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Kedves Fótiak!
Engedjék meg, hogy az év végéhez közeledve köszönetet mondjak mindazoknak, akik egész évben segítették vá-
rosunk fejlődését és az önkormányzat munkáját. Köszönöm a lakosságnak, munkatársaimnak, a civil szervezetek-
nek, az egyházaknak az együttműködését, segítségét és a fóti rendezvényeken való aktív részvételét. Öröm, hogy 
ebben az évben már több alkalmunk nyílt a személyes találkozásra. 

Kívánom, hogy az elkövetkező esztendőben is az összefogás, az együtt gondolkodás, az egymás iránti tisztelet 
jellemezze hétköznapjainkat. 

A Képviselő-testület és a magam nevében kívánok Önöknek szeretteik körében eltöltendő, áldott, békés szere-
tetteljes karácsonyt, és egészséget hozó, békés, boldog Újesztendőt.

Dr. Vass György
polgármester

ÁLDOTTÁLDOTT  
KARÁCSONYTKARÁCSONYT

BOLDOG ÚJ ÉVET
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Tavaly novemberben volt címlapon a Márkus csa-
lád. Kíváncsiak voltunk, hogy mi történt az elmúlt 
egy évben a nevelőszülőkkel, Zsuzsannával, Lász-
lóval és a lányokkal, Lillával, Natáliával, Virággal 
és Hannával. Az eltelt egy évről Márkusné Gonda 
Zsuzsannával beszélgettünk.

Nézzük időrendi sorrendben. Novemberben volta-
tok a címlapon, mi volt a következő történés?
– A 2021-es év vége örömteli eseményeket hozott a szá-
munkra, mert a nagyok, Lilla és Nati egy országos ad-
venti szavalóversenyen megosztottan első helyezést ér-
tek el. Aztán jött egy szép és békés karácsony, talán csak 
a hóesés és a szép fehér táj hiányzott kicsit. Aztán a lá-
nyoktól megkaptuk vászonra nyomtatva azt a fotót, ami 
a Fóti Hírnök tavaly novemberi számának a címlapján 
volt. Ez volt a leggyönyörűbb ajándék a számunkra. 

Aztán jött az új esztendő.
– Így van, és rögtön egy újabb öröm, mert a Fóti Népmű-
vészeti Szakgimnázium és Gimnáziumban a divatter-
vezés szakon meghirdetett versenyen Nati és a csapata 
helyezett lett. Ezen kívül Nati részt vett a Vándorlegény 
- Országos Gyermek és Ifjúsági Népi Kézműves pályá-
zaton is, ahol a szőttestől a régi játékok újragondolásáig 
sok mindennel lehetett pályázni. Nati egy babát csinált, 
nagyon szép hímzett ruhával. Én azt mondtam neki, 
hogy ez egy rém ronda baba, de ezzel együtt annyira 
cuki lett, hogy az széppé varázsolta. A babára a pályáza-
ton Nati különdíjat kapott.

tartalom
FÓTIAKAT A CÍMLAPRA: 
A Márkus család

A GYEREKEINK ÉS AZ IDŐSEINK 
NEM FÁZHATNAK!
– beszélgetés Dr. Vass György 
polgármesterrel

ÁTADTÁK A FUTÓKÖRT

FÓTON ADTÁK ÁT AZ 
500. OVI-SPORT PÁLYÁT

KÖZMEGHALLGATÁS
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VIII. SZENT MIKLÓS FUTÁS –  
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PHOENIX SPORTCSARNOK FÓT – 
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Meséltél egy Toldi versenyről is. Az hogyan jött egy 
lánynak? 
– Az ÁGOTA Alapítvány és a Szent Ágota Gyermekvédel-
mi  Szolgáltató az állami gondozott gyerekeknek Ágota 
Falván tartott tíz napos ÁGOTA Tábort, ahol Nati a Toldi 
versenyen első helyezett lett. Ami azért nagy szó, mert a 
fiúk és a lányok együtt versenyeztek. És ez valóban egy 
erőmérő verseny volt, ezért is nevezték el Toldiról. Olyan 
versenyszámok voltak, mint például egy tele töltött vizes 
vödör kitartása.

A sport után együnk is egy kicsit. Mondjuk legyen a 
nevezetes mézes krémes. Az, hogy is volt?
– A mézes krémesemet te is kóstoltad a Mama Süti 
versenyen, amellyel harmadik díjat nyertem. Nálunk 
hagyomány, hogy valakiknek - a Betesda kórháznak, a 
mentősöknek, a doktornéniknek, az asszisztens nénik-
nek - viszünk mézes krémest. Idén a fóti rendőröknek 
és a FKN Kft. munkatársainak szeretnénk vinni köszö-
netképpen a munkájukért, bár ezt ők még nem tudják. 
A mézes krémes elkészítésének a három nagylányunk, 
Lilla, Nati és Viri tevékeny résztvevője volt. Arra külön 
büszke vagyok, hogy Viri az egyik főmunkatárs a mézes 
krémes készítésénél. 

Úgy hallottam, hogy Virág és a fóti kosárlabdacsa-
pat örök barátságot kötött. 
– Viri, aki autista, igazából nem enged magához közel 
akárkit. A kosárcsapattal azonban kivételt tett. Ők ölelést 
is kapnak minden alaklommal, és egy olyan szeretetka-
pocs alakult ki közöttük, ami tényleg ritka. Surmann Gá-
bor a csapat vezetője azt mondta, lenyűgözte őket az az 
őszinte szeretet, ami Viriben van.

Beszéljünk egy kicsit a szalagavatóról is.
– Az egy boldogságos este volt minden szempontból. 
A Fóti Népművészeti Szakgimnázium és Gimnázium 
a Sportcsarnokban tartotta a szalagavatóját, ahol Lilla 
lányunk a 12. C osztály végzőseként vett részt. Az ese-
ményen szülőként és a rendező Sportcsarnok munka-
társaként voltunk ott Lacival, és minden remekül sike-
rült. Lilla és a többi lány is gyönyörű volt, a fiúk fessek 
és férfiasak, ahogy kellett. Az egész este káprázatosra 
sikerült. Amire pedig a legbüszkébb vagyok, hogy az is-
kolától hálaszalagot kaptam a szalagavatóval kapcsolatos 
munkámért.

Eddig szinte csak a lányokról volt szó. Mi történt ve-
led és Lacival?
– Két nagyon fontos dolog történt az életünkben. Az 
egyik az, hogy dolgozom. Ami számomra különösen 
fontos, hogy a fogyatékos emberek is lehetőséget kap-
janak a munkára, illetve, hogy akik fogyatékos gyereke-
ket nevelnek munkát kaphassanak. És a munkájukban 
megkaphassák azt a fajta rugalmasságot, amit egy-egy 
fogyatékkal élő gyermek nevelése igényel. Így tudok itt 
dolgozni a Phoenix Sportcsarnokban, amiért örök hála 
Vasa Zoltán ügyvezető igazgatónak. És ha még ez nem 
lenne elég, a férjem, Laci is itt dolgozik, és így meg tud-
juk oldani, hogy Laci elvigye Virágot minden nap Vácra 
az iskolába és érte is menjen. Természetesen ezt nagy-
ra értékeljük, és mi is igyekszünk maximálisan itt len-
ni, nem nézzük az órát, és ha kell, akkor Laci este tízkor 
utolsóként megy el a Sportcsarnokból. És ez rám is igaz. 
Mind a ketten szeretünk itt dolgozni, mert ez egy jó kol-
lektíva, egy jó csapat.

A madarak azt csiripelték, hogy közben követ is lettél.
– Valóban így van, a másik, ami nagyon fontos szá-
momra az, hogy a BHRG Alapítvány követe lettem. Az 
Alapítvány célkitűzése, hogy tíz terapeutát biztosítsanak 
a nevelőszülői hálózatoknak. Olyan terapeutákat, akik 
ingyenesen felmérik a gyerekek motoros és kognitív ál-
lapotát és a megfelelő terápiát is biztosítják számukra. 
Ennek a része például az a hirdoterápia is, amire mi is 
vittük a legnagyobb gyerekünket Domini-
kot és Virit is, és a többiek is jártak, il-
letve Hanna még jár is ezekre a terápi-
ákra. Ahhoz azonban, hogy a terapeuták 
dolgozni tudjanak pénz kell, és nekünk 
követeknek az a feladatunk, hogy mind-
egyikünk gyűjtsön hatvanezer forintot, hogy 
a program elindulhasson. Az alapítványról 
bővebben itt tájékozódhat:  https://www.
jougyekert.hu/hu/koveteknek/valassz_egy_
ugyet_es_tegyel_vallalast/bhrg_2022.html

Viri és a csapat
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A magas energiaárak miatt nem csak a családok-
nak, de a városoknak is takarékoskodniuk kell. 
Fót energiabiztonságáról, a takarékossági intézke-
désekről, és arról, hogy fáznak-e majd a gyerekek, 
az idősek, vagy éppen a hivatali dolgozók, Dr. Vass 
György polgármestert kérdeztük.

