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Fótiakat a címlapra |

Kaudersné Madarász Zsuzsanna
| Ha valaki szereti, amit csinál, bármit elérhet
Kaudersné Madarász Zsuzsanna 32 éve iskolaigazgató. Mondhatni a Népművészeti Szakgimnázium
megálmodója és megvalósítója. Nemzedékek kötődnek hozzá, szeretik és tisztelik. Munkásságát
március 15-én Fót Városáért díjjal ismerték el a
város vezetői. Az igazgató asszonnyal az iskoláról,
a múltról, a jelenről és az életéről beszélgettünk.

– Ön Szegeden született és ott is végezte el az
egyetemet. Hogyan került Fótra?
– Több mint 40 éve, 1980. július elsejével kerültem
Fótra, pontosabban a Gyerekvárosba. A középiskolás kollégium nevelőtanáraként kezdtem el dolgozni. A férjemmel szerettünk volna olyan állást találni,
ahol pedagógus házaspárként dolgozhatunk. Fontos
szempont volt, hogy az állás mellett lakást is kaptunk. Emellett a gyerekvédelem számomra nem volt
idegen terület. Szegeden a Rigó utcai fiúnevelő lakóival jártam általános iskolába. Ők voltak az egyik
osztály, mi pedig a másik osztály. Később a tanítási
gyakorlatom egy részét, és a nyári gyakorlatot is ott
töltöttem.
– Hogyan indult Fóton a pedagógus pályafutása?
– Mi tagadás, ez elég kalandos volt. Hét hónap alatt
ötször költöztünk, mert nem ürült ki az a lakás, amit
nekünk ígértek. Így elég hányatott volt az első 5-7
hónap. Aztán megkaptuk a lakást a kastélyban és az
akkor kétéves gyermekünkkel végleges lakásba költözhettünk. Tizenhárom évig éltünk ott. Végül a sorompón túl, a bejárat mellett bölcsődéből kialakított
lakások egyikét kaptuk meg.

Kaudersné Madarász Zsuzsanna, iskolaigazgató

finanszírozás változásával ez megfordult, és talán a
leggyengébbek kerültek ezt követően hozzánk. Nekünk ehhez kellett alkalmazkodnunk. Az óvónőképző azt követően szűnt meg, hogy felsőfokú végzettséghez kötötték az óvónő munkakör betöltését. Az
autószerelő gyakorló műhelyünk pedig a szocialista
autókra, a Ladára volt kiépítve, ezért nagyon költséges lett volna a kor követelményei szerint átalakítani
és a gyakorlóhelyeink is megszűntek. Ezzel az a szak
is kiesett.

– Mikor kapta az első igazgatói kinevezését?
– Az igazgatói megbízásomat 1989-ben kaptam meg,
33 éves voltam akkor. Azon kevés igazgatók közé tartozom, akit a nevelőtestület választott meg igazgatónak.
– Milyen volt az akkori szakközépiskola?
– Amikor 1989-ben igazgató lettem, akkor autószerelő, óvónő, a szakmunkás területen pedig szobafestő és női szabó tanulókat képeztünk. Azonban akkor
volt a rendszerváltás, és minden megváltozott. Többek között az államilag gondozott gyerekek finanszírozási rendszere is. Korábban vidékről mindig a
legjobb gyerekeket küldték a nevelőotthonokból. A

– A mai Népművészeti Gimnázium mondhatjuk az
Ön gyermeke. Miért gondolta úgy, hogy ebbe az
irányba kell az iskolát tovább vinni?
– Mivel a korábbi szakok sorban megszűntek, el kellett gondolkodnunk azon, hogyan menjünk tovább.
Egyrészt szerettünk volna igényes képzést nyújtani,
másrészt, olyat is, ami az államilag gondozott gyere-
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– Melyek voltak az elmúlt évtizedek legnagyobb
eredményei?
– Vannak kimagasló eredményeink. Kezdjük rögtön a népviselettel. Nyugodtan ki merem jelenteni,
hogy ma, mi rendelkezünk Magyarországon a legnagyobb népviselet készlettel. Hosszú éveken keresztül
a gyerekeink vizsgamunkaként egy – egy tájegység
népviseletét készítették el a teljes dokumentációjával
együtt. Ezáltal jelenleg több mint 80 népviselet található meg nálunk a történelmi Magyarország egész
területéről.
– Fót meghatározó szerepet tölt be az Ön életében,
27 év után mégis Veresegyházra költözött. Miért
határozott így?
– Olyan házat kerestünk a férjemmel, amit meg tudtunk fizetni és tömegközlekedéssel is megközelíthető. A férjem Budapesten tanított, ezért ez fontos
szempont volt. A harmadik szempont, hogy szilárd
burkolatú utcában legyen a ház. Fóton 14 évvel ezelőtt nem volt olyan ház, ami megfizethető volt számunkra és megfelelt ezeknek a feltételeknek. Mindössze ez volt az oka, hogy 27 év után elköltöztünk a
városból.

Kaudersné Madarász Zsuzsanna átveszi Dr. Vass György
polgármestertől a Fót Városáért díjat

kek számára is képes gyökeret adni. Az első részben
ezt a népművészetekben találtuk meg. A Gyerekvárosnak több évtizedre visszanyúlóan néptánccsoportja
és nagy hagyományú művészeti szakkörei voltak. Ezt
a szellemi és tárgyi feltételt felhasználva találtuk ki
a népművészeti szakközépiskolát. Emellett a gyengébb képességű államilag gondozott gyerekeknek
különböző szakképzéseket vezettünk be. Nemrégiben összeszámoltam, hogy 14–15 szakmát vezettem
be és vezettem ki 8–10 év alatt az iskolában. De a
népművészeti az 1993. szeptemberi indulás óta folyamatosan megmaradt. Mi több 1998-ban, az országos képzési jegyzék bevezetésekor a szakmáinkat annak megfeleltettük a népművészeti tartalom
megtartásával és a saját akkreditált tantárgyunkat a
folklór ismeretet is sikerült elfogadtatnunk. Ez adja
ennek az iskolának az egyediségét. Ezzel Népművészeti Szakgimnáziumként még mindig egyedülállóak
vagyunk Magyarországon.

– Szeged, Fót és Veresegyház az életének jelentős
városai. Mi az, ami leginkább Fóthoz köti?
– Az életem és a munkásságom. Szeged a szülővárosom és természetesen nagyon szeretem. Az aktív
koromat, az életemet és a munkámat azonban Fóton
töltöttem és töltöm ma is. Reggeltől estig itt vagyok,
Veresegyházra – bár szeretem a várost – gyakorlatilag csak „ágyra járok”.
– Az idei évben Fót Városáért díjat kapott. Számított ilyen elismerésre?
– Egyáltalán nem számítottam rá és nagyon meglepett. Ugyanakkor tagadhatatlanul jól esett. Úgy
éreztem, így a nyugállomány előtt, hogy az a sok
munka, amit a városért tettünk beérett. Észrevették és elismerték azt, amit iskolai közösségként
tettünk, amiben én, mint iskolaigazgató és magán
ember is benne voltam, és ez nagyon jól esik. Amióta igazgató vagyok, mindig előre kellett menekülnünk. Azok az elismerések, amelyeket a munkánk
során szereztünk, akár a Gyerekvárosnak, akár
Fót Városának, az mindenkinek megmutatta, hogy
szükség van ránk. Annak ellenére, hogy a Gimnázium pénzbe kerül és nem kötelező feladat, a város
támogatott bennünket. Azt gondolom, az, hogy ezt
elértük, a kollektívánk munkájának az eredménye
és dicsősége.

– Az eltelt több mint 25 év azt mutatja, hogy ez
sikeres elképzelés volt. Van olyan dolog, amit ma
másként csinálna?
– Valószínűleg nehezebben fognék bele a munkába.
Mindig azt mondtam, olyan voltam, mint a hályogkovács. Kezdetben igazából nem értettem hozzá,
fiatal, friss vezetőként menetközben tanultam meg
mindent. Azt gondolom, hogy józan paraszti ésszel,
ha valaki el akar érni valamit, és szereti amit csinál,
fölépít maga köré egy jó csapatot és hiteles, akkor
bármit elérhet.
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Folytatódik az Egészségház projektje
| Dr. Vass György

Korábbi cikkünkben Bíró Zoltán alpolgármester tájékoztatta Fót lakóit arról, hol is tart a mindenki által várt Egészségház projektje. Júniusban a Dr. Vass
György polgármester által vezetett fóti delegáció már
a működéssel kapcsolatos gyakorlati tapasztalatokat
vizsgálta és a lehetőségek felől tájékozódott a Járási
Egészségügyi Központot működtető Sarkadon.

