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interjú
Fótiakat a címlapra | Knul-Kerezsi Andrea, Knul Attila, Anna, Andrea és Attila

Ahol a középiskolában tanultam,
ott élhetek és ott nevelhetem a gyerekeimet
Knul Attila és Knul-Kerezsi Andrea családja újabb
mérföldkőhöz érkezett. Az óvónő édesanya védőszárnyai alól kikerülnek a hármas ikrek, és Anna,
Andrea és Attila szeptembertől már a Garay János
Általános Iskolában tanulnak majd. A gyerekekről
és a családjukról Knul-Kerezsi Andreával beszélgettünk.

– Az első hónapok voltak a legnehezebbek számunkra.
A szüleim nagyon sokat segítettek, mégis nehéz volt.
Nálunk egyszerre három kicsi volt éhes, egyszerre hármat kellett etetni, pelenkázni, vagy fürdetni. Pont ebből
adódóan nekünk a pelenkás időszakunk volt a legnehezebb. Aztán, ahogy nőttek minden egyre könnyebb lett.
Mára eljutottunk odáig, hogy élvezzük azt, hogy szülők
vagyunk. Egyre több programot tudunk tervezni a családdal és egyre több helyre tudunk együtt elmenni, és
ez nagyon jó. Nem tudom, hogyan vagy miért történik,
de talán nem is lényeges. A fontos az, ahogy a gyerekek
nőnek, egyre jobban összetart a családunk, és a család,
mint fogalom a valóságban is egyre jobban kiteljesedik
számunkra.

Mióta élnek Fóton?
– A férjem itt született. Én tizenegy éve kerültem Fótra,
amikor összeházasodtunk.
A férje családja már régóta Fóton élt?
– Sajnos Attila szülei már nem élnek, de igen, ők évtizedek óta Fótiak voltak.

Azért az óvodás évek is biztosan okoztak nehézségeket.
– Igen, de ebben nagyon sok segítséget kaptam. Én is
óvónő vagyok, – a szüleimen kívül – ez úton is szeretnék köszönetet mondani az akkori óvodavezetőnek, Nyéki Lászlónénak, vagy ahogy mindenki jobban
ismeri, Iluskának. Szintén szeretném megköszönni a
sok segítséget és emberséget a mostani vezetőnknek,
Jusztinné Rick Évának. Mellettük pedig a kolléganőimnek a lelki és a tevőleges segítségért és odaadá-

Mikor születtek a gyerekek?
– Most voltak hét évesek. Egészen pontosan
2014.07.16-án születtek a Szent János kórházban.
Szerencsére annak ellenére, hogy hárman voltak
nem volt semmi komplikáció. Midegyikük egészséges volt, így két hét után már hazajöhettünk a kórházból.
Milyen volt az első időszak a három gyerekkel?

Knul Anna, Andrea és Attila
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Knul-Kerezsi Andrea az ikrekkel

sért, amit tőlük kaptam és kapok a Boglárka Óvodában. Nélkülük sokkal nehezebb lett volna megélni az
óvodás éveket.

– Örülök, hogy kívülállóként ezt érezte, látta. Kriszti nénivel együtt valóban nagyon szeretjük a gyermekeket, hiszen, ha nem így lenne, akkor 23 évvel ezelőtt
nem ezt a hivatást választottuk volna.

Júniusban voltam egy óvodai ballagáson. Jól láttam, hogy a saját gyermekei is az ön csoportjában
ballagtak?
– Igen, egy évig, a nagycsoportban az óvónénije is voltam a saját gyerekeimnek. Bizony, amikor elballagott a
csoportom, ott voltak a saját gyerekeim is. Érzelmileg
a 27 gyermektől búcsúzás és a saját három gyermek
óvodai éveinek befejezése nagyon nehéz volt számomra. Mert a ballagáson az volt a fontos, hogy a csoportban lévő gyerekek komfortosan és jól érezzék magukat
és átadják azt a szüleiknek és a nagyszüleiknek, amit
együtt tanultunk. Aztán itthon, amikor már a gyermekeink elaludtak, és kettesben voltunk Attilával, kisírtam
magam. Ez is egy meghitt pillanat volt.

De térjünk vissza a beszélgetéshez. Várják már a
gyerekek az iskolát? Végül melyiket választották?
– Mi a Garay János Általános iskolába megyünk. A
Fótiak úgy jobban ismerik, hogy „a repülős iskola”.
A gyerekek már nagyon várják, hogy végre iskolába
járhassanak. A gyerekeink az iskola kapcsán is ös�szetartanak, és mind a hárman Bódis Róbert osztályába fognak majd járni.
Végül egy utolsó kérdés: mi az, amit Fótban szeretnek?
– Tíz év távlatából azt mondhatom, egyre jobban látom Fót szépségeit és értékeit. A Somlyó-tó, a Somlyó
hegy, a Gyerekváros (Károlyi István Gyermekközpont) a Károlyi kastély, a romantikus stílusban épült
kéttornyú templom, ahol a gyermekeinket keresztelte Sebők Sándor atya, a fóti paradicsom, mind-mind
egy szelete ennek. Mi minden évben ültetünk fóti paradicsomot, nem számít milyen volt az előző termés.
Annak idején ide jártam az óvónőképzőbe és imádtam a Gyerekvárost. Ez egy örök kötődés nekem Fóthoz. Amikor végig gondolom az elmúlt éveket, úgy
érzem, egy beteljesedés számomra, hogy ahol tanultam, ott élhetek, és ott nevelhetem a gyerekeimet.

Engedjen meg ezzel kapcsolatban egy személyes megjegyzést. Azon a ballagáson, amit említett a Nyuszi
csoport gyerekei egy humoros és élvezetes műsorral
búcsúztak az óvodától és önöktől. Volt azonban ott még
valami. Amikor a tarisznyákat akasztották a gyerekek
nyakába, és mindegyikük fejét külön – külön megsimogatták és megölelték őket, az nekem kívülállóként is érzékelhető és megható szeretetpillanat volt. Akaratlanul
is bepillantást engedtek abba a szeretet kapcsolatba,
ami önök és a gyerekek között volt. Számomra ez felejthetetlenül felemelő érzés volt.