Kezdjük azzal, amire sokan kíváncsiak: mit tett a 
város a takarékosság érdekében?
–A takarékossággal, a város energiabiztonságával kap-
csolatban egy munkacsoportot hoztunk létre, amelynek 
az a lényege, hogy az Önkormányzat a Hivatalon keresz-
tül nézze át, hogy milyen lehetőségeink vannak az intéz-
ményeinkkel – Vörösmarty Művelődési Ház, könyvtár, 
orvosirendelő, sportcsarnok, óvodák, idősek otthona 
- kapcsolatban. Az első és legfontosabb a város számára 
azonban a közvilágítás modernizálása, és a hagyományos 
izzók helyett a LED-es izzókra történő átállás. Ez mint-
egy harmadával csökkenti majd a közvilágításunk eddi-
gi költségeit. Ennek a tervezése már folyamatban van, és 
ahogy elkészülnek a tervek, indul a munka is. Számítá-
saink szerint a beruházás 3-5 éven belül megtérül, ezért 
már a 2023-as átmeneti költségvetésben biztosítunk for-
rást a megvalósítására azért, hogy a közbeszerzési eljárást 
minél előbb meg tudjuk indítani, és a kivitelezés már a 
jövő év őszére elkészülhessen. 

Ez a már meglévő elektromos hálózattal kapcsolat-
ban tényleg előrelépés. Ám a városban több helyen 
fejlesztésre is szükség lesz. Azt hogyan oldják meg?
– Az új hálózatok létesítésénél előtérbe helyezzük a 
napelemek telepítésének a lehetőségét. Így például Kis-
alagon a Millenniumi Emlékpark és a játszótér megvilá-
gítása is így történik. A Kurjancs felé vezető úton pedig 
a sötét szakaszra már eleve 10 darab mobil, napelemes 
lámpatestet telepítünk, amelyet a LED izzós hálózat ki-
építését követően máshol – például a Moha utcában - is 
fel tudunk majd használni. 

Talán a mindenkit leginkább foglalkoztató kérdés: 
hány fok lesz az óvodákban és az idősek otthonában?
– Számunkra nagyon fontos, hogy se a gyerekeink, se az 
időseink ne fázzanak! Tehát a bölcsődében, az óvodák-
ban és az idősek napköziotthonában 23 fokos hőmér-
sékletet biztosítunk és külön odafigyelünk arra, hogy a 
gyermekek által használt csoportszobákban a hőmér-
sékletet a talajhoz közel, 40 cm-es magasságban mérjük. 

A takarékosság jegyében pedig az intézményeknél min-
denhol mozgásérzékelőket szerelünk fel, hogy az elek-
tromos energiahasználatból eredő költségeket is a lehető 
legjobban leszorítsuk. Az első kérdésnél említett mun-
kacsoport tevékenységének köszönhetően elkészültek a 
Polgármesteri Hivatallal, az ESZEI-vel és az Egészség-
ügyi Központtal kapcsolatos intézkedések. Az Egész-
ségügyi Központ esetében például olyan megoldást vá-
lasztottunk, hogy az ügyelet idején a három ügyeletben 
dolgozó miatt ne kelljen a teljes alsó szintet fűtenünk. 

Nézzük a részleteket, és maradjunk elsőként az 
Egészségügyi Központnál.
– Az valóban jó kezdésnek, mert talán ott a legbonyolul-
tabb a helyzet. Először is ott vannak, az emeleti lakások, 
ahol a szakértő javaslata alapján termosztatikus radiá-
torszelepeket szereltetünk fel, a fűtésszabályozót pedig 
21 fokra állítjuk be. Aztán ott vannak maguk a rendelők, 
vagyis a földszint, ahol a rendszer délután 17.30-tól tem-
perálásra áll át, így ott reggel 6 óráig 14-16 fok lesz. Az-
tán reggel 6 órától a rendszer a rendelési idők kezdetére 
felmelegíti a helyiségeket. Hétvégén pedig az alsó szint 
fűtési rendszere csak temperálni fog.

A takarékosság szempontjából ez nagyon jól hang-
zik, de mi lesz az imént említett ügyeleti helyiséggel?
– Az ügyeleti helyiség fűtésének a kiegészítését egyedi-
leg kell megoldanunk. Ez valószínűleg elektromos fűtés, 

A gyerekeink és az időseink nem fázhatnak!
|  beszélgetés Dr. Vass György polgármesterrel

Dr. Vass György polgármester
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például infrapanel lehet. Erre azonban mind az ott dol-
gozók, mind a betegek miatt szükség van.

Térjünk át az Egyesített Egészségügyi és Szociális 
Intézményre.
– Az ESZEI kapcsán is kétlépcsős megoldást kellett 
választanunk, mert a Hargita utcában is két szinten 
folyik a munka. A földszinten működik a Területi 
Gondozási Központ, míg a tetőtérben a Gyermekjó-
léti Szolgálat munkatársai dolgoznak. Ezért itt is két 
körre van szükség. Az első kört a Területi Gondozási 
Központ jelenti, ahol a gondozottak távozását köve-
tően temperálásra állnak át, ami itt is 16 fokos hő-
mérsékletet jelent. Aztán reggel 5 órától a rendszer a 
kezdésre felmelegíti az alsó szintet. A tetőtérben – a 
második körben – a Gyermek Jóléti Szolgálat helyi-
ségeinél 16 órakor állnak át a 16 fokos hőmérsékletre. 
Ott a munkaidő végéig a helyiségek fűtéséről a klí-
ma gondoskodik. Ahogy a Területi Gondozási Köz-
pont szintén klímás közösségi tereiben is. Hétvégén 
a Hargita utcai épületben is végig temperálásra – 
vagyis 14–16 fokra – áll át a fűtésrendszer.

És mi a helyzet magával a Hivatallal?
– A Hivatal kapcsán könnyebb a helyzetünk, mert a 
felújítás részeként korszerű hűtő-fűtő klímaberen-
dezéseket szereltettünk fel. Ez megadja a lehetőségét 
annak, hogy a konvektorok napközben csak őrlán-
gon menjenek, aztán ezeket a takarítónő hajnalban 
az időjárástól függően 2-es, 3-as fokozatra kapcsolja, 
hogy a helyiségeket előmelegítsék a munkaidő kez-
detére. Akkor pedig megint őrlángra lesznek állítva. 
Azért, mert a klímák reggel a munkaidő kezdetekor 
elindulnak és a munkaidő végéig biztosítják az elő-
re beállított 21 fokos hőmérsékletet. Ami még fon-
tos, minden területen mérni és dokumentálni fogjuk, 
hogy az előírásoknak megfelelően működik-e a fűtés 
és ez által a takarékosság.

A járdaépítések üteme továbbra sem lassul a városban. Bíró Zoltán 
beruházásokért felelős alpolgármesterrel a Béke utca és Hargita utca 
járdaépítéseit jártuk végig, majd a Kisalagi Közösségi Ház előtti par-
kolót néztük meg. Bíró Zoltán azt is elmondta, hogy a parkoló építése 
mellett a Millenniumi Emlékparkban lévő székelykaput is felújíttatja a 
város. Amint az alpolgármester hozzátette, a székelykapu az eltelt év-
tizedek alatt az időjárás miatt olyan állapotba került, hogy szükségess 
vált a felújítása, amit már el is kezdett a kivitelező.. A jó hír az, hogy a 
munkálatok után egy megújult, már az időjárásnak is jobban ellenálló 
székelykaput láthatunk a Millenniumi Emlékpark bejáratánál.

A Hársfa utca burkolása az utolsó szakaszba lépett. A 
komplex módon elkészült utca – csapadékvíz-elve-
zetés, járda, parkolók, beállók – befejezésével kap-
csolatban hasznosnak bizonyult a lakossági fórum. 
Az Önkormányzat ugyanis megvalósítja fórum során 
elhangzott lakossági felvetések parkolókkal kap-
csolatos részét. Ugyanakkor fontos felhívni az arra 
közlekedő autósok figyelmét, hogy az útszakaszon a 
lakosság kérésére 40 km/óra a sebességhatár!