– Adódik a kérdés: miért pont Sarkad volt az úti cél?
– A józan megfontolás vezetett minket Sarkadra. Azért,
mert amit mások már kitaláltak és jól működik, azt
nem kell nekünk újra „kitalálni”. Ami jó, azt át kell vennünk és a mi saját viszonyainkra átültetnünk. Ezért
mentünk el megnézni egy olyan egészségügyi központot, amely Járási Egészségügyi Közponként működik. A
Központban szakrendelések, gyógyászati segédeszközök, gyógyszertár, speciális szakrendelések, egy napos
sebészet, fizioterápia és infúziós kezelések is vannak.
Tehát minden működik náluk, amit mi is szeretnénk
megvalósítani Fóton. Az a célunk, hogy a Fótiaknak ne
kelljen elmennie Vácra, vagy Dunakeszire például egy
infúziós kezelésért. Pedig ez nem egy bonyolult kezelés.
Leegyszerűsítve, kell hozzá egy ágy, egy infúziós állvány
és a szakmai személyzet. Sarkadon azt láttuk, hogy az
orvosokat viszik a Központba és nem a Sarkadiak utaznak a kezelésekre. Mi is ezt szeretnénk. A szakorvosok
jöjjenek az Egészségházba és ne a Fótiak utazzanak.
Természetesen ezt megfizetjük az orvosok számára. Az
a célunk, hogy a fóti egészségügy komfortosabbá, és elérhetővé váljon itt helyben.

Dr. Vass György Sarkadon a városháza előtt

– Ezek nagyon jó elképzelések. Mi volt, ami még felkeltette az érdeklődését Sarkadon?
– Ottlétünk alatt beszéltünk a város polgármesterével Dr. Mokán Istvánnal és az Egészségügyi Központ
vezetőjével Debreczeni Lajossal. A beszélgetésből
megtudtuk, hogy az Egészségügyi Központ önellátó.
Saját bevétellel rendelkezik és pályázatokon indul. A
hogyanoknak – ezek között a személyi kapcsolatoknak – a feltárása fontos volt számunkra. Nekünk sem
mindegy az, hogy mi mennyibe kerül? Ha pályázati
pénzeket lehet nyerni az Egészségházzal kapcsolatban bármire, akkor ebben vegyünk részt. Ehhez pe-

A fóti delegáció Sarkadon

6

interjú
bőrbetegséggel foglalkozó kapacitást kell növelnünk.
Egy pályázat esetében például ezek is fontos támpontok lehetnek.

Dr.Vass György részére emlékérmet
adományozott a sarkadi képviselő testület
Sarkad újbóli várossá válásának 30. évfordulójára
alapított egy díjat a város vezetése. A sarkadi képviselő testület által adományozott emlékérem a
korábbi városvezetők munkájának elismerése volt.
Dr. Vass György Fót polgármestere azok közé a volt
sarkadi városvezetők közé tartozik, akik munkájukkal jelentősen hozzájárultak Sarkad fejlődéséhez, amit a díszoklevéllel és az emlékéremmel jutalmazott Sarkad városa.

– Az imént említette, hogy a sarkadi Egészségügyi
Központ önellátó. Ezt hogyan érték el?
– Egyértelműen ennek az egyik pillére a szervezés.
Amit ők már kitaláltak és jól működtetnek, azt mi is
meg tudjuk valósítani. Vannak olyan szervezeti megoldásaik, amelyek jó példák a számunkra, a betegirányítástól kezdve a nyilvántartáson át, a hulladékelszállításig és tárolásig. Ne feledjük el, hogy az egészségügyben
nagyrészt veszélyes hulladékról van szó. Ezeknek a
szabályozása és mikéntjei Sarkadon mind megvannak
már. Gyakorlatilag itt egy megvalósítást célzó látogatásról volt szó, ahol megkértük őket, hogy mindent a
legapróbb részletekig mondjanak el, és mutassanak
meg nekünk. Az intézmény igazgatóját Debreczeni
Lajost megkértük, hogy alkalmanként jöjjön el Fótra a
projektet felügyelő ideiglenes bizottság megbeszéléseire, és segítsen minket a tapasztalataival.

Dr. Mokán István átadja az emlékérmet
Dr. Vass Györgynek

– Kik voltak ott a látogatáson?
– A projektet felügyelő ideiglenes bizottság tagjai Soros
László István képviselő, elnök, valamint Gellai István
képviselő és Dr. Budai András főorvos, mint egészségügyi szakértő. Mellettük a téma iránt érdeklődő képviselők, akik az Egészségügyi Központ mellett a város
dolgairól és munkájáról és tájékozódtak.
– A fentiekből adódik a kérdés, hogy mikor kezdődhet a munka?
– Most ott tartunk, hogy folyamatosan tárgyalok a finanszírozás megteremtése érdekében. Azt látni kell,
hogy ez egy 2,4 milliárd forintos beruházás, amit a város önerőből nem tud megvalósítani. Szükségünk lesz
kormányzati segítségre és pályázati forrásokra is. Ezért
jártam a Miniszterelnökségen és elvittem a terveket,
hogy elindulhasson egy közös gondolkodás a finanszírozási lehetőségekről.

dig, akár tetszik, akár nem, személyes kapcsolatokra
is szükség van. Mielőtt bárki félreérti, olyanokról van
szó, hogy ki az, aki sikeresen meg tud írni ilyen vagy
olyan pályázatokat, mert már több nyertes pályázatot
is végig vitt egy adott területen. Azért, mert ők tudják
már azt, hogy mi az, ami feltétlenül szükséges egy sikeres pályázathoz.

– Kérem, mondjon erre egy példát, hogy érthető legyen mindenki számára, miről van szó!
– Ahhoz, hogy pályázni tudjunk, egészen biztosan
szükségünk lesz például egy egészségügyi felmérésre Fóton. A személyiségi jogok maximális betartásával fel kell mérnünk a városban a betegségtípusokat
és a betegségeket. Nem az számít, hogy egyvalakinek mi a betegsége, hanem az, hogy kirajzolódjon,
mely betegségcsoportok azok, amelyek a leginkább
jellemzőek ránk, Fótiakra. Ez megmutatja számunkra, hogy az Egészségházban egy – egy betegségcsoport esetében hány fő ellátásával kell számolnunk és
mekkora kapacitásokat kell az ellátáshoz mozgósítanunk. Ha például a bőrbetegségek az átlagnál lényegesen magasabb számban vannak jelen, akkor a

Dr. Vass György megköszöni a vendéglátást
a házigazdáknak

7

interjú
Az egész térség a fejlődés útjára állt

| Dr. Tuzson Bence: Minél több fóti vállalkozás veszi igénybe a kormányzat által

biztosított kedvezményeket, annál nagyobb mértékben járulhatnak hozzá ezek az
országos intézkedések régiónk további gyarapodásához
A Fóton megépülő új sportcsarnok értékét és jelentőségét az is bizonyítja majd, hogy a jövő évben
mekkora örömmel veszik birtokukba a létesítményt az itt élő kicsik és nagyok – emelte ki kérdésünkre válaszolva az elmúlt időszak legfontosabb helyi fejlesztései közül Tuzson Bence, a Pest
megyei 5-ös számú választókerület országgyűlési
képviselője, aki felhívta a figyelmet arra is, hogy
elkészült a város megközelítését szolgáló új M3-as
csomópont, valamint körforgalmakat alakítottak
ki Dunakeszi és Fót között. Mint mondta, különös jelentősége van annak is, hogy elektromos
töltőállomásokat helyeztek üzembe városunkban.
Büszke vagyok arra, hogy régiónk az ország leg�gyorsabban fejlődő térsége, és külön örömmel tölt
el, hogy a körzet országgyűlési képviselőjeként én
magam is a részese lehettem ezeknek az eredményeknek – tette hozzá a politikus.
A szigorú járványügyi intézkedések fokozatos enyhítése lehetőséget ad számunkra arra, hogy még
élénkebben, újult erővel folytassuk a korábban
megkezdett munkát – mondta a lapunknak adott
nyilatkozatában dr. Tuzson Bence, városunk és
térségünk országgyűlési képviselője, aki felhívta a
figyelmet arra is, hogy hamarosan itt helyben, Fóton is tapasztalhatja majd mindennek az előnyeit
a lakosság. Szerinte ugyanis minden okunk megvan arra, hogy higgyünk a biztonságos jövőnkben,
a kitűzött céljainkban: vagyis abban, hogy jobbá és
kényelmesebbé tesszük az itt élő kicsik és nagyok
életét.
„Büszke vagyok arra, hogy régiónk az ország
leggyorsabban fejlődő térsége, és külön örömmel
tölt el, hogy a választókerület országgyűlési képviselőjeként én magam is a részese lehettem ezeknek az eredményeknek, és szerepet vállalhattam
azokban a fejlesztésekben, amelyeket a választókerületemhez tartozó településeken, így tehát Fóton
is megvalósítottunk az elmúlt időszakban. Ennek
a munkának a következetes folytatását hozza el nekünk az idei nyár, amikor már kicsit nyugodtabban
mozoghatunk, sportolhatunk, színházba és sporteseményekre is járhatunk, nem utolsó sorban pedig
megölelhetjük végre a legféltettebb szeretteinket

