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Fótiakat a címlapra |

Köszöntjük a 100 éves István bácsit!
Könnyű dolgunk volt, amikor az áprilisi címlapról
döntenünk kellett. Sajnos kevesen mondhatják el
magukról városunkban, hogy megéltek kerek egy évszázadot. Döményi István bácsi márciusban töltötte
be 100. életévét. Amellett, hogy ez egy kerek évforduló, István bácsi aktív korában OB II-es kategóriában
többszörös sakkbajnokként öregbítette városunk
hírnevét. A fotózáson pedig elkápráztatott minket
kártyatrükkjeivel.

Mikor került István bácsi családja Fótra?
Ezt nehéz megmondani, mert olyan régen volt. Azt biztosan tudjuk, hogy már a nagyapám, akit szintén Döményi Istvánnak hívtak, Fóton született. Ami azt jelenti,
hogy a családunk már az 1800-as évek elején Fóton élt.

A 100 éves Döményi István születésnapi tortája

Polgár lányokkal is sikerült sakktáblához ülnöm. Igaz,
ők inkább a bűvész trükkjeimet csodálták akkor.

Családi tradíció, hogy az első fiúgyermek az István
nevet kapja?
Igen, én voltam a harmadik, akiről tudok, a fiam a negyedik, és az unokám már az ötödik generáció, akit
Döményi Istvánnak hívnak. A nagyapám előtti időről
nincs tudomásom, bár én úgy gondolom, hogy már
előtte is Istvánok voltak az elsőszülött fiúgyermekek.

István bácsi hogyan élte túl a háborút?
A szerencsének köszönhetően. A körülmények miatt nagyon beteg lettem és kórházba kerültem. Akkor
még nem tudtam, hogy ennek köszönhetem az életemet. Amíg én kórházban voltam, az üteget találat érte
és minden bajtársam elesett.
Az imént István bácsi kártyatrükköket is mutatott
nekünk. Azt hol tanulta?
Ugyanott, ahol a sakkot, a hadseregben. A sakk mellett
a bűvészet volt a másik hobbim. Ötven éves koromig a
földművelésből éltem és tartottam fenn a családunkat,
aztán tíz évig az önkormányzat – akkor Tanácsháza
– alkalmazottja voltam. Abban az időben muszáj volt
egy TSZ-en kívül dolgozó, földművelésből élő embernek az utolsó tíz évét hivatalos helyen ledolgozni,
hogy jogosult legyen a nyugdíjra. Ezek mellett a munkák mellett volt a sakk és bűvészet, persze csak amatőr
szinten. A feleségemmel a haláláig egy hónap híján 75
évig voltunk házasok. Egy fiunk és egy lányunk született, van egy unokám és már két dédunokám is.

Sakk érmekkel és kupákkal teli van a vitrin. Hol tanult meg István bácsi sakkozni?
Amikor bevonultam katonának, még 1942-ben. A
hadseregben az egyik bajtársamtól tanultam sakkozni, és annyira megszerettem, hogy a sakk végig kísérte
az életemet. Igaz, OBII-es szinten sakkoztam, mert a
munka mellett nem tudtam annyit foglalkozni vele,
hogy az első osztályban sakkozhassak. Az OBII-ben
azonban többszörös bajnok voltam és sok második
és harmadik helyezésem is van. Egyszer még a gyerek
Döményi István a sakk érmekkel és kupákkal

A kártyatrükkök sora és a sok sakk érem azért túl
mutat az amatőr szinten. Hol lépett fel bűvészként
István bácsi?
Művelődési házakban, gyerek és ifjúsági rendezvényeken. De nem csak kártyatrükkökkel, hanem eltüntetésekkel, elővarázslásokkal és sok más bűvészmutatvánnyal is szórakoztattam a gyerekeket és a
felnőtteket. Az utolsó sakkversenyem pedig tavaly
volt. Kilencvenkilenc évesen én voltam a versenyen a
legidősebb sakkozó! 		
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köszöntő
Tisztelt Lakótársaim, tisztelt Fótiak!
Tavaly, 2020 tavaszán új időszámítás kezdődött a világban. Eltelt egy
év, és a Húsvét még mindig nem
lehet olyan mint szokott.
Továbbra is a félelem, a bizonytalanság, a korlátok határozzák
meg mindennapjainkat.
Napról napra számoljuk veszteségeinket, amitől ez a járvány
megfoszt minket. Sokan vannak
közöttünk, akik gyászolnak, még
többen, akik a betegséggel küzdő
szeretteikért aggódnak.
Természetes, hogy az egyre csak
gyarapodó veszteségeink szomorúvá, elkeseredetté tesznek minket.
Most Nagyhét van, ünnep közeleg, és mi ezen a húsvéton sem tehetjük azt, mint máskor, nem lehetünk együtt úgy, mint eddig. Sem
közösségként, sem családként.
Tavaly talán megrendültebbek
voltunk, idén megpróbáltabbak
lettünk. Nehéz év van mögöttünk.
Ez a Húsvét is a köszönetről és
háláról szól.
Köszönettel tartozunk az orvosoknak, ápolóknak, mentősöknek,
az egészségügyben dolgozóknak,
akik már egy éve a veszély, a szenvedők közelében élnek. Köszönettel tartozunk a pedagógusoknak, a
kereskedelemben dolgozóknak, és
mindenkinek köszönet és hála jár,
aki felelősséggel végzi munkáját
ebben az embert próbáló időben.
Mindannyiunknak van valami,
amivel mindenki kiveheti részét a
közösből. Sőt, sokat tehet a sikeres
védekezésért, a járvány leküzdéséért. Ez pedig nem más, mint a türelem.
A türelem a nagy tanító az, ami
már egy éve át kell, hogy hassa az
életünket
Ha most, tudunk tovább várakozni, bízni az orvostudomány-

ban, bízni a vakcinában, ha önként
lemondunk a nagyobb szabadságról, azzal teret adunk a legfontosabbnak: a gyógyulásnak.
Ha elfogadjuk a ránk vigyázók
figyelmeztetését, az új, és olykor
nehéz szabályokat, mindannyian
részesei leszünk a járványt leküzdő
erőfeszítésnek.
A Húsvét, a Keresztény világ legnagyobb Ünnepe.
„Nagypéntek nélkül nincs Feltámadás” talán soha nem volt aktuálisabb ez a mondás, mint napjainkban.
Jogosan érezhetjük: egyre ros�szabb a helyzet. Nehezebb a munkahely megtartása és keresése,
növekednek az árak, sokan napi
megélhetési gondokkal küzdenek.
Én hiszem, hogy valóban már a
végén járunk a sok megpróbáltatásnak és reményem van abban,
hogy javulni fog helyzetünk. Mikor is gondolnám ezt, ha nem épp
Húsvét idején?
Hisz a Húsvét, nem csupán a
csendes elmélkedés a böjt és a
bűnbánat ideje, hanem a megújulásé a reményé és az örömé!
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Mindenkit arra kérek, gondoljanak most azokra, akik a legközelebb állnak Önökhöz. Akikkel
egy otthonban élnek. És azokra is,
akikkel már jó ideje nem tudnak
találkozni.
Most ne az legyen a kérdés, hogy
mi mindenünk nincs! Hanem az,
hogy kik vannak nekünk. Hogy kikért kell türelmesnek lennünk.
Húsvét közeleg. Korlátok közé
szorított húsvét. De gondoljunk
arra, hogy életet mentünk, ha húsvétkor is betartjuk a korlátozásokat. Életet mentünk, ha biztonságos távolságot tartunk egymástól
– még azoktól is, akiktől ünnep
idején ez különösen nehéz. Életet
mentünk, ha türelmesek vagyunk.
Ezt kell tennünk.
Engedjük be a feltámadás, a remény és a tavasz örömét az életünkbe!
Ennek reményében kívánok
Önöknek Áldott Húsvétot szeretteik körében.
Dr. Vass György
polgármester

interjú
Indulóban az Egészségház építésének projektje
Az elmúlt időszakban tapasztalhattuk, hogy a
járvány ellenére városunk önkormányzata tovább
folytatja a fejlesztéseket. Útépítések, csatornázás, esővíz-elvezetés, járdaépítés, sportcsarnok
építés, hogy csak a legfontosabbakat említsük.
Örömteli, hogy nemrégiben arról adhattunk hírt,
hogy elindult ez Egészségház építésének a projektje is. Talán nincs olyan fóti lakos, akit ne érdekelne, hol is tart most az Egészségház projektje. Az Egészségházzal kapcsolatos kérdésekről
Bíró Zoltán beruházásokért felelős alpolgármesterrel beszélgettünk.

Az Egészségház ügye kiemelten érdekli Fót lakóit.
Hol tart most a projekt?
Kezdjük a legelején, a tervekkel. A tervező céget hat
pályázó közül választottuk ki. A nyertes Vándorépítész
Kft. által készített terveket a testület elfogadta, és ezek
meg is kapták már az Építési Hatóságtól az építési engedélyt. Jelenleg a végleges belsőépítészeti tervek, illetve a kertépítészeti tervek elkészítésénél tartunk.

