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Tóth Dávid és Tóth János
Tóth Jánost az Ambrosia Cukrászda tulajdonosát
és vezetőjét sokan ismerik a városban. Azt azonban kevesen tudják, hogy a cukrászda mellett milyen sokrétű munkát végez.. Fia, Tóth Dávid pedig
fiatal kora ellenére már világkupagyőztes sportoló, aki 2020-ban megkapta Fót Város Év Sportolója díját.

Mióta él a család Fóton?
– Édesapám régi fóti így azt mondom, „emberemlékezet óta”. Én hat év külföldi lét után tértem vissza.
Huszonegy évvel ezelőtt építkeztünk a feleségemmel
és telepedtünk le Fóton.
Mikor és hogyan nyitott az Ambrosia?
– Érdekes ez, mert 2001. május 1-én, éppen 20 éve
nyitottunk Fóton. Akkor egy öt személyes családi
vállalkozásként, ma 17 fős lelkes csapatommal igyekszünk kielégíteni az igényeket. Mondhatom az Ambrosia is az egyik „gyermekem”. Öt éve Kisalagon egy
újabb üzemből is kiszolgáljuk a partnereinket. Például
az OMV-t, a PrímaPék láncot, vagy korábban a Costa
Coffee 27 üzletét. De a Hungast Vital Kft.-n keresztül
a Bosch, a Jabil, a Bombardier, vagy a győri Audi számára, cukor-, és gluténmentes fagyasztott süteményeket szállítunk.

Tóth Dávid, Tóth János

Az évtizedek tükrében mit gondol, miért szeretik az
Ambrosia-t?
– Ezt pontosan nem tudom megmondani. Talán azért,
mert a kedvelt sütemények mellett a legfurcsább igényeket is kielégítjük. Ilyenek például a legőrültebb 3D
formatorták, vagy a különleges grillázstorták. Hangsúlyt helyezünk a cukor-, gluténmentes és paleo vonalra is, a felhasznált szénhidrát mennyiségét pedig
szándékosan az alsó értéken tartjuk, hogy ezzel is óvjuk vendégeink egészségét!

Tóth Dávid, Tóth János és Tofi kutya

Önt sokan ismerik Fóton, milyen a kapcsolata a Várossal és a lakosokkal?
– Úgy gondolom, hogy a privát baráti körön és a vendégeinken kívül is kellemes és gyümölcsöző a kapcsolatunk, mivel fótiként szeretek itt élni, számomra
Fót a világ közepe! Törekszünk a helyi intézményekkel, iskolákkal, egyházakkal, és a civil szférával is kölcsönös jó kapcsolatra. Éppen májustól indul egy civil
támogatási együttműködés, a Nagycsaládosok Országos Egyesülete a „NOE” részére. Ebben 10 százalék
kedvezményt kap az egyesület igazolványát felmutató
tag minden termékünk és szolgáltatásunk árából az
Ambrosia Cukrászdában és a Manna Sütiházban is.
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Dávid a táncversenyek díjaival

Milyen eredményeket értél el, és milyen célt tűztél
magad elé a táncban?
– Akrobatikus rock and roll versenytáncban Molnár
Zsófi táncpartneremmel a legrangosabb eredményünk
nemzetközi versenyeken a két megnyert világkupa
arany és egy második helyezés. Itthon a legmagasabb
szintű verseny a Magyar Bajnokság, amelyet egy évben
egyszer rendeznek meg, mi ezt két évben is megnyertük. De évek óta nyerjük a területi és országos versenyeket is. Eddig a „children” életkori kategóriában
versenyeztünk, idén léptünk át a „juveniles” serdülő
kategóriába, ahol szintén szeretnénk csúcsra jutni.
Ahogy később a „junior”, majd a felnőtt kategóriákban
is, itthon és remélhetőleg az európai versenyeken is!

A bajnoki oklevelek

Hogyan egyezteti a vállalkozásával kapcsolatos temérdek munkát a családdal?
– Bevallom nem könnyen. A három gyermekünk együtt,
mint egy zajos olasz família tagjai, már a fejünkre nőnek és mi taxizzuk őket rendületlenül délutánonként öt
különböző irányba. De ez a misszió ugye erről szól.
Folytassuk most beszélgetésünket Dáviddal. Fót
Város Év Sportolója díjat nyertél, ami nagy megtiszteltetés. Idáig azonban hosszú út vezetett. Mikor
és mit kezdtél el sportolni?
– Egészen korán, már 3 évesen elkezdtem aikidozni a
bátyámmal Dunakeszin. A tánc 6 éves koromban, első
osztályban indult, Gergő bátyám inspirálására. A focit
második osztálytól űzöm, amit nagyon szeretek. Sajnos az aikido időszűke miatt szünetel, mert ott van
még a külön angol is. A héten több nap úgy folyik,
hogy apa a táncedzésről rohan velem a fociedzésre,
amit ki nem hagynék.

Mit gondolsz, mi a sikerednek a titka, és mit üzennél
azoknak, akik most kezdenek el sportolni?
– Nincsen különösebb titkom, talán csak ki kell tűzni
egy célt és mindent megtenni, hogy megvalósítsd! Lehet mondani, az akaraterőt, a lelkesedést és hozzá a kitartást. Szeretni kell, amit csinálunk és a jó eredmények
átlendítenek, ha közben elfárad az ember. Szerencsére
a családom ebben engem maximálisan támogat. Azt
üzenem mindenkinek, hogy bármilyenek is a körülményei, valamilyen mozgást tegyen a napi szokásává!

Miért pont a táncot választottad fő sportágnak?
– Azért, mert abban vagyok a legeredményesebb. Nagyon szeretem az edzések és a versenyek pörgését,
hangulatát. A sporttársaim és edzőim már régi jó barátok, szinte családtagok.

A sportos életmód mellett talán egy nem helyénvaló
kérdés: melyik a kedvenc sütid az Ambrosia-ban?
– Az Eszterházy torta, a macaronok és az összes fagyi,
ami télen-nyáron jöhet!
Fotó: Jarabin Kinga
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Anyák napja alkalmából
| – Dr. Vass György

„Szeretetük átlát a hegyeken,
hétmérföldes csizmával lépked a
szeretetük, s egy léghajót elkormányoznak a szeretet erejével,
ha rajta utazik a gyermekük."
-csodálatosan ír Örkény István az
édesanyák erejéről.

csodálatos édesanyák vesznek körül nap mint nap.
Köszönet, tisztelet és megbecsülés jár minden édesanyának, nem
csak most, hanem az év minden
napján, akik soha el nem múló
szeretettel szeretnek bennünket,
lehetünk gyermekek, vagy deresedő hajú felnőttek egyaránt.
Legyünk hálásak, ha még megtehetjük, hogy meghatódva megköszönjük a szeretetet és a gondoskodást.
Fájó szívvel gondolunk azokra az
édesanyákra is, akiket sajnos már
nem ölelhetünk magunkhoz, de a
szeretetük, emlékük tovább visz
minket az úton.
Isten áldjon minden Édesanyát,
Nagymamát és kívánok jó egészséget, erőt, kitartást és türelmet,
anyák napjára pedig emlékezetes,
meghitt perceket.