Dr. Tuzson Bence országgyűlési képviselő

is” – fogalmazott dr. Tuzson Bence, aki kérdésünkre válaszolva, hogy az elmúlt időszakban Fóton
megvalósult fejlesztések közül vajon melyeket tartja a legfontosabbaknak, elsőként az új sportcsarnok
megépítését említette. Ez egy olyan jövőbemutató
beruházás, amely az egész város érdekeit szolgálja,
és az értékét majd az is bizonyítja, hogy mekkora
örömmel veszik birtokukba a létesítményt jövőre
az itt élő kicsik és nagyok egyaránt – tette hozzá.
Egyre népszerűbbek és elterjedtebbek az elektromos autók, ezért különleges jelentősége van annak is, hogy töltőállomásokat helyeztünk üzembe
az ilyen járművek számára, nemcsak itt, helyben,
Fóton, de a választókerületemhez tartozó Veresegyházon is – folytatta a politikus –, s ugyancsak
a régió több települését érinti, hogy fákat ültettünk
Fót mellett Csomádon és Dunakeszin is, tehát a
zöldterületek nagyságát is sikerült növelnünk.
Az infrastrukturális fejlesztésekről szólva dr.
Tuzson Bence beszélt arról is, hogy megépítették
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interjú
a városunk megközelítését szolgáló új M3-as csomópontot, valamint „körforgalmakat alakítottunk
ki Dunakeszi és Fót között, ezzel is biztonságosabbá téve a közlekedést nemcsak azok számára, akik
naponta ingáznak Fótról a fővárosi munkahelyükre, hanem mindenkinek, aki bármilyen ok miatt
útra kel”.
Régi meggyőződésem, hogy az jövőt építi az, aki
iskolákat épít, ezért különösen fontosak számunkra az oktatási intézmények, hiszen az ország egyik
legfiatalabb átlagéletkorú régiójaként, és hazánk
egyik legnagyobb tankerületeként térségünkben
nagyon sok a gyermek – mondta a politikus. „Ez
nemcsak nagy öröm a számunkra, de nagy felelősséget is jelent, ezért is tartom jelentős eredménynek, hogy az elmúlt időszakban átadtuk a fóti
Gondviselés római katolikus óvodát, és felújítottuk
az Apponyi Franciska óvoda Fruzsina utcai tagintézményét. A gyermekeinknek minden körülmények között a legjobb és legmodernebb lehetőségeket kell biztosítanunk az oktatásban és nevelésben.
Éppen ezért – mint azt az eddigiekben felsoroltak
is jelzik –, iskolák, óvodák, bölcsődék, egészségügyi
intézmények, útépítések, közlekedési fejlesztések,
infrastrukturális beruházások, korszerű motorvonatok jelzik szűkebb és tágabb környezetünkben
az elmúlt időszakban elért eredményeinket. Ezt a
munkát pedig nem tekintem befejezettnek, hiszen
máris újabb fejlesztéseket tervezünk, illetve újabb
beruházásokról folynak egyeztetések” – fogalmazott térségünk országgyűlési képviselője.
Dr. Tuzson Bence kitért arra is, hogy térségünk

további fejlődése szempontjából kiemelt jelentősége van azoknak a kedvezményeknek is, amelyeket országos szinten biztosít a kormányzat, hiszen
minél többen veszik igénybe ezeket akár Fóton is,
annál nagyobb mértékben járulhatnak hozzá ezek
a támogatások a település és a régió további erődöséhez. Ezért is hangsúlyozom például, hogy a jelenlegi helyzetben kiállunk a vállalkozások mellett,
amelyeket azonnali és hosszú távú támogatásokkal
is segítünk: bértámogatásokat nyújtunk, adómentességet biztosítottunk a legnehezebb időszakban
is, kamatmentes újraindítási gyorskölcsönt folyósítunk, bérletidíj-fizetési mentességgel segítjük az
igénylőket, és ösztönző programokkal támogattuk,
és támogatjuk a jövőben is a termelékenységet és
hatékonyságot növelő beruházásokat – sorolta a
fóti vállalkozások számára is elérhető kedvezményeket a politikus.
Szerinte mindez azt jelenti, hogy minél több fóti
vagy környékbeli vállalkozás él ezekkel a lehetőségekkel, annál nagyobb mértékben járulnak hozzá az
elérhető kormányzati kedvezmények térségünk további fejlődéséhez. Ami pedig azért is fontos, mert
a munkánkat olyan eltökélten kell folytatnunk a továbbiakban is, ahogy eddig végeztük, hogy együttműködésben olyan eredményeket érhessünk el,
amelyekre néhány év múlva ismét büszkén tekinthetünk majd vissza, s hogy a jövőben is megőrizhessük azt a kiemelt pozíciónkat, miszerint a mi
térségünkben a legjobb hazánkban élni, itt a legjobb az emberek életminősége – mondta lapunknak dr. Tuzson Bence.

Kiállítás a fóti Római Katolikus Templomban
A fóti Római Katolikus Templomban megtekinthető Kiss Eszter képzőművész által rendezett kiállítás, melynek
témája „Kurucok és huszárok – Károlyiak a szabadságharcokban”
A kiállításon számos kortörténeti dokumentum és műalkotás mellett megtekinthető eredetiben az a szatmári
kereszt is, amely alatt Károlyi Sándor aláírta a Szatmári békét.
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Befejezéséhez közeledik a csatorna
hálózat fejlesztésének projektje
A KEHOP-2.2.2-15-2016-00081 azonosítószámú
„Észak-Magyarországi
szennyvízelvezetési és kezelési fejlesztés 7.” című projekt befejezéséhez közeledik. A Projekt célja Fót szennyvízelvezetésének hatékonyabbá tétele volt, és az,
hogy a fóti szennyvízcsatorna hálózattal
még el nem látott belterületi városrészek
is kapcsolódhassanak a rendszerhez. A
projektzárás 2021. június 30-án megkezdődött a Fóti Művelődési Házban. Dr.
Vass György polgármester köszönetét
fejezte ki Fót fejlődése érdekében kifejtett tevékenységéért a Projekt támogatóinak, a DMRV Zrt.-nek, a kivitelező Mészáros és Mészáros Kft.-nek, a műszaki
ellenőrnek és a Fóti Hivatalnak.
A megbeszélés során elhangzott, hogy Fóton összesen 8150 méter szennyvíz gerincvezeték került lefektetésre, ami 637 db fóti ingatlan esetében teszi lehetővé
a szennyvízhálózathoz való csatlakozást. A mélyfekvésű területek kedvezőtlen adottságai miatt 700 méter
hosszan csak nyomott szennyvízvezeték kiépítésével
vált lehetségessé a szennyvíz továbbítása. Két darab
regionális átemelőszivattyú-telep kivitelezésére is sor
került, melyek próbaüzeme sikeresen befejeződött.
A szennyvízhálózat bővítésével összekapcsolva
megtörtént a Mogyoródi-patak medrének felújítása a
Bartók Béla utcai gyalogos hídtól a Károlyi István utcáig. Emellett a Pataksor utca is megújult, a korábbi
zsákutca zúzott kővel borított átjárható utcává vált a
Károlyi István utca és a Bartók Béla utca között.
A Projekt összértéke 586,7 Millió forint, mely Európai Unió Kohéziós Alap és a hazai központi költségvetési előirányzat által nyújtott, vissza nem térítendő támogatásból valósult meg.
Az elkészült új szennyvízhálózatok műszaki átadása
a DMRV Zrt. részére július hónapban várható.