Bíró Zoltán alpolgármester a leendő Egészségház helyét
mutatja

Sokak számára nem világos, hol fog megépülni az
új Egészségház?
A helyszín a jelenlegi Egészségügyi központ és a
"Bundiner" lakótömb közötti üres terület lesz. Az új
Egészségházra – parkkal és játszótérrel együtt – csak
úgy kapta meg a város az építési engedélyt, hogy felhasználjuk a jelenlegi Egészségügyi Központ terüle-

tét is. A folyamat úgy zajlik majd, hogy megépül az új
Egészségház, ahová a jelenlegiből átköltözik mindenki. Ezt követően lebontjuk a régit, és a helyébe park,
játszótér, illetve parkolók épülnek.

Milyen funkciók lesznek az új Egészségházban?
Lesz ultrahang, infúziós szoba, belgyógyászat, fogorvos, labor, nőgyógyászat, ide kerülnek a gyermekorvosi-, illetve háziorvosi rendelők és az ügyelet is. Fontos az is, hogy az épület akadálymentesített lesz.

Az új Egészségház egyelőre üres helye, háttérben
a „Bundiner” házzal

Az akadálymentesítést már a tervezés során is figyelembe vették?
Igen, ennek a megfelelő megvalósításához külön szaktervezőt is bevontunk a tervezési folyamatba. Illetve
az ideiglenes bizottság, amely a projektet felügyeli,
egyeztetett a helyi Mozgáskorlátozottak és Gyengénlátók Egyesületének a vezetőjével is.
Mekkora a beruházási összeg és ebből mennyi áll a
város rendelkezésére?
Tekintettel arra, hogy a tervezői költségbecslés több mint
2,4 milliárd forintra teszi a beruházás összköltségét,
mindenképp csak pályázati forrás bevonásával lehetséges a megvalósítás. A város vezetése intenzíven dolgozik a
szükséges pénzügyi forrás megszerzésén, hogy az Egészségház építés fizikailag is minél előbb elkezdődhessen.
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Az új Egészségház helye az Attila utca torkolata felől, a jobb oldalon a „régi” egészségházzal, amelynek a helyén közpark és parkoló is lesz

Folyamatosan dolgozik a bizottság

Tudom, hogy ez sok dologtól függ, az emberek
mégis kíváncsiak arra, hogy mikorra várható az új
Egészségház átadása?
Amennyiben rendelkezésre áll a pénzügyi fedezet,
attól számítva még két évet vesz igénybe a beruházás
elkészülése. Ennél pontosabbat jelenleg nem lehet
mondani.

Az Egészségház projektet városunkban egy ideiglenes bizottság
felügyeli, amelynek a tagjai, Soros László István képviselő, mint
elnök, Gellai István képviselő, mint tag és az évtizedek óta
Fóton élő és jelenleg is egy fővárosi egészségügyi intézményt
vezető Dr. Budai András, mint szakértő. Az ideiglenes bizottság
a testület döntése alapján 2021. január 1.-től már folyamatosan
dolgozik, márciustól újabb két taggal bővült.
Amint azt Soros László István elmondta, a sikeres projektvégrehajtás érdekében már januárban egyeztettek a sarkadi
egészségközpontot üzemeltető cég vezetőjével is. A sarkadi
vezető, Debreczeni Lajos már a tervezéshez is adott hasznos
tanácsokat, illetve a működéssel kapcsolatban is felhívta a
figyelmet néhány fontos dologra, amelyek általában csak
a működtetés során derülnek ki. Az ideiglenes bizottság elnöke elmondta, munkájuk során folyamatosan egyeztetnek a
tervezőkkel, több érintett szervezet véleményének figyelembevételével. Például a mozgáskorlátozottak egyesületének az
elnökével, Juhászné Pap Laura Edinával is az épület akadálymentesítésével kapcsolatosan.

Az új Egészségház méreteit és felszereltségét tekintve meddig tudja ellátni Fót egyre növekvő lakosság
számát?
Az új Egészségház tervezésénél számoltunk a város lakosságszámának növekedésével is. Itt jegyzem
meg, hogy az új Egészségközponton kívül, új háziorvosi, gyermekorvosi, illetve védőnői rendelő tervezése is folyamatban van. Ezek a régi városközpont,
pontosabban, dr. Kővágó Kálmán rendelője melletti
területen valósulnak majd meg.

7

interjú

Együtt dolgozunk tovább térségünk
fejlesztésén

| Fót ismét megmutatta az összefogás erejét – mondta lapunknak Tuzson Bence

Meggyőződéssel állíthatom, hogy minden sportrajongó és kultúrakedvelő fóti lakos örömét leli majd az
új sportcsarnokban, amelynek építése a tervek szerint halad, és a kivitelező a járványhelyzet ellenére is
tartani tudja a határidőket – mondta el a lapunknak
adott interjúban Tuzson Bence, a Pest megyei 5-ös
számú választókerület országgyűlési képviselője, aki
beszélt arról is, hogy a kormányzati otthonteremtési
program részeként valósult meg egy olyan új kezdeményezés, amelynek köszönhetően akár milliókat is
spórolhatnak a családok. A koronavírus terjedését
egyetlen módon tudjuk megállítani: a védőoltással –
hangsúlyozta a politikus.

ütemtervet, vagyis jövőre tényleg átadhatjuk az épületet.
Nemes gesztusnak és szép eredménynek tartom, hogy a
város egyik régóta várt nagyberuházásának tervezett 1,4
milliárd forintos végösszegéhez több mint hatszázmilliós TAO-támogatás is hozzájárult, amelyet tizenhat vállalkozás ajánlott fel. Fót ezzel ismét bizonyságot tett az
összefogás erejéről, és olyan példát mutatott hazánknak,
ami miatt országos szinten is méltán irigykedhetnek
térségünkre: ez az erő viszi ugyanis folyamatosan egyre
előbbre a választókerületemet, és én büszke vagyok – azt
hiszen, hogy teljes joggal – minden ilyen eredményre,
hiszen ezeknek köszönhető, hogy egyre többen érzik
úgy a helyiek közül, hogy valóban jó itt élni. De látják ma
már ezt máshonnan is… Ilyen típusú és ekkora összegű
fejlesztésre már rég nem volt példa Fóton, ennek megvalósításában pedig jelentős érdemei vannak Vass György
polgármesternek, aki ugyancsak egyetértett abban, hogy
szüksége van a városnak erre a létesítményre, ezért a hivatalba lépése után azonnal kezdeményezőként lépett fel
ebben a témában, és a képviselői munkámban én is remek partnerre találtam benne.

– Régiónk egyik legnagyobb beruházása van folyamatban Fóton, s nyugodtan kimondhatjuk, hogy
az új sportcsarnokkal egy olyan objektumot kaphat
városunk, amelyik nemcsak a sport fejlődésére, de
a kulturális életre is nagy hatással lehet. A járványügyi korlátozások ellenére is tarthatóak lesznek a
kitűzött határidők, céldátumok?
Információim szerint nagyon is jól halad a sportcsarnok
építése Fóton, s nemrég arról tájékoztattak, hogy nincs
csúszás a munkálatokban, a kivitelezők tartani tudják az

– Miben válik majd előnyére a városnak az új sportcsarnok?

Dr. Tuzson Bence a Városi Sportcsarnok alapkőletételénél
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A létesítmény országos versenyek lebonyolításához is
alkalmas pályákat biztosít majd a helyi sportolóknak.
Ugyanakkor ez a hatalmas épület kiválóan megfelel majd
különféle ünnepségek, rendezvények megtartásához is,
így például nem kell majd Vácon vagy Veresegyházon
termet bérelni egy-egy szalagavató bál megtartásához,
ami miatt korábban már sok panasz érkezett. A játéktér
15-ször 29 méter méretű lesz ebben az acél, dongaíves,
energiatakarékos épületben, de a beruházás teljes alapterülete összesen 2181 négyzetméteres. A versenyeket
egy 574 ülőhelyes lelátóról követhetik majd a szurkolók.
A sportcsarnok átadása után a kosárlabda mellett lehetőség nyílik majd kézilabda, röplabda, valamint tenisz,
futsal, cselgáncs, ritmikus torna és asztalitenisz edzések és versenyek megtartására is. Természetesen a fóti
sportegyesületek, és elsősorban a helyi iskolás korosztály élvezheti majd a sportcsarnok előnyeit, de meggyőződéssel állíthatom, hogy minden sportrajongó és kultúrakedvelő fóti lakos is az örömét leli majd benne. Mint
mondtam, a munkálatok jól haladnak, s nemrég már a
lelátók építését is megkezdték.

tervet szeretnénk elérhetővé tenni. A Mintatervkatalogus.hu címen elérhető tervtár minden idők legnagyobb
otthonteremtési programjának egyik fontos támogatási formáját is jelenti. Nem véletlenül, hiszen egy családi
ház komplett megtervezése, építésziroda által elkészített
tervdokumentációja akár több millió forintos kiadást is
jelenthet a családoknak.

– Ezáltal bárki milliókkal csökkentheti egy építkezés
költségeit?
Abban az esetben, ha családi házat szeretne építeni –
márpedig a fiatal házasok elsősorban ilyenben gondolkodnak –, akkor mindenképp. Hiszen mindazoknak,
akik ezeket felhasználják, már csak azzal kell számolniuk, hogy a mintaterveket azért mégiscsak az adott helyszínhez kell igazítaniuk. De nekik már csak ehhez lesz
szükségük arra, hogy egy építész tervezőt bízzanak meg
a munkával, így tehát ezáltal is milliókat spórolhatnak.
Hiszen egy meglévő, az egyszerű bejelentés megtételére alkalmas terv adaptálása lényegesen kevesebbe kerül,
mint egy teljes tervdokumentáció elkészítése. A családokat alapvetően két élethelyzetben segíthetik ezek a mintatervek: új családi lakóház építésénél vagy a Kádár-kockáknak is nevezett kockaházak teljes átépítésében. A
folyamatosan bővülő honlapon többek között az alapterület, a szobák száma, a családtagok száma, a család
életmódja, a telek lejtése vagy a tetőforma szerint is lehet
keresni. A tervrajzok mellett látványtervek is segítenek,
hogy az építkezni szándékozók jobban el tudják képzelni
a leendő otthonukat.