(fotó: Jarabin Kinga)
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Augusztus 20-i megemlékezés és
az új kenyér megszentelése
a kisalagi Millenniumi Emlékparkban
Augusztus 20-a alkalmából Fót városa megemlékezést tartott a Kisalagi emlékparkban. A megemlékezés
a Himnusszal és a Szent István királyhoz szóló invokációval kezdődött, melyet Borka Zsolt Közművelődési díjas evangelizációs zenésznek köszönhettünk.
Ezt követően beszédet mondott Dr. Vass György polgármester és Dr. Tuzson Bence, térségünk országgyűlési képviselője.
Dr. Vass György beszédében kiemelte az államalapítás fontosságát, amellyel Szent István király egyben nemzetünk fennmaradását is biztosította. Mint
mondta, Szent királyunk erős államot épített, és egyben az utunkat is kijelölte, amelyről nem szabad letérnünk. A polgármester hangsúlyozta, hogy manapság
is a magyarság egységére van szükség. Beszédének
zárásaként Dr. Vass György minden Fóton élőnek azt
kívánta, hogy az új kenyér hozzon mindannyiunk számára békét és bőséget.
Dr. Tuzson Bence első szavaival Jókai Mórt idézte,
mely szerint Szent István királyunk törvényt és vallást
adott egy hatalmas nemzetnek, Európának pedig egy
erős államot. A későbbiekben emlékeztetett rá, hogy
ezeréves, folyamatos államisággal Magyarországon
kívül csak Franciaország rendelkezik Európában. A
képviselő úgy vélte, hogy ennek okán mondhatjuk mi
magyarok, hogy erősek vagyunk, és megvan a képességünk a megmaradásra. És ez az, ami minket a jövőbe vezet. Dr. Tuzson Bence beszédében kiemelte, hogy
egy ország történelme minden ember története egyben, amely sok kis történetből áll össze egy nagy tör-

Dr. Vass György és Dr. Tuzson Bence

Borka Zsolt zenész
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ténetté, egy ország történelmévé. Mint mondta, ezért
fontos, hogy figyeljünk egymásra, figyeljünk minden
közösségre, és ezt adjuk át gyermekeinknek is. A képviselő hangsúlyozta, öröm számára, hogy Fót városa
ezen az úton jár. Kiemelte, hogy a város az elmúlt időszakban komoly fejlődésnek indult, amely a városban
élők összefogásának, valamint a polgármester és a
képviselő testület kemény munkájának eredménye. A
képviselő úgy vélte, ez teremtette meg a lehetőségét
annak, hogy a komoly történelmű Fótnak jövője is van.
A beszédek után Szent István király szobránál koszorút helyezett el térségünk önkormányzati képviselője Dr. Tuzson Bence, Fót önkormányzatának
nevében Dr. Vass György polgármester, Lévai Sándorné önkormányzati képviselő és Dr. Mihályi Zsolt
Apor Fót Város jegyzője. A fóti FIDESZ nevében pedig
Serfőző Zsuzsanna és Bojsza Tamás önkormányzati
képviselők.
Az esemény folytatásaként Sebők Sándor plébános
kanonok egy rövid, ám tartalmas igei bevezetés után
megszentelte az új kenyeret, és a résztvevőkkel együtt
elmondta a Jézus Krisztustól tanult imádságot, a Mi
atyánkat.
A nemzetiszínű szalaggal átkötött, felszentelt kenyereket Dr. Vass György és Dr. Tuzson Bence osztotta szét a jelenlévők között.
A megemlékezést és az új kenyér megszentelését
a Szózat és Borka Zsolt tolmácsolásában a Székely
Himnusz zárta.

interjú
Gyermekeink biztonsága és jóléte
a legfontosabb!

| Dr. Tuzson Bence: A fóti bölcsőde bővítésével is a kisgyermekeket nevelő családokat támogatjuk

Új épülettel bővítjük a Fóti Boglárka Óvoda és
Bölcsödét – osztotta meg velünk a jó hírt Tuzson
Bence, a Pest megyei 5-ös számú választókerület
országgyűlési képviselője. A beruházás megközelítőleg háromszázötvenmillió forintos kormányzati
támogatással valósulhat meg. A képviselő hangsúlyozta, hogy továbbra is elkötelezetett a gyermekeket nevelő családok támogatása és megerősítése
mellett, mert a család a közösség alapja. Azzal, hogy
megépül a két új csoportszoba, elősegítik azt is,
hogy a gyerekek szüleinek ne kelljen választaniuk
a munka és a család között, a lakhelyükhöz közel
található intézménnyel, tehermentesíthetik őket.
Mint mondta, ugyanezt a célt szolgálja az is, hogy
a kisgyermekes szülőknek visszatérítik a befizetett
személyijövedelem-adóját, a nagyszülőket pedig a
minden eddiginél nagyobb összegű nyugdíjprémium kifizetésével támogatják.

se kelljen választani a munka és a család között. Ez az
oka annak is, hogy folyamatosan bővítjük a bölcsődei
férőhelyek számát. Azt gondolom, mindenki egyetért
velem abban, hogy a gyermekeink biztonságánál és jóléténél semmi sem lehet fontosabb.

Hány gyermek elhelyezésére lesz lehetőség az új
épületben?
– Fóton kétcsoportos, összesen huszonnyolc férőhelyes épület kialakításával bővítjük a bölcsődét, csaknem háromszázötvenmillió forint összegű kormányzati támogatással. Hamarosan kezdődhet a tervezés,
és várhatóan 2023 nyarán vehetik birtokba a kicsik és
a pedagógusok a szép, új épületet.
– Nagyon sok szülőt foglalkoztat a bejelentett
Szja-visszatérítés kérdésköre. Ők mire számíthatnak, mikor esedékes ennek kifizetése?
– Igen, sokan kérdezték tőlem Fóton is a beszélgetéseink alkalmával, hogy mire számíthatnak, és nagyon
örülök az érdeklődésnek, mert ez azt is jelzi számomra, hogy ismét olyan kormányzati intézkedéseket dolgoztunk ki, amelyek egybeesnek a lakosság igényeivel.
Az említett beszélgetések egyébként elsősorban a gazdaságunk teljesítményéről szóltak, mert ez alapozza meg azt, hogy a kisgyermekes családoknak vissza
tudjuk téríteni a befizetett személyijövedelem-adó-

Csaknem háromszázötvenmillió forintos kormányzati támogatással bővítik a Fóti Boglárka Óvoda és
Bölcsődét. Mi a célja ennek a beruházásnak?
– Az a célunk, hogy megerősítsük a családokat, mert
ők képezik minden közösség alapját. A biztonságban
élő erős családok tesznek erőssé egy-egy térséget, és
végső soron az egész országot. A bölcsőde bővítése is
ilyen célokat szolgál, azt akarjuk, hogy a fóti szülőknek

A Fóti Boglárka Óvoda és Bölcsőde játékai a gyerekekre várva
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Dr. Tuzson Bence a családjával

ját. Mindennek a legfontosabb eleme pedig éppen az,
amit itt helyben, Fóton is, az elmúlt időszakban közösen elértünk. Gondoljunk csak arra, hogy a járvány
milyen rendkívüli nehézségeket okozott világszerte a
gazdaságban, és mégis, minden nehézség ellenére a jó
kormányzati döntéseknek és a magyar emberek ös�szefogásának köszönhetően a gazdaságunk stabil és
erős. Ez egy hatalmas eredmény, amit mindenképp
meg kell becsülnünk. Ez pedig ugyanakkor lehetővé
teszi azt is, hogy a már meglévő támogatásaink mellett újabb jelentős megerősítést, biztonságot adjunk a
magyar embereknek.

Festés és tenyérlenyomat

Ezek sorába illeszkedik az Szja-visszatérítés is?
– Igen, mindenképp, hiszen Európában Magyarországon a harmadik legmagasabb a negyedéves gazdasági növekedés, hazánk azon négy állam közé tartozik
az unióban, amelynek a gazdaság teljesítménye elérte
a járvány előtti szintet, ami egy nagyon fontos eredmény. Erre lehet jövőt építeni és biztonságot alapozni. Az adatok alapján egyre biztosabban állíthatjuk,
hogy meghaladhatjuk az öt és fél százalékos gazdasági
növekedést, ami ahhoz kell, hogy megvalósíthassuk
a családi adóvisszatérítést. Ennek az összege pedig
közel egymillió forint is lehet. Ez a támogatás pedig
további jelentős segítséget nyújt a gyermeket nevelő
családoknak.