• A tervezők felveszik a kapcsolatot a DMRV Zrtvel adatszolgáltatás érdekében, hogy ezek ismeretében tudják elkészíteni az adott ingatlanra vonatkozó
egyedi bekötési terveket. A tervezők a terveket benyújtják engedélyezésre az Üzemeltető részére.
• A terv elfogadása esetén abból egy-egy példány a benyújtó ingatlan részére postázásra kerül.
• A beadott terv megvalósítására 1 év áll rendelkezésre. (Ha az 1 év letelte alatt nem jelentkezik a lakó azzal,
hogy elkészült az ingatlanán belüli bekötés, a terv elévül, és új terv beadása válik szükségessé.)
• Ezt követően kezdhetőek el a kivitelezési munkálatok,
melyek befejezésére a csatornahálózat átvételére megjelölt időpontot követően 90 nap áll rendelkezésre.
• Ha elkészült a kivitelezés, a visszakapott terv utolsó
oldalán lévő telefonszámon lehet szemleidőpontot
egyeztetni.
• A kivitelezés szemlézését és elfogadását követően
válik lehetővé a belső bekötések visszatemetése és a
szennyvízszolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötése a DMRV Zrt-vel.
• Ha a lakos kicsúszik ebből a határidőből, akkor a
DMRV Zrt. által ismert ivóvízfogyasztás mértékének megfelelő talajterhelési díjat ró ki a jogszabályok
alapján Fót Város Önkormányzata.
Annál a 25 ingatlannál, ahol a terepadottságok házi
átemelők létesítését tették szükségessé a magáningatlan
területén, ott az ingatlantulajdonos feladata az elektromos szivattyúk üzemeltetéséhez szükséges érintésvédelmi vizsgálat elvégeztetése és arra vonatkozó tanúsítvány benyújtás a szemle időpontját megelőzően.

TEENDŐK, FOLYAMAT:
• A DRMV Zrt. képviselői, a hálózat átvételét követően minden érintett ingatlan címére tájékoztatót
küldenek ki szennyvízhálózathoz történő lakossági
csatlakozások további feladatairól.
• A magáningatlanok területén kialakítani szükséges
belső bekötéseket már lehet szakterületi végzettséggel rendelkező tervezőkkel terveztetni.
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FSE NYÁRI SPORTTÁBOROK
FÓT
SPORTEGYESÜLET

A nyár közepén is még javában tartanak
napközis táboraink, ezek hangulatából hoztunk képes
beszámolót! Jó pihenést és kellemes nyarat
kívánunk mindenkinek! :)

Egyesületünk szeptembertől ismét várja szakosztályaiba
gyerekek és felnőttek jelentkezését:
- ATLÉTIKA
- ASZTALITENISZ
- JUDO
- KERÉKPÁR

- KÉZILABDA
- KOSÁRLABDA
- LABDARÚGÁS

- MODERN TÁNCOK
- RÖPLABDA
- TENISZ
- TERMÉSZETJÁRÁS

További információ: iroda@fotsportegyesulet.hu, www.fotsportegyesulet.hu
Kapitány Zoltán: 06/20 932 0655
FSE Fóti Hirnök A4.indd 1

11

2021. 07. 02. 10:12:16

hírek
Július közepéig megtekinthető
a Szent Korona vándorkiállítás Fóton
Elkészült a Szent Korona vándorkiállítás installációja az Óvodakertben. A Szent Korona installációhoz az építést követően ellátogatott Dr. Vass György polgármester és Bíró Zoltán alpolgármester is. A vándorkiállítást az
előzetes tervek szerint július 15-éig minden érdeklődő időkorlátozás nélkül megtekintheti az Óvodakertben.

Anyakönyvi hírek
Születtek:

Házasságot kötöttek:
05.21. Sallai Norbert és Lengyel Gabriella
06.04. Nagy Norbert Noel
06.04. Horváth Dániel és Veress Anna Lujza
06.06. Vittek Áron Gyula
06.04. Kovács Krisztián és Sipos Cintia
06.08. Bányász Alíz
06.05.	Kövesdi András Sándor
06.12. Szentesi Szofi
és Dömök Vivien Izabella
06.05.	Kosztolányi
Gábor Áron
06.14.	Garamvölgyi Nimród
és Hegedűs Viktória
Torda
06.11. Túri Ervin és Domonkos Vivien Katalin
06.17. Bíró Júlia
06.11. Oláh Attila Sándor és Gubik Henrietta
06.22. Lengyel Mirabella
06.18.	Schreiber Csaba Gyula
és Kolozsi Gabriella
06.18. Gráf Mihály és Szabó Veronika
06.18. Janovics Zoltán és Sárközi Alexandra
06.20. Kincs Ádám és Balogh Éva
06.25. Gulyás Sándor és Szabó Orsolya

Elhunytak:
Gál János
88 év
Magonyi Ferenc Róbert 62 év
Balázsi Lászlóné
78 év
Bartos András
80 év
Haskó lstván
68 év
Szásznádasy Tiborné 82 év
Szabó István
84 év
Juhász Tiborné
55 év
Bánházi Ferencné
97 év
Könczöl Jánosné
92 év
Varga Zsuzsanna
87 év
Csaba Lajosné
61 év
Lakatos Bertalan
82 év

KÖSZÖNETNYÍLVÁNÍTÁS
Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik édesanyám, nagymamánk Gável Jánosné temetésén megjelentek, sírján a megemlékezés virágait, koszorúit elhelyezték.
Vigasztalást nyújtott számunkra Csehátiné Szabó Izabella evangélikus lelkész igehirdetése, az énekes szolgálatot teljesítők együttérzése.
Végül szeretnénk megköszönni a Fóti Közszolgáltató Kft. kegyeleti szolgálatának a munkáját. A kegyeleti szolgálat minden dolgozója – átérezve gyászunkat – intézte az ügyviteli feladatokat, a szertartást szakszerűen
szervezte és bonyolította.
Köszönet érte.
Szatmári Lajosné és családja

12

közérdekű
A Fóti Zeneiskolában 2021. június 21. és 25. között rendeztük meg
a Zenei tábort, a Napközi Erzsébet-tábor keretén belül
A gyermekek megtekintették a Fóti Szeplőtelen Fogantatás Templomot, minden nap részt vettek kórus-foglalkozáson, volt hangszerbemutató, kézműves foglalkozás-sorozat, néptánc és sok-sok muzsikálás.
A táborzáró koncertet a Vörösmarty Művelődési Házban tartottuk pénteken, mely méltó lezárása volt a hét
eseményeinek.
Köszönjük a Casa Étterem & Pizzéria (Fót), Öregfalu Fagyizó (Fót) segítőkészségét és a finom ízeket!
Illés Erika intézményvezető
Fotó-kollázs: Székely Lilla

Újabb online játékra hívjuk Fótot
A fótiak játékos kedvén kapva - a sikeres Helytörténeti vetélkedő
után - júniusban újabb online játékkal jelentkezett a Vörösmarty
Művelődési Ház.
Itt a nyár, a jó idő. A tél végén, tavasz elején megjelent kerti naplóban
számos tippet, ötletet és hasznos információt osztottunk meg olvasóinkkal a kertészkedésről, annak jótékony hatásairól és előnyeiről.
Számomra már a cikkek megírása is olyannyira motiváló volt,
hogy a legkisebb lányommal veteményessé varázsoltuk otthon a teraszt. Kilencféle paradicsom, valamint kukorica, borsó, retek, sárgarépa, eper bontogatja virágait, leveleit, sőt a borsó már a terméseit
is, a kedvenc fűszernövényeink (borsmenta, oregánó, bazsalikom),
és egy kis méhlegelő virít különféle virágokkal (árvácska, ibolya,
őszirózsa, napraforgó, estike, oroszlánszáj, muskátli) odakint. Fantasztikus élmény! Épp úgy szeretünk kertészkedni, mint játszani.
A következő játék a Művelődési Ház blogján (www.vmh.hu), a
kerthez, a kertészkedéshez és a kerti napló sorozatban megjelent
cikkekhez kapcsolódik, 2021. június 28-án, hétfőn pedig megjelennek a kvíz kérdései is. A helyes megfejtők között kertészkedéssel kapcsolatos nyereményeket sorsolunk ki. Játékra fel!
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Konténert vár?
| Így intézheti el szabályosan!

A korábbi lapszámainkban megjelent közterületes
cikkeinkből kiderült, hogy városunk lakossága – beleértve magamat is – nem ismeri a konténer közterületen történő elhelyezésének a menetét. Pedig érdemes
erre figyelnünk, mert minimális közterületfoglalási
díj ellenében nyugodtan végezhetjük az eltervezett
munkát.

zésre. Ezt követően a Város Adóosztályától kell kérnünk
egy nullás igazolást, amelynél kizárólag a Fót városa felé
fennálló tartozást (például építményadó vagy gépjárműadó) nézik. Amikor ezek hibátlanul megvannak, befizetjük, vagy átutaljuk a közterületfoglalás díját, és akkor
elindul a háttérben a folyamat, amiről mi igazából semmit nem érzékelünk.

A nyári időszak az átalakítások, az építések időszaka. Talán ilyenkor kerül a legtöbb konténer a közterületekre.
Azonban az nem úgy van, hogy fogom magam, és a házam előtt lévő közterületre lerakatom a konténert, aztán
a konténeres napokkal – egy héttel – később azt majd elviszi és kész. Mint minden településen, Fóton is rendelet
szabályozza ennek a mentét.