Az édesanyák tápláló, vigyázó
szeretete egy életen át végigkísér minden embert. Ez a szeretet
az, amely nem szab feltételeket,
nem követel, nem kételkedik. Ez
a szeretet az, amely úgy tart meg
magának, hogy közben el tud engedni.
Ő az, aki számára kortól függetlenül mindig mi, a gyermekei vagyunk a legfontosabbak,
Ő az, akivel örömünket, bánatunkat mindig megoszthatjuk, akiben mindig bízhatunk.
Ő az a személy, aki minden körülmény között képes összetartani
a családot, akinek jelenléte, gondoskodása, életünk fontos része,
aki aggódik miattunk, aki őszintén
örül sikereinknek, és akihez mindig visszatérhetünk. Ő az a biztos
pont életünkben, akinek a szeretete örök.
Sajnos, én azok közé tartozom,
akik már elvesztették az édesanyjukat, mégis ilyenkor anyák napján,
felmelegszik a lelkem, ünneplőbe
öltözik a szívem.
Nagyon boldog percek, órák voltak azok az idők, amikor még én is
ölelhettem Édesanyámat, érezhettem Édesanyám soha el nem múló
szeretetét.
Boldog vagyok, hogy láthatom,
hogy ez az otthonról jövő, mindenen átívelő szeretet tovább él, és
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Miniszteri elismerő oklevelet kapott a Fóti
AQUA Tűzoltó Egyesület elnöke Szabó Richárd
Miniszteri elismerő oklevelet adott át térségünk országgyűlési képviselője Dr. Tuzson
Bence és városunk polgármestere Dr. Vass
György a Fóti AQUA Tűzoltó Egyesület elnökének Szabó Richárdnak.
A Pintér Sándor belügyminiszter által adományozott
miniszteri elismerő oklevél átadásakor Dr. Tuzson
Bence a Pest megyei 5. számú választókerült parlamenti képviselője kiemelte milyen fontos szerepet
tölt be a Fóti AQUA Tűzoltó Egyesület a város biztonságának megőrzésében. Dr. Tuzson Bence hangsúlyozta, a legfontosabb a város lakosainak és a családjaiknak a biztonsága, amelyhez elengedhetetlen az
Egyesület tagjainak és az Egyesületet irányító elnöknek, Szabó Richárdnak áldozatos munkája. Dr. Vass
György polgármester rövid beszédében elismerését
fejezte ki a Fóti AQUA Tűzoltó Egyesület elnökének
és minden tagjának a városért végzett munkájukért,
és méltatta a vírus elleni védekezésben Fót lakossága érdekében végzett munkájukat. Korábban a Fóti
AQUA Tűzoltó Egyesület is elismerést kapott. Márciusban városunk az Egyesület közösségünk érdekében kifejtett tevékenységét elismerve Fót Városáért
kitüntetéssel jutalmazta az áldozatos munkájukat.

Szabó Richárd az egyesület elnöke az oklevéllel,
Dr. Tuzson Bence és Dr. Vass György társaságában

Szabó Richárd és Dr. Tuzson Bence

Fa ültetés Fót zöldítéséért
A város központjában kialakított zöld területen két díszalmafát ültetett el ünnepélyes keretek között Dr. Vass
György polgármester, Dr. Tuzson Bence térségünk parlamenti képviselője és Bíró Zoltán alpolgármester.
A két díszalmafa a zöld területen kialakításra kerülő park első két dísznövénye. Dr. Tuzson Bence hangsúlyozta,
hogy milyen fontos szerepe van a fák ültetésének és gondozásának a városok életében. Mint mondta, Fót zöldítése
az önkormányzat elhatározott célja, amelyet ez a faültetés is mutat. Ahogy fogalmazott, jó érzéssel tölti el, hogy a
város vezetőivel most elültetett két fa hosszú évtizedekig áll majd a városközpontban Fót lakosainak örömére. A
fa ültetők számára pedig örök emlék marad ez a pillanat, és eszükbe jut majd akkor is, amikor évekkel később a
gyerekeikkel sétálnak el a most elültetett és az évek során kiterebélyesedett fák alatt.
Dr. Tuzson Bence, Biró Zoltán és Dr. Vass György
a második fa ültetése közben

Dr. Vass György Dr. Tuzson Bence Fót zöldítéséről
mondott gondolatait hallgatja
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| képriport Dr. Vass György polgármesterrel

Az elmúlt időben a veszélyhelyzet ellenére is
folyatódott a város fejlesztése. Városunk polgármestere Dr. Vass György szokásához híven személyesen győződött meg a munkák állásáról.
Amikor a hivatalba értem, Dr. Vass György azzal
várt, hogy a megbeszélt két helyszínt kiegészítjük
egy harmadikkal is. Mint mondta, nem csak az útépítést és a sportcsarnokot szeretné megnézni, hanem a Somlyó tónál folyó munkát is, ahol most kertészek és karbantartók dolgoznak.
A logisztika azt diktálta, hogy a 48-as Ifjúság utca
végéhez közelítő építkezésénél kezdjünk. Dr. Vass
György – aki mérnök-jogászként műszaki ember is
– pár szóban megbeszélte a jelenlegi állást a területen lévő vezetővel, aztán elmondta, hogy a Somlyó
Pékség fehér falával milyen tervei vannak a város
vezetésének. Majd hozzátette, hogy az önkormányzat erről pályázati felhívást tett közzé (a pályázati
felhívást lapunk 11. oldalán olvashatják).
Pár perc autózás után megérkeztünk a Városi
Sportcsarnok, immár tetővel fedett épületéhez. Nem
várták érkezésünket, de Józan István építésvezető
örömmel vezetett körbe minket, megmutatva azt,
hogy éppen hol tartanak. A polgármester elégedetten
állapította meg, hogy az építkezés a tervek szerint
halad, és várhatóan a tervezett időpontban a Városi
Sportcsarnok átadása is megtörténhet majd.