– Az iskolás korosztályt, vagyis a fiatalokat említette, s az ő helyzetüket is megkönnyíthetik azok a
kormányzati intézkedések, amelyek már az elmúlt
időszakban is a gyermekeket nevelő családokat igyekeztek előnyösebb helyzetbe hozni. Nemrég jelentették be például egy új honlap indulását, ahonnan teljes tervdokumentációkat tölthetnek le az érdeklődők.
Miért hozták létre ezt az internetes oldalt?
Az otthonteremtési program részeként valósult meg ez
a kezdeményezés, és teljesen ingyenesek azok a tervdokumentációk, amelyeket nemrég ezen a megújult honlapon tettünk hozzáférhetővé. Ezek a Nemzeti mintaterv-katalógus első, ténylegesen felhasználható tervei.
A katalógusban idővel mintegy százféle, új lakóépület
építésére vagy meglévő kockaház átalakítására szolgáló

– A járványhelyzetben is érdemes belevágniuk a
családoknak egy ilyen építkezésbe?
Mindenképp, hiszen a fejlesztések, a beruházások nem
állhatnak le, a kormány nemcsak a vírus elleni küzdelmet, de a gazdaság stabilitását, újraindítását is fontosnak
tartja. A koronavírus terjedését egyetlen módon tudjuk
megállítani: a védőoltással. Ezért most minden erőnket a
vakcinára összpontosítjuk. Arra kérek hát ezúton is minden fóti lakost, hogy ha még nem tette volna meg, akkor mihamarabb regisztráljon az erre a célra létrehozott
Vakcinainfo.gov.hu internetes oldalon. A vakcina életeket menthet! A koronavírus-járvány harmadik hulláma,
vagyis a vírus brit mutánsa ugyanis sokkal agresszívabb,
mint a korábbi volt, és gyorsabban is terjed. Amíg a fertőzések elszigeteltek voltak, addig a zárás, az otthon maradás segített, most azonban már tömeges a fertőzés,
és ezt a zárások és a korlátozások csak lassítani tudják,
megállítani már csak a védőoltás képes. A vakcina és a
lakosság megfelelő mértékű átoltottsága teszi majd lehetővé, hogy fokozatosan visszatérjen a korábbi megszokott életünk, és derűvel, optimistán várhassuk a nyarat.

Dr. Vass György és Dr. Tuzson Bence
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közérdekű
Bánhalmi Gábor elnök,
Fóti Városszépítő Egyesület képviseletében - csatlakozva

Sári Kovács Szilvia programigazgató, Karcag város alpolgármestere által létrehozott

„A legszebb konyhakertek” – Magyarország legszebb konyhakertjei országos
programhoz - meghirdeti Fótn

„A legszebb konyhakertek” programot

A program célja: elismerni a kertművelők munkáját és ezzel ösztönözni a lakosságot arra, hogy saját, rokonai, vagy
barátai udvarán, kertjében alakítson ki konyhakertet, gondozza azt, termesszen benne maga és családja számára minél
több konyhakerti növényt, zöldséget, fűszer,- gyógynövényeket, gyümölcsöt.

Az év témája:

„Szorgalom, kitartás, hűség!”

A programban történő részvétel feltételei:
▪ konyhakerti növényeket/gyümölcsöket termeszt saját, vagy bérelt földterületen.
Nevezési kategóriák:
▪ Balkon:
▪ Mini:
▪ Normál:
▪ Közösségi:

Erkélyen kialakított
▪ Zártkert 1. - Zöldséges
50 m2 alatt
▪ Zártkert 2. - Gyümölcsös
2
50 m felett
▪ Zártkert 3. - Vegyes (zöldség és gyümölcs)
Csoportok, óvodák, iskolák, szervezetek által megművelt kertek

Jelentkezési határidő:

2021. június 15.

Jelentkezés módja:

A Jelentkezési lap kitöltése és leadása

Jelentkezési lap kérhető és leadható:

Fóti Városszépîtők www.varosszepitok.hu weboldaláról letölthető.
személyesen lehet átvenni az Egyesület titkáránál - Gellai Istvánné
2151 Fót, Hargita u. 51. és ugyanitt lehet leadni a kitöltött jelentkezési
lapokat.
Jelentkezhet: a balkon, kert, udvar, telek, földterület tulajdonosa, vagy annak megművelője.
Jelentkezéskor, illetve a verseny idején szívesen vesszünk fotók készítését a balkonról, kertről, mely segíti a bírálók
munkáját. Az országos díjra jelöléshez ez elengedhetetlen lesz!
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közérdekű
Elvárások és egyben a bírálat szempontjai:
1. A kertben minimum 5, az erkélyen/balkonon 5 edényben elhelyezett, 3 különböző konyhakerti növény
termesztése történjen
2. A növények megválasztása szabadon lehetséges, mindenki igényének megfelelően
3. A megművelt terület legyen ötletesen kialakított, szép, megfelelően gondozott, gyommentes és hasznos
4. A kert rendezett környezetben helyezkedjen el
5. A megtermelt zöldségek/gyümölcsök minősége megfelelő legyen
6. Vegyszerhasználat esetén kötelező a naprakészen, szabályosan vezetett Permetezési napló
7. Előnyt élvez az öko/bio módszerek alkalmazása, madárbarát kert kialakítása (van benne madáretető, itató, és –odú), ha a kertben minél több féle fűszer és gyógynövény található, a kertet több generáció
műveli, és a kertművelő minél több talajkímélő művelési, védekezési, vízgazdálkodási

módszereket alkalmaz, minél több tájjellegű, régi, saját megőrzésű fajtákat tart kertjében!
8. A 2021–ben is él a tavalyi kiemelt téma, tehát előny, ha a kert minél sokszínűbb, azaz minél több fajta
növény (virág, fa, cserje) és élőlény (rovar, madár, hüllő, kétéltű, emlősállat) kap helyet a kertben.
Díjazás: Kategóriánként az első három helyezés és indokolt esetben különdíjak odaítélése a település szervezésében.
Országos díjazás: a programhoz kapcsolódó „Magyarország legszebb konyhakertje” díjra történő jelölésre
minden kategória első helyezettje lesz jogosult a helyi zsűri ajánlása alapján.

Országos díj – Györfi Sándor Kossuth díjas szobrász, Magyarország érdemes művésze által készített
bronz kisplasztika és egy Elismerő Oklevél, melyet az Országos Eredményhirdetésen ünnepélyes keretek között

várhatóan Dr. Nagy István agrárminiszter úr ad át Sári Kovács Szilvia ötletgazda - programigazgatóval.

A kertek megtekintése: 2 alkalommal (június 01 - augusztus 15-ig) történik előzetes időpont egyeztetés alapján.
Eredményhirdetés: 2021.

szeptember

Várjuk minden zöldség/gyümölcs termesztő kertművelő jelentkezését!
Fót, 2021. március 15.
Bánhalmi Gábor
elnök
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hírek
Rendbetették és megújították Sipos Pál sírját és a Nemzeti Emlékhelyet
Második éve, hogy a pandémia megakadályozta nemzeti ünnepünkön a csoportos, személyes részvétellel
megtartott méltó megemlékezést Sipos Pál sírjánál, a
fóti 1848/49-es Emlékhelyen.
2020-ban Jákob János protestáns tábori püspök úr
volt felkérve az ünnepi beszéd megtartására az emlékhelyen, de sajnos az országos korlátozások, tiltások
miatt elmaradt a megemlékezés, a fáklyásfelvonulás,
és a koszorúzás.
Az idén 2021-ben már nem is volt szervezés a megemlékezés megtartására az országos rendeletek miatt.
Az egyéni megemlékezést magyar történelmünk szabadságharcosairól nem akadályozhatja meg semmi! A
hálás szívekben, gondolatokban meg kell emlékeznünk
hazánk és benne fóti történelmünk bátor, önfeláldozó,
cselekedeteiben példamutató személyeiről.
Ezúton köszönjük Berekszászi Balázsnak, a Történelmi Vitézi Rend Fóton élő tagjának, aki az Emlék-

hely kopjafáit önkéntes felajánlásként szakszerűen
felújította. A fóti Polgárőrök és a Fóti Közszolgáltató
Közhasznú Nonprofit Kft. dolgozóival végzett segítő
munka eredményeként az Emlékhely környezete is
megújult. A 23 éve létesített fóti 1848/49-es Nemzeti
Emlékhely és környezete a felújítás előtt és után is az
utókor számára olyan helyszín, ahol a magyar szabadságért és függetlenségért küzdő, harcoló, életüket áldozó fóti emberek nevei vannak felírva. Emlékeznünk
kell rájuk, akik hazaszeretetből példát mutattak.
Isten kegyelmét, útmutatását, a tőle jövő bölcsességet, bátorságot, gyógyulást, és áldást kérve magyar
népünkre a mai nehéz történelmi időben is.
Isten, áldd meg a magyart...
Nagy Edit
Lapzártánk után érkezett a szomorú hír, hogy Nagy Edit elhunyt. Személyisége és tenniakarása a városért, a magyarságért hiányozni fog
mindenkinek, aki ismerte. Őszinte részvétünk a gyászoló családnak.