Térségünk országgyűlési képviselője kisfiával Csongorral

A másik hasonló kedvezmény pedig a nyugdíjprémium kifizetése. Ez is a kiemelkedő gazdasági teljesítménnyel áll összefüggésben?
– A magyar gazdaság teljesítménye a nyugdíjprémium
kifizetésének alapja, és örömmel jelenthetem be, hogy
annyi már most is nyilvánvalóan látszik, hogy az idén
minden eddiginél magasabb nyugdíjprémiumra számíthatnak a jogosultak. Ennek összege a legfrissebb
gazdasági adatok ismeretében mindenképp meghaladja majd az ötvenezer forintot, de ennél akár jóval
magasabb is lehet. Mi következetesen a többgenerációs családokban gondolkodunk, az idősebb nemzedékek, vagyis a nagyszülők megbecsülése, jólétének
biztosítása ugyancsak összefüggésben áll a családok
megerősítésével.
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Együtt gondolkodás gyermekeinkért
A Fóti Közszolgáltató Közhasznú
Nonprofit Kft. (FKKN) szervezésében augusztus végén projekt indító
megbeszélést tartottak a Vörösmarty Művelődési Házban. Az eseményen részt vett Dr. Vass György
polgármester, Szabóné Forgács
Gabriella a Dunakeszi Tankerületi
Központ igazgatója, Sólyomvári Erika az FKKN igazgatója, Bérciné Berke Szilvia önkormányzati képviselő,
Kapitány Zoltán az FSE alelnöke,
valamint a fóti iskolák igazgatói és
Dr. Vass György polgármester
támogatásáról biztosította
a kezdeményezést

vezetői. Az együtt gondolkodás célja
a más városok – például Dunakeszi
– mintájára elinduló együttműködés, amely során az FSE szakedzői
különböző sportágak alapjaival ismertetnék meg az iskolák keretei
között gyermekeinket. Ennek során
többek között a labdajátékok közül
a kézilabda, a röplabda, a kosárlabda és a labdarúgás, az egyéni sportágak közül pedig a vívás, a tenisz, az
úszás, a dzsúdó és a kempó sportok
alapjaival ismerkedhetnek meg az
iskolákban a gyerekek. Természetesen az együttműködés során minden iskola a saját szempontjai és
lehetőségei szerint alakíthatja, magára szabhatja a rendszert. Dr. Vass
György polgármester támogatásáról biztosította a kezdeményezést.
Mint mondta, a gyerekek sportokkal történő megismertetése nagyon
fontos, egyrészt a gyerekek egészsége, másrészt a tehetséggondozás
szempontjából. Hozzátette, hogy
az önkormányzat tevőlegesen is a

kezdeményezés mellé áll, és segíti a
gyerekek sportolását. Szabóné Forgács Gabriella a Tankerületi Központ részéről, és Fótiként is támogatja a kezdeményezést, mert más
városokban ez már jó eredményeket
hozott. Sólyomvári Erika az együttműködés kapcsán elmondta, hogy
szándékaik szerint a sport mellett a
jövőben hasonló kezdeményezéssel
élnek majd a zene és a kultúra területén is.
Szabóné Forgács Gabriella a
Dunakeszi Tankerületi Központ
igazgatója Fótiként és a Tankerület
vezetőjeként is támogatja a máshol
már bevált elképzeléseket

Iskolakezdési támogatás a hármasikreknek
Dr. Vass György polgármester és Bojsza Tamás önkormányzati képviselő a fóti Lizzy Card Kft. ajándékdobozait és Auchan ajándékkártyát adott át az iskolakezdés
segítéseként a Knul-Kerezsi családnak. Az édesapa,
Knul Attila éppen munkában volt, ezért az iskoláztatási
támogatásként az önkormányzat által átadott ajándék
dobozokat és az Auchan ajándékkártyát Knul-Kerezsi
Andrea és a három leginkább illetékes, Anna, Andrea
és Attila vették át. A gyerekek nagy örömmel és izgaA hármasikrek örömmel csomagolták ki a Lizzy Card Kft. ajándékát
lommal bontották ki a Lizzy Card Kft. által adományozott dobozokat, amelyek az iskolatáskától a füzeteken
át a tornazsákig sok mindent tartalmaztak. A gyerekek
örömét jól mutatta, hogy amíg a felnőttek beszélgettek, a három gyerek a teraszról a házba vonult, hogy
a dobozok teljes tartalmát birtokba vehessék. A kicsik
azonban nem csak kaptak, de adtak is ajándékot. Amikor a dobozokból már minden előkerült a gyerekek a
saját rajzaikkal ajándékozták meg Dr. Vass György polgármestert.
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hírek
Csapadékvíz – elvezetés és ABC építés
Befejezéshez közelednek a csapadékvíz elvezetésének a munkálatai az Ibolyás utcában.
A munka lapzártánkkor az Ibolyás utca-Tanács József utca sarkánál folytatódott. Az arra autózók számítsanak rá, hogy a munkálatok miatt a Tanács utca
időlegesen zsákutca lehet mindkét irányból.

Folytatódott az ABC és büfé építése a Somlyó-tónál.
Az épület „kinőtt” a földből, már látszanak a tartószerkezet elemei. A beruházás csúszás nélkül, a terveknek megfelelően halad.

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

zetének a gondozásához kértek a gépesítésben segítséget.
A Műemlékegyüttes parkfenntartási- és takarítási feladataihoz a Praktiker Kft. padlótiszító és seprőgép beszerzését biztosította, valamint vállalta a korábban beszerzett
professzionális fűgyűjtő traktor téli hótakarítási feladatellátását hólapát és hólánc, valamint őszi falevél gyűjtési feladatainak ellátásához utánfutó és ponyva beszerzését
Nagy örömmel vette át Sebők Sándor Plébános a Praktiker Kft. felajánlását, amely
hozzájárult és folyamatosan hozzájárul
ahhoz, hogy a Műemlékegyüttes teljes
belső és külső területe minden évszakban esztétikus képet
mutasson és a látogatók számára a Műemlékegyüttes biztonságos megközelítését is lehetővé tegye.
Ezúton fejezzük ki köszönetünket a Praktiker Kft. csapatának a támogatásért és a gyors segítségért!
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hírek
A Fót Városi Sportegyesület és
a Fót Sportegyesület szervezésében:

FÓT VÁROSI
SPORTÁGVÁLASZTÓ
2021. szeptember 19. 8.00 - 13.00
Balogh Sándor Spor tcentrum Fót, Kossuth u. 36.
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Lehetőség 12 különzböző spor tág kipróbálásr a
Bemut ató edzések •Ügyességi próbák •Ugrálóvár

Tombola értékes nyereményekkel!
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• Atlétika
• Futball
• Tenisz
• Kézilabda