Helyére került a Városi Sportcsarnok tetőszerkezete

A 48-as Ifjúság utca éptítése már befejezéshez közeli
állapotban volt

Józan István építésvezető az építés folyamatát mutatja

Ezután a Somlyó tónál öröm volt az enyhe szellőben
élvezni a tavaszi napsütést. Dr. Vass György azonban ennek ellenére is bosszús volt. A Fóti Közhasznú
Közszolgáltató Nonprofit Kft. (FKKN) munkatársai
arról tájékoztatták, hogy a gyerek kalandpark kerítését valaki megrongálta és az elemet cserélni kell.
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Dr. Vass György az FKKN két csoportvezetőjével
Szőke Győzővel és Izbékiné Bárki Szilviával

Az FKKN munkatársai beszámolnak a polgármesternek
a rongálásról

- Nem értem ezeket az embereket! Miért kell tönkre
tenni egy kalandpark kerítését? A fóti emberek nem
is tudják, hogy mennyi munkát és pénzt költ a város
a játszótereken történt rongálások helyreállítására!
– bosszankodott a polgármester.
De nem volt időnk megállni. Pár szó egy horgásszal
– egy két kilós tükörponty volt a zsákmány – és indultunk a másik oldalra, ahol a kertészek dolgoztak. Menetközben megálltunk az új mosdóknál és
Dr. Vass György megmutatta, hogy a lakosok igényei
szerint hol épül majd meg – várhatóan még az idén –

a bolt és a büfé épülete. Amikor odaértünk, a kertész
csapat éppen egy méretes új fát állított a helyére. Ez
egy újabb lépés afelé, hogy a Fótiak örömmel jöjjenek ki a tóhoz. Ahogy Dr. Vass György fogalmazott, a
Somlyó tó kiemelten fontos a számára. Mint mondta,
a tónál egy igazi pihenő helyet szeretne a város vezetése kialakítani a lakosság számára.
És már vége is volt, indulnunk kellett, mert Fót polgármesterének szinte minden percét lefoglalják a város ügyes – bajos dolgai.
A falfelület színesítésére a gyerekeknek írt ki pályázatot
a Polgármesteri Hivatal

Ide épül majd az ABC és a büfé
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Közös felelősségünk, hogy megőrizzük
a régi idők kincseit

| Lassan, fokozatosan visszanyerhetjük a korábbi életünket és visszatérhetünk
a szokásainkhoz, kedvteléseinkhez – mondta lapunknak Tuzson Bence

Már négymillió felett jár azoknak a honfitársainknak a száma, akik megkapták a koronavírus elleni
vakcinát, ez tette lehetővé, hogy lassan, fokozatosan
ugyan, de megkezdjük a járványügyi korlátozó intézkedések enyhítését, és megtegyük az első lépéseket annak irányába, hogy visszakapjuk a korábbi életünket, visszatérhessünk a korábbi szokásainkhoz,
kedvteléseinkhez – mondta lapunknak Tuzson Bence, térségünk országgyűlési képviselője. Közös felelősségünk, hogy megőrizzük nemzeti értékeinket, és
azokat úgy adhassuk tovább az utánunk következő
nemzedékeknek, hogy ők is megcsodálhassák azokat, és büszkék lehessenek őseink életművére – tette
hozzá a politikus, amikor a fóti Szeplőtelen fogantatás templom felújításáról kérdeztük.

korlátozások mellett az elmúlt hónapokban nem élhették a megszokott életüket. Mint mondta, ez az
oka annak is, hogy az ország lakossága nem tudott
úgy élni a számára biztosított kedvezményekkel sem,
mint ahogy azt normális helyzetben, rendes körülmények között megtehette volna. Ezért most a kabinetnek olyan intézkedéseket kellett meghoznia,
amelyek a megszokott kereteket ésszerűen hozzáigazítják az előállt helyzethez: így például szabaddá
tettük az átjárást a SZÉP-kártya különböző alszámlái, vagyis az úgynevezett zsebei között – hívta fel a
figyelmet Tuzson Bence.
Ez azt jelenti, hogy az idén mindenkinek lehetősége lesz arra, itt helyben, Fóton is, hogy a szükségletei
és az igényei szerint, a szálláshelyre kapott juttatást
akár melegételre, akár kulturális célokra használja fel
Nemzeti értékeink megőrzése megmaradásunk zálo- – ismertette az intézkedés részleteit a képviselő. Azt
ga, hiszen például Fót és a környező településeink is hiszem, hogy ez is egy olyan kedvezmény, ami nembővelkednek műemlékekben, amelyek hidat jelente- csak a lakosságnak, de a szolgáltatóknak is a hasznára
nek a múlt és a jövő magyarsága között – fogalmazott válik majd, hiszen az volt a cél, hogy mindkét félnek
a lapunknak adott nyilatkozatában Tuzson Bence, a kedvezzünk vele – tette hozzá.
Pest megyei 5-ös számú választókerület országgyűlési
Mivel igen jól halad, és európai szinten is a leghatéképviselője. Mint mondta, a fóti Szeplőtelen foganta- konyabbak közé tartozik a magyar oltási program, már
tás templom a Károlyi István által
a négymilliót is meghaladta azon
felkért Ybl Miklós korai mesterhonfitársaink száma, akik megműve, ami 1845 és 1855 között
kapták a koronavírus elleni vakciépült fel, s amelybe ma is, megnát, és ezáltal megvédhettük őket
újult állapotában mindig csodáa járványtól. Ezzel pedig egy újabb
latos és lenyűgöző élmény bejelentős lépést tehettünk a norlépni. Kormányzati támogatással
malitás, illetve a korábbi életünk
2018-ban az épületet, tavaly pehelyreállásának, helyreállításának
dig a benne található orgonát
irányába – fogalmazott a poliújítottuk fel – tette hozzá a potikus. A korlátozó intézkedések
litikus, aki emlékeztetett arra is,
enyhítése és a fokozatos nyitás
hogy milyen kiemelt jelentősége
jegyében ismét dolgozni kezdhetvan annak, hogy megbecsüljük
tek a kiülős vendéglői teraszok,
mindazt, amit elődeink hagytak
megnyitottak a konditermek, s
ránk, s hogy a régi idők kincseit a
újra beindultak az eddig szükövetkező nemzedékeknek is úgy
netelő szolgáltatások, valamint
adhassuk tovább, hogy azokat ők
néhány országgal máris megális megcsodálhassák.
lapodtunk arról, hogy az államA politikus lapunknak beszélt
polgáraink karanténkötelezettség
arról is, hogy a kormány minés PCR-teszt nélkül utazhassanak
den döntésénél figyelembe kell
– mondta a lapunknak adott nyiDr. Tuzson Bence
venni, hogy a fótiak a járványügyi a Szeplőtelen Fogantatás templom előtt latkozatában Tuzson Bence.
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Klíma- és természetvédelmi akcióterv
„A kormány júliusban elfogadott Klíma- és természetvédelmi akciótervében foglaltakkal összhangban
pályázatot írt ki önkormányzati tulajdonú területeken
lévő illegális hulladéklerakók megszüntetésére. A pályázaton Fót Város Önkormányzata bruttó 1.074.033,Ft összeget nyert. Az érintett önkormányzati területek:
5552 hrsz. 7 köbméter pala; Alagi u. folytatása 024 hrsz.
10 köbméter kommunális- és zöldhulladék; Jedlik Á.
u. 0264 hrsz. 0,3-0,3 köbméter kommunális hulladék
és inert hulladék; 5566/40 hrsz. 1m köbméter inert és
kommunális hulladék. A fenti hulladéktípusok közül a
pala I-es veszélyességi osztályba sorolt veszélyes hulladéknak minősül. Anyaga, az azbesztcement rákkeltő
anyag. Az azbesztcement rostjai apró méretűek, a milliméter ezred részét képezik. Mivel ilyen kicsik, könnyen
be tudnak jutni az emberi szervezetbe. Elszállíttatása