A folyamat
Amikor a fentiek megvannak, az önkormányzatnál az
ügyintéző lekéri a tulajdonlapot és a hozzá tartozó térképet, hogy az a terület, amire az engedély kérés vonatkozik,
valóban önkormányzati tulajdonban van-e? Az esetek
többségében ez rendben szokott lenni. Ezt követően az
ügyintéző kimegy a helyszínre és ellenőrzi, hogy a kihelyezés nem jelent-e veszélyt a közlekedésre, vagy bármi
másra (például a szomszéd villanyvezetékére, stb.), esetleg akadályozza-e a szomszédot a saját házának a megközelítésében. A helyszínen a tapasztaltakról az ügyintéző
jegyzőkönyvet készít és annak ismeretében, ha minden
rendben van, kiadja a területfoglalási engedélyt.
Amikor a város közterület-felügyelői munkájuk során
konténert látnak, telefonon lekérik az adatokat, és azonnal kiderül, hogy az adott konténer engedéllyel, vagy engedély nélkül áll-e a közterületen. A közterületfoglalási
díj építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag, törmelék, konténer esetén 228 Ft/m2/hónap, de minimum
2 000,-Ft/nap. Mivel csak pár napról – tehát pár ezer
forintról – van szó, érdemesebb a szabályokat betartani,
mint idegeskedni.

Miért kell a rendelet?

Mielőtt bárkiben felmerülne, nem azért, hogy az önkormányzat pénzt szedjen a lakosságtól. A konténerek
kihelyezésével kapcsolatban bizony a városnak komoly
feladatai vannak. Nézzük tehát a folyamatot.
Kezdjük azzal, hogy a konténer kihelyezésének az engedélykérését legalább 5 munkanappal a konténer kirakása előtt el kell kezdenünk. Mivel általában a konténert
tervezett időpontban kérjük, ez nem lehet probléma.
Ugyan mi azt hisszük, az engedély csak egy „bürokratikus
papír”, valójában nem így van. Amikor az önkormányzathoz befut a kérésünk, ki kell töltenünk egy nyomtatványt.
Ezen meg kell adnunk az adatainkat, illetve leírnunk,
hogy hová és mennyi időre kérünk engedélyt a kihelye-

Már működik a jelzőlámpa a Béke utca – Németh Kálmán út kereszteződésében
Fóton a Béke utca–Németh Kálmán út kereszteződésébe tervezett
3 lencsés jelzőlámpás csomópont kivitelezése a végéhez közeledik.
A gyalogátkelőhellyel is rendelkező csomópont helyszíni kivitelezési munkái befejeződtek, a forgalomirányító jelzőberendezések
kiépítése megtörtént, a közút és a járda csatlakozásai kialakításra kerültek és a szükséges közúti jelek felfestése is megtörtént. A
csomópont üzemetetéséhez szükséges megállapodás megkötése
folyik jelenleg a Németh Kálmán utca közútjának kezelőjével, a
Magyar Közút Nonprofit Zrt-vel. Jelenleg próbaüzem keretében
működik a kereszteződés, melyre vonatkozóan lakossági bejelentés nem érkezett Fót Város Önkormányzatához.
Remélhetően betölti régen várt funkcióját a bruttó 43.561.000
Ft-ból, megvalósult beruházás, és a sokak által használt kereszteződés biztonságos átkelésre nyújt lehetőséget az arra közlekedők számára.
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közérdekű
Nyári munkák a közterületen
Tisztelt Fóti Lakosok!

• A közterületben lévő árkok, nyitott csatornák, folyókák, átereszek tisztántartása, a csapadékvíz
akadálytalan elfolyásának biztosítása – az ingatlan
előtti szakaszra terjedően. A burkolt árok tisztántartásáról, továbbá a lakosság által kirakott hordalék
elszállításáról a Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft.
gondoskodik.

A közterület mindannyiunké, vagyis kizárólagosan egyikünk sem birtokolja. Mindenkori állapota, igénybevételének kultúrája befolyásolja életünk minőségét, közérzetünket. Önkormányzatunk sokat tesz azért, hogy
közterületeink virágosak, zöldek, tiszták és gondozottak
legyenek. Törvények, rendeletek szabályozzák a közterületekkel kapcsolatban az érintett polgárok jogait és kötelezettségeit. A tapasztalatok szerint vannak, akik nem
ismerik az elvárt magatartási normákat, mások – önző
módon – tudatosan szegik meg azokat. A közterületek
és a közös célokat szolgáló vagyon (közvagyon) állapotának megőrzése nem csak rendőrségi, hatósági feladat,
hanem mindannyiunké, minden fóti lakosé is!

A közösségi együttélés alapvető szabályairól és
ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló
24/2019. (VI.20.) önkormányzati rendelete szerint:
3. § (1) A közösségi együttélés szabályát megsértő személlyel szemben:
a) természetes személy esetén ötezer forinttól kétszázezer forintig,
b) jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet esetén kétmillió forintig terjedő közigazgatási bírság szabható ki.
7. § (1) Aki a települési környezet védelméről szóló önkormányzati rendeletben foglaltakat megszegi, az a
közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartást követ el.

Az élhető lakókörnyezet megtartása és a járdán közlekedő gyalogosok biztonsága érdekében az ingatlan
(lakóingatlan, üzlet) tulajdonosának, használójának feladata (a települési környezet védelméről szóló
43/2016. (X.27.) önkormányzati rendelet 5. § szerint):
• Az ingatlan előtti járda takarítása, a járdán növő gaz
kiírtása (különösen a fű szükség szerinti nyírása, károsítók elleni növényvédelem).
• Az ingatlanról a közterületre kinyúló ágak visszavágása, továbbá az ingatlan előtti (sarokingatlan esetén mindkét közterületet érintő oldalon) fák és bokrok megfelelő nyesése oly módon, hogy a gyalogos
közlekedést és a forgalombiztonsághoz szükséges
kilátást ne zavarja (bokor a saroktól 50 m-en belül
50 cm magas, a fa 2,2 m-re feltisztítva).

Fót Város belterületén az ellenőrzést/visszaellenőrzést a Közterület-felügyelők végzik.
Köszönjük, hogy munkájával Ön is hozzájárul ahhoz,
hogy városunk szebb és rendezettebb legyen.
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal

A Fóton debütáló HelloParks - a Futureal-csoport ipari és logisztikai ingatlanfejlesztő cége a Fóti Római Katolikus
Templomért Alapítványt egy professzionális fűgyűjtő traktor beszerzéséhez segítette hozzá.
A HelloParks Fót megvalósulásával az
ország egyik legnagyobb környezettudatos
és energiatakarékos megaparkja jön létre
Budapest keleti vonzáskörzetében, ahol a
modern kialakítású létesítmények mellett
a kikapcsolódást segítő szabadidős- és közösségi szolgáltatások is megtalálhatóak
lesznek. A beruházó HelloParks a híres Fóti
Műemlék
együttes parkgondozási munkáinak a megkönnyítésére vonatkozóan
is meghallotta a közösség kérését. Nagy

örömmel vette át Sebők Sándor Plébános
a cégcsoport felajánlását, amely hozzájárult
ahhoz, hogy Virágvasárnap a Műemlékegyüttes teljes területe felvirágozott pompájában még szebben érvényesüljön.
A HelloParks Fót elnevezésű fejlesztés
első ütemében egy több mint 45 ezer négyzetméteres raktárépületet adnak át, ami a
tervek szerint 2021 év végére készülhet el.
A telken összesen 330 ezer négyzetméternyi raktár- és ipari terület kialakítására van
lehetőség és közel 2000 új munkahely jön
létre, amely a fóti polgárok agglomerációban
történő elhelyezkedését is lehetővé teszi.
Ezúton fejezzük ki köszönetünket a
HelloParks csapatának a támogatásért és
a gyors segítségért!
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házi kedvencek
Kutyanevelési tippek | Zelena Gergőné

Kutya meleg

Nyáron rengeteg szabadtéri program közül választhatunk és már alig várjuk, hogy kimozdulhassunk.
Ilyenkor szívesebben foglalkozunk a kutyánkkal és
szeretnénk, ha ő is részt vehetne a programjainkban.
A kérdés az, hogy hová vigyük? A kutyákat egyre
szívesebben látják rendezvényeken, boltokban vagy
akár az éttermek kerti asztalainál, és számos helyen
gondoskodnak az itatásukról is. Így kellemes családi programokat tudunk velük együtt megélni. A
kutyás rendezvények ma már felkészültek a kutyák
igényeire, és árnyékos helyet választanak az esemény
lebonyolítására. Emellett kedvencünkkel a túrák is
remek kikapcsolódási lehetőségek számunkra. Ha
túrázni megyünk erdei útvonalakat keressünk, patakok mentén a legkellemesebb egy kutyás séta, hiszen
kutyusunk bármikor lehűtheti magát a hűs vízben.
A legideálisabb napszak a kora reggel vagy késő délután, amikor egyikünknek sincs túl meleg. Vízparti
kikapcsolódásra keressünk kutyás strandot, ahol a
kutyák önfeledten játszhatnak társaikkal. Fóton horgász tavaink kialakítása és funkciója erre nem alkalmas, éppen ezért kutyát bevinni a tavak területére
tilos. A Duna mentén azonban számos kutyás strand
található!

nyékban megpihenni, mert folyamatosan mozgásban vagyunk. Ugyanakkor a bámészkodó tömegben
ráléphetnek a kutyánk lábára vagy meglökhetik,
ami szintén nem pozitív élmény a számára.