• Kosárlabda

• Röplabda

• Modern táncok

• Természetjárás
• Kar ate

• Kendo bemut ató

• Kempo

• Judo

• Kerékpár

www.fotsportegyesulet.hu
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Szeptember 6-tól új helyszínre költözött a Dunakeszi Okmányiroda!
Az eddig a Dunakeszi, Szent István u. 19. szám alatti okmányiroda augusztus 30-tól véglegesen bezárt. Az iroda
szeptember 06-án nyitott ki újra, a Dunakeszi Verseny utca
1. szám alatt.
Imre Zsolt a Dunakeszi Járási Hivatal vezetője lapunknak elmondta, hogy az Okmányiroda nem csak átköltözött, hanem
kibővített feladatkörrel Kormányablakként funkcionál szeptember 6-tól. Így a Fótiak már nem csak a személyi okmányokkal kapcsolatos, hanem egyéb államigazgatási ügykörökben – pl. Európai Uniós egészségkártya, védettségi igazolvány,
vagy tulajdoni lap másolat, stb. – tudják ügyes-bajos dolgaikat
intézni az új helyszínen.

KORMANYABLAK

INTEGRÁLT KORMÁNYZATI ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

Ügyfélfogadás
Hétfő:
08:00–18:00
Kedd:
08:00–16:00
Szerda: 11:00–19:00
Csütörtök: 08:00–16:00
Pentek: 08:00–14:00
2120 Dunakeszi, Verseny u. 1.

Fölényes győzelemmel kezdett a Kisalag
Az eső ellenére számos néző volt kíváncsi augusztus 29-én
a Kis
alag–Vácrátót focimeccsre. A mérkőzés kezdőrúgását
Dr. Vass György polgármester végezte el. A Kisalag hamar
megmutatta, hogy győzni szeretne a szezon első meccsén, és
már az első 15 percben megszerezte a vezetést. A kisalagi csapat lendülete a későbbiekben sem hagyott alább és végül 6:1
arányban megnyerték a mérkőzést. Gratulálunk a jó szezon
kezdethez, szép volt fiúk!

Bolhapiac a fóti piac
területén
Szeptember 4-én egy új kezdeményezés indult a
fóti piac területén (Fót, Vörösmarty tér),ez pedig
nem más, mint a BOLHAPIAC. A bolhapiacon a
számunkra már feleslegessé vált kincseket ajánlhatjuk fel megvételre azoknak, akik számára ez
még kincset ér. Így kerülhetett a piacra a kerékpártól a legón át, a számítógép alkatrészektől, a
könyvekig és régiségekig a gyerekeink kiszámíthatatlansága miatti kinőtt ruhák, cipők és még sok
minden egyéb használati tárgy. Az összegyűjtött
tapasztalatok alapján a következő BOLHAPIAC
2021. 10.03-án vasárnap 8.00–12.00-ig lesz a piac
területén. Az asztalfoglalás regisztrációhoz kötött,
amire a 06/70-332-3110-es telefonszámon lehet
jelentkezni. Várjuk az árusok jelentkezését, és az
érdeklődő vásárlókat!

Baumit Finish termékcsalád

Baumit FinishMax

25 kg, (1-5 mm)

Baumit FinishSuperior
25 kg, (0-2 mm)

Baumit FinishExpert

25 kg, (0-3 mm)

Az akció visszavonásig, illetve a készlet erejéig érvényes!

Fót, Károlyi István utca 14. | www.piktorfestek.hu
H-P: 7-17, Szo: 7-13 óráig | (06) 27/358-123

hírek
Tanévnyitó a fóti iskolákban
Szeptember 1-én elindult a tanév a
fóti iskolákban. A Garay János Általános Iskola tanévnyitóján részt
vett Dr. Vass György polgármester
is. A szeles időben tartott évnyitón
a gyerekek egy rövid, színes előadással indították az évet. Ezt követően Asztalosné Tóth Fekete Beatrix intézményvezető megnyitotta
a tanévet. Évnyitó beszédében az
igazgatóasszony megkülönböztetett
szeretettel köszöntötte az első osztályosokat, kiemelve, hogy számukra és a végzős nyolcadik osztályosok
számára nagyon emlékezetes lesz ez
a tanév. Ezt követően rátért a legaktuálisabb számokra, mely szerint a

mai napon 442 tanuló kezdte meg a
tanévet a Garay János Általános Iskolában. Az évnyitó előtt 18 tanuló
vehette át az ingyenes tankönyvcsomagot a magyar állam támogatásának köszönhetően. Fót városa pedig
minden fóti lakcímmel rendelkező
első osztályos tanulónak 5.000 forint értékű beiskolázási támogatást
nyújt. Az igazgató asszony elmondta, hogy a nyár folyamán felújították
a tornaterem parkettáját, valamint
kifestésre került az aula, az ebédlő,
minden vizesblokk és két tanterem
is. Az iskolaudvar bővítésével kapcsolatban pedig Fót Város Önkormányzata megtette a szükséges lé-

péseket. Emellett az önkormányzat
elkezdte az új étkező terveinek az
előkészítését is. Asztalosné Tóth Fekete Beatrix útravalóul egy ismert
filmproducer szavait idézte: „A siker
nem fogja lejjebb adni, ezért nekünk
kell felemelkedni hozzá”. Legyen ez
az új tanév mottója: Küzdjünk meg a
sikereinkért.

Felújították a Fóti Boglárka Óvoda és
Bölcsőde bejáratát
Az OKM Kft. – a Market-Csoport tagja – egy
szülői felajánlásnak köszönhetően ingyenesen
felújította a Fóti Boglárka Óvoda és Bölcsőde
teljes bejáratát és a lépcsőket. A kivitelezés alatti
műszaki ellenőrzést az önkormányzat részéről
az FKKN Kft. munkatársai végezték. A teljes beruházás közel 5 millió forintból valósult meg. Az
óvodások és a város nevében köszönjük a felajánlást és a minőségi munkát!

Ilyen volt

Ilyen lett

Anyakönyvi hírek
Születtek:

Házasságot kötöttek:
07.28. Fülöp Attila és Fóti Rebeka
06.29. Major Márk
08.07.	Csihar Krisztián
és Mayere Tünde Melinda
07.08. Szabó Bálint
08.07.	Gurbai Károly
07.20. Sipos Rebeka Lívia
és Poczók Margaréta Cintia
08.13. Ujj Iván Pál és Márton Zsófia
07.22. Leskó Liza
08.13. Lőrincz László és Szeli Noémi
07.25. Schidt Alíz Fruzsina 08.13.	Pálinkó Zoltán
és Kolder-Nagy Katalin
07.27. Csordás Zsanka
08.13. Fekete Imre és Tőkei Csilla
08.08. Vörös Míra
08.14.	Kardos Gábor Zsolt
és Deák Csilla Erika
08.13. Szász Bella
08.27. Miklós Dániel és Peti Nárcisz
08.23. Turcsán Dániel
08.28. Szalóki Gábor és Hevér Renáta
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Elhunytak:
Dajka Zsigmondné
86 év
Döményi István
100 év
Duró lstván Ferenc
31 év
Gergály József Tibor
61 év
Guti Sándor
64 év
Kiss Arnold
46 év
Komoróczy Timótné 76 év
Molnár Béla
92 év
Molnár lstvánné
82 év
Schuszter Györgyné
78 év
Triay Carlos Antonio 67 év