ezért közegészségügyi prioritás. Ezek a lerakók a vízre,
a talajra és a levegőre, mint környezeti elemekre nézve
potenciális szennyező forrást jelentenek. Megszüntetésük szükséges tájképi szempontok miatt, illetve közegészségügyi szempontból gondoskodni kell a víz, talaj,
levegő további szennyezésének megakadályozását. A
megtisztított területek új funkciójának meghatározásánál törekedni fogunk az ökológiai szempontból legkedvezőbb állapot elérésére. Fontos, hogy újabb illegális lerakók ne keletkezzenek, tehát a megtisztított területek
szennyezés-mentesek maradjanak. Ezért kialakítjuk az
illegális hulladéktól megtisztított területek felügyeletét,
megtisztítási rendszerét. Tervezzük a Zöld Híd Kft-vel
való hatékony együttműködés fokozását annak érdekében, hogy tájékoztatással, figyelemfelhívó kampánnyal
fokozzuk a lakosság szabálykövető magatartását.”

Pályázat
Fót Város Önkormányzata és a Fóti
Népművészeti
Szakgimnázium,
Gimnázium közösen a fóti óvodás
gyermekek, óvodai csoportok és
Fóton tanuló, vagy lakó általánosés középiskolai tanulók, alkotó
csoportok részére képzőművészeti
pályázatot hirdet a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal mellett megújuló téren üresen álló Sütöde kisbolt falfelületének díszítésére.
Szeretnénk, hogy képzőművészeti pályázat keretében gyermek
alkotások díszítsék a falfelületet,
színesítve ezzel Városunkat.
A pályázat témája:
A hosszú falfelület egy részének, a
közös falfestészeti alkotás egy szakaszának megtervezése.
„Gyermeknek lenni jó!” A játék élménye, a természetben való kirándulás, játék, sportolás és a tanulás
örömének kifejezése.
„Fóton élek, itt lakom!” Fót Város nevezetes épületeinek, érdekes településrészeinek képzőművészeti megjelenítése.
A pályamunkák beadási határideje:
2021. június 15. (kedd) 12 óráig.
Részletek a honlapon:
https://fot.hu/kepzomuveszeti-palyazati-felhivas-foti-ovodasoknak-es-iskolasoknak/
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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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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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Lomtalanítás
(előzetes, részletek a 2021. augusztusi számban)
Tisztelt Fóti Lakosok!
A korábbi gyakorlatnak megfelelően a lakosságnak továbbra is lehetősége van évente egy alkalommal legfeljebb
2 köbméter lomhulladék térítésmentes elszállíttatására. A házhoz menő lomtalanítást a Közszolgáltatónál (Zöld
Híd B.I.G.G. NKft. és DTKH NKft.) kell igényelni.

Lomtalanítási igények leadása: 2021. augusztus 23. – szeptember 24.
Lomtalanítás várható időpontja: 2021. szeptember 13. – október 29.
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal

Veszélyes- és elektronikai hulladékok gyűjtése
Tisztelt Fóti Lakosok!

• Számítástechnikai és távközlési berendezések
(laptop, számítógép-alkatrész, tablet, telefon, mobiltelefon, stb.)
• Szórakoztató elektronikai cikkek
(tévé, rádió, lemezjátszó, CD-DVD lejátszó, stb.)
• Világítótestek
•
Elektromos barkácsgépek, elektromos szerszámok
• Elektronikai játékok, elektromos árammal működő
szabadidős és sport berendezések
• Akkumulátorok, elemek

Fót Város Önkormányzata hagyományainak megfelelően idén tavasszal is megrendezi a lakossági veszélyes- és elektronikai hulladékgyűjtési akciót, amelynek alkalmával az alábbiakban felsorolt anyagokat
vesszük át ingyenesen a FÓTI LAKOSOKTÓL.

FIGYELEM!
LAKCÍMKÁRTYA SZÜKSÉGES!!!

Veszélyes hulladék

1. Malom u. - Sport u. sarok
2. Németh K. u. 40. SzuperCoop üzlet melletti parkoló
• Akkumulátor, elem
• Gyógyszer, méreg
• Növényvédő-, rovarirtó szer
• Festék, lakk, hígító, oldószer, ragasztó
• Fáradt olaj, használt étolaj
• Maróanyagok, higanyos hulladék
• Hajtógázas (spray) palack

Azon elektronikai és elektromos berendezések,
amelyek szétszerelésre kerültek és elektromos vagy
elektronikai alkatrészeiket eltávolították (üres készülékház), már nem minősülnek elektronikai vagy elektromos hulladéknak, ezért a gyűjtőponton történő átvételét megtagadjuk!
Átvétel időpontja:

2021. május 15. (szombat) 9.00 – 14.00 óra

Elektronikai hulladék

1. Malom u. - Sport u. sarok
• Háztartási kis- és nagygépek
(mikró, konyhai robotgép, hajszárító, hűtő, mosógép, mosogatógép, porszívó, stb.)

Köszönjük minden résztvevőnek, hogy óvja, védi környezetünket!
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal
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FÓT
SPORTEGYESÜLET

LEHETSZ FIATAL, KÖZÉPKORÚ
VAGY IDŐS – A MOZGÁS MINDENKI
SZÁMÁRA FONTOS!
CSATLAKOZZ ÉS SPORTOLJ
VELÜNK A FÓT
SPORTEGYESÜLETBEN!