Folytatódik a járdaépítési program Fóton

Már használhatják az autók 
a Hársfa utcát

Fóti Hírnök
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December 3-án a Királydomb alatti területen Dr. Vass 
György polgármester és Bíró Zoltán alpolgármester át-
adták a város új sporthelyszínét a futókört. Az avatásra 
érkező futók között olyan neves, fóti, vagy fóti kötő-
désű sportolók is tettek egy kört a pályán, mint Eszes 
Dániel a 110 méteres gátfutás junior Európa Bajnoka, 
Huller Dáneil, aki 15 évig élt Fóton és 400 méteres gát-
futásban junior országos csúccsal nyert bajnoki címet, 
Tóth Iván Csaba 19 szeres Iron Man, az FSE alelnöke, és 
Szűcs Csaba a maratoni táv magyar csúcstartója, a Spuri 
Futóbolthálózat tulajdonosa. Az eseményen egyébként 
a gyerekek legnagyobb örömére maga a Mikulás és a 
segítője is jelen volt. A futás után Bíró Zoltán alpolgár-
mester – aki az élbollyal maga is teljesítette a futókört 
– elmondta lapunknak, hogy a 801 méter hosszúságú, 
rekortán borítású futókör a része lesz a jövő évben el-
készülő 1,2 hektáros parknak, amelyben egy nagy ját-

szótér is helyet kap. Az alpolgármester kiemelte, hogy 
jövőre 120 darab, többször iskolázott nagy fát ültetnek 
a területen, és egy szép park része lesz a futókör.

Mikulás futás keretében adták át a futókört

Eszes Dániel Fóton él, 11 éve kezdte el a futást és a 
magyar atlétika egyik nagy reménységének tartják a 
110 méteres gátfutásban. Mint mondta, nagyon sze-
reti a futást és ez adja a célokat is az életében. Élete 
nagy célja és álma, hogy a 110 méteres gáton olimpi-
ai döntőben futhasson Magyarországot képviselve. 
A legközelebbi versenyén a fedettpályás Európa Baj-
nokságon már a felnőttek között indulva legalább 
egy elődöntős helyezést szeretne elérni. 

Huller Dániel korábban 15 évig élt Fóton, így részben 
Fótinak tartja magát. Az eddigi sikereit 400 méteres 
gátfutásban érte el, de az idén áttért a 800 méteres 
gátfutásra, ahol sikerült nagyon jó eredményeket elérnie. 2022-ben a felnőtt Európa Bajnokságon elődöntőt 
futott és 11. helyezést ért el. Az idén sikerült egy 41 éves országos csúcsot is megfutnia. Nagy álma, hogy a 
2023-as budapesti Atlétikai Világbajnokságon hazánkat képviselje. A távolabbi célja pedig, hogy a világver-
senyeken és az olimpián képviselje középtávfutóként Magyarországot.

 Huller Dániel és Eszes Dániel
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Fóton adták át az 500. Ovi-Sport Pályát

Megmenekülhet a kisalagi posta? 
November közepén egyeztetett Dr. Vass György polgármester Dr. Fónagy János miniszterhelyettessel a Kisalagi Postahivatal 
újranyitásáról. Amint azt Dr. Vass György lapunknak elmondta, a miniszterhelyettessel megállapodtak abban, hogy a Kisalagi 
Postahivatal kérdése még nincs lezárva. A polgármester az egyeztetéseket a továbbiakban Dr. Balczó Barnabással, a Magyar 
Posta vezérigazgatójával folytatja, annak reményében, hogy a lakosság a megszokott helyen újra igénybe vehesse Kisalagon 
is a postai szolgáltatásokat.

Dr. Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő, Dr. Tu-
zson Bence államtitkár és körzetünk képviselője, Dr. 
Vass György polgármester, Szőllősi György a Magyar 
Sportújságírók Szövetségének elnöke, illetve Dr. 
Molnár Andrea, az Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány 
elnöke vett részt az 500. Ovi-Sport Pálya ünnepélyes 
átadóján a Fóti Boglárka Óvodában és Bölcsődében.

Dr. Vass György polgármester köszöntő beszédében ki-
emelte, hogy az eddig átadott ötszáz Ovi-Sport Pályából 
négynek fóti óvodások örülhetnek. A polgármester meg-
köszönte az Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány segítségét 
abban, hogy az elfogadta Fót város pályázatát. A 2022-es 
évet a sportlétesítmények éveként értékelte a polgármes-
ter, hiszen ebben az évben gazdagabb lett Fót egy sport-
csarnokkal, amit ősszel adtak át, és 1,6 milliárd forintból 
építettek meg. 150 millió forintból elkészült a műfüves 
pálya, 96 millió forintból a futópálya és a gyerekek örö-
mére a 4 Ovi-Sport Pálya.

Dr. Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő beszé-
dében az Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány munkáját 
méltatta, mert értékes, tartalmas sportolási lehetőséget 
nyújtanak az ovisok számára. Mint mondta, a kormány 
által létrehozott sporttámogatási programnak köszönhe-
tően összesen 500 óvodába jutott el a Nemzeti Ovi-Sport 
Program, amelyből 469 hazánkban, 31 pedig határon túl 
épült meg. A program által 55 ezer gyermek vehet részt 
sportolásban, és 4000 óvodapedagógus alkalmazhatja a 
megszerzett tudását. 

Jusztinné Rick Éva intézményvezető arról számolt be, 
hogy az óvodában a pedagógusok tevékenységközpontú 

óvodai nevelési program keretén belül tanítanak, amely-
ben a mozgásnak kiemelkedő szerepe van az egészséges 
életmódra nevelésben, az értelmi fejlődés alakulásában, 
és a beszéd fejlődésében is. Az óvodában a gyerekek a 
mindennapos testnevelési foglalkozások mellett megis-
merkednek a labdajátékokkal, focizhatnak, zumbáznak 
és az ovi rockyn is részt vehetnek.

Tuzson Bence körzetünk képviselője beszédét azzal 
kezdte, hogy a fóti Mikulás nagy ajándékot hozott a fóti 
gyerekeknek az Ovi-Sport Pálya átadásával. A fejleszté-
sek közül mindig a gyermek intézmények bővülése, inf-
rastrukturális fejlesztése a legnagyobb öröm. Fóton 350 
millió forintos állami támogatásból hamarosan elkezdődik 
egy bölcsődefejlesztés is, mondta körzetünk képviselője, 
aki hangsúlyozta, hogy azért dolgozik a kormány, hogy a 
jövőben még sok Ovi-Sport Pálya kerüljön átadásra.

Szőllősi György a Magyar Sportújságírók Szövetségé-
nek elnöke, a Nemzeti Sport főszerkesztője fantaszti-
kus programnak minősítette az Ovi-Sport Programot, 
amelynek a lényege, hogy odaviszik a pályát, ahol a gye-
rekek a legtöbb idejüket töltik. 

Dr. Molnár Andrea az Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány 
elnöke beszédében kitért az alapítvány 11 év alatt elért 
eredményeire, amelyben 5000 óvodapedagógus, 5000 
gyerek, 500 óvoda, 200 önkormányzat, valamint 250 tá-
mogató cég vett részt. A program a határon túli magya-
rokhoz is eljutott, hiszen 21 pályát adtak át külhonban és 
10 pályát külföldön.

A beszédeket a fóti óvodások színvonalas műsorai szí-
nesítették, akik a hivatalos átadás után nagy örömmel 
próbálták ki az Ovi-Sport Pályát.

TT

Szőllősi György, Dr. Vass György, Dr. Tuzson Bence 
Dr. Szentkirályi Alexandra, Dr. Molnár Andrea
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Az Önkormányzat az elképzelések szerint átszer-
vezné a jelenlegi óvodai struktúrát. A Képviselő-tes-
tület elé kerülő tervekből látni lehet, hogy az úgy-
nevezett összeolvadás számos előnnyel kecsegtet, 
ugyanakkor a megfelelő szabadságot is megadja az 
egyes tagintézményeknek. A tervek szerint ez egy 
mindenki számára nyerő elképzelés lehet, mert nem 
csak a város, de az óvodák, a szülők, és ami a legfon-
tosabb, a gyerekek is jól járnak. 