kultúra
Megújult a Gyermekkönyvtár!
Megújult bútorzattal, vadonatúj polcokkal várjuk Olvasóinkat
a Fót Városi Könyvtár központi
gyermekrészlegében! A nyár folyamán elkészült az NKA pályázaton nyert 20 vadonatúj könyvespolc, a bejárattal szembeni falitükör,
valamint megérkezett a négy könyvtári fellépő is.
Nagy szükség volt a bútorok cseréjére, mert a tavalyi csőtörés nyomot hagyott a régi berendezésen,
sok helyen penészedett a könyvespolcok hátoldala,
ami csak a nyári festés idején derült ki. Mindenkit
igyekeztünk kiszolgálni addig is, amíg a könyvek

a földön voltak, de végre sikerült
helyre pakolni a mintegy 10 ezer
kötetet. A mesesarkot is megnyitottuk újra!
Az NKA eszközfejlesztési projekt még nem zárult
le, a továbbiakban nyolc óvodai trapézasztallal, kiállítási paravánokkal és könyvtáros munkaasztalokkal fog juk bővíteni és lecserélni a könyvtár elhasználódott berendezéseit, mindösszesen 3 millió
Ft értében.
Kőszegi Réka
könyvtárvezető
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SZEPTEMBERI AKCIÓS AJÁNLATUNK:
SZAKÉRTŐ SEGÍTSÉG A LAKÁSFELÚJÍTÁSHOZ.
Akropol Palaés Lábazatfesték 4 L
Lazurán Aqua 3in1

Többféle szín
2 050 Ft/L

favédő, több színben

+

Rigips Rimano Plus A
glettelőgipsz
20 kg (169 Ft/kg)

Szintetikus hígító 1L

Az akciós árak boltjainkban érvényesek 2021 szeptember 6.-tól szeptember 30.-ig.

Készleteink üzletenként eltérőek lehetnek.

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

oktatás
Cipruson jártak a Németh Kálmán
Általános Iskola diákjai
Az Erasmus program keretében 2021.
június 28. és július 2. között 10 diák
és két tanár kíséretében Ciprusra látogattunk. A Larnacaban lévő AGIOS
SPYRIDONAS SPECIAL SCHOOL
volt a vengéglátónk, ahol 3-tól 21
éves korig látják el a környéken lakó
családok tanulásban akadályozott
gyerekeinek a fejlesztését. A két iskola között több év óta tartó szakmai
kapcsolat van, 2018-ban egy tanéven
keresztül etwinning projektben vettünk részt és a ciprusi kollégák már
két alkalommal voltak nálunk tanulmányi látogatáson. A második ilyen
alkalommal született meg a gondolat, hogy Erasmus pályázat segítségével próbáljuk meg, hogy diákjaink
személyesen is találkozhassanak. A

Hand in hand projekt 2020-ban a
nyertes pályázatok közé került, de a
programot egy évvel el kellett halasztanunk a járvány miatt.
Még idén is hatalmas szerencse
kellett hozzá, hogy meg tudjuk valósítani, hiszen a szervezést már
akkor elkezdük, mikor Ciprus zárva volt a túristák előtt, még repülők
sem jártak.
Vendéglátóink nagyon kedvesen
fogadtak minket, tanárok, diákok
egyaránt. Műsor, közös játékok az
iskolában és iskolán kívül is, érdekes, látványos programok, a tenger,
ami közvetlen a szállásunk előtt volt.
Mind, mind csodálatos élmény volt.
Pedagógusként pedig büszkék
voltunk és vagyunk a tíz résztvevő
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diákunkra: Bánfalvi Martin, Bene
Brúnó, Farkas Ruben, Fekete Szófia,
Kalmár Félix, Mészáros Balázs,
Pomposh Zsombor, Sallai Dániel, Széles Luca és Tari Tamás, mert
figyelmesek, empatikusak voltak
a tőlük igen eltérő ciprusi diáktársaikkal. Megtapasztalták és megértették, amit Giorgos tanár úr úgy
fogalmaz, az ő diákjaik is ügyesek,
csak másként.
Reméljük, hogy áprilisban hasonlóan sok élményben lesz része a
hozzánk látogató ciprusiaknak mikor mi leszünk a vendéglátok, és azt
is reméljük, hogy a két iskola között
tartós marad a kapcsolat.
Papp Ilona
projekt koordinátor

Hétköznapi aranynapok ősztől
5 nap / 4 éjszaka
Érvényesség: október 01. – május 31.
Kivéve péntek, szombat éjszaka és a kiemelt ünnepi időszakok.
Ez a csomag akciós, ebből további kedvezmény már nem jön le
valamint csak közvetlen foglalásnál érvényes!

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

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

HAJNAL HOTEL MEZŐKÖVESD***

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

Street Fót kisbüfé Fót központjában
Kedves Vendégeink!

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

Menü ára: 1090.-

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

oktatás
Tanévkezdő szentmise volt
a Szeplőtelen fogantatás templomban
Szeptember 3-án, pénteken délután Fóton közös
tanévkezdő Veni Sancte szentmisét tartottak a Váci
Egyházmegye fenntartásában működő nevelési-oktatási intézmények. A Szentlélek-hívó szentmisét
Marton Zsolt püspök mutatta be. Az Egyházmegyei
Katolikus Iskolák Főhatóságának intézményeit, az
Apor Vilmos Katolikus Főiskolát és az egyházmegyei
hitoktatókat összesen több mint 300 fő képviselte.
A 2021-22-es tanévben Fóton új iskola kezdte meg
működését Szent Ágoston Keresztény Általános Iskola
és Gimnázium néven.
Az egyházmegyei közös tanévnyitót a tavalyi tanévben kezdeményezte Marton Zsolt megyéspüspök
atya ezzel is kifejezve, hogy az egyházmegye a közneveléstől kezdve a felsőoktatásig egységes értékrendet
és szellemiséget szeretne megvalósítani valamennyi
intézményében. Mivel jelenleg a váci székesegyház
felújítás alatt van a központi programokra az egyházmegye más templomaiban és településein kerül sor.
Az EKIF képviseletében a szentmisén részt vett Selmeczi Zoltán főigazgató, valamint az egyházmegye
30 oktatási-nevelési intézményének képviseletében
igazgatók és pedagógusok. Az Apor Vilmos Katolikus
Főiskolát Dr. Gloviczki Zoltán rektor és munkatársai,
míg az egyházmegyei hitoktatókat Tornay Gábor hitoktatási igazgató és munkatársai képviselték. Meghívott vendégként jelen volt Dr. Vass György Fót polgármestere és Dr. Mihályi Zsolt Apor jegyző, valamint
a különböző fóti keresztény egyházak képviseletében
dr. Cserhátiné Szabó Izabella evangélikus lelkész, Filemon Zsolt baptista lelkész, Mezei Tibor Imre és Sebestyén Győző református lelkészek, Sebők Sándor
plébános kanonok.