Anyakönyvi hírek
Születtek:
02.24. Horváth Zsófia
03.09. Varga Gergő
03.10. Eke Nola
03.10. Ujhelyi Luca
03.16. Juhász Liliána Eszter
03.23. Szatmári Zétény Marcell

Házasságot kötöttek:
02.20. Kádár Achilles Norbert
és Samu Erika Ivett
03.05. Dudás Zsolt Csaba
és Varga Jordana
03.06. Kiss Tibor és Vincze Cintia
03.20. Nagy János és Albert Janka
03.27. Jákli Gábor és Kobodi Julianna
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Elhunytak:
Baranyi Lajos Györgyné 75 év
Dobos Pálné
70 év
Erős Gusztávné
54 év
Fehér Lajos
54 év
Haskó Sándorné
69 év
Kerékgyártó Ádám
23 év
Németh Ferenc
53 év
Németh József
70 év
Varga Károlyné
84 év
Vígh György József
67 év
Tóth Erzsébet
58 év

hírek
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hírek
Játékra hívja a fótiakat a Művelődési Ház
A Kultúra Hetének első napján indult útjára régóta tervezett helytörténeti vetélkedőnk Szűcs Marika segítő
közreműködésével. Eredetileg egy kiváló szabadtéri program keretében képzeltük el a vetélkedőt, de a jelenlegi
vírushelyzetre tekintettel csak az online tér áll rendelkezésünkre. Fontosnak tartjuk, hogy a fótiak minél többet
tudjanak arról a környezetről, ahol élnek, hiszen ez a város a szülővárosuk, szülőföldjük vagy a jelenlegi lakóhelyük. A vetélkedő részeként 10 héten keresztül, minden héten egy érdekességet osztottunk meg a Vörösmarty
Művelődési Ház blogján Fót városáról, melyek bármikor visszanézhetőek a www.vmh.hu/blog weboldalon.
A kvízben két feladatsor található. A játékosoktól (iskolásoktól és felnőttektől egyaránt) mindkettő megoldását várjuk, viszont az eredmények külön-külön korcsoportonként lesznek kisorsolva.
A helyes megfejtéseket kivágva, kitöltve várjuk a Művelődési Ház postaládájába (Fót, Vörösmarty tér 3.) vagy
e-mailben a helytortenetivetelkedo.fot@gmail.com címre.
Beküldési határidő:
2021. április 30. péntek
Eredményhirdetés:
2021. május 12. szerda
Díjkiosztó (amennyiben a jelenlegi vírushelyzet engedi): 2
 021. május 14. péntek 18 óra
a Vörösmarty Művelődési Ház udvarán
A helyes válaszokat beküldők között értékes nyeremények kerülnek kisorsolásra, így érdemes velünk játszani.
Sok sikert kívánunk!
Dobozi-Dudás Bernadett írása

SZELLEMI TOTÓ 1.
S. sz.
Kérdés
1.
Ki írta Fót híres bordalát?
2.
Ki festette a Sárkányölő Szent György oltárképet?
3.
Ki készítette Fót első, bronzból készült Vörösmarty- mellszobrát?
4.

Ki alapította a zárda épületében működő „kisdedóvót”?

5.

Mivel táplálkozik a fóti boglárka?

6.

Ki kit bízott meg a katolikus templom tervezésével?

7.

Melyik csatához kapcsolódik Fót „név-adó mondája”?

8.

Ki rendezte az első faluszínpadi előadást Fóton?

9.
10.
11.
12.
13.

Mi a rékli?
Kik készítették a Csörsz-árkot?
A hagyomány szerint ki nevezte el településünket Fótnak?
Ki „álmodta” meg és készítette először a somlói galuskát?
Ki indította útjára a takarékszövetkezet-mozgalmat?

1. válasz
Petőfi Sándor
Khübler
Németh Kálmán
Károlyi István
árvalányhaj
Károlyi Józsefné
Hofrichter J-t
isaszegi csata
Dr. Csáder
Dezsőné
mellény
avarok
László herceg
Szőcs József Béla
Károlyi Sándor
Bárki
megvehette
a házakat
részletfizetésre

13+1. A „Suum Cuique” lakótelep házaiban kik laktak?

2. válasz
Berda József
Blaas
Valent Hódi Mihály
Károlyi Lné
Apponyi Franciska
szártalan csűd-fű
Károlyi István
Ybl Miklóst
gödöllői csata

X. válasz
Vörösmarty M.
Koch
Kő Pál
Károlyi Sné
Kornis Klarisse
apró nőszirom
gr. Károlyi Ede
Pollack Mihályt
mogyoródi csata

Muharay Elemér

Agárdy Gábor

kötény
hunok
Géza herceg
Dobos C. József
Fáy András

blúz
szarmaták
Mátyás király
Gerbeaud Emil
Széchenyi István
A hadirokkanFót ház nélküli
taknak, hadizsellérei költöztek özvegyeknek és
be
hadiárváknak épült
a telep.

Kérjük a helyes válasz betűjelét az utolsó oszlopba beírni!
Sikeres kutatást, jó munkát kívánnak a szervezők!
Név: …………………………….. E-mail cím/telefonszám: ………...........…………………….. (ahol értesíthetjük a nyerteseket)
Korcsoport: általános iskolás – középiskolás – felnőtt
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Tipp

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

házi kedvencek
Kutyanevelési tippek | Zelena Gergőné

Elengedés és találkozások
Sok gazdának gondot okoz, hogy tekintettel legyenek
a környezetükben lévőkre. Jóhiszeműek, ám sokszor
meggondolatlanok és figyelmetlenek. Ha kutyát sétáltatunk elkerülhetetlen, hogy más kutyával vagy
emberrel találkozzunk. Lássuk, mi okozhat gondot?

jele, csak ezt a gazdik nem veszik észre. Sokszor ekkor
döbbennek rá, hogy szakemberhez kellene fordulni.
„Prüntyi nem nagy viszont kemény, még annak
a nagy fekete kutyának is neki menne”! Viccesen fél
kézzel visszatartjuk jókat nevetve a kis gladiátoron.
Viszont a nagy fekete már a fejébe vette, hogy elintézi
Prüntyit, a gazdája alig bírja fékezni. Mindenki el tudja
képzelni a végkifejletet... Persze a nagy feketét hibáztatjuk, mert ő a nagyobb, de Prüntyi gazdája tehetett
volna ez ellen, ha nem engedi, hogy kedvence hergelje
a másik kutyát. A félős kutya agresszív, nem érzi jól
magát a bőrében. Tegyünk ellene!
Tipp: Ne engedjük soha kedvencünket tőlünk távoli kutyához rohanni, még akkor sem, ha ismerős. Ha
kell vegyük pórázra és csak biztonságos közelségben
csatoljuk le róla (pl. 5 méteren belül). Ha erre nem figyelünk, kedvencünk akár egy úton is átszaladhat, ha
kutyát lát, így el is üthetik. Ha a kutyánk tőlünk távol van, egy esetleges verekedéskor időbe telik, amíg
odafutunk segíteni. Vannak olyan kutyák, amelyeknél
figyelnünk kell arra is, hogy milyen neműek. Ha láthatóan menekülnek, fogjuk meg kutyusunkat, mert
esetleg játéknak venné a menekülést és megtörténhet
a baj. Amikor kedvencünk támadólag lép fel egy másik kutyával szemben, zökkentsük ki, akadályozzuk
meg a támadásában. Nagyon fontos, hogy tudatában
legyünk annak, hogy nem minden ember szereti a kutyákat! Legyünk rájuk is tekintettel!

Gyakori probléma, hogy a barátságos kutyákat mindenkihez odaengedik – „Nem bánt!”. A gazdi büszke és jóhiszemű. De ha a kiszemelt eb (aki pórázon van) barátságtalan, akkor alig bírjuk kiszedni a szájából a kutyánkat
és rohanunk vele az ügyeletre. „Hogy merészeli ezt a
kutyát ki vinni az utcára?!” Aztán jön a kérdés, ilyenkor
ki a hibás? Ebben az esetben az, aki szabadon engedte a
kutyáját! Mindenkinek joga van kutyát sétáltatni. Fontos
azonban tudni, hogy minden gazdát jogszabály kötelez,
hogy csak pórázon sétáltathat kutyát és csak a kutyázásra kijelölt helyen engedheti a kutyáját szabadon! Ha
az emberek vagy gyerekek rettegnek kedvencünktől,
kiabálva menekülnek, rugdalnak, veszekedni kezdünk
– „Nem bánt!”. Nekünk kell gondoskodnunk arról, hogy
kutyánk idegenhez ne menjen oda!