Fóton jelenleg két óvoda és egy bölcsőde, az Apponyi 
Franciska Óvoda és a Fóti Boglárka Óvoda és Bölcső-
de működik. Az elmúlt időszakban azonban az Apponyi 
Franciska Óvoda működése kapcsán több probléma is 
felmerült, amelyek miatt még az óvoda működését is csak 
nehezen sikerült fenntartania az Önkormányzatnak. Ez 
indította el azt a gondolatot, hogy talán jobb megoldás 
lenne, ha az óvodák jelenlegi struktúráját átszerveznék. 
Amint azt Dr. Mihályi Zsolt Apor jegyző elmondta, az 
átszervezés lehetőséget teremthet egy gazdaságosabb és 
hatékonyabb működésre, és magának a működési fel-
tételeknek a színvonala is javulhatna ezáltal. Az szintén 
nem mellékes, hogy ez erősíthetné az óvodákban folyó 
szakmai munkát és lehetőséget teremthetne a pedagógi-
ai programok összehangolására is.

Miért jó ez a családoknak és a gyerekeknek?
Sok esetben az intézmények összeolvadása nem előnyt, 
hanem inkább hátrányt jelent. A város vezetői azonban 
a terveket látva ügyelnek arra, hogy ez ne történhessen 
meg. Így valószínűleg a létrejövő összevont intézmény 
ugyan egyetlen vezető irányítása alá kerül majd, ám a ter-
vezett változtatások szerint az egyes tagintézményeknek 
mégis nagyobb önállóságot kapnak az új keretek között. 

Ez egyben azt is jelenti, hogy például az adott tagin-
tézmények másféle lehetőségeket kínálnak a szülők-
nek. Az egyik óvodában például a környezetvédelem, a 
másikban a népművészet, a harmadikban a zene lehet 
a fókuszban. Természetesen ezek csak példák, hiszen a 
tagintézmények dönthetik majd el, hogy milyen irány-
ban indulnak tovább. Ugyanakkor az összeolvadással 
megszűnnek a jelenlegi körzethatárok is, ez pedig lehe-
tőséget teremt a szülőknek, hogy abba a tagintézménybe 
írassák a gyermeküket, amely számukra a legfontosabb 
értékeket helyezi előtérbe a gyermekek nevelése során. 
Vagyis a szülők az egyes tagintézményekben lévő peda-
gógiai program alapján választhatnak majd, és mindegy, 
hogy a város mely pontján lakik a család. Szintén előny, 
hogy a megszűnő körzethatárok lehetővé teszik az opti-

málisabb létszámelosztást is. Emellett, ami szintén nem 
mellékes, hogy könnyebben összehangolható a bölcső-
de-óvoda-iskola átmenet is a gyermekek számára. 

Miért jó ez a tagintézményeknek?
Egyrészt, mert a szabadságuk nemcsak megmarad, ha-
nem bővül is, másrészt pedig számos lehetőséget jobban 
ki tudnak majd használni az összeolvadás után. Ilyen az 
egyáltalán nem elhanyagolható pályázatok területe, ahol 
például az egyes tagintézmények nevelési programjának 
pályázati köre bővülhet ezáltal. Emellett nagyon fontos 
mindenki számára, hogy jobban szervezhető a munka-
erőgazdálkodás, ideértve a helyettesítést is. Ugyanakkor 
az összeolvadás lehetőséget ad a tag intézményeknek 
a koncentrált munkára és a szakmai felügyeletre. Így 
minden tagintézményben kialakulhat egy olyan speciális 
szakmai műhely, mint az SNI-s feladatrendszert össze-
fogó központ, a tehetséggondozási központ vagy éppen 
a környezeti nevelési központ. 

Emellett javulhat a kapcsolattartás is, ami ez által 
könnyebb, egységesebb és folyamatosabb is lehet a 
szülőkkel. És lehetőség lesz önálló tagintézményi csa-
ládi- és nyílt napok szervezésére is.

Pénzügyi szempontból nézve az látható, hogy egy-
séges rendszer alakítható ki, amely mindenki számára 
előnyös. Valamint szintén fontos, hogy az összeolvadás 
után a duplikált szerződések megszűnhetnek majd, és a 
nagyobb méret miatt a költséghatékonyság is növeked-
ni fog, ami a költségek csökkentését eredményezheti. 

A legfontosabb szempont
Az összeolvadás legfontosabb szempontja ugyanakkor 
mégiscsak az, hogy növeljék az óvodai nevelés szakmai 
hatékonyságát és a városon belül egy egységes óvoda-
pedagógiai szakmai rendszer kerüljön kialakításra. Egy 
olyan szakmai rendszer, amely biztosítja az egységes 
szemléletet, mindenki számára azonos jogokat biztosít és 
ezzel együtt ugyanolyan kötelezettséget is jelent. A rész-
letek kidolgozásába az Önkormányzat bevonja a szülői 
csoportokat és a pedagógusi munkaközösségeket is.

Átszervezi a város az óvodákat
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A közmeghallhatást Bíró Zoltán alpolgármester nyitot-
ta meg, és rögtön át is adta a szót Lukácsházi Gergely 
moderátornak, aki bemutatta a Katasztrófavédelem Pest 
Megyei szakembereit és igazgatóhelyettesét Andor Lász-
ló alezredest, a HTNS Kft. projektért felelős logisztikai 
menedzserét Frenkl Antalt, a cég itteni koreai vezetőjét 
Logan Leet, a cég megbízott szakértőjét Korda Esztert, és 
a HelloParks vezetőit Nemes Rudolf ügyvezetőt és a fóti 
bázis igazgatóját, Szerdahelyi Tamást. A közmeghallga-
táson jelen volt Dr. Vass György polgármester és számos 
önkormányzati képviselő is.

Az eseményen Logan Lee a HTNS Hungary Kft. ne-
vében köszöntötte a jelenlévőket, aztán a Korda Eszter a 
cég szakértője ismertette azokat a tényeket, amelyek azt 
mutatták, hogy a HTNS Kft. által berendezett csarnok-
rész megfelel minden törvényi előírásnak és szabályo-
zásnak. Ezt követően három fő kérdéskörben – a raktá-
rozott anyagok, a raktár környezete, a raktár kialakítása 
és a biztonsági intézkedések – járták körül kérdésekkel 
és válaszokkal a cég tevékenységét és annak veszélyessé-
gi pontjait a jelenlévők. 

Lukácsházi Gergely javaslatára minden kérdéskörnél 
először az írásban beérkezett kérdéseket válaszolták meg 
az asztalnál ülők, és ezután jöhettek a helyszíni kérdé-
sek. A délután folyamán többször is személyeskedésbe 
torkolló kérdésfeltevések és megjegyzések miatt önmér-
sékletre kérték a jelenlévőket. 

Elsőként az anyagok témaköre került terítékre, ahol 
a Fótligetiek csoportján kívül Dr. Vargha Nóra önkor-
mányzati képviselő, környezetvédelmi tanácsnok volt 
igen aktív, aki aztán a másik két témakörben is folyama-
tosan kérdésekkel bombázta a szakértőket. Az anyagok 
kapcsán kiderült, hogy a HTNS Hungary Kft. által tárolt 
veszélyes alapanyag por állagú, nem éghető, környezetre 
nincs káros hatása, viszont az emberi szervezetbe jutva 
már igencsak veszélyes, hiszen sok egyéb mellett pél-

dául rákot is okozhat. A vita sokáig arról folyt, hogy mit 
okozna ez az anyag, ha kikerülne a raktárból a levegőbe, 
amire a Korda Eszter válaszaiból megtudhattuk, hogy 
a biztonsági rendszer miatt ennek minimális az esélye. 
Ha mégis a körülmények szerencsétlen alakulása foly-
tán ez megtörténne, akkor maximum 168 méterig lenne 
veszélyes az anyag jelenléte, mert a hígulás következté-
ben onnantól már a határértékek alatt maradna a por 
koncentrációja. A szakértőasszony csapata készített egy 
katasztrófavédelmi modellt, amely akár független szak-
értővel megvizsgáltatható, illetve, ami talán fontosabb a 
Katasztrófavédelem szakértői vizsgálják is ennek a mo-
dellnek a helyességét, és amennyiben hibásnak találják, 
a cég nem fogja megkapni a tevékenységre az engedélyt. 
Vagy legalábbis nem ebben az eljárásban. 

Ezt követően még szóba került a vízfelhasználástól 
kezdve – mivel raktározni fog a cég, csak szociális vízfel-
használása lesz –, a mérgező anyag talajvízbe jutásának 
lehetőségén, a tűzbiztos szigeteléssel ellátott vezetéke-
ken át a tűzszakaszhatároló falakon keresztül, a rakodá-
si, a közlekedési és szállítási problémákig sok minden. A 
szállításnál egy közúti baleset lehetőségét és annak kö-
vetkezményeit vetették fel a jelenlévők. A szakértők szin-
te minden kérdésre megnyugtató választ tudtak adni.

