókedve, humora példaértékű mindannyiunk számára.
Emlékét megőrizve búcsúzunk!
Nyugodjék békében!
Balogh Dávid

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

Fót, Károlyi István utca 14. | www.piktorfestek.hu