Figyelem és reagálás

Előfordul, hogy kedvencünk váratlanul megkap egy
idegent, esetleg verekedést kezdeményez a másik kutyával. A döbbent gazdik álltalában későn reagálnak „Még soha nem harapott meg senkit!”. A kutya egyszer
felnő és jönnek a gondok. Mindennek meg van a maga
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Az oldalt összeállította: Serfőző Zsuzsanna, Dr. Vargha Nóra, Bérciné Berke Szilvia

Mese:
Mézengúz (2007.) amerikai animációs film
Maya a méhecske
A legkisebbeknek:
Bartos Erika: Bogyó és Babóca (2018.) magánkiadás

Könyv és filmajánló:
David Attenborough: Ifjú természettudós történetei (2020.) Park Kiadó
David Attenborough: Élet a Földön (1979.) Park Kiadó
Christy Lefteri: Az aleppói méhész (2019.) Alexandra Kiadó

Kézműveskedjünk:
Barkácsoljunk méhecskét!

Gergely Ágnes: A méh románca
porzanak a messzi rétek
Egész világ nekem kínál
üvegtestem arra száll
különb-különb mézeket
azonnyomban azzá válok
amit magamba veszek
én vagyok a rét felett a
hajladozó hangaszál
titkos szelek elsodornak
egyik lábam Bornemisza
vagyok szélben szalmaszál
másik Salamon király.

MAGYARORSZÁG
A felhívásra Magyarországon környezetvédők 1990-ben megalapították a Föld Napja Alapítványt, és hírközpontot is létrehoztak az első magyar Föld napja eseményeinek koordinálására.
Felhívásukra kis falvakban és nagyvárosokban egyaránt sokan jelentkeztek.
A Föld Napja Alapítvány a helyi kezdeményezéseket – külön hangsúlyozva az iskolák és természetesen a pedagógusok szerepét – környezeti könyvek kiadásával, vetélkedők összeállításával támogatja.
A mozgalom jelmondata: Ki mondta, hogy nem tudod megváltoztatni a világot? 1990 óta
Magyarországon évről évre egyre többen érzik úgy, legalább megpróbálják – és legalább a Föld
napján, április 22-én tesznek valamit ennek érdekében: fát ültetnek, rajzpályázatot hirdetnek, környezeti vetélkedőt, patak- és falutakarítást szerveznek, valamelyik zöldszervezethez csatlakoznak,

1990-BEN VILÁGMOZGALOMMÁ VÁLT
Húsz évvel később Denis Hayes és barátai kezdeményezték, hogy a ’90-es évek legyen a környezet
évtizede. Az ökológiai válság jelei – a bioszféra pusztulása, az ipari szennyezés, az őserdők irtása, a
sivatagosodás, az üvegházhatás, az ózonlyukak, a veszélyes hulladékok, a túlnépesedés, a savas eső,
az óceánok szennyezettsége stb. egyre nagyobb méreteket öltött.
Ennek érdekében Denis Hayes és barátai 1989-ben Kaliforniában létrehozták a Föld Napja Nemzetközi Hírközpontot, és havonta küldtek hírlevelet a világ minden országába.

1970-BEN KEZDŐDÖTT
Denis Hayes amerikai egyetemista kezdeményezésére indult el 1970. április 22-én . Ez a történelmi
jelentőségű esemény az fontos változásokat hozott: az USA-ban szigorú törvények születtek a
levegő és a vizek védelmére, új környezetvédő szervezetek alakultak, és több millió ember tért át
ökológiailag érzékenyebb életvitelre.

A FÖLD NAPJA TÖRTÉNETE

FÖLD NAPJA 2021

vagy saját szervezetet alapítanak. És ez a Föld napja mozgalom legnagyobb sikere: hogy helyi igény
szerint, helyi kezdeményezésre szerveződnek a Föld napi programok, és ma már nem csak a Föld
napján.
A világméretű Föld napja mozgalom 2000-ben volt 30 éves, ekkor kb fél milliárd embert mozgósítottak az eseményekre.
A magyarországi Föld napja mozgalom 2010-ben volt 20 éves. ,,És bár sokat tettünk az elmúlt húsz
évben környezetünk fontosságának tudatosítása érdekében, de nem eleget. Már van szelektív hulladékgyűjtés, vásárolhatunk környezetbarát termékeket, körbeért két tavunk körül is a kerékpárút,
szélkerekek, napkollektorok segítik az energiaellátást, de még mindig sok a felesleges fogyasztás, a
vegyszerhasználat, a szemét, az autózás, az energiapazarlás, általában a természet szolgáltatásainak
túlhasználata. Mindezek következményeként pedig nő az üvegházhatású gázok kibocsátása – és ez
növeli az éghajlatváltozás veszélyét.”
Ez nem a távoli jövő , az éghajlatváltozás sajnos már itt van. 0,7 Celsius-fokkal nőtt az átlagos globális hőmérséklet, és egyre fokozódik a felmelegedés üteme. Tennünk kell ellene, hogy elkerüljük,
a 2 fokos felmelegedést.
Amit tehetünk a hétköznapokon:
– kimért árut vásárolunk, csomagolóanyagszükségletet csökkentve
– sétálj vagy tömegközlekedj autózás helyett
– hetente tarts húsmentes napot
– ne dobj ki ételt
– gyűjtsd a hulladékot szelektíven

Föld napi plakátverseny
Plakátversenyt hirdetünk 7–14 éves és 15–20 éves diákoknak.
Tervezz a Föld napjára figyelemfelhívó plakátot, hogy a felnőttek figyelmét is felhívjuk a teendőikre!
Tedd ki jól látható helyre (zöld hirdető táblára, üzletek kirakatába… ) és fotózd le azt!
Kérjetek engedélyt kiragasztás előtt!
Az elkészült fotókat küldd el a Fóti Hírnök email címére ujfotihirnok@gmail.com!
A résztvevőket díjazzuk.

A méhek napja április 30-a

Tavasz beköszöntével, a téli pihenő után szárnyra kelnek a méhek. Először – még a nagyböjt idején
– kitakarítják a kaptárt – ez a megtisztulásuk ideje –, aztán felkészülnek az új ivadékok érkezésére,
majd mikor már virágzik az erdő, mező, kirajzanak.
A méheket világszerte veszélyezteti a növényvédő szerek túlzott használata, az ,monokultúrás
mezőgazdaság, a kórokozók, az éghajlatváltozás, a környezetszennyezés, a népességrobbanás, a
túlfogyasztás, a biológiai sokféleség csökkenése – márpedig haszonnövényeink több mint 75%ának termésátlaga vagy minősége függ a beporzók áldásos tevékenységétől.

Tények

• 87 alapvető haszonnövényünk – pl.: az alma, az eper, a paprika, a hagyma, a búza, a kávé és a
kakaó -termése is a beporzástól függ;
• egy háziméh napi 7 000 virágot látogat meg átlagban, és ahhoz, hogy 1 kg tápláló mézet gyűjtsön,
4 millió virágról kell összegyűjteni a virágport;
• évente 1,6 millió tonna mézet állítanak elő csak a nyugati mézelő méhek;
• 20 000 vadméh faj ismert a világon.
Nemcsak a házi és a vad méhek játszanak fontos szerepet a beporzásban, jut némi szerep a madaraknak, denevéreknek, pillangóknak, bogaraknak is
Bolygónk egész tápláléklánca felborulhat, ha akadozik a beporzás.

Mi is a méz?
„A mézelő méhek által a növényi nektárból vagy élő növényi részek nedvéből, illetve növényi részek
kiválasztott anyagából előállított természetes anyag, amelyet a méhek begyűjtenek, saját különleges
anyagaik hozzáadásával átalakítanak, raktároznak, majd dehidratálnak és lépekben érlelnek.”

(HTTPS://HU.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/KERT%C3%A9SZET/M%C3%A9H%C3%A9SZET/A_M%C3%A9H%C3%A9SZET_JELENT%C5%91S%C3%A9GE)

„José Graziano da Silva, az ENSZ FAO főigazgatója véleménye szerint: –
„Mindannyian felelősek vagyunk a méhekért, ezért mindannyiunknak
kötelessége tekintettel lenni a beporzókra napi döntéseinkben. Ültessünk kertünkbe sokféle virágot, barkácsoljunk gyerekeinkkel egyszerű
bogárhotelt.”

oktatás
A mi suliNK, ahova szívesen járuNK

Baráth Erika és Izsóné Csapó Zsuzsanna felkésztő tanárnők és a csapat Béky Melinda, Szarka Aliz, Dóra Lajos és Hamar Nimród