A közmeghallgatáson sok kérdés firtatta a HTNS Hun-
gary Kft. és az ugyanabban a csarnokban helyet kapó, 
elektromos autó akkumulátor összeszerelő üzemet 
létesítő BYD Electric Bus & Truck Hungary Kft. tevé-
kenységének egymásra gyakorolt hatását. A szakértők 
ez ügyben is minden kérdést megválaszoltak, ugyanak-
kor hangsúlyozták, hogy a BYD Electric ügye egy külön 
eljárás és közmeghallgatás tárgya lesz majd. A közmeg-
hallgatást követően érezhetően maradtak még kételyek a 
jelenlévő lakosokban. 

Telt ház volt a Katasztrófavédelem akkumulátor 
raktározással kapcsolatos közmeghallgatásán
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Anyakönyvi hírek
Születtek:

10.14. Kócs Nolen

10.15. Kulcsár Soma

10.17. Fazekas Kristóf

10.22. Vizi Kilián András

11.05. Vinnai Boglárka 
 Hanna

11.14. Kis Emma Sára

11.26. Borodi Zoé

Elhunytak:
Barta János 64 év
Csaboda Ferenc 88 év
Czövek László József 81 év
Czuczi Mátyás 83 év
Horváth László 63 év
Juhász József 56 év
Kontra Józsefné 82 év
Leszkovszki László  70 év
Puskás Zsolt 49 év
Szabó Béláné  91 év 

szül.: Böröcz Erzsébet
Szolár László Ferenc 60 év
Szőnyi Géza Gyula 95 év
Tóth Tibor Zoltán 66 év

Házasodtak:

11.09. Kós-Tamás Zsombor  
 és Szilágyi Melinda Vivien

11.26. Kopp Vilmos  
 és Szolár Piroska Róza

Kiemelkedő eredményeket értek el a Zeneiskola tanulói
A Zeneiskola növendékei a közelmúltban kiemelkedő ered-
ményt értek el két rangos versenyen is. Nagyon büszkék va-
gyunk Tanítványainkra:
–  a VII. Danubia Talents Nemzetközi Zenei Versenyen Lőrik Bálint 

2. helyezést ért el, szeretnék gratulálni neki és köszönöm szé-
pen a felkészítő munkát Farkas Mártának!

 –  Köpe Jázmin Panka és Köpe Janka Zója a IX. Bihari János Or-
szágos Hegedű-, Gordonka-, és Vonós Kamarazene Verse-
nyen bronz minősítést kapott, gratulálok Nekik és felkészítő 
tanáruknak Urbán Orsolyának, és korrepetitoruknak, Jakab 
Lászlónak.

Illés Erika intézményvezető

Lakossági energetikai tájékoztató volt Fóton
November 24-én energetikai tájékoztatót volt váro-
sunkban. Az Önkormányzat a tájékoztatót azért szer-
vezte, hogy segítse a lakosságot az energia megtaka-
rításban. Az előadást Nagy Péter energetikai szakértő, 
a Budapesti Mérnöki Kamara elnökségi tagja, épüle-
tenergetikus, igazságügyi szakértő tartotta. Előadá-
sában bemutatta, hogyan kell értelmeznünk a földgáz 
és a villanyszámlát, mit takarnak a számlán lévő egyes 
kifejezések, az egyes oszlopok mit jelentenek, és ki-
tért arra is, mi is az a megajules (MJ) és ennek mi a 
jelentősége a mi számunkra. Ezt követően a szakértő 
beszélt a beruházást nem igénylő megtakarítási lehe-
tőségekről, és végül részletesen bemutatta a beruhá-
zást igénylő – hőszigetelés, nyílászárócsere, világítás-
korszerűsítés – megtakarítási lehetőségeket is.

Köszönetnyílvánítás
Köszönetünket és hálánkat fejezzük ki mindazoknak, akik 2022.november 18.-án jelenlétükkel, szóban vagy 
írásban kifejezett részvét nyilvánításukkal, testvérem Barna Tamás Csaba temetése alkalmából együtt éreztek 
velünk. Katona Zsuzsanna lelkésznő búcsúztató gondolatai, meleg, vigasztaló szavai segítették enyhíteni fáj-
dalmunkat.

Elismerésünket fejezzük ki a SZIGÜ Kft. dolgozóinak a temetés szolgálatának kegyelettel végzett, gondos és 
pontos ellátásáért.

Csiharné Barna Brigitta és családja
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Fót hátrányos helyzetű gyermekeken segített
Fót Városa, ha lehetősége engedi segíti a hátrányos helyzetű gyerekeket. 
A Hargita Megyében működő A Jövőért Megsegítő Egyesület hátrányos 
helyzetű, mozgásukban korlátozott, vagy egyéb fogyatékossággal élő 
gyermekek számára gyűjtött jótékonysági könyvvásárlással adományo-
kat. A város a könyvvásárlással támogatta az Egyesületet, és ez által a 
fogyatékkal élő hátrányos helyzetű gyerekeket.

A Fóti Városi Könyvtár hírei
A Városi Könyvtárban 2022.10.20-án Gajdó Delinke előadását láthattuk „Szelíden és szilár-
dan”címmel Szabó Magda életéből és műveiből.

A Fiókkönyvtárban 2022. 11. 25-én Fábián Janka írónővel találkoztunk. Vácziné Takács Edit 
beszélgetett vele. Sok mindent megtudtunk az írónőtől a regények keletkezéséről.

Könyvtári Mikulás jött a gyerekekhez 2022. december 2-án a Művelődési Házba. A Mese-
kocsi színház művészei interaktív előadással várták a gyerekeket. Jó hangulatban telt az este.
2022. december 24-től 2023. január 2-ig mind a két könyvtár ZÁRVA tart!
Nyitás 2023. január 3-án kedden. 

Áldott, békés karácsonyi ünnepeket és Boldog Új Évet kívánunk minden kedves Olvasónak!
A könyvtár dolgozói

Fóti Hírnök hírek
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FELHÍVÁS VÁROSI KITÜNTETÉSEK JAVASLATTÉTELÉRE
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
13/2017.(IV. 27.) önkormányzati rendeletével döntött 
a városi kitüntetések alapításáról és adományozásá-
nak rendjéről.

A városi kitüntetések adományozására 2023. janu-
ár 31-ig tehetnek javaslatot az önkormányzat szervei, 
a társadalmi szervezetek, civil szervezetek, egyhá-
zak, egyéb közösségek, magánszemélyek.

Kategóriák:
• Fót Városért díj (magánszemély, szervezet, közösség)
• Fót Egészségügyéért díj (magánszemély)
• Fót Gyermekeiért, Ifjúságáért díj (magánszemély)
• Fót Kultúrájáért díj (magánszemély, szervezet, közösség)
•  Emberséggel Fótért díj (magánszemély, szervezet, kö-

zösség)
• Fót Vállalkozója díj (magánszemély)
•  Év Sportolója díj (három korosztály 14 éves korig, 14-

18 év között, 18 éves kor felett egy-egy fő)
• Elismerő oklevél kitüntetés (létszáma nincs korlátozva)

A kitüntetések adományozása önkormányzati dön-
téshozatalt követően, a mindenkori jogszabályoknak 

megfelelően, a március 15-i nemzeti ünnephez kap-
csolódó városi ünnepségen történik.

Az önkormányzat által alapított és a fenti rendelet 
szerinti „Fót Bajnoka” kitüntetésre egész évben folya-
matosan várjuk a jelöléseket. Fót Bajnoka kitüntetésben 
az a személy részesülhet, aki az adományozást megelő-
ző évben Olimpián, Világbajnokságon, Európa-bajnok-
ságon, ifi, junior, felnőtt kategóriában 1-3. helyezést ért 
el, fóti lakcímmel rendelkező (lakóhely/tartózkodá-
si hely) vagy fóti bejegyzett sportegyesületnél igazolt 
sportoló. Ennek bejelentését bárki megteheti, aki tudo-
mást szerez a díjra való jogosultságról.

A helyi kitüntetések felterjesztéséhez formanyomtat-
ványon lehet benyújtani a javaslatokat a önkormányzati 
hivatalba személyesen, postai úton (2151, Fót, Vörös-
marty tér 1.), vagy elektronikus úton a titkar@fot.hu 
email címre.

A felterjesztés formanyomtatványa elérhető az ön-
kormányzat hivatalos honlapján a https://fot.hu/do-
kumentumtar/?d=/2020/Nyomtatv%C3%A1nyok 
linken, illetve a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
ügyfélszolgálati irodáján.

Fóti Hírnökhírek

Raktári dolgozó
Gyógyászati segédeszköz nagykereskedelmi cég fóti telephelyű 
raktárába munkatársakat keres azonnali kezdéssel, hosszú távra.