Mit ne tegyünk?

A kutyát felügyelet nélkül soha ne hagyjuk a kocsiban!
A nagy kánikulában az autónk hamar felforrósodik és
így lihegéssel sem tudja magát hűteni kedvencünk. Az
sem segítség, ha az ablakot lehúzva hagyjuk, különösen, ha a napon parkolunk. Figyeljünk arra is, hogy a
fa árnyéka a nap mozgásával változni fog, így az autónk túlmelegedhet, ezért nem tanácsos kutyusunkat
hosszabb időre az autóban hagynunk. A napon hamar
felforrósodik a talaj is, amit mi cipőben nem érzünk,
de kedvencünk talpát bizony megégeti.

Mit tegyünk, ha meg van a baj?

Ha baj történik, és hőgutát kap a kutya, azonnal vigyük árnyékba és hűtsük le vízzel vagy vizes törölközővel. Ilyenkor a kutya szervezete sokkot kap. Tehát
vigyük állatorvoshoz minél hamarabb, mert soron kívüli ellátásra szorulhat. Nagyon fontos, hogy mindig
legyen nálunk víz és itatásra tál kutyusunknak! A kutyánk nyakörvén legyen rajta a telefonszámunk, arra
az esetre, ha bármilyen okból elveszítenénk őt. És még
valami: ne feledjük, ha túrázni megyünk, a kullancs
elleni védelemről is gondoskodnunk kell!

Hova ne vigyük?

A hangos koncertek például ijesztők lehetnek a kutyáknak, ijedtünkben kitéphetik a kezünkből a pórázt és elrohanhatnak. Nagy eséllyel kedvencünk
nem élvezi a hangos zenét. Nem jók a túl zsúfolt vásárok sem, ahol nagy tömeg fordul meg. Emellett a
nagy melegben lehetősége sincs kedvencünknek ár-
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Hétköznapi aranynapok ősztől
Érvényesség: október 01. – december 22.

Kivéve péntek, szombat éjszaka és a kiemelt ünnepi időszakok.

Nyári pihenés egész héten

Érvényesség: június 01. – szeptember 30.
A csomag tartalma:
Szállás, svédasztalos reggelivel, svédasztalos vacsorával
Ajándék: Személyenként 1 db kezelés a Hotel
gyógyászati részlegében
Külső-belső gyógyvizes medence /100% gyógyvízzel
feltöltve/, úszómedence, gyerekmedence, szauna,
sókamra, infrakabin.
Fürdőköntös
Napi egy kancsó lúgosított egészségvíz
Wifi, zárt parkoló
Hajnal szárny: 68 000,-Ft/fő/5éj, 78 000,-Ft/fő/6éj
Kikelet szárny: 73 000,-Ft/fő/5éj, 84 000,-Ft/fő/6éj

5 nap / 4 éjszaka
A csomag tartalma:
Szállás, svédasztalos reggelivel, svédasztalos vacsora
Ajándék: Személyenként 1 db kezelés a Hotel
gyógyászati részlegében
Külső-belső gyógyvizes medence /100% gyógyvízzel
feltöltve/, úszómedence, gyerekmedence, szauna,
sókamra, infrakabin.
Fürdőköntös
Napi egy kancsó lúgosított egészségvíz
Wifi, zárt parkoló
Hajnal szárny: 48 000,-Ft/1 fő/4 éj
Kikelet szárny: 50 000,-Ft/1 fő/4 éj

HAJNAL HOTEL MEZŐKÖVESD***

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

Street Fót kisbüfé Fót központjában
Kedves Vendégeink!

A 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

közérdekű
Június 30-án átadták Fót város díjait
a Vörösmarty Művelődési Házban
Június végén ünnepélyes díjátadás rendeztek a
Vörösmarty Művelődési Házban. A díjátadás alkalmából a HADART színház művészei adtak rövid zenés táncos műsort Háda János vezetésével.
A díjakat és az okleveleket Dr. Vass György polgármester, Bíró Zoltán alpolgármester és Lévai
Sándorné, a Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bizottság elnöke adták át.

Díjazottak:
Magas szakmai tudásuk és lelkiismeretes munkájuk elismeréseként Fót Egészségügyéért díjat kapott Dr. Tóth Szilvia és Dr. Szép Imre.
Fót Kultúrájáért díjat kapott Borka Zsolt és a Fóti Közművelődési Közgyűjteményi Központ munkatársai.
Fót Város Önkormányzata az Emberséggel Fótért
díjat Tóthné Szöllősi Szilviának adományozta.
Fót Város Önkormányzata az év Közszolgálati tisztviselője díjat Márkosné Dénes Ellának adományozta.
Fót Város Önkormányzata az év Vállalkozója díjat a
Multicash Könyvelő Kft-nek adományozta.
Fót Város Önkormányzata az Év Sportolója díjat a
18 év feletti kategóriában Halászy Gábornak adományozta.
Fót Város Önkormányzata az Év Sportolója díjat
a 14 és 18 év közötti kategóriában Matkó Rékának
adományozta.
Fót Város Önkormányzata az Év Sportolója díjat a 14
év alatti kategóriában Tóth Dávidnak adományozta.
Fót Város Önkormányzata elismerő oklevelet adományozott Gilicza Pálnénak, a Fóti Települési Értéktár bizottságának és Winczheim Tibornak.

Amint Dr. Vass György polgármester az átadáson
fogalmazott: „Olyan polgárokat tüntetünk ma ki,
akik munkájukkal hozzájárultak közösségünk sikeréhez, lelki gazdagodásához, akik tetteikkel, támogatásukkal példát mutatnak mindannyiunknak.”
A polgármester hangsúlyozta, hogy „a kitüntetés,
az elismerés, egyfajta értékrendformálás. A társadalom, a közösség értékrendjének formálása, ami
az önök életművének, az önök munkájának a gyümölcse lehet, egyben felelősség is. Azért felelősség,
mert miután valaki egy ilyen elismerést kap, méltán tekintenek rá példaképként. Aki ezen a napon
kitüntetést kap, érezheti, sőt éreznie kell, hogy ott
küzd, ahol a legtöbbet tud elérni, ahová odaállította
a Gondviselés.”

A díjazottak és a város vezetői a díjátadó ünnepségen
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közérdekű

Dr. Tóth Szilvia

Dr. Szép Imre

Tóthné Szőllősi Szilvia

Borka Zsolt

Márkosné Dénes Ella

Multichas Könyvelő Kft.

Halászi Gábor

Tóth Dávid

Gilica Pálné

Winczheim Tibor
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megemlékezés
Megemlékezés és koszorúzás
a Szatmári békekötés tiszteletére
A Szatmári békekötés 310. évfordulójának megemlékezését áprilisban a COVID járvány megakadályozta. Ezt pótolták városunk vezetői és
képviselői. A vírus okozta késlekedés miatt a megemlékezés egyben méltó előzménye gróf nagykárolyi Károlyi László gróf úr 90. születésnapjának
is, mivel a békét a gróf úr családjának egyik jeles
őse, gróf nagykárolyi Károlyi Sándor kötötte a
császári hadak vezérével, Pálffy Jánossal. A békekötéssel és a Károlyi családdal kapcsolatos helyszíneken Dr. Vass György polgármester és Bíró
Zoltán alpolgármester helyezte el a város nevében
a megemlékezés koszorúit.
A szatmári békekötéssel kapcsolatban évtizedek óta
téves tájékoztatást kaptunk az iskolai tanulmánya-

inkban. Ez a békekötés volt talán az egyetlen a magyar történelemben, amely során valójában a magyar
– kuruc – sereg a Rákóczi szabadságharc lezárásaként nem letette a fegyvert, hanem egyenrangú félként békét kötött az osztrák sereggel. Ezt igazolja az
is, hogy a majtényi síkon a kuruc sereg a mai emlékmű területén letűzte a zászlóit, és teljes amnesztiát
kapva, a fegyvereit megtartva, rendezett egységekben, énekelve elhagyta a békekötés helyszínét. Külön
érdekessége a békének, hogy a mindkét sereget magyar tábornok vezette, és mindkét sereg főtisztjei is
többségében magyarok voltak.
A koszorúzásra és a megemlékezésre Erdélyben
három helyszínen, Nagykárolyban, a szatmári emlékműnél és Kaplonyban került sor. Az eseményt
Vastag András a Veresegyház Katonai Hagyo-