A pandémia idején különösen fontosnak tartjuk, hogy
az előírások betartásával megőrizzünk és megtartsunk minél több hagyományt.
Többek közt ezért csatlakoztunk idén is a Magyar
Parasport Napjához. A február 22-én megtartott
programoknak a gyerekek és tanáraik is aktív részesei voltak. Testnevelőinknek és az osztályfőnököknek
köszönhetően életkoruknak megfelelő érzékenyítést
kaptak a tanulók. Beszélgettek Szekeres Pálról és Boronkay Péterről, filmrészleteket néztek meg a témában, gondolataikat rajzokban, festményekben is kifejezték. Kipróbálták az ülőröplabdát és a csörgőlabdát
is, amihez egyesületünk támogatásából vettük meg
a szükséges eszközt. A gyerekekben ezzel a rendezvénnyel még jobban tudtuk tudatosítani, Coubertin
gondolatát, hogy „minden sport mindenkié. Ugyanis
nem az egyenlősdiben hiszek, hanem az egyenjogúságban. Ez a jó üzenet. A győzelem pedig igenis fontos.
Még akkor is, ha mindenkinek mást és mást jelent.”
A környezetvédelemre nevelés eddig is célunk volt. Ettől a tanévtől már Ökoiskolaként ragadunk meg minden
jó alkalmat, hogy a gyerekekkel együtt tegyünk a fenntarthatóságért. Fontos számunkra az újrahasznosítás,
fontos, hogy ezzel a környezetünkben élők is azonosuljanak, ezért csatlakoztunk a „GÖNCÖLJ A FÖLDÉRT”
Sulizsák programhoz. Március második felében ruhát
gyűjtöttünk. Amikor a gyűjtés és szállítás időpontját
egyeztettük, még nem tudtuk, hogy addigra digitális
munkarendben fogunk dolgozni-tanulni. Ennek ellené-

re sikeres akción vagyunk túl, a kért zsákokat mind megtöltöttük a családoknál feleslegessé vált és összegyűjtött
ruhaneműkkel. Köszönjük a gyerekeknek és a szervező
kollégáknak a munkáját. Köszönjük a szülőknek a közreműködést, illetve, hogy az összegyűjtött ruhák ellenértékével is támogatják iskolánkat, osztályainkat.
Ebben az évben a járvány miatt a Pest Megyei Értéktár vetélkedő is online zajlott, három fordulóban. A verseny célja, hogy az iskolásokat közelebb vigye nemzeti,
megyei, illetve helyi értékeinkhez, hagyományainkhoz.
Az idén 16 település 52 iskolai csapata nevezett. Az első
fordulóban egy húsz kérdéses feladatsort kellett kitölteni, és egy PPT-t készíteni a saját település értékeiből.
A mi csapatunk, a „Történelmi Négyes”, bejutott a március 6-i középdöntőbe, ahol (élőben, online) hat hosszú
feladatsort kellett megoldani (minél gyorsabban, mert
az idő is számított) az előre kijelölt 60 Pest megyei érték alapos ismerete alapján. A közel egy órás megfeszített csapatmunka meghozta eredményét: bejutottunk
a március 27-i döntőbe! A döntőben iskolánk csapata
a nagyon szoros versenyben negyedik helyezést ért el.
Szeretettel gratulálunk a felkésztő Baráth Erika és Izsóné Csapó Zsuzsanna tanárnőknek és a csapat tagjainak:
Béky Melindának, Szarka Aliznak, Dóra Lajosnak és
Hamar Nimródnak! Köszönjük a sok munkát és időt,
ami nélkül ez a szép eredmény nem lenne!
Szebeni Boglárka
intézményvezető

19

kultúra
Köszöntjük a 70 éves Winczheim Tibor írót!
Fóton kevés író él. Olyan, aki Magyar Rekorder, nincs más rajta
kívül. Hogy miben különleges
az áprilisban 70. életévét betöltő
Winczheim Tibor? A közvetlenségével és a nyitottságával mindenképpen különbözik a fejünkben
írókról alkotott képtől. Amikor
beszélget vele az ember, nem is a
többszörösen díjazott írót látja,
hanem egy embert, aki közülünk
való. Kérem, mindenki nézze el
nekünk a baráti viszonyunkból
eredő tegeződést.

Mikor kezdtél el írni?
Ennek érdekes története van.
Hatvan éves koromig meg sem
fordult a fejemben az írás. Akkor
viszont munkanélkülivé váltam.
Február volt, a kertben még nem
tudtam dolgozni, így naphosszat a
televízió előtt ültem. Akkor fogalmazódott meg bennem, hogy valami olyanba kellene fognom, ami
intellektuálisan is leköt.
Hogyan kezdtél neki?
Írtam egy tucat novellát, amit
aztán elküldtem tizenkét különböző szerkesztőségbe. Azért, hogy
véleményt mondjanak az írásaimról. Meglepődtem rajta, hogy szinte mindenki bíztatott. Azt írták, jó,
amit csinálok, folytassam tovább.
Az is motiváció volt számomra,
hogy több lapban is lehozták a novellát, amit elküldtem nekik.

Winczheim Tibor, író

Mi kellett a régi rekord megdöntéséhez?
Az én rekord bejelentésem arról
szólt, hogy az olimpia júniusi kezdésétől megírok karácsonyig hét
novelláskötetet. Természetesen a
könyvkiadás nem ment egyedül, ebben a Holnap Magazin volt technikai
és anyagi segítségemre. A rekordkísérlet sikerült, és rekorder lettem.
Azóta megdöntötte valaki ezt a
rekordot?
Igen, én voltam az 2016-ban. A barátaim szóltak, hogy többen is meg
akarják dönteni a rekordomat. Azt
gondoltam, tegyék, három szemműtét után én ebbe már nem vágok bele.
Aztán mégis belekezdtem, és egy tizenkét kötetes rekordkísérletet jelentettem be. Nos, ezt egy kicsit túlteljesítettem, és 14 kötetet adtam ki. Ezzel
a mai napig én vagyok a rekorder.

Ez nagyon jó, de tizenkét novellától még nem lesz író az ember.
Igaz, és ezért elkezdtem azon
gondolkozni, hogy novellás kötetet
készítek az írásaimból. A szerkesztők pozitív véleménye annyira inspiráló volt számomra, hogy 2012ben bejelentettem a mennyiségi
rekordkísérletemet a Magyar Rekordok 2012-es évkönyvéhez.
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És ezenkívül számos más díjjal is
büszkélkedhetsz.
Valóban, mert a kisregényemért
Arany Diplomával díjazott a Batsányi Művészkör, a mesekönyvemért, és egy évvel később a verses
kötetemért is egy-egy Art Arany
díj elismeréssel jutalmaztak, Díszoklevelet kaptam Fót városától,
és ma már Nívó díjas írónak vallhatom magam. A legértékesebbet
utoljára hagytam. A K&H Gyógyvarázs Mesedoktor csapatának a
tagjaként kórházban fekvő gyermekeknek olvashatok fel meséket.
A legnagyobb díj a számomra az ő
mosolyuk.
Van két különlegesség is az életedben, aminek semmi köze az
íráshoz. Ezek hogyan jöttek?
A fára akasztható húsvéti tojásokra és a gólyafára gondolsz? A
fára akasztható húsvéti tojásokat
én honosítottam meg a városban,
illetve a gólyafa elterjesztése még
folyamatban van. A kiakasztott tojásokért sokan megszóltak, amikor
először kiraktam őket, a három
gyerekemnek és az unokáimnak.
Aztán egyre többen követték a példámat. A gólyafa hagyománya Bajorországból ered. Ott az ifjú pár,
ha gyermekáldás elé nézett, akkor
az udvarban felállítottak egy gólyafát. Ezzel jelezték a családnak és az
ismerősöknek az örömhírt. Én az
unokáim születésekor állítottam
először gólyafát. Az az elképzelésem, hogy felveszem a kapcsolatot
a fóti védőnőkkel és ahol gyermek
várható, oda szívesen odaadom az
általam készített gólyafát. Aztán,
ha a kicsi megszületett, akkor vis�szahozzák, és azt egy másik gyermeket váró család kapja meg. Mert
a gyerekek jelentik az életet és a
jövőt minden családban.
MR

KÖNYVAJÁNLÓ
A fóti templom festészetéről eddig
összefoglaló monográfia nem jelent meg.
Ezt a hiányt szeretné pótolni könyvem, amely egy kiváló értékelésű művészettörténeti szakdolgozat ered
ményeképpen fáradságos munkával
egy gazdagon illusztrált, albumszerű
kiadvánnyá formálódott.
A könyv értékét tovább növeli gróf Károlyi László és Farbaky Péter muzeológus, művészettörténész (a szakdolgozatom témavezetője) bensőséges
hangvételű ajánlása.

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

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

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

egyház
Föltámadt! Alleluja!
Föltámadt! Alleluja!
(Síllye Jenő)

Krisztus Föltámadt! – Valóban föltámadt!
Kedves Testvérek!

Azt gondolom, és vallom, hogy ez
a köszöntés és köszönés az emberiség számára a legnagyobb örömhír, a
legvigasztalóbb üzenet.
Igen, mert Jézus föltámadása adott
és ad értelmet és célt az ember életének. A föltámadás tényének ugyanis
több üzenete van az emberiség számára. Néhányat ezek közül gondoljunk végig!
Jézus föltámadása azt üzeni mindannyiunknak, hogy nem vagyunk
bezárva a földi élet keretei közé.
Visszajelzés arról, hogy van túlvilág,
van örök élet. az Isten nem néhány
évtizedre és utána teljes megsemmisülésre teremtett minket, hanem
meghívott a vele való örök boldogságra. (A természeti és a tételes vallások története arról tanúskodik, hogy
ezt a tényt kezdettől fogva érezte,
sejtette, és vágyta is az ember, de a
valóság Jézus föltámadásakor lett
nyilvánvaló számunkra.)
A föltámadás megerősítése annak, hogy a mennyei Atya ugyanazt az örömet, dicsőséget, kiteljesedést szánta minden embernek,
ha elfogadjuk Jézus Krisztust
megváltónknak, és befogadjuk az
életünkbe. (Lásd többek között: Ef
1,1-14, Kol 1,13-23)
Jézus föltámadása keresztény hitünk alapja és lényege. Szent Pál
apostol írja a korintusiaknak: „Ha
pedig Krisztus nem támadt föl, semmit sem ér a hitetek,… Ha csak ebben
az életben reménykedünk Krisztusban, szánalomra méltóbbak vagyunk
minden embernél.” (1Kor 15,17.19)
A föltámadás bizonyítja, hogy Jézus nem csupán zseniális vándortanító, nagyszerű erkölcsi kiválóság és nagyság, nem az igazság és a
szeretet példája és mártírja, hanem