Főbb feladatok:
• A beérkező áruk betárolása, mozgatása, csomagolása,
• Rendelések összeállítása, szállításra előkészítése
• Raktári rend fenntartása,

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidős, vagy részmunkaidős

Munkaidő: 9–21 óráig, 2 nap munka, 1 nap pihenő és minden hétvége 
szabad. Egyedi igényeket elbírálunk.

Amit kínálunk:
• Hosszútávú, határozatlan idejű munkaszerződés;
• Biztos, bejelentett munkaviszony;
• Stabil vállalati környezet;
• Barátságos, családias légkör;
• Kulturált munkakörnyezet;
• Azonnali munkakezdés lehetősége;
• Előrelépési lehetőség;
• Szabad hétvégék.

Munkavégzés helye: FÓT, EAST GATE BUSINESS PARK 
(Az M3 M0 találkozásánál, a régi Fóti út mentén, közel a fóti hipermarket-övezet-
hez, a Megyeri Hídtól pár percre található. Buszmegálló a bejáratnál.)

Kartal–Aszód–Szada útvonalon céges buszjárat segíti a dolgozók munkába járását.

Jelentkezni fényképes önéletrajzzal  
az info@patella.hu e-mail címen lehet.

patella FELHÍVÁS
A Fóti Települési Értéktár Bizottság tisztelettel 

kéri Fót város lakosságát, hogy segítse munkáját!

2023-ban a Fóti Sport Egyesület meg-
alakulásának 110 éves évfodulóját ünnepeljük. 

Ez alkalomból kiállítást rendezünk az egyesület 
történetéből.

Amennyiben az Önök tulaj-
donában található régi fénykép, 
dokumentum, újságcikk, focis 

ereklye, akkor kérjük vegyék fel 
a kapcsolatot a Bizottsággal!

Kapcsolattartó:
Balogh Dávid, 

a kiállítás kurátora

Elérhetőségek: 
 +36-70-331-92-36, 

nkemlekhaz@gmail.com

Meséljük el együtt  
az FSE elmúlt 110 évét!



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

Daruzás és szállítás, raklapos- és szóródó áru szállítás, professzionális 
géppark, kiválló emberállomány, az ország egész területén.



Jótékonysági akciókat szerveztek  
a fóti felekezetek
A négy fóti keresztény egyház mindegyike jóté-
konysági gyűjtéseket szervez a rászorulók számára. 
Mindenki egy kicsit másként, de igazi keresztényi 
lelkülettel és lelkesedéssel dolgozik a rászoruló 
családok és kisgyermekek megsegítésén.

A Fóti Szent Erzsébet Katolikus Karitász vezetője 
Szécsi Csilla elmondta, hogy a Karitász az idei év-
ben is csatlakozott a Magyar Élelmiszerbank Egye-
sület adventi gyűjtéséhez, amely országosan no-
vember 18-a és 20-a között volt. Ezen belül a Fóti 
Szent Erzsébet Katolikus Karitász a XV. kerületi Aldi 
áruházban gyűjthetett, ahol az önkénteseik tartós 
élelmiszert, tisztálkodószereket gyűjtöttek össze a 
rászorulóknak. A péntek délutántól vasárnap estig 
tartó gyűjtés ideje alatt 1300 kilogramm tartós élel-
miszert gyűjtöttek, amelyhez a Fóti Karitász, az Ado-
mányboltja bevételéből még további 1 millió forintért 
vásárolt élelmiszereket. Az így összegyűjtött, illetve 
vásárolt tartós élelmiszerekből és tisztálkodószerek-
ből 150 csomagot készítenek és osztanak ki a fóti rá-
szorulóknak. Emellett a Karitász csoportnak további 
két gyűjtése is volt az adventi időszak kezdetén, a va-
sárnapi szentmisék előtt és után saját készítésű ad-
venti koszorúkat és karácsonyi díszeket értékesítet-
tek, amelyből a befolyt összeget szintén a karácsonyi 
csomagokra fordították.

100% szeretet adománygyűjtő akció
A Református Egyház 100% szeretet névvel gyűjti az 
adományokat, amelyben a Fóti Református Gyüle-
kezet is bekapcsolódott. Amint azt Sebestyén Győző 
református lelkész elmondta, a gyűjtés során a do-
bozokat tartós élelmiszerrel és tisztítószerekkel töl-
tik meg. Az adománydobozok egy jelentős része itt is 
marad Fóton, és ezeket a Fóti Központi Református 
Gyülekezet saját maga juttatja el a rászorulókhoz. Az 
adománydobozok nagyobb része pedig bekerül a Re-
formátus Egyház Országos központjába, és országo-
san kerül majd kiosztásra. A gyűjtés jelenleg mintegy 
60 doboznál tart, és egy dobozba körülbelül 10 kg 
tartalom kerül. Sebestyén Győző az adománydobo-
zokkal kapcsolatban azt kéri, hogy akik segíteni sze-
retnének, azok legkésőbb advent harmadik vasárnap-
jáig juttassák el a gyülekezethez az adományaikat. Ez 
az időkorlát azért szükséges, hogy az adományokat ki 
is tudják vinni a rászorulóknak.

Országos adománygyűjtés  
a kárpátaljai menekülteknek
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos ado-
mánygyűjtéséhez a fóti evangélikus közösség is csatla-
kozott. Dr. Cserhátiné Szabó Izabella a Fóti Evangélikus 
Egyházközség lelkésze elmondta, hogy a háború miatt 
egyre többen menekülnek Kárpátaljáról Magyarországra, 
és ők is csatlakoztak az országos gyűjtéshez. A gyüleke-
zeten belül már évtizedek óta az időseknek gyűjtenek és 
süteménycsomagot is készítenek számukra. Ugyanígy a 
gyerekek is csomagot kapnak a gyülekezettől. Emellett 
minden évben a fóti Oltalom Idősotthonban lévő gondo-
zottak számára készítenek csomagokat advent idején. A 
rászoruló családokat folyamatosan segítik az ünnepi idő-
szakon kívül is. 

Cipősdoboz akció Fóton is
A Fóti Baptista Gyülekezet gyűjtőpontja a Baptista Sze-
retetszolgálat országos hálózatának, és december 17-én 
a Fóti Baptista gyülekezetben lesz az adománydobozok 
kiosztása, mondta el lapunknak Kiss Illés, a gyülekezet 
lelkipásztora. A gyülekezet tagjai által összegyűjtött ado-
mányokat fóti gyerekek fogják megkapni. A névsort az 
ESZEI Családsegítő Szolgálatának segítségével állították 
össze. Az áldozatos szeretetmunka 120 kisgyermek ar-
cára varázsol majd mosolyt a gyülekezet közreműkö-
désével. Akik szeretnének még a Fóti Baptista Gyüleke-
zeten keresztül segíteni, a cipősdobozokat leadhatják a 
Vörösmarty Művelődési Házban, a Kisalagi Könyvtárban 
és a Baptista Lelkészháznál (Fót, Budai Nagy Antal u.1.). A 
lelkipásztor azt kéri, hogy akik adomány összeállításán 
gondolkodnak, azok elsősorban játékokat, édességet, 
ropogtatnivalókat, tanszereket, ceruzákat, tollakat, tisz-
tálkodási szereket tegyenek a cipősdobozba és a dobo-
zon tüntessék fel, hogy mely korosztálynak, illetve fiú-
nak vagy lánynak szánják az ajándékot. 

Fóti Hírnök
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Textil Újra felhasználási Projekt A Fóti Garay János Általános Iskola és  
a Schiller-Gymnasium Hof (Bavaria, Németország) diákjainak részvételével

Alapkérdés: Miért van szükségünk az újra felhasz-
nálásra?
Projektszintű kérdés: A pazarlás nem divat?!
Tartalmi kérdés: Hogyan tudunk egy kis kreativitás-
sal új funkciót találni régi, megunt vagy kinőtt ruhá-
inknak? Milyen technikákkal és ötletekkel tudjuk fel-
frissíteni és divatossá tenni régi ruhatárunkat? 
Az Európai Hulladékcsökkentési Hét alkalmából vet-
tünk részt 2022.11.19.–11.27. között a körforgásos és 
fenntartható textíliák újra felhasználására irányuló 
projektnapokon a Fóti Garay János Általános iskolában.

Több zsák kinőtt, vagy megunt ruha, farmerok, 
övek, csipkék, függönyök, gombok, régi terítők, 4 
varrógép, varráshoz szükséges eszközök,  lelkes pe-
dagógusok és Fóton élő kreatív szakemberek vettek 
részt abban, hogy diákjaink minél kreatívabban, minél 
többet tanulva vehessenek részt a textíliák újra hasz-
nosításában és örömüket leljék ebben a számukra még 
ismeretlen kreatív folyamatban.