A Szeplőtelen fogantatás templom

jének Nagy Szent Gergely pápának az alakját, aki a VI.
században, a népvándorlások korában, a járványok és
éhínség sújtotta Rómában fogalmazta meg a hivatását:
Servus servorum Dei – Isten szolgáinak szolgája. Gergely pápa ezt a küldetését alázattal tudta megvalósítani,
Marton Zsolt megyéspüspök

Jézus Krisztus szeretettörvénye szerint

A tanévkezdő szentmisében Marton Zsolt megyéspüspök szentbeszédében arra hívta a pedagógusokat, hogy
ne a világ logikája szerint akarják megélni az új tanévet, hanem Jézus Krisztus szeretettörvénye alapján:
szolgáló szeretettel forduljanak egymás felé. „Szolgálni
nem könnyű, mert a szolgálat nem a másik önkényének kiszolgálását jelenti, hanem az evangélium szerint
gondolkodást a másikról, azt, hogy eszerint beszélünk
egymással, cselekedünk a másikkal. A szolgálathoz
figyelmes szem kell, tapintat, szeretet és jókedv.” –
mondta a főpásztor. Majd felelevenítette a nap szent-
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oktatás

Sebők Sándor plébános kanonok a gyermekekkel

Gyerekek kórusa a szentmisén

mert szolgálni csak alázattal lehet. Az alázatos ember
tudja: minden Istentől van. Képességeit Istentől kapott
ajándéknak és mások szolgálatára való feladatnak tekinti. Marton Zsolt kérte a munkatársakat, hogy a tanév
folyamán mindnyájan váljanak jellé, a szeretetben való
szolgálat jelévé, az élet, a házasság, a család védelmének
jelévé! Az igazságot őszintén és szenvedélyesen kereső,
és megtaláló ember jelévé!

A Szent Ágoston Keresztény Általános Iskolában és
Gimnáziumban 453 diák kezdi meg a tanévet az 1-8.
évfolyamon 2-2 osztállyal évfolyamonként, a gimnáziumi tagozaton pedig 4 évfolyam 1-1 osztállyal. Ös�szesen 48 elsős kisdiáknak csengettek be szeptember
elsején az új iskolában. A hitoktatás rendjét egyeztették az érintett felekezetekkel és azt a katolikus, református, evangélikus és baptista egyházközséggel
egyetértésben oly módon fogják megszervezni, hogy
heti 1 óra iskolai, egy óra pedig egyházközségi hittan
legyen. Ezzel szeretnék biztosítani, hogy a diákok az
iskola befejezését követően is meg tudják tartani a
kapcsolatot egyházközségükkel.

Új iskola, az alapító elvek mentén

A tanévnyitó fóti helyszínválasztását indokolta az a tény
is, hogy 2021.09.01-jével Fóton új iskolát alapított az Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága Szent Ágoston
Keresztény Általános Iskola és Gimnázium néven.
„Minden új intézmény alapítása kegyelem az egyházmegye és az EKIF számára. A fóti alapítás különösen is kiemelkedik a sorból, hiszen a városban már
1991 óta működött egy ökumenikus szellemiségű iskola. A név és a névadó választásával egyértelműen
szerettünk volna utalni arra, hogy ezt az ökumenikus
szellemiséget, amelyet a korábbi iskola képviselt, az új
intézmény is magáénak vallja. Ezen kívül tovább viszi
a korábbi tantestület tudását és tekintélyét és mindazoknak a gyerekeknek helyet kínál, akik korábban
az ökumenikus iskola tanulói voltak.” – mondta Selmeczi Zoltán, a Váci Egyházmegyei Katolikus Iskolák
Főhatóságának (EKIF) főigazgatója.
A korábbi ökumenikus iskola fenntartója a Fóti
Ökumenikus Közművelődési Egyesület 2020-ban
ajánlotta fel a Váci Egyházmegye számára az iskola
átvételét. Mivel az EKIF saját szabályzata szerint intézményt nem vesz át, csak új alapítására vállalkozik,
ezért jött létre az idei tanévkezdésre a Szent Ágoston
Keresztény Általános Iskola és Gimnázium. Az iskola
jelmondatát is névadójától vette: „Benned égnie kell
annak, amit lángra akarsz lobbantani másokban.”

A Váci Egyházmegye oktatási-nevelési
intézményeiről röviden:
Az Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága
(EKIF) a Váci Egyházmegyében összesen 30 oktatási-nevelési intézményt tart fenn, köztük óvodákat,
általános iskolákat, gimnáziumokat, egy szakiskolát
és két alapfokú művészetoktatási intézményt. 1 500
fős pedagógusi és technikai személyzeti munkatársi
gárdájával több mint 10500 fő 3-18 év között gyermeket és fiatalt nevel és oktat.
Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola váci központtal, váci és budapesti campussal működik a
Váci Egyházmegye fenntartásában. BA és MA szintű képzést nyújt óvodapedagógus, tanító, szociálpedagógus, mentálhigiénés szakember, közösségszervező, katekéta és lelkipásztori munkatársi
pályára készülő fiataloknak. A főiskola az idei tanévben több, hazánkban egyedülálló képzést indít
mentálhigiénés és egyházzenei területen.
forrás: www.vaciegyhazmegye.hu
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esemény
Eseményekben gazdag ünnepi műsor
volt a Somlyó-tónál
Sok fóti család látogatott ki az
önkormányzat által szervezett
rendezvényre augusztus 21-én.
Az első műsor 14 órakor Sensum
Arts művészei előadásában egy
színes operett gála volt, amelyre már a kezdés előtt fél órával
megtelt a nézők számára felállított sátor. Ezt követően folyamatosan érkeztek és távoztak, majd
jöttek ki a tóhoz újra a családok
és a baráti társaságok. Aztán a
következő, 16 órakor kezdődő
előadás előtt cserélődött a nézői sátor közönsége, mert Kárász
Eszter és az Eszterlánc Mesezenekar koncertjét hallgathatták
meg a kicsik. Az eseméynek sora
folytatódott és az érkezők száma
is folyamatosan emelkedett, és 17
órára megint cserélődött a közönség.
A nézők között magánemberként ott volt a családjával Dr. Vass
György polgármester is. Az ott lévők a Muharay Esztrád keretében
a HADART színház zenés, táncos
és humoros produkcióját tekinthették meg. A gyerekek mindeközben nem hagyták pihenni a
szüleiket, mert a gyerekkörhinta
és a nagy csúszda folyamatos sláger volt számukra. Persze volt itt
mindenféle látnivaló, a sapkákon,
kalapokon át a különböző világítós fejfedőkig.
A tó büféjében és a kitelepült
szolgáltatóknál is vidám sorok
alakultak ki, kinek a lángosért,
kinek a hamburgerért, de volt, aki
csak egy hideg sört szeretett volna inni. Közben megtelt a kisebb
előadótér is, ahol, hogy mindenki
megtalálta a számára kedvenc zenét, mert elindult a Kund Grund
Kult koncertsorozatának egyházzenei része is, amelyben egyház-