A Fót Sportegyesület labdarúgó, kézilabda, kosárlabda, judo, kerékpár
és tenisz szakosztályaiban újraindultak az edzések! Reményeink szerint
a többi szakosztályunk is hamarosan folytathatja a munkát.
Köszönjük az együttműködést a Németh Kálmán Általános Iskola
és a Fóti Ökumenikus Iskola vezetőinek.
Várunk szeretettel minden jelentkezőt 6 éves kortól egészen az idősebb, sportolni vágyó korosztályig.
A vírushelyzettel kapcsolatosan a legnagyobb körültekintéssel járunk el. Ezúton is kérjük tagjainkat,
hogy csak egészségesen látogassák a foglalkozásokat.
ATLÉTIKA

KÉZILABDA

LABDARÚGÁS

KOSÁRLABDA

ASZTALITENISZ

MODERN TÁNCOK

KERÉKPÁR

RÖPLABDA

TENISZ

TERMÉSZETJÁRÁS

JUDO

Jelentkezés és további információ: iroda@fotsportegyesulet.hu
Kapitány Zoltán: 06/20 932 0655
www.fotsportegyesulet.hu
FSE Fóti Hirnök A4.indd 1
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hírek
Dr. Vass György polgármester
és Bíró Zoltán alpolgármester
köszöntötték a 90 éves
Benkő Ferenc Árpádot
Április 30-án ünnepelte 90. születésnapját Benkő Ferenc Árpád. Fót város nevében születésnapja alkalmából köszöntötte őt Dr. Vass György polgármester, és
Bíró Zoltán alpolgármester.
Dr. Vass György hálát adva Istennek örömét fejezte ki
azért, hogy Feri bácsi 90 éves kora ellenére nagyszerű egészségi állapotnak örvend, és minden egészségügyi ajánlást betartva, bizakodó a jövőt illetően. A jeles
alkalmon szeretettel és tisztelettel köszöntötte a 90.
születésnapját ünneplő Feri bácsit a körzet nevében
Bíró Zoltán alpolgármester, aki a terület önkormányzati képviselője is egyben.

Bíró Zoltán alpolgármester, Benkő Ferenc Árpád
és Dr. Vass György polgármester

Anyakönyvi hírek
Születtek:
03.22. Kalauz Márton Károly
03.23. Győrfi Benett
04.03. Vancsura Botond
04.06.Bognár Anna
04.08.Tóth Lilien
04.12. Drenyovszki Zsófia
04.16. Elek Áron
04.20. Egyed András
04.20. Kamilly Flóra Elena

Házasságot kötöttek:
04.16. Nagy Tamás, Tóth Bernadett
04.17.	Poles Gábor,
Berekszászi Renáta
04.17. Kacsik Viktor, Molnár Éva
04.23. Ficzay Gábor, Szkala Krisztina
04.24. Puskás László, Károlyfi Lilla
04.29.	Balogh Gábor,
Horváth Nikoletta

KÖSZÖNET

Elhunytak:
Farkas István
Kiss Jánosné
Koller Istvánné
Menich Ferencné
Nagy Edit
Nagyváradi Sándor
Tar Józsefné
Tóth Jenő

87 év
96 év
69 év
84 év
71 év
78 év
87 év
61 év

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak a rokonoknak, barátoknak, volt munkatársaknak, szomszédoknak, ismerősöknek, megtisztelőknek, akik Fehér Lajos temetésén megjelentek, sírjára virágot, koszorút helyeztek, részvétükkel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
A gyászoló család
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szerzők:
Dr. Vargha Nóra,
Bérciné Berke Szilvia,
Serfőző Zsuzsanna

Amire szükséged lesz: maradék fonal, olló, papír csőrnek, gyöngy a szemeknek, és egy kis
kötési technika. Csodaszép vörösbegy, cinege,
rigó készíthető, kisebbek kérjenek segítséget
nagyobb tesóiktól, szüleiktől a vágáshoz, kötéshez……
Jó munkát, játékot kívánunk!

Barkácsoljunk:

–4–

/forrás: gyógyszer nélkül – a természetes gyógymódok magazinja/

Az örökzöld fák eredete (mongol népmese) felhívja a figyelmünket a nyárfarügy gyógyító erejére.
A népi gyógyászat szerint: antibakteriális hatásokkal
rendelkezik, vizelethajtó, méregtelenítő. A gyógyszeripar kenőcsöt készít a nyárfarügy felhasználásával,
mely hatékony a fagyási sérülésekre, égésre, nehezen
gyógyuló sebekre használható.

További meseajánlatok:

–1–

Nem csak kirándulásaink során gyönyörködhetünk egy-egy fa virágjában, alakjában, a madarak
énekében, hanem saját kertünkben is ültethetünk szemet-lelket gyönyörködtető növényeket,
amelyek odacsalogatják az énekesmadarakat.
Néhány ötletet gyűjtöttünk ehhez:
– a nyíratlan gyepfoltok rovarcsalogatók, megfelelőek a földigiliszták, csigák számára, amelyek madarak (pl: a fekete rigók, énekes rigók és a vörösbegy,…), gyíkok , békák kedvelt tápláléka
– sövénytelepítésnél használjunk őshonos fajokat (pl: galagonya, magyal, mogyoró, kökény, som,…),
amelyek búvóhelyként is szolgálnak még télen is, de így tavasszal fészekrakó helyként szolgálhat
– gyümölcsfák telepítésével a magunk és az állatok táplálása is megoldott, az ősszel lehullott lombot hagyjuk meg, ezzel az avarszinten élő élőlények megtelepedését elősegítve terített asztal
várja a rigókat, sünöket
– a színpompás virágok vonzzák a rovarokat, amiket viszont a poszáták, füzikék, cinegék fogyasztanak-…..

Vándor, ki elhaladsz mellettem, ne emelj rám kezet!
Én vagyok a tűzhelyed melege hideg téli éjszakákon,
én vagyok tornácod barátságos fedele, melynek árnyékába
menekülsz a tűző nap elől, s gyümölcsöm oltja szomjadat.
Én vagyok a gerenda, mely házadat tartja, én vagyok asztalod lapja
és én vagyok az ágy, amelybe fekszel, a deszka, amelyből csónakod építed.
Én vagyok a házad ajtaja, bölcsőd fája, koporsód fedele.
Vándor, ki elmégy mellettem, hallgasd meg kérésem:
Ne bánts!

J.B.Bavier: Az erdő fohásza

Május 10. a madarak és fák napja. Ebből az alkalomból a gyerekeket szólítjuk meg, akik igen fogékonyak, amikor a bennünket körülvevő, csodálatos természetről mesélünk nekik. A leginkább
elmélyíthetjük a természetszerető, természetvédő, környezettudatos magatartást, ha lehetőségeinkhez képest gyakran sétálunk, kirándulunk közösen a családdal, barátokkal és példát mutatunk
kis utódainknak arról, hogyan illik viselkedni egy erdőben, mezőn, ahol mi csak vendégek vagyunk.

,,Fa nélkül egy fillért sem ér a táj.
S üres a fa, ha nincs rajta madár.
Én azt hiszem, nem kelne föl a nap,
ha nem lennének fák és madarak. /Horváth Imre/

MADARAK ÉS FÁK NAPJA
2021

Részletesebben: Orbán Zoltán: Madárbarátok nagykönyvében olvashatnak e témáról.

ről-miről szólhat a mese?