A textil újra felhasználásról rendkívül jó videókat, öt-
leteket találtunk és néztük meg együtt a foglalkozások 
előtt az interneten és egy német iskolával is felvettük 
a kapcsolatot, akikkel együtt, egy időben – természe-
tesen az internet és a ZOOM segítségével – egymással 
angolul kommunikálva tudtuk megosztani a tapasz-
talatunkat, illetve így képesek voltunk egyszerre, egy 
időben részt venni a projektben. Két legyet ütöttünk 
egy csapásra, angolul kellett beszélnünk, hogy a virtu-
ális térben levő német osztály értse, mit csinálunk és 
közben alkottunk is új technikákat elsajátítva.

Nagyon sok, Fóton élő szakember, szülő és pe-
dagógus segített, hogy ez az újra felhasználási pro-
jekt megvalósulhasson. Hainer József varrógépmű-
szerész ingyen megcsinálta a már kidobásra váró, 
hiányos és nem működő varrógépeinket. Dózsa 
Sándorné szőni tanította a gyerekeket megunt pó-
lóanyagból, de csak miután megmutatta, hogy ké-
szítsünk kinőtt pólóinkból szövésre alkalmas pó-
lógombolyagot. Puskás Szilvia megmutatta, hogyan 
készítsünk pólókból egy olló segítségével bevásár-
lótáskát, és hogyan horgoljunk telefontartót. A Ka-
lász utcai Varroda nagy zsák függönyt, díszítőanya-
got, és egyéb kellékeket adományozott a projektnek. 
Krupáné, Marcsi néni megmutatta, hogyan varrjuk 
át varrógéppel a vastag farmeranyagot. Szülők is se-
gítettek, Cziráki-Nyári Tünde karácsonyfadíszeket 
szabott és varrt a harmadikosokkal, Székely Lilla 
pedig megmutatta, hogyan is készítsünk régi póló-
ból divatos felsőt.

Az iskolánk tanárai is kivették részüket a délutá-
ni projektfoglalkozásokból: Szloboda Ágnes segített a 
kézzel varrás elsajátításában és nagyszerű ötletekkel se-
gítette a gyerekeket, Kovács Margit, aki képzett varrónő 
is, a varrógéppel való varrás és a szabászat rejtelmeibe 
avatta be a gyerekeket, Siska Beatrix mindenkinek egy-
egy kreatív ötlettel segített, Jaskó Tünde tanárnő szin-
tén a géppel varrásba avatta be a tanulókat.

És közben angolul kellett elmondaniuk ki mit csi-
nál, mi az elképzelése, milyen kreatív  ötletei vannak. 
Fabini Beáta tanárnőnek volt a moderálás a feladata 
a német-magyar közös projektben, amiről felvételt is 
készített. Tantárgyakon túlmutató, olyan képességeket 
fejlesztettünk, mely kapcsolódik a matematikához, 
környezeti neveléshez, fenntarthatósághoz, techni-
kához és természetesen az idegennyelvi képességet is 
fejlesztettük.

Mik lettek a projekt produktumai? Farmertop-ok, 
farmertáskák csipkével, divatos kesztyűk, szoknyák, 
kis szőnyegalátétek, telefontartók, hajpántok, kará-
csonyfadíszek kerültek ki a gyerekek kezei alól.

Büszkék vagyunk diákjainkra fiúkra és lányok-
ra egyaránt, akik részt vettek ezeken a kreatív alkal-
makon és nagyszerű dolgokat hoztak létre kidobásra 
váró anyagokból és közben angolul ezt el is mondták 
német iskolásoknak.

Már csak egy kérdés volt hátra, melyet a gyerekek 
fogalmaztak meg:
Mikor folytatjuk??

Fóti Hírnök
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A vers betölti a tüdőnket,
lendületet ad, tágasságot,
felemelkedni, szárnyas fényben
tapasztalni meg a világot.
                           (Szabó T. Anna)

2022. november 19-én rendeztük meg iskolánkban az 
54. Fóti Ősz vers- és prózamondó versenyt. Két online 
év után végre ismét valós jelenléttel. Hat kategóriában 
13 iskolából közel 140 diák vett részt a versenyen. 
Fót város önkormányzatának köszönhetően a ver-
senyző gyerekeket vendégül is láttuk, kézműves fog-
lalkozáson vehettek részt és a helyezettek nagyon szép 
könyvjutalomban részesültek. Az oklevelek, köny-
vek és különdíjak átadásában Kristóf Éva a Dunake-
szi Tankerületi Központ képviseletében és Dr. Vass 
György polgármester úr volt segítségünkre.

Köszönöm a pedagógusoknak, szülőknek a felkészí-
tést és a kíséretet. Köszönöm kollégáimnak, az előké-
szítésben, lebonyolításban közreműködő diákjaink-
nak és középiskolásainknak a munkáját.
Minden versenyzőnek szívből gratulálok! 
Ahogyan szóban is mondtam: Jövőre Veletek ugyanitt!

Szebeni Boglárka

Október 17-21-e között 10 diák és 4 pedagógus Fanoba 
utazott az Erasmus program keretében. Négy ország vesz 
részt ebben a projektben, ahol minden országot meglá-
togatva ismerkedünk a kultúrájukkal, nevezetességeik-
kel és gyakorolják diákjaink közös program kereteiben a 
nyelvet. 
Az első napon bejártuk vendéglátóink iskoláját, ahol rá-
látást kaptunk az ottani oktatási rendszer működésére, 
majd egy közös kézműves foglalkozás keretében ismer-
kedtünk egymással és gyakoroltuk a nyelvet. 
A második napot Angorába utaztunk, ahol a helyi neve-
zetességet, a hatalmas kikötőt és a szép épületeket jártuk 
körbe, egy idegenvezető segítségével. 
A harmadik napon a helyi kikötőt mutatták be az olasz 
diákok vegyes csoportokban. Este mindenki előadta a 
közösen vitt színdarabot, ahol a mi diákjaink nagy tapsot 
kaptak. A záró és búcsúest nem volt felhőtlen, hiszen dél-

után tudtuk meg, hogy törölték a repülőgép járatunkat és 
a visszaút 1,5 óra helyett 19 óra lesz. 
Összességében nagyon jól éreztük magunkat, diákjaink 
tanulhatták, használhatták a nyelvet, új helyeket, kultúrát 
ismerhettek meg, valaki életében először ülhetett repü-
lőgépen és új barátságokat köthettek. Májusban a projekt 
zárásaként Fótra várjuk szeretettel Lengyelország, Olasz-
ország és Görögország diákjait és pedagógusait.

Bartos Erika

Iskolánkban sok év óta kiemelten fontos a környezet-
védelem. Idén ősszel is megszerveztük a papírgyűjtést 
és részt vettünk a Sulizsák programban. 1742 kg ru-
hát és közel 5 tonna papírt gyűjtöttek össze az ide járó 
gyerekek, szüleik, és az itt dolgozók. 
A papírgyűjtés során délutánonként a DÖK szerve-
zésében felsős tanulóink is segédkeztek. A ruhagyűj-

téssel rászoruló családokat is támogatunk. A zsákok 
szinte már az akció meghirdetésének napján elfogy-
tak, ezért átlátszó zsákokban is kerültek be hozzánk 
felajánlott ruhák, cipők és egyéb ruhaneműk.
Köszönjük mindenkinek, aki hozzájárult akcióink si-
keres lebonyolításához!

Pethes Kálmán

A mi suliNK ahova járni szeretüNK
54. Fóti Ősz vers- és prózamondóverseny

Olaszországban jártunk diákjainkkal

Környezetünk védelméért

Fóti Hírnök
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GÉPI FÖLDMUNKA – TEREPRENDEZÉS
www.gepifoldmunka-tereprendezes.hu

06 20 261 7666
INGYENES ÁRAJÁNLAT

Gépi földmunka
Tereprendezés
Telektisztítás

Tuskózás
Alap ásás
Palaccolás
Tükör készítés

Kellemes Karácsonyi
Ünnepeket

És Boldog Új Évet Kívánunk!