Sebők Sándor plébános – kanonok

ennél mérhetetlenül több: VALÓSÁGOS ISTEN ÉS VALÓSÁGOS
EMBER. Micsoda erővel és bizonyossággal beszél erről Péter apostol Kornéliusz százados házában!
(ApCsel 10, 34-43)
A fentiek miatt Jézus a mi földi életünk kisérője, támasza, erőforrása.
Csatlakozik hozzánk, mint a föltámadás délutánján az emmauszi tanítványokhoz (Lk 24,13-35). Vele haladva nem érezzük az út fáradalmait,
el tudjuk fogadni életünk számunkra
érthetetlen eseményeit, tanítását olvasva, hallva feledjük bánatunkat és
lángol a szívünk, mint a két emmauszi tanítványé.
Igen, mert csak Ő képes kiragadni bennünket lelki karanténjainból.
Mert karanténba zárnak minket
testi-lelki fájdalmaink, kudarcaink,
embervoltunk hiányosságai, saját
magunk indulatai, függőségei, szenvedélyei, a gyűlölet, a harag, az önzés, a hatalomvágy… Mindezek elszakítanak bennünket önmagunktól, a
másik embertől, sőt szembe is fordítanak embertársainkkal. Az igazi, boldog élet titkát tanítja nekünk,
amely képes széttörni lelki karanténjaink kereteit. Ezt a titkot az Utolsó
Vacsorán fogalmazta meg, amikor
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azt mondta: „Szeressétek egymást,
mint ahogy én szeretlek titeket.” (Jn
15,12) Előtte pedig oly nagy szeretettel mondta: Ezeket azért mondtam
nektek, hogy az én örömöm legyen
tibennetek és örömötök ezzel teljes
legyen.” (Jn 15,11)
Tőlünk függ, hogy behívjuk-e a
lakásunkba: életünkbe, lelkünkbe
Jézust, mint az emmauszi tanítványok tették. Ha behívjuk, akkor
ő lesz a házigazda: asztalhoz ültet minket, az Élet Kenyerét adja
nekünk, és akkor megváltozik az
életünk: szívünk-lelkünk eltelik az
Ő Istenségének bizonyosságával, a
hozzátartozás örömével.
Krisztus föltámadt, és mielőtt vis�szatért volna az Atyához, azt mondta:
„Íme, én veletek vagyok mindennap,
a világ végéig.” (Mt 26,20)
A húsvét előtti napokban a Magyar
Televízió „elkényeztette” a hívő embereket: csodálatos filmeket lehetett
látni: szent Fausztina nővér életéről
(az isteni irgalmasság követéről), Fatimáról és szent II. János Pál életéről.
Ez utóbbit nem tudom hányadszor
néztem meg. Megkönnyeztem most
is azt a hitet és szeretetet, amellyel
oly sokszor mondta még a gonoszság közepette is, hogy „Ne féljetek!”
Annak az embernek a bizonyosságával mondta és élte is meg Szent II.
János Pál pápa, mint aki találkozott a
feltámadt Krisztussal, mint akit betöltött annak bizonyossága, hogy Ő
velünk van, zarándok életünk kisérője erőforrása, vezetője.
Így igaz! Amíg itt a földön élünk,
velünk rója az utat, hogy azután majd
az Atya házában (Jn14,1-3) örökké
együtt legyen azokkal, akik behívták
Őt lakásukba: lelkükbe, életükbe.
Fót, 2021. április 5. Húsvét hétfő.
Sebők Sándor

múltunk
Balogh Dávid |

Németh Kálmán Vörösmarty Mihály
-szobrának története 1. rész
Idén március 17-én volt 53 éve,
hogy ünnepélyes keretek között
leleplezték Németh Kálmán Vörösmarty Mihály-szobrát, mely
emblematikus köztéri alkotása volt
a településnek, egészen 1996-ig,
amikor is sajnálatos módon ismeretlen tettesek ellopták. Az évforduló alkalomból szeretném bemutatni a szobor kalandos történetét.
Németh Kálmán szívén viselte Fót
városának kulturális fejlődését, így
szinte már kezdetektől fogva tagja
volt a Fáy-Vörösmarty Társaságnak
(korábban Vörösmarty Emlékbizottságnak). Művészetével, szaktudásával
hozzájárult a Fáy présház berendezési tárgyainak rekonstruálásához.
Elkészítette az enteriőr berendezéseit, asztalokat, székeket, gyertyatartókat, csillárokat faragott és ácsolt
legkedvesebb anyagából, a fából. A
hetvenes években a Fóti Őszök „házigazdájaként” emlegették. Köztéri
alkotásai közül kiemelkedő helyet
foglal el életművében Vörösmarty
Mihály (1800–1855) bronzból készült
mellszobra.
Vörösmarty Mihály kultusza még a
mai napig is összeforr a város kulturális életével, hiszen a település kultúrházát is róla nevezték el. A költő
többször megfordult Fóton, sőt szőlőbirtokot is vásárolt. A reformkor
nagyjai gyakran találkoztak a szüreti
időszakban a présháznál. Vörösmarty Mihály – a legenda szerint – a róla
elnevezett kunyhóban írta meg, majd
a közelben lévő présház előtt szavalta
el hazafias, forradalmi hevületű versét (bordalát) a Fóti dalt (1842.10.05.),
melyet az illusztris társaság (Kossuth
Lajos, Deák Ferenc, Fáy András és
mások) nagy érdeklődéssel hallgatott.

Az ötlettől a megvalósításig:

A település lakossága – a szobor
elkészülésétől számítva – ezelőtt
hetvenhat évvel szeretett volna egy
Vörösmarty-szobrot állítani a költő
tiszteletére a présház elé, de sajnos a
talapzat elkészítésén túl nem jutottak. A község lakossága már 1892ben a Fóti dal 50. évfordulója alkalmából gyűjtést szervezett.1 A szobor
talapzata 1900.12.01-ére készült el,
Vörösmarty születésének 100. évfordulójára. Az elvadult természet
közül, fároszként magasodó fehér
kőoszlopon a Fóti dal 11. versszakának első négy sora volt olvasható.
Így várta elhagyatottan, évtizedekig,
hogy szobor kerüljön rá, míg 1968ban Fót község tanácsa lehozatta a
hegyről és a város szívében, a Szeplőtelen Fogantatás plébániatemplom
előtti kertben helyezte el.

A megrendelés és a kivitelezés folyamata:

A községi tanács úgy döntött, hogy
a szobor évtizedek óta húzódó elkészítését megvalósítja és erre a nemes
feladatra Németh Kálmán szobrászművészt kérték fel, aki elvállalta a
szívéhez kedves megrendelést, hiszen nagy tisztelője volt Vörösmarty
Mihály költői munkásságának. 1968ban Németh Kálmán két nagyobb
megrendelést is kapott: az egyiket
John Paget (Paget János) domborművének megfaragására, a másikat
Vörösmarty Mihály köztéri szobrának elkészítésére. Az emlékházban
található fényképek is arról tanúskodnak, hogy párhuzamosan dolgozott a két alkotáson.
Németh Kálmán a Vörösmarty-szobor elkészítéséről így nyilat-

kozott: „Igyekeztem visszaadni a
költő hiteles vonásait, az volt a célom, hogy felismerjék. Arányaiban
a meglévő talapzathoz kellett alkalmazkodnom. A formákat leegyszerűsítettem, hogy zárt, tömör egységet képezzen.” 2
Mivel Németh Kálmán általában
fával dolgozott, s most bronzszoborra kapott megrendelést, ezért
a szobor tökéletes arcvonásainak,
részleteinek kidolgozása miatt
több vázlatot, gipszmintát is készített. A II. világháború előtt is mintázott Vörösmarty Mihály portrékat, de sajnos megsemmisültek a
háborús évek viszontagságai során.
Egy kisebb méretű gipszvázlat, és
egy nagyméretű gipszminta elkészítéséről tudunk. A kisebb gipszvázlatot talapzattal együtt is megformázta, hogy a szobor arányait
hozzá tudja igazítani.
folytatjuk
Németh Kálmán és a szakkörébe járó
gyerekek a Vörösmarty gipszvázlattal,
1967 körül

1 Papp Rezső: Vörösmarty-szobor Fóton, in: Váci Napló, XII. évfolyam, 65. szám, 1968. március 17, 1.
2 Soós Ibolya: Fél évszázad után: szobor a talapzaton (Vörösmarty ünnepségsorozat – Látogatóban az alkotónál, in: Pest Megyei Hírlap, 1968.03.16.
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múltunk
Elkezdődött a Fót-Sikátori Árpád-kori
templomrom feltárása és megújulása
| „Ne hagyjátok a templomot…” /Reményik Sándor: Templom és iskola/