GYEREKEKNEK: Egyik kedvenc mesémet osztom meg veletek, kitalálod a képről, hogy ki-

Kányádi Sándor: MEDDIG ÉR A RIGÓFÜTTY
Megjött a tavasz, leterítette köpenyét, s leült a dombra. Végignézett a berkeken, a kerteken, a
lankákon s a réteken, a csupasz-kopasz fák és bokrok kopárló gyülekezetén.
– No, amíg ezeket felöltöztetem… – szaladt ki a száján, de már mosolyogva szólt oda a körülötte
legyeskedő szellőnek:
– Eredj, szolgám, suttogd közhírré a fák és a bokrok között, hogy aki megmondja, meddig ér el a
rigófütty, azt elsőként s tetőtől talpig aranyvirágba öltöztetem. Illant is már a szellő, térült-fordult, s
egy pillantás alatt szétsuttogta a suttognivalóját. Nagy mozgás támadt a szellő nyomában. Minden
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fa és bokor azt hitte, hogy ő aztán igazán meg tud felelni a tavasz kérdésére. A parti füzek kihúzták
öreg derekukat, és legényesen kezdték pödörgetni pelyhedző barkáikat. A rekettyebokrok sem
akartak lemaradni. Nem is beszélve a gyümölcsfákról. A meggy, a cseresznye, a szilva, az alma, a
körte, de kiváltképpen a dió, akin egész nap füttyögni szokott a rigó, ő ne tudná, ők ne tudnák,
hogy meddig ér el a rigófütty? De bizony nem tudták. El is csendesedtek valamennyien.
– Hát ennek fele sem tréfa – kottyantotta el a korán érő cseresznye.
– Kerek egy kérdés – gondolta az alma s a körte.
– Kemény dió! – sóhajtotta el magát a vén diófa. A szilva meg se mukkant.
– Ha legalább egy rigónk volna – savanyodott el a meggy –, akinek a hangjáról mértéket vehetnénk.
– Egy rigó, egy rigó. – Bár egy rigófiú. De nem volt. S mert tudták, hogy a rigó a lombos fákat
kedveli, elkezdtek csöndben, szorgalmasan rügyezni, levelezni.
– Mi az a nagy csönd odalenn? – kapaszkodott a fölfelé igyekvő szellőbe a sombokor a domboldalon.
– A töprengés csöndje.
– Miféle töprengésé?
– Azt kell kitalálni, hogy meddig ér el a rigófütty.
– S aki kitalálja?
– Aranyvirág lesz a jutalma – mondta a szellő szűkszavúan, s azzal már föl is szusszant a dombra
a tavasz mellé. Ültek, és várták az eredményt. Napok vagy talán hetek múltán, amikor már szépen zöldellt a környék, megjelent az első rigó is. És hová szállt volna másra, mint a diófára. El is
füttyentette magát. Hegyezték a fülüket a fák, de mind hegyezhették, mert abban a pillanatban
innen is, onnan is felharsant a rigófütty. Zavartan álltak a fák a nagy rigófüttyögetésben. A tavasz
kacagott, kacagott a tréfán, a szellő meg táncot járt örömében. Ekkor megszólalt a sombokor a
domb oldalában:
– Én megmondom, meddig ér a rigófütty!
– Kicsoda mondja meg? – néztek föl a kicsi sombokorra.
-Én mondom meg – húzta ki magát a sombokor. – Rigótól rigóig ér. És ilyenkor meg körbeéri a földet. Nagyot néztek a bölcs fák, hümmögtek, de aztán belátták, hogy a bokornak igaza van. Annál
is inkább, mert látták, hogy maga a tavasz is helyeslően bólogat a sombokor válaszára. S láthatták
azt is, amint elnyeri méltó jutalmát, mert abban a minutumban tetőtől talpig aranyvirágba borult.

A somról nagyobbaknak:
A som (Cornus mas) a somfélék (Cornaceae) családjába tartozik. A nemzettség tagjainak nagy
része általában az északi féltekén él. A húsos som Közép-Európától a Fekete-tenger vidékéig
elterjedt. Több országban is termesztik, például Szlovákiában, Bulgáriában és Lengyelországban. Magyarországon Szatmárban és a Nyírségben honos. C vitamintartalma rendkívül magas,
ezzel javítja a szervezet ellenállóképességét. Íze savanykás-édes-fanyar készíthető belőle: befőtt, lekvár, szörp, és kompót is. (a felnőttekre gondolva: pálinka is készülhet belőle). Akkor a
legízletesebb, amikor már túlérett a bogyó.
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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

Gyereknek kutyát?

Úgy gondolom kihagyhatatlan élmény egy gyereknek
kutyával felnőni. Számos előny jár vele és felelősség
tudat is kialakulhat, ha gyermekünk is aktívan részt
vesz a kutya körüli teendőkben. Viszont sok hibát követhetünk el, ha meggondolatlanok vagyunk.
Ha szeretnénk gyerekünket felelősségre nevelni, akkor
ne vegyünk neki kutyát! Magunknak vegyük! És mutassuk meg gyermekünknek, hogyan kell bánni a kutyával,
hogyan foglalkozzon vele! Hiszen mi felnőttek vagyunk
a példaképek! Ne kényszerítsük gyermekünkre a kutya
körüli napi teendőket!
Karácsonyra, születésnapra vagy más ünnepre ne adjunk kutyát! Ez sajnos hiba, amibe nem eshetünk bele!
A kezdeti boldogság és lelkesedés idővel elmúlik és már
nem is érdekli a gyerekünket az eb. Az ilyen megunt kutyákkal tele vannak a menhelyek! És gondoljunk bele,
milyen példát mutatunk gyermekünknek, mit tanítunk
azzal, hogy csak úgy eldobjuk azt az élőlényt, akit megununk? Az biztos, hogy nem a felelősséget. Ha kutya mellett döntünk azt tegyük úgy, hogy 10-15 évre készülünk,
vagy kutya helyett szerezzünk be egy játékot, egy plüss
kutyát.

Döntés: kutyánk lesz!