Koszorúzás a Károlyi szobornál, Simon Tamás, Dr. Vass György, Bíró Zoltán és Pásztor Béla
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megemlékezés

Koszorúzás és díszőrség a nagykárolyi Károlyi kastélynál

mányőrző Egyesület elnöke és Molnár Krisztina
helytörténész, a Fóti Értéktárbizottság tagja szervezték. Fótról és Veresegyházról egy-egy busz szállította a résztvevőket.
Az út első állomása a Károlyi család ősi birtoka, Nagykároly volt. A nagykárolyi Károlyi kastély és a volt Arany
szarvas fogadó – amely ma városháza - megtekintését
követően a fótiak képviseletében Dr. Vass György Fót
polgármestere és Bíró Zoltán alpolgármester koszorút
helyeztek el a szatmári békét megkötő kuruc tábornok,
gróf nagykárolyi Károlyi Sándor szobránál. A szobor
mellett a kuruc sereg egyenruhájában díszőrséget álltak
Vastag András vezetésével a Katonai Hagyományőrző
Egyesület tagjai, és koszorút helyezett el a szobornál a
Veresegyház önkormányzata is.
A majtényi síkon talán méltatlanul egyszerű emlékmű őrzi a 310 évvel ezelőtti békekötés emlékét. A
megemlékezés koszorúit Fót városa nevében Dr. Vass
György polgármester és Bíró Zoltán alpolgármester
helyezték el az emlékműnél.
Az út harmadik állomása a kaplonyi templom volt,
amely a fóti Szeplőtelem Fogantatás templomának
testvértemploma. A testvéri kapcsolatokon kívül
még két dolog összeköti a két templomot. Az egyik,
hogy mindkét templomot a Károlyi csalás építtette, a másik pedig, hogy mindkettőt a híres építész
Ybl Miklós építette. Ez utóbbi a kaplonyi templomra annyiban igaz, hogy a templom egy földrengést
követően majdnem teljesen elpusztult, és a Károlyi
család Ybl Miklóst kérte fel a templom helyreállítására. A kaplonyi templom egyben a Károlyi család
temetkezési helye is. A megemlékezés végeztével az
út résztvevői a tárogató kísérete mellett elénekelték
a Himnuszt.

Koszorúzás a fóti Károlyi kastélynál

Koszorúzás a kaplonyi altemplomban

Koszorúzás a majtényi síkon lévő emlékműnél
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esemény
90. születésnapját ünnepelte
gróf nagykárolyi Károlyi László
Dr. Vass György polgármester Fót városa nevében
köszöntötte a 90 éves gróf nagykárolyi Károlyi
Lászlót. Az esemény egyik szervezője Molnár Krisztina helytörténész, a Fóti Károlyiak Alapítvány kuratóriumi tagja volt.
Tisztelt Gróf úr, tisztelt Grófnő, tisztelt Kanonok úr,
kedves Vendégeink, a Hagyományőrzők és a Fótiak!
Fót életében a mai nap nagy esemény. Történelmi emlékezés és ünnepnap!
A magyar történelem során a település története és
a Károlyi család gyökerei időben a honfoglalásig vis�szanyúlnak.
Fót a hun, avar és a magyar birodalmak központjában, Pesthez, Óbudához, Visegrádhoz közel fekvő
település, a fennmaradt Árpádkori templomromok
bizonyítják, hogy a keresztény magyar államtól számíthatjuk korát.
A Károlyi család ősi nemesi család, a honfoglaló
Kond vezér fiától, a Kaplon nemzetségből származik.
Útja a szatmári Kaplonyból Zemplénen és a Felvidéken át Fótig vezetett. Birtokaikon várak, kastélyok,
templomok épültek, a Károlyi család tagjai jelentős,
ország építő szerepet töltöttek be a magyar nemzet
politikai, katonai, gazdasági és kulturális életében.
A mai napon a Károlyi család három kiváló szabadságharcosát ünnepeljük, a kuruc hadvezér Károlyi
Sándort, a huszár ezredes Károlyi Istvánt és a 90.
születésnapját betöltő leszármazottat, gróf Károlyi
Lászlót. Mindhárman a történelmi – politikai körülmények függvényében próbáltak helytállni, küzdeni a
nemzet fennmaradásáért, a magyarságért.
Károlyi Sándor kurucgenerális éppen 310 éve írta alá
a Rákóczi szabadságharcot lezáró Szatmári békét. Nem
tehetett mást, mert a császári haderőkkel és labancokkal
szemben legyengült kuruc seregekhez nem érkezett külföldi segítség. Hozzáteszem, akkor sem! Rákóczi hiába bízott Nagy Péter cár katonai segítségében, illetve az európai
nagyhatalmak részvételével lezáruló spanyol örökösödési
háború békekonferenciájában, ahol esetleg Magyarország
ügye is napirendre került volna, nem így történt.
A majtényi fegyverletétellel Károlyi Sándor nehéz
terhet vállalt, azonban komoly szerepe volt abban,
hogy a török korban, a felszabadító háborúk során és
a szabadságharc alatt átélt mérhetetlen szenvedés és
nélkülözés után Magyarország végre gyarapodásnak

indulhatott úgy, hogy viszonylagos függetlensége is
fennmaradt. Tisztelettel emlékezünk a Rákóczi szabadságharcban résztvevő tizennégy fóti kurucról is.
A Károlyi család másik kiemelkedő szabadságharcosa
gróf Károlyi István, templomunk építtetője, Fót felvirágoztatója szintén a nemzet függetlenségéért vállalt küzdelmet a Habsburg császársággal szemben. A magyar nemesek körében elsőként szabadította fel a jobbágyságot.
Megszervezte Fóton a nemzetőrséget. 1800 fős lovascsapatot állított fel saját anyagi forrásból, mely a 16. Károlyi huszárezred nevet viselte. Fiaival és több mint száz
fóti fiatallal harcolt, míg 1849. februárjában a császáriak elfogták, s a világosi fegyverletétel után majdnem az
aradi vértanuk sorsára jutott. Végül két év várfogságra és
150.000 pengő megfizetésére ítélték. A szabadságharc elbukott a cári csapatok behívása, s az óriási túlerő okán.
A kiegyezést követően Károlyi István gróf óriási szerepet
töltött be az ország talpra állításában, a nemzeti intézmények létrehozásában. Háromszor töltötte be Pest megye
főispáni tisztségét, majoros gazdákat képző iskolát létesített, fejlesztette a lótenyésztést, az Magyar Tudományos Akadémia igazgatási tagja, a Pest Megyei Gazdasági
Egyesület elnöke, a Szent István Társulat és a Magyar Írói
Segélyegylet alapító elnöke. IX. Pius pápa a mélyen vallásos Károlyi Istvánt személyesen ismerte, tisztelete jeléül
választotta a templom védőszentjének Szent Istvánt.
Erzsébet királyné, „Sissy” is gyakran átlovagolt Gödöllőről Fótra, nagyra becsülte a magyar főurat.
A harmadik Károlyi szabadságharcos a közünk élő
Gróf úr, nagykárolyi Károlyi László, Károlyi István
ükunokája. Több, mint 25 éve, a rendszerváltás után
pár évvel döntött úgy, hogy hazatér feleségével és itthon
próbál segíteni hazájának. Célul tűzte ki a fóti Károlyiak
kulturális örökségének megőrzését a jövő nemzedéke
számára. Bizony a történelmi családok köréből kevesen
döntöttek így. Túl nagy volt az a trauma, amely a családokat menekülésre kényszerítette, a bebörtönzések,
kényszermunkák, kisemmizések, otthonaik kifosztása,
kulturális értékeik tönkretétele, a száműzetés. De a világot bejáró Károlyi László hazajött Fótra, volt otthonába.
Köszönjük Gróf úrnak és Erzsébet asszonynak, hogy
nemesi értékrendjükkel, örök optimizmusukkal, kedves humorukkal, hitükkel példát mutatnak nekünk.
Ők sohasem adják fel!
Fót Város Önkormányzata nevében Isten éltesse
Gróf urat 90. születésnapján! Maradjon sokáig közöttünk erőben, egészségben!
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Gróf nagykárolyi Károlyi László és Erzsébet asszony hintón
érkezett a Szeplőtelen fogantatás templomába

Dr. Vass György születésnapi köszöntőbeszéde

A templomban Sándor és Károlyi huszáregyenruhás
hagyományőrzők álltak díszőrséget

Dr. Vass György átadja Orbán Viktor miniszterelnök által
adományozott díszoklevelet

A Szeplőtelen fogantatás templomban az ünnepi
szent misén állami és városi vezetők is részt vettek.
Jelen volt Fülöp Attila az EMMI államtitkára, Dr.
Vass György Fót polgármestere és Bíró Zoltán alpolgármester, Pásztor Béla Veresegyház polgármestere
és Tuzson Bence képviseletében Simon Tamás.

egyesület harmadik csoportja pedig a gróf úr ősére,
gróf Károlyi Sándorra, a majtényi békét aláíró kuruc
generálisra emlékezve, a kuruc sereg egyenruhájában
állt díszőrséget és kísérte a gróf urat.