Fót, Dózsa Gy. út 48. 
vegyikeri.hu



Az Impulzus Egyesület és a Fóti Szent Erzsébet Karitász szervezésében december 3-án volt Fóton a VIII. Szent 
Miklós futás. A vidám esemény kicsiknek és nagyoknak egyaránt kellemes időtöltés és sportolási lehetőség volt. 
Amint azt Károlyi Lajos a szervező Impulzus Egyesület vezetője elmondta, a most már hagyományossá váló 
Szent Miklós futásokon egyre többen vesznek részt. Az idei évben a résztvevők száma – jelentősen meghaladva 
a tavalyi futók létszámát – több mint 200 fő volt. A célba érkező futókat a szervezők az Óvodakertben meleg 
teával, forralt borral, gyümölccsel, szaloncukorral és süteménnyel várták. Az eseményt városszerte a Fóti Pol-
gárőrök biztosították.

Sok-sok fóti kisgyermek várta december 3-án késő délután a Mikulást a gyermekvárosban a Károlyi kastély 
előtt. Páger Pál Attila a Károlyi István Gyermekközpont igazgatója a Gyermekközpontban élő gyermekek 
mellett meghívót küldött a fóti általános iskolák alsó tagozatos lurkóinak is, akik közül szüleikkel együtt so-
kan eljöttek a Károlyi kastély elé a Mikulást várva. Nem is kellett csalatkozniuk, és cseppet sem bánkódtak, 
hogy a Mikulás ezúttal nem szánon, hanem a péceli és a fóti önkéntestűzoltók autóján érkezett. Az esemé-
nyen kiderült többek között az is, hogy a Gyermekközpont nyolc hónapja hivatalban lévő igazgatója, Páger Pál 
Attila remekül ért a gyermekek nyel-
vén, a gyerekek pedig minden öt-
letre lelkes örömmel reagáltak, és 
bátran elmondták azt is, hogy ők 
mit szeretnének. A délutánnak volt 
egy felemelő és megható pillanata. A 
gyerekek már két sorban álltak a Mi-
kulás jobbján és balján a csomagokra 
várva, amikor Páger Pál Attila meg-
kérdezte az elsőként Mikulásra váró 
kislányt, hogy ő mit szeretne. A kis-
lány azt kérte, hogy először a kere-
kesszékes gyerekek kaphassák meg a 
csomagjaikat, hogy sort végig várva 
ne kelljen fázniuk. Már ezért az egy 
mondatért megérte eljönni.

Rénszarvasszán helyett tűzoltóautó

Jó hangulat, forró tea és sok futó
Fóti Hírnök
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A Fóti Népművészeti Szakgimnázium és Gimnázi-
um november 26-án kora este megtartotta 2022-es 
szalagavatóját a városi sportcsarnokban. Az esemény 
Cseri-Matus Csilla intézményvezető nyitó beszédével 
kezdődött, amelyben köszöntötte a diákokat, a ven-
dégeket – mintegy 1000 fő volt jelen – és a meghívott 
vendégként jelenlévő Dr. Vass György polgármestert, 
Bíró Zoltán alpolgármestert és Palásti Bélát a Vörös-
marty Művelődési Ház és az FKKK igazgatóját.

Ezt követően megkezdődött a szalagavató, ahol a kö-
szöntések és az elköszönönések után a szalagfeltűzés 
sokakat megható eseménye következett. De az osztá-
lyok közötti rövid időkben mindezt megfűszerezték 
az iskola diákjai által előadott különböző táncos pro-
dukciók és egy hangszeres előadást is hallhattunk. El-
mondható, hogy mind a betanító tanárok, mind a di-
ákok igencsak kitettek magukért, mert a vastaps, amit 
az egyes produkciók kaptak, elfogultság nélkül írható, 
megérdemelt volt.

A rövid szünetet követően jöttek a végzős osztályok 
– 12 A,B,C,D – többnyire saját koreográfiájukat be-
mutató, különösen szórakoztató és látványos táncai. 
Volt ott minden a „Korda György-Balázs Klári” Reptér 
című számának adoptációjától, a TV macin át a Roc-
ky egy látványosan átdolgozott jelenetéig. Üdítő volt, 
ahogy a tanárok minden egyes osztály produkciójának 
részesei voltak, akár még jelmezbe öltözve is hozták a 
TV maci vagy Rocky Balboa, vagy Michael Jackson fi-
guráját. Mindez megmutatta azt az egységet, amely az 
osztályokat jellemezte, valamint a tanárok és a diákok 
között az évek során láthatatlanul kialakuló gondolati 
és szeretetközösséget is. Élmény volt, ha csak egy rö-
vid idő erejéig is mindennek a részesévé válni.

Az estét pedig a várva – várt keringők zárták. Bizony 
sok anyuka, apuka és testvér szemében csillogtak a 
meghatottság könnyei. A lányok gyönyörűek voltak 
a látványos fehér ruháikban, amelyet még külön ki-
emeltek a jól megalkotott frizura és smink kreációk is. 
A fiúk pedig igazi férfiként vezették és forgatták őket 
a tánc közben. 

Zárásként a végzősök a szülőkkel, barátokkal és ro-
konokkal táncolták el a keringőt, hatalmas örömöt 
okozva ezzel a családtagoknak és persze önmaguk-
nak. Mert ez az este róluk, a 12. osztályosokról szólt. 
És mégis ők adtak feledhetetlen ajándékot nekünk, 
akik mindezt láthattuk. Köszönet érte mindenkinek, 

akinek a munkája bármilyen formában is benne volt a 
szalagavatóban.

Végül meg kell még említeni a Phoenix Sportcsar-
nokot is. A sportcsarnok most először bizonyította, 
méghozzá kiváló színvonalon, hogy Fót Városa nem 
„csak” sportcsarnokként, hanem egy nagyszerű kö-
zösségi térként és rendezvényhelyszínként is számít-
hat a csarnokra!

Megtartották az első szalagavatót  
a Phoenix Sportcsarnokban

Fóti Hírnök
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Kosárpalánta Bajnokság I. fordulóKosárpalánta Bajnokság I. forduló

A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége által rendezett Kosárpalánta 
Bajnokság I. fordulójának egyik helyszíne csarnokunk volt, ahol közel 100 gyer-
mek vett részt a főként ügyességi és páros feladatokból álló versenyen. A kö-
vetkező forduló várhatóan február végén kerül megrendezésre.

PHOENIX Sportcsarnok Fót
RENDEZVÉNYEK

22.12.03. 14:30-17:00 Művészi Gimnasztika Adventi Gála
22.12.04. 09:00-16:00 utánpótlás kosárlabda mérkőzések
22.12.04. 17:00 NB1/B kosárlabda mérkőzés  
 PHOENIX-MT FÓT – Veszprém KK
22.12.10. 17:00 utánpótlás kézilabda mérkőzés
22.12.11. 09:30-19:00 utánpótlás kosárlabda mérkőzések
22.12.17. 14:00-17:00 Fót SE RG Karácsonyi gimnasztika gála
22.12.18. 09:00-16:00 utánpótlás kosárlabda mérkőzések
22.12.18. 17:00 NB1/B kosárlabda mérkőzés  
 PHOENIX-MT FÓT – BKG PRIMA Akadémia

Média elérhetőségeink: 
www.fotsportcsarnok.hu

facebook: PHOENIX Sportcsarnok Fót
facebook: Csarnok Fitness

PHOENIX Sportcsarnok Fót



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

Hajnal szárny: 36 000,-Ft/fő/2 éj

Kikelet szárny (tágasabb szoba): 39 000,-Ft/fő/2 éj

Téli szünet januárbanTéli szünet januárban
2023.01.02. – 01.08. között 2023.01.02. – 01.08. között minimum 2 éjszakaminimum 2 éjszaka

• Szállás, svédasztalos reggelivel,

• Svédasztalos vacsorával, pénteken és szombaton élőzenével

• Zárt parkoló

• Gyógyvizes medence, úszómedence, szauna, sókamra, 

infrakabin, konditerem korlátlan használata.

• Napi egy kancsó lúgosított egészségvíz fogyasztása szobánként

• WIFI az egész szállodában

• Fürdőköpeny

Napsugár EgészségboltNapsugár Egészségbolt
Fót, Dózsa György út 42.
Elérhetőség: +36-30 987-3573

Facebook: Napsugár Egészségbolt Fót
Nyitva tartás: H: zárva, K–P: 9–15-ig, Szo: 8–12-ig
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KARÁCSONYI AKCIÓ!

2151 Fót, Dózsa György út 50. | Telefon: +36-30 474-5152
Nyitva tartás: hétfő: 14-18-ig, kedd-péntek: 08-18-ig, és szombat: 8-12-ig.

December hónapban is sok szeretettel 
várjuk kedves érdeklődőinket a Czifra 
Cekker Csomagolásmentes boltban.

– Tej-, cukor-, gluténmentes szaloncukrok

– Csokoládék