Ha elhatároztuk magunkat kölyökkutya beszerzése mellett, elő kell készülnünk a kutya fogadására. Amikor már
meg van a helye akkor ideje bemutatni gyermekünknek
legújabb családtagunkat. A kutya nem játék és ezt fontos
a gyerekkel tudatni. Ne engedjük, hogy úgy bánjon vele
mint egy játékkal. Tanítsuk meg helyesen hozzá nyúlni,

ne engedjük, hogy cipelje, húzza-vonja, öltöztetni sem
kell, mert arra ott vannak a babák. Könnyen megeshet,
hogy a kutya rettegni fog a gyerektől, és akár magát védve oda is kap. Ismerjük fel az intő jeleket!
Ha felnőtt korú kutya mellett döntünk még mielőtt
elhatároznánk magunkat érdeklődjünk utána az adott
kutya hogyan viszonyul a gyerekekhez! Aztán mielőtt
hazavinnénk egy semleges helyet választva, ahol nincs
zavaró tényező, egy rövid sétára vigyük el gyermekünkkel. Így lehetőségünk lesz viselkedését megfigyelni, fél-e
a gyerektől, erőszakos, agresszív netán, vagy megfelel
minden szempontnak. Ha nem vagyunk magunkban
biztosak forduljunk szakemberhez, aki a kutya apró jelzéseit is felismeri. Szabály, hogy a 14 év alatti (gyerektől is
függ) gyermek ne vegyen részt a kutya fegyelmezésében
és nevelésében! Az a felnőttek dolga! Ne bátorítsuk rá!
Az oka nagyon egyszerű. A kutya a gazdáival szemben
alá rendelt és együtt kell működnie, ha büntetjük (remélhetőleg) okkal tesszük és cserébe megfelelni akarást vagy megbánást várunk. A kiskorú gyerek a kutya
számára olyan, mint a kölyökkutya, akit, ha rendetlen
fegyelmezni kell. Mondhatni olyan, mint a nagyszülő,
amikor az unoka rá van bízva. A kutya ezt morgással és
akár harapással intézi, ami a gyereknek trauma is lehet
és sérüléssel is járhat. Ez elkerülhető, ha odafigyelünk a
kapcsolatukra. Soha ne hagyjuk a kutyát a gyerekkel
együtt felügyelet nélkül!
Tipp: jutalomfalattal mutassunk meg pár trükköt, amit
könnyen elsajátíthat gyermekünk és tegyük lehetővé,
hogy ő is taníthassa a család házi kedvencét akár újabb
trükkökre is. Így a kutya is jó dolgot köt a gyerekhez és
nem kerüli, ha meglátja. Erre javasolt a saját tápját vagy
előre legyártott jutalomfalatot használni, mert úgy nem
lesz annyira mohó az eb.
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Street Fót kisbüfé Fót központjában
Kedves Vendégeink!

A nehéz helyzetet túlélve, újult erővel várunk mindenkit hétköznapokon változatos, bőséges menüinkkel!
Teraszunkon az ebéd elfogyasztása után senki ne hagyja ki prémium kávé, tea és forrócsokoládé kínálatunkat valamit az
édesszájúaknak különleges desszerteket szolgálunk fel!
Hamarosan étlapváltozással készülünk,figyeljék online felületeinket is!
Házhozszállításunk is zavartalanul működik!

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

Terjesztő munkatársakat
keres a

NAPELEMES RENDSZEREK
TELJESKÖRŰ KIVITELEZÉSE
Horváth Roland
roland.horvath.ts@naposmegoldas.hu

A Fóti Hírnök terjesztésére
mellékállásban 4 fő
terjesztő munkatársat keres
a szerkesztőségünk!
Jelentkezés az

ujfotihirnok@gmail.com
e-mail címen
vagy a

06 20 886 0578-as
telefonszámon

+36/30-114-1642

VÁLTSON ZÖLD ENERGIÁRA!
❖

50%-OS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁS
GYERMEKES CSALÁDOK RÉSZÉRE

❖

0% THM-ES HITEL PEST MEGYEI LAKOSOK SZÁMÁRA

❖

TIER1 MINŐSÍTÉSŰ NAPELEMEK 12 ÉV TELJESKÖRŰ,
25 ÉV 80% TELJESÍTMÉNY GARANCIÁVAL

❖

10 ÉV TELJESKÖRŰ GYÁRTÓI GARANCIA
INVERTEREINKRE

KERESSEN BIZALOMMAL!

óvoda
Birtokba vették a gyerekek a felújított
Apponyi Franciska Óvodát

Szűcs Éva intézményvezető a gyerekek körében

A veszélyhelyzet kapcsán egy
ideig az óvodák is zárva tartottak. Így volt ez az Apponyi
Franciska Óvodában is, egy kis
csoport kivételével. Ám, ahogy
Szűcs Éva intézményvezető elmondta, az óvoda dolgozói a
kényszerű szabadság alatt is
dolgoztak, hogy a megújult
épületben minden a helyén legyen a gyerekek érkezésére.

na utcába, és helyezték el rendeltetési helyükre
Emellett számos dolog is az
óvoda dolgozóinak munkáját diEbédre várva

Egy
óvodát
nem
könnyű
oda-vissza költöztetni. Nem
csoda, hogy az Apponyi Franciska Óvoda sem vált egy csapásra
alkalmassá a gyerekek fogadására a felújítás befejezésével. A
bútorokat és egyéb súlyosabb
dolgokat egy teherautó szállította a megújult épületbe. Viszont
a kisebb bútorokat, berendezési
tárgyakat, edényeket már az óvoda lelkes csapatának tagjai a saját
autójukkal vitték vissza a Fruzsi-
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cséri. A kényszerű szünet alatt a
kollektíva minden tagja hozzátette a saját munkáját a környezet
és épület lakályossá tételéhez. Az

óvoda
óvoda udvarát rendbe tették, lefestették a játéktároló kisházat, a pince tetejét, a régi játékokat és újjá
varázsolták a padokat is. A játékokról külön is érdemes szót ejtenünk, mert a régiek mellett egy teljesen új játszótér is épült, hogy a gyerekek még jobban
élvezzék a mozgást, a szabadlevegőt és a napfényt.
Azért, hogy a nyitásra minden rendben legyen,
sokat kellett tenniük a dolgozóknak. Amint azt az
intézményvezető elmondta, az óvoda dolgozói rendezték be a csoportszobákat, a folyosókat, ők szerezték be az új mosdóhelyiségek zuhanyfüggönyeit,
az ablakok függönyeit, megvarrták az ablakokra az
új függönyöket, és a csoportokat jelölő ajtódíszeket
is elkészítették. Így, bár hivatalosan az óvoda nem
üzemelt, a dolgozók a szünet alatt is folyamatosan
dolgoztak azért, hogy a gyerekek örömmel vehessék birtokba a megújult épületet.

Használatban az új mosdó

Amit a gyerekek a legjobban várnak...

Folyosói életkép

Az óvodai dolgozók által átköltöztetett és berendezett szoba

A megújult régi játékok, háttérben az új játszótérrel
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Balogh Dávid |

Németh Kálmán Vörösmarty Mihály
-szobrának története 2. rész
A gipszmintának már ugyanaz a
mérete, mint az eredeti bronzszobornak. Egy kedves történet szerint Németh Kálmán szakkörösei
segítettek a szobor orrának mintázásában.
Németh Kálmán a költő arcvonásait egy ismeretlen alkotó litográfiája nyomán készíthette el, a
reformkor nagyjaként jeleníti meg
Vörösmarty Mihályt, frontális nézetre komponálta klasszikusan
fegyelmezett alakját. A litográfiát
követve a költő zsinóros kabátot,
mellényt, inget és kravátlit visel.