Sorban állás a büfénél

Gospel kórus
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esemény
zenét, gospelt és fúvós koncertet
is hallhgathattak az érdeklődők.
A fő attrakcióra, a Máté Péter
Emlékkoncertre már 19 órától
érkeztek az újabb nézők. Gyakorlatilag elmondható, hogy erre
az időre a rendzevényhelyszín
megtelt. Bár sokan tartottak tőle,
hogy a pandémia és a számos országos program miatt kevesen
jönnek csak el, a Fótiak rácáfoltak a borulátókra. Este nyolc
órára, a színpad előtti terület
minden része és a nézőtéri sátor
is teljesen teli volt. A Máté Péter
Emlékkoncert országosan ismert
és népszerű művészei – Gallusz Niki, Szatmári Orsi, Kovács
Áron, Horváth Lajos és kiváló
zenészekből álló zenekaruk –
többször is hangsúlyozták, örülnek, hogy ilyen sok néző előtt
zenélhetnek és ilyen jó közönségük van. Ezt természetesen ki
is használták, és sokszor megénekeltették és közös éneklésre
hívták a fóti közönséget. Hogy
milyen sikerrel? A koncertet, és
a nézők éneklését még az Öreg
hegyen is hallani lehetett.

Dr. Vass György polgármester beszélget a nézőtéri sátorban
Máté Péter emlékkoncert Gallusz Niki és Kovács Áron

Koncert sorozat volt a Somlyó-tónál
A nyári meleg gyakran csalogatta ki a tópartra a fóti
családokat, ahová az idén nyáron egy koncertsorozatot szerveztünk az augusztusi hétvégékre nem csak
az ifjúságnak. Minden héten más-más műfajban zenéltek elsősorban fótiak, régi fótiak, a hallgatóságnak.
Több alkalommal táncosra sikeredett az este, a jókedvű hallgatóságból így lett táncos lábú, aktív közönség.
Az utolsó alkalmat egy bónusz koncertnek szántuk,
ahol az addigi fellépő zenészek mellé amatőr és profi
zenészek is csatlakozhattak, és közösen zenekart alkotva játszottak el néhány dalt. Ez volt az Első Fóti
Flashmob... de lesz még következő... 2022. tavaszán.
És, mivel még nem fogytunk ki a fóti zenészekből
2021.09.11-én az Énidő zenekar koncertezett a tóparton, lezárva a programsorozatot. Reméljük minden
kilátogató jól érezte magát!
Bérciné Berke Szilvia szervező
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Kása Juli és Benkő Dávid fergetes jazz előadást produkált

esemény

Visnyai Viki és bandája húzta a talpalávalót
a Népzenei esten

Csatai László Csidu a körtáncot tanított
a résztvevőknek

Marcello két ikergyermekével Gretával és Matteóval
az olasz esten

Nagy sikert aratott az olasz est

A közönség örömmel fogadta az előadásokat

Amatőr és profi zenészek az Első Fóti Flashmobban
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múltunk
Balogh Dávid |

A Fóti Ősz története 1. rész

| „Az új kezdet” – egy nagy múltú hagyomány újrateremtése:
A Fóti Ősz rendezvénysorozatnak közvetlen előzménye lehetett,
Berda József művészekből, irodalmárokból álló baráti társaságának
látogatása a présház újranyitását
megelőző évtizedekben. Valóságos
zarándoklatok alakultak ki minden ősszel, az ekkor még romos
présház előtti megemlékezésekkel
őrizték Vörösmarty és a reformkor
szellemét. Talán ez az esemény is
segítette abban a Fáy-Vörösmarty
Társaságot, hogy újra életre hívják
a reformkori fóti szüret időszakának ünneplését. Sajnos Berda József már nem élhette meg, hogy
láthassa az újjáépített présházat,
ugyanis 1966-ban meghalt. E szellemi és kulturális központi helyszín
felújításával – melyet Kovalovszky
Miklós és Németh Kálmán is szorgalmazott – és ezzel a gazdag történelmi múlttal születhetett meg
az ötlet, a Fóti Napok később Fóti
Ősz rendezvénysorozat évenkénti
megrendezésére.
A Fáy-Vörösmarty Társaságról:
1956. júniusában alakult meg a
Vörösmarty Emlékbizottság, amely
1967-ben Fáy-Vörösmarty Társaság néven folytatta tevékenységét.
A Fáy-Vörösmarty Társaság célkitűzései között szerepelt:
• a község haladó irodalmi, történelmi hagyományainak ápolása
• jelenlegi és jövőbeni irodalmi,
művészeti fejlődésének elősegítése
• [ Fót] irodalmi – történelmi emlékeinek, emlékműveinek és ilyen
jellegű létesítményeink ápolása,
fejlesztése
• a társaság közreműködik a kulturális és művészeti élet fejlesztésében, valamint ilyen célt szolgáló
intézmények létrehozásában

• évenként „Fóti Ősz” elnevezéssel
járási szintű kulturális és művészeti rendezvényeket szervez
• szervezi és irányítja a helytörténeti
anyagok, emlékek gyűjtését, majd
közkinccsé tételét
•V
 ezetői/irányítói: Dr. Csáder
Dezsőné, Novák Imre, Dr. Székely Lajos.
1968-ban a Fáy-Vörösmarty Társaság – Dr. Csáder Dezsőné (Ilonka)
kezdetben Fóti Napok néven egy
120 éves hagyományt formált újjá
a fóti Somlyó területén (hegyén),
melynek középpontjában a történelmi múlt, tradíciók megőrzése
állt. 1968. október 24-31. között
zajlottak az első, még Fóti Napoknak nevezett programok. Az ünnepi beszédet Dr. Keresztury Dezső
(József Attila-díjas költő) tartotta. A
Fóti dal című költemény 1968. október 27-én hangzott el az újjáépített Fáy-présház avatóünnepélyén,
melyet Selley Zoltán előadóművész
szavalt el (ezt követően állandó eleme lett a későbbi szüreteknek). A
beszédek után leleplezésre került
Fáy András emléktáblája, melyet
Németh Kálmán szobrászművész
készített.
Az 1968-as eseménysorozat legfontosabb momentuma a Fáy-présház emblematikus épületének (mely
a reformkor nagyjainak találkozó
helyéül szolgált) átadása volt, melyet Németh Kálmán szobrászművész, Fót tiszteletben álló polgára
avatott fel. Ünnepélyes keretek között átvette a présház kulcsait (Hovanecz Bélától, a község tanácsának
elnökétől), elvágta a nemzeti színű
szalagot, végül pedig elsőként lépett
be a présház belső terébe.
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Németh Kálmán és az általa készített
Fáy András dombormű, 1968

Németh Kálmán elvágja a nemzeti
színű szalagot a Fáy présház
bejáratánál, 1968

Németh Kálmán és a Fóti Ősz:
Németh Kálmán mindamellett,
hogy saját házának gyűjteményét
tudatosan egyben tartotta, s alkotásaival folyamatosan gyarapította,

múltunk
Kálmán szorgalmazta a Fáy-présház újjáépítését, annak berendezését. Németh Kálmán a Fóti dal című alkotását eredetileg a
présházba szánta, miután az vendéglátóhely
lett, a domborművet hazahozta.