Ünnepi szentmise keretében köszöntötték a 90. születésnapját ünneplő
gróf nagykárolyi Károlyi Lászlót

A szentmisén zsúfolásig megteltek a padsorok. A
templomon kívül és a templomban is díszőrséget álltak a Veresegyház Katonai Hagyományőrző Egyesület
tagjai, akik két huszár egység, a kék egyenruhás Károlyi huszárok és a zöld egyenruhás Sándor huszárok uniformisában álltak díszsorfalat a gróf úrnak. Az

Az ünnepi alkalmon 90. születésnapja alkalmából
köszöntötte gróf nagykárolyi Károlyi Lászlót városunk
polgármestere. Dr. Vass György elsőként Orbán Viktor miniszterelnök nevében 90. születésnapját méltatva miniszterelnöki emléklapot adott át a gróf úrnak.
Ezt követően Fót Város nevében egy személyesebb
ajándékkal is kedveskedett, amely a gróf úr hobbijához, a pipázáshoz kapcsolódik. Különleges ajándékot
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Kurucok díszőrsége a templomban

Huszárok díszőrsége a templomban

hoztak a Károlyi István Gyerekközpont képviselői is.
A születésnapi ajándékként átadott festmény a Károlyi kastélyt ábrázolja, melyet a gyerekek a saját ujjlenyomataikkal készítettek. A köszöntések sorát a fóti
Szeplőtelen fogantatás templom plébános kanonoka,
Sebők Sándor atya zárta. Sándor atya Ferenc pápa
őszentsége bekeretezett pápai áldását és Ferenc pápa
jókívánságait adta át a gróf úrnak. A szent mise végén
a jelenlévők elénekelték a Himnuszt.

Születésnapi koszorúzás

Sebők Sándor plébános kanonok a pápai áldással

Ezzel azonban még nem ért véget az esemény, mert
a templomból az Óvodakertben lévő Károlyi szoborhoz mentek a résztvevők, ahol Dr. Vass György polgármester, Bíró Zoltán alpolgármester, Pásztor Béla
Veresegyház polgármestere és Simon Tamás helyezett
el koszorút gróf Károlyi István szobánál.
Ezt követően a Hagyományőrző Egyesület dísz
egyenruhás tagjainak vezetésével az egybegyűltek a
Kastély parkba vonultak, ahol városunk vezetői koszorút helyeztek el a kastély falánál gróf Károlyi István
domborművénél.

Ünnepi műsor dedikálással

Gróf nagykárolyi Károlyi László dedikálja a róla szóló
könyvet Balogh Dávidnak, a Németh Kámán Emlékház
igazgatójának

Az ünnepi alkalom városunk önkormányzatának
szervezésében színes műsorral fejeződött be. Az eseményen színvonalas produkciókkal szórakoztatta a
jelenlévőket a mogyoródi Karikás Néptáncegyüttes, a
Héttorony Hangászok együttese és Vesztergám Miklós tárogatóművész és író.
A Kastély előtti rendezvényen idős kora ellenére a
gróf úr is részt vett, aki több jelenlévőnek is dedikálta az életéről szóló, nemrégen megjelent könyvet. Az
eseményen az akkori előírások betartása miatt sajnos
csak limitált létszámban vehettek részt az érdeklődők.
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Balogh Dávid |

A Fóti Jószív Egyesület története 2. rész
1925-1927 között a főváros környékének legjelentősebb adakozási ünnepségei közé sorolja a Fóti Jószív
Egyesület által szervezett karácsonyi
jótékonykodásokat. Így nem meglepő, hogy Mandák Mária fáradhatatlan áldozatkészségét elismerve
1927-ben a 30. jubileumi felruházási ünnepség alkalmával az egyesület
ezüst koszorúval ajándékozta meg
védnöknőjét.1 A díjat végül egy 10
tagú bizottság adta át Budapesten a
Szt. Gellért Szállóban, hiszen ekkoriban a védnöknő betegeskedett. A
megtisztelő, értékes ajándékot karácsony másnapján díszes ebéd keretein belül nyújtották át neki.2
E nagyszabású karácsonyi adakozás mellett az egyesület igyekezett
támogatni helyi rendezvényeket is,
pl.: az 1913-ban „a nagyvendéglőben”
rendezett kabaré esten is felülfizetett
az egyesület, hogy ezzel is támogassa az est szervezőjét, a fóti dalárdát.
Mindamellett saját rendezvényeikkel
is valamilyen nemes ügy mellé álltak
és jótékonykodtak. 1926. májusában
áldozócsütörtökön a főváros környékének egyik legjelentősebb tavaszi mulatságát szervezték meg Fóton. Az est fénypontja „a gyönyörűen
megrendezett kerti tűzijáték” volt.3 A
majálisból befolyó összeget – mely
az előzetes várakozásokat is felülmúlta – hadirokkantak és szegények
megsegítésére fordították. 1932-ben
a belügyminiszter a jótékonyság terén harminc éven át kifejtett önzetlen munkásságáért dicsérő oklevéllel
tüntette ki Mandák Máriát.
Az évtizedek során az egyesületi
tagok változtak, de szerencsére az
1930-as évek végéről megmaradt
egy csoportkép a vezetőségi tagokról, akiknek az összetétele vallási és
társadalmi szempontból is hetero1
2
3
4

A Fóti Jószív Egyesület vezetősége, 1930-as évek második fele

gén volt. A fényképeket és a tablót
Sztahulyák Frigyes készítette, akinek műterme Újpesten az Árpád
út 62. szám alatt volt. A tablóképet
megfigyelve láthatjuk, hogy milyen
egyedi és az egyesület munkáját jól
kifejező feliratokból, formákból áll.
Minden vezetőségi tag mellképe egy
szív alakú mezőben helyezkedik el. A
szívek helyét és méretét az egyesületben betöltött szerepük határozza
meg. Minden vezetőségi tag neve és
titulusa is olvasható a tablóképen. A
mellképeket kétoldalt burjánzó növényindák díszítik, melyek virágai
több esetben szív alakban végződnek. Felül az egyesület neve, alul
pedig jelmondatuk olvasható: „Segítsünk a szegényeken és árvákon.”
A képeket és a neveket megfigyelve
megállapíthatjuk, hogy a község vezetőiből, iparosokból, kereskedőkből, értelmiségiekből, gazdákból,
vagyis a fóti társadalmi élet meghatározó személyeiből állt az egyesület.
Középen felül a legnagyobb képen
Mandák Mária védnöknő, alapító tag
látható. Az egyesület elnöke id. Szőri

Budapesti Hírlap, 1927.12. 29, 8.
Magyarság, 1927. 12. 30, 7.
Pesti Hírlap, 1926. 05.21, 11.
Magyar Közlöny, 1949. 12.09, 2.
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János, a község bírója, alelnöke Döményi István, másik alelnöke Vadady Albert, korelnöke Skribek Sándor
volt. Az egyesület titkára M. Tóth
János, jegyzője Ziegner Ede volt. Az
egyesület két ellenőre ifj. Szőri János,
id. Legéndi József, pénztárosa pedig
A. Tóth Sándor volt. A háznagy Botos
László volt, ami annyit jelentett, hogy
a Botos vendéglőben tartották általában az egyesület üléseit. A többiek
alapító vagy vezetőségi tagokként
vettek részt az egyesület munkájában.
A Fóti Jószív Egyesület Mandák Mária halála után még két évig
működött, végül 1949.11.17-én a
Belügyminisztérium
feloszlatta,
„mert alapszabály szerinti hivatását és kötelességét nem tartotta be,
nem vezetett szabályszerű pénz- és
anyagszámadást, a tagok vagyoni érdekeit veszélyeztette (Fót, Pest
vm., V/40.102/4. IV. 3. B. M.)”.4 Így ért
véget egy – a felebaráti szeretet jegyében alakult, vallási és társadalmi
különbségek nélküli – több évtizedig jól szervezett és működő, segítő
szándékú egyesület diadalútja.
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