Németh Kálmán Vörösmarty
Mihály-szobrának avatóünnepsége:

A Vörösmarty Mihály-szobor ünnepélyes avatásáról szerencsére
sok forrás áll rendelkezésünkre:
egy egész album található a Németh Kálmán Emlékházban, amely
Németh Kálmán: Vörösmarty Mihály
gipszvázlatának mintázása közben,
1967–68.

részletesen leírja az avatóünnepség
programját. A fényképekkel, cikkekkel, beszédekkel kiegészített
albumot a Budapesten élő szepesiek készítették Németh Kálmán
tiszteletére, akik szintén jelen voltak a szobor átadásakor.
A szobor leleplezésére egy háromnapos programsorozat végén
került sor az úgynevezett Fóti napok keretein belül, melyet március 15-16-17-én tartottak.1 Az
avatóünnepséget a Fóti Községi
Tanács, a Hazafias Népfront és a
Vörösmarty Emlékbizottság szervezte. A nagyszabású rendezvénynek a rádió és tv tudósításnak köszönhetően több millióan is fül- és
szemtanúi lehettek. A szobor előtti
tér és az Ybl Miklós által tervezett
római katolikus templom előtt is
több százan gyűltek össze, hogy
részesei legyenek e nagyszabású
eseménynek.

A lélekemlő és szívet melengető
ünnepi műsor a következőképpen
zajlott:
Elsőként felhangzott a Himnusz,
melyet a Gyermekváros fúvószenekara játszott el Puska László
vezetésével. Ezt követően felcsendült a Szózat a Fővárosi Gázművek Énekkarának tolmácsolásában
András Béla vezényletével, majd
Selley Zoltán művészi hatással
előadta a Fóti dalt.
Ezután a Gyermekváros Énekkara
Lőrincz Vitusné vezényletével dalokat adott elő, melyet Kónya Lajos
Kossuth-díjas költő ünnepi beszéde követett, amelyben Vörösmarty
Mihály emberségét és magyarságát
emelte ki: „A szobor, amelynek felavatására ma összegyűltünk, méltóképpen idézni fogja Fótnak és Fót
vendégeinek is a költő szellemét, ki
embernek és művésznek is óriás, ki
a magyar költészet gazdag egén is

Németh Kálmán Vörösmarty Mihály gipszvázlatának mintázása közben,
1967–68

1 Március 15-én szavalóverseny, 16-án irodalmi est, 17-én szoboravatás volt
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A hatalmas tömeg a templom előtt
is figyelemmel kíséri az avatást,
1968.03.17.

a legfényesebb csillagok közül való,
s ki az idő múlásával mindegyre
növekvő büszkeségünk, akinek a
nevét áhítattal kell kiejtenünk. (…)
[E szobor] emlékeztessen bennünket a hűségre, amivel e hazának, e
sokat szenvedett, annyi gyötrelmet
kiállt és annyiszor megújuló nemzetnek tartozunk”2
Ezt követően Budai István
előadóművész elszavalta a Szózatot,
majd leleplezésre került a szobor.
Az avatóünnepség végén a Vörösmarty-szobor koszorúzása kö-

A szobor a leleplezést követően, 1968.03.17.

vetkezett. Ekkor leplezhették le a
talapzaton lévő új felirattal a Fóti
dal 1. versszakának idézetével, melyet magyar zászlóval takartak le. A
község vezetői, a szepesiek közössége és mások koszorút helyeztek
el a szobor talapzata előtt. Németh
Kálmán megilletődötten, szerényen
állt mindvégig alkotása mellett.

Régi talapzat – új szobor:

1968 és 1996 között a szobor a
talapzatán maradt. 1996 februárjában azonban ismeretlen tettesek ellopták Fót egyik büszkeségét. A bronzszobor azóta sem

került elő, így Németh Kálmán
egyik kiemelkedő köztéri alkotására már csak fényképek emlékeztetnek. Még ez évben Varga
Gábor szobrászművész elkészítette Vörösmarty Mihály-alkotását, amely ugyan hagyományos
módon jeleníti meg a költő alakját, de a talapzat arányaihoz képest sokkal kisebb, s nem adja
vissza az eredeti szobor monumentalitását. Németh Kálmán
egyik kései főműve már csak
azoknak az embereknek az emlékezetében él tovább, akik még
láthatták élőben.

2 Részletek Kónya Lajos ünnepi beszédéből, Németh Kálmán Emlékház adattára, kézirat.

Elment Nagy Edit

Editet nagyon sokan ismerték Fóton, hiszen Fóton születetett, munkahelyei is
Fóthoz kötődtek, s nyugdíjasként is aktív tevékenységet végzett Fót szolgálatában.
Nevéhez fűződik a református temetőben álló Sipos Pál emlékhely létrehozása,
amelyet 1998. szeptember 29-én avattak fel, s azóta az 1848-as forradalom és szabadságharc városi ünnepségének egyik koszorúzási helyszíne. A Fóti Hírnök múlt
havi számában még beszámolt Edit az emlékhely felújításáról, melyet természetesen ő koordinált. Edit kezdeményezte 2011-ben a November 7. tér átnevezését
Sipos Pál térre, továbbá a tér méltó kialakítását, parkosítását, közösségi szintérré
válását. A Sipos Pál lakóközösségnek, az ott élő családoknak, s főleg a gyerekeknek számos közös örömteli együttlétet, színes programot szervezett.
Nagy Edit, ahogy ő fogalmazott, ügyének érezte, s ezért sokat fáradozott a Fóti
Ökumenikus Iskoláért, a fóti református egyházközségért, a kórusáért, a fóti értékek, hagyományok megmaradásáért. Nagy tisztelője volt a gróf Károlyi családnak, pályázati támogatásból Károlyi kishuszár viseleteket varratott. Számos fóti
civil szervezetet segített értékes szakmai munkájával, többek között a Fót Fejlődéséért Közalapítványt, a Fóti
Ökumenikus Közművelődési Egyesületet, a Fóti Károlyiak Alapítványt, a Lokálpatrióta Egyesületet.
Mély hite, kemény karaktere, óriási munkabírása, s Fót iránti elkötelezettsége, magyarsága pótolhatatlan.
Isten Veled, nyugodj békében!							
M.K., fotó: Simon Attila
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közérdekű
Közérdekű telefonszámok:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TISZTA UDVAR
RENDES HÁZ

A Fóti Városszépíto Egyesület
Fót Város Önkormányzatának támogatásával
2021. évben újra meghirdeti a

“TISZTA UDVAR, RENDES HÁZ”
pályázatot

Információ és jelentkezési lap:
www.varosszepitok.hu
Jelentkezési határido:
2021. július 31.
Díjátadás:
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