Németh Kálmán: Fóti dal, 1970

más területeken is szívügyének tekintette Fót kulturális fejlődését, így
szinte már kezdetektől fogva tagja
volt a Fáy-Vörösmarty Társaságnak
(korábban Vörösmarty Emlékbizottságnak). Művészetével, szaktudásával hozzájárult a Fáy -présház
berendezési tárgyainak rekonstruálásához. Elkészítette az enteriőr
berendezéseit, asztalokat, székeket,
gyertyatartókat, csillárokat faragott
és ácsolt legkedvesebb anyagából,
a fából. A hetvenes években a Fóti
Őszök „házigazdájaként” emlegette
Nagy Tibor (a Magyar Nemzet, 1971.
október 23. - újságíró az Élet és Tudomány szerkesztője). A Fóti Ősz
kísérőprogramjaként tárlatlátogatást is szervezett saját „múzeummá”
szentelt hajlékába, illetve bevezette
a széles körben elhíresült Kálmán
napot is, melyen a kor szellemi értelmisége cserélhetett eszmét, élvezhette Németh Kálmán és felesége,
Zuna Edit vendégszeretetét.
A Fáy András emléktáblán és a
présház berendezésein kívül, a reformkort idézve számos jelentős
alkotás került ki Németh Kálmán
keze alól. Szintén Németh Kálmán
alkotása a bejárat fölötti dísztábla
felirat a Szózat kezdetével: „Hazádnak rendületlenül Légy hive
oh Magyar.”- ahogy a présháznál
elhelyezett diófa pihenő is (Baróti
Szabó Dávid (1739-1819) „Egy ledőlt diófához” című ódájának első
versszakának idézetével).

Németh Kálmán:
Fóti dal domborműve (1970):
A dombormű azt a pillanatot ábrázolja,
amikor 1842. október 5-én Vörösmarty Mihály elszavalja a Fóti dalt Fáy András szőlőjében. A több darabból összeillesztett 2×1
méteres téglalap alakú dombormű hársfából készült. A költő kiemelt pozícióban az
asztalfőnél állva helyezkedik el, bal kezében
papírt (vagy könyvet) – a Fóti dalt – tartja,
míg jobbjával az asztalon lévő borospohárra
mutat. Az asztal körül a reformkor nagyjai
figyelmesen hallgatják Vörösmarty Mihály
versének elszavalását. A domborművön a
ház csősze Németh Kálmán is megjelenik,
illetve a bal oldal szélén felesége, Zuna Edit
is. A jelenetet a szüret elengedhetetlen kellékei veszik körbe: boroshordó, puttony,
illetve gazdagon burjánzó szőlőfürtök. Alul
középen pedig a Fóti dal első négy sora olvasható, alatta búzakalászokkal közrefogott
régi magyar címer. A relief bal sarkában egy
fatörzs figyelhető meg az 1848-as évszámmal. A fatörzsből új hajtás sarjad, mely a
magyar nép feltámadására, újjászületésére
utal a ’48-as szabadságharc után. Németh

Németh Kálmán fontos céljának
tartotta, hogy Fáy András világát
visszahozza saját korába, széleskörű művészi ambíciói, lokálpatriotizmusa, a hagyományok tisztelete
és életben tartása, a felelevenített
fóti szüretek egyik fő élharcosává
avanzsálja.
Egy kiforrott rendezvénysorozat:
Fóti Ősz a hetvenes években
A Fáy-Vörösmarty Társaság által
felújított fóti szüreti ünnepségek elsősorban irodalomközpontúak voltak, de más művészeti ágak is szerepet kaptak, így vált tulajdonképpen
egy „összművészeti rendezvénysorozattá”, amelyben zene-, tánc-, irodalom-, színház- és képzőművészet,
költészet jeles művelői is képviseltették magukat.
Az 1969-es Fóti Ősszel már elindult a Fóti Szüret elnevezésű rendezvény is, 1969-ben felelevenítették a szüreti felvonulást. Az ősz
a szőlő betakarításának évszaka,
időszaka, így kézenfekvő volt, hogy
minden évben a rendezvénysorozat
életében a szüretelés, must-, borkóstolás is jelentős szerepet töltsön
be. A helyben történő szemléltető
szüretelés hangulatkeltő elemként
valamilyen módon mindig részét
képezte e jeles eseménynek.
...folytatjuk

Dr. Csáder Dezsőné megnyitja a Fóti Ősz rendezvényét, 1975
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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

Orvosi ügyelet

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

Laboratórium

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

Gyógyszertárak

Ezüstfenyő Patika
Fót, Németh Kálmán u. 29.
Tel.: 06/27/360-174
Pandúlia Gyógyszertár
Fót, Szent Benedek u. 15.
Tel.: 06/27/538-656
Somlyó Gyógyszertár
Fót, Vörösmarty tér 4.
Tel.: 06/27/538-955
Flóra-Medoswiss Patika
Fót, Fehérkő u. 1. (Auchan áruház)
Tel.: 06/27/535-406

Mezőőrök

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

Fóti Közszolgáltató Kft.

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

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

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

Fóti AQUA önkéntes tűzoltó egyesület

Egyházak

Római Katolikus Plébánia
Fót, Vörösmarty u. 2.
Tel.: 06/27/358-083
Fót-Központi Református Egyházközség
Fót, Károlyi István út. 1.
Tel.: 06/27/632-540

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

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

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

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

Fóti Közhasznú Polgárőr Egyesület
Tel.: 06/20/315-7685

Krízisvonal

Tel.: 06/30/384-2838
Hívható: munkaidő után,hétvégén és
ünnepnapokon

Postahivatalok

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

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

Fóti Közművelődési
és Közgyűjteményi Központ
Vörösmarty Művelődési Ház
Fót, Vörösmarty tér 3.
Tel.: 06/70/331/5806
Városi Könyvtár
Fót, Dózsa György u. 12-14.
Tel.: 06/27/538-250
Kisalag Fiókkönyvtár
Fót, Béke u. 33.
Tel.: 06/27/358-319,
06/70/331-5572
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Fóti Baptista Gyülekezet
Fót, Deák Ferenc u. 3.
Tel.: 06/27/785-950, 06/20/886-0143

Szolgáltatók
DMRV Duna Menti Regionális
Vízmű Zrt.
Központi ügyfélszolgálat
0-24 óráig: 06/27/511-511
ugyfelszolgalat@dmrvzrt.hu
Magyar Közút Nonprofit Zrt.
Pest Megyei Igazgatóság
Központi ügyfélszolgálat
06/1/819-9042
Diszpécser: 06/1/819-9260;
ugyelet@pest.kozut.hu
TIGÁZ Zrt.
Gázszivárgás és üzemzavar bejelentés: 06 (80) 300-300
(ingyenesen hívható éjjel-nappal a hét
minden napján);
ugyfelszolgalat@tigaz.hu
ELMŰ-ÉMÁSZ
Energiaszolgáltató Zrt.
ELMŰ hibabejelentő
06 (80) 38-39-40
ugyfelszolgalat@elmuemasz.hu
Közvilágítás:
PAHUSZ Bt.
06/70/500-3578
kozvilagitas@fot.hu

14 m emelőmagasságú professzionális,
billenőplatós darus autóval vállalunk:

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

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