Kevesen tudják, hol is lehet ez a
templomrom. Bizony nem a mai Sikátor területén, hanem a Budapest
felé vezető út másik oldalán, az alagi szántóföldek kellős közepén, igen
nagy fákkal körbeövezett kis szigeten.
Ezen a területen és környékén,
a Szilas, a Csömöri és a Mogyoródi patak mentén számos koraközépkori település létezett, amelyet
alátámasztanak a levéltári dokumentumok és a régészeti leletek. A
sikátori templomromunktól pár kilométerre, Alagi-majorban található
a jobb állapotban megmaradt Szűz
Mária tiszteletére szentelt középkori
templomrom, illetve a szintén közeli, Pest szélén, a Szilas patak mentén
fellelhető Árpád-kori templomrom.
Az okleveles említésekben Sikátor három néven szerepel. Első neve
Hartyán volt. A Hartyán nevű településeket szokás a honfoglaló vezérek egyikének, Tétény fia Horkának
személyével összefüggésbe hozni. A

név valamilyen méltóságot jelöl.
A falu a Szentmárton nevet Nagy
Lajos idejében kapta, mert temploma védőszentje Szent Márton volt.
Erről az óbudai káptalan 1335. március 17-én kelt oklevele tanúskodik,
Szent Márton tiszteletére szentelték
fel a falu templomát. (ecclesia Sancti
Martini)
A ma is fennmaradt Sikátor (Sykator) név, először az 1300-as évek
végén jelent meg az oklevelekben. A
településnek egy utcája volt, északdél irányban, huszonhárom telekből
állt, amely akkoriban közepes nagyságú falunak számított. A település
később, a XV. századtól elpusztásodott, a falu elnéptelenedett, a templom romjai azonban fennmaradtak
temetőjükkel együtt.
A sikátori Szent Márton templom
a XIII. században épült, késő román stílusú toronynélküli téglalap
alaprajzú hajós templom. Szentélye
kelet felé néz, a XIV. vagy XV. században nyerhette el a belül félkörí-

Makoldi Miklós a helyszínen az önkéntes templommentőkkel Fotó: Windhager Károly
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ves, kívül a nyolcszög felével záródó
formáját. A templomromot 1876ban Arányi Lajos felmérte, ekkor
még álltak három méter magasságban a falak. A helybeliek elbeszélése szerint a templomrom falait a
II. világháborúban lőtték szét, majd
az 1970-es években sajnos tovább
bontották a falmaradványokat. Ma
már csak az oromfal és a szentély
alapja áll 30–50 cm magasságban.
Az Árpád-kori templomromot a
volt Alagi Állami Tangazdaság, ma
pedig egy külföldi multinacionális cég területe övezi. A mindössze
110 m2-es terület országos műemlékvédelem alatt áll, tulajdonosa Fót
Város Önkormányzata.
2020. nyarán néhány fóti személy
dr. Gyimesi Kende kezdeményezésére úgy döntött, nem hagyja, hogy
végleg eltűnjön egy több mint hétszáz éves szakrális örökség, s elindította a templomrom megmentését,
újjáélesztését. Elképzelésük szerint
stilizált építészeti megoldásokkal akár élő templommá is válhat a
szakrális helyszín a jövő nemzedéke
számára.
A munkacsoport felvette a kapcsolatot a szentendrei Ferenczi Múzeum Régészeti Osztályával. A múzeum négy régésze az ősz folyamán
helyszíni szemlét tartott és szakmai
javaslatokkal élt. Az önkéntesek a
Fóti Kft. segítségével kitakarították
a területet, s kérésükre az önkormányzat körbekerítette a templomromot. Ez azért volt fontos, mert az
illegális kincskeresők, mint számos
más régészeti lelőhelyen, itt is vis�szafordíthatatlan károkat okoznak
remélt zsákmányszerző tevékenységükkel, fémkereső detektoraikkal.
A templommentő munkacsoport
felvette a kapcsolatot a Magyarságkutató Intézet Régészeti Kutatóköz-

múltunk
pontjával is. Vezetője, Makoldi Miklós az elmúlt napokban személyesen
ellátogatott a helyszínre. Makoldi
Miklós számos szakmai, hasznos és
gyakorlati tanáccsal látta el a templommentő lelkes társaságot, s mint
elmondta:
„A Magyarságkutató Intézet
egyik célkitűzése, hogy azokat
a romokat, amik Magyarország
területén még megtalálhatók és
feltárhatók, maradjanak meg az
utókornak, - megmentésük nemzeti érdek! Az ilyen ügyeket felkaroljuk. Ennyi időt rá kell szánni
minden egyes műemlékre, hogy
a helyi erőket felvilágosítsuk, hogyan, milyen engedélyekkel lehet
régészetileg feltárni.”
A szakember többek között javasolta a műemlékingatlan területe növelését 110m2-ről legalább
700m2-re, a templom régészeti
feltárását a templom közvetlen területén és a templomfalak melletti
egy-másfél méteres védősávban, a
növényzet, a vastag fák szakszerű
eltávolítását, a falak konzerválását, a
Az Árpád-kori templom falmaradványai

Az Árpád-kori templom alaprajza

tetőfedés kialakítását. A munkálatokat a területileg illetékes régész irányításával lehet elvégezni.
A templommentő civil csapat az
önkormányzat képviselőjével és
Sebők Sándor plébánossal együtt
megtisztelőnek tekintette, hogy a
Magyarságkutató Intézet Régészeti Kutatóközpont vezetője, Makoldi
Miklós az Árpád-házi és a többi középkori királyunk csontjainak korszakalkotó azonosítása, valamint az
Aba Sámuel nemzetségfői központjának feltárási munkálatai mellett
időt szakított arra, hogy személyesen
ellátogasson Fótra és ellássa szakmai
tanácsokkal a sikátori templomrom
megmentésére vállalkozó munkacsoportot.
A Fóti Katolikus Templomért
Alapítvány felvállalta a Szent Márton templomrom megmentésének
mentori szerepét, él a pályázati lehetőségekkel, az önkéntes fiatalok
szervezésével, számlaszámán fogadja a támogatókat.
Fót Város Önkormányzata lehetőségeihez mérten támogatja a sikátori
Árpád-kori templomrom megmentését, nyilatkozta dr. Vass György
polgármester úr.
Budapest és a közeli Árpád-kori
templomromok – az alagi és a si-
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kátori templomrom – turisztikai
lehetőségeket is kínál, pl. ifjúsági,
családi programok, teljesítménytúrák, szakrális turisztikai útvonalak
kialakítására. Ezen elképzelés összecseng Makoldi Miklós vezető régész
nyilatkozatával:
„A Magyarságkutató Intézet
egyik távlati célja az olyan, nagyobb ívű zarándokutak kidolgozása, mint például a Szent László
zarándokút. Ugyanígy támogatjuk
a helyi, kisebb régiókat összekötő,
épített örökségeken keresztül futó
zarándokutak létrehozását. Biztos vagyok benne, hogy Budapesten szinte senki sem tudja, hogy
itt, a bevásárlóközpontok tövében
megbújva hány ilyen templom
rom található.”
Az is bíztató, hogy a templomrom
bejárásakor Sebők Sándor plébános
úr kijelentette, szeretne már idén
szentmisét tartani a Szent Márton
templomrom megmaradt falai között.
A Szent Márton templomromnál
kihelyezett tájékoztató táblán többek között ezt olvashatjuk:
„Ha van hited, imádkozz, ha nincs
hited, csak egy kicsit csendesedj el!”
Molnár Krisztina
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Sári Kovács Szilvia ötletgazda-programigazgató, Karcag város alpolgármestere által létrehozott

„A legszebb konyhakertek” – Magyarország legszebb konyhakertjei
országos programhoz csatlakozva

Fóti Városszépítő Egyesület
meghirdeti

„A legszebb konyhakertek”
programot

Várjuk minden konyhakerttel rendelkező kertművelő és
közösség jelentkezését!
Jelentkezési határidő:

2021. június 15.
Jelentkezési lap kérhető és leadható:

Fóti Városszépîtők www.varosszepitok.hu weboldaláról letölthető.
személyesen lehet átvenni az Egyesület titkáránál - Gellai Istvánné
2151 Fót, Hargita u. 51. és ugyanitt lehet leadni a kitöltött jelentkezési lapokat.

Nevezési kategóriák
Balkon:
Mini:
Normál:
Közösségi:

Erkélyen kialakított
Zártkert 1. - Zöldséges
2
10 – 50 m
Zártkert 2. - Gyümölcsös
2
50 m felett
Zártkert 3. - Vegyes (zöldség és gyümölcs)
Óvodák, iskolák, csoportok, szervezetek által megművelt kertek

A kertek megtekintésére 2 alkalommal kerül sor előzetes időpont egyeztetés alapján.
Eredményhirdetés:

2021. szeptember
Bánhalmi Gábor
elnök

DACIA

DUSTER
ÚJ ÉV, ÚJ KALANDOK!

ÜLJÖN ÁT EGY TEREPJÁRÓBA!
AKÁR

NAPI 990 FT
5,98% THM-MEL,
5 ÉV VAGY 100 000 KM GARANCIÁVAL,
RENAULT CRÉDIT FINANSZÍROZÁSSAL.*

-TÓL,

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

A Dacia ajánlásával

www.daciabekesi.hu

Békési Fót Kft.

Keresünk AUTÓVILLAMOSSÁGI szerelőt, KAROSSZÉRIA LAKATOS és FÉNYEZŐ munkatársat. Jelentkezni lehet önéletrajz elküldésével az ertekesites@bekesi.hu e-mail címen, vagy telefonon a +36 20 977
0310-es telefonszámon.
2100 Gödöllő, Dózsa György út 164.
2151 Fót, Móricz Zsigmond út 41. Tel.: +36 27 358270, +36 20 977 0310, +36 20 549 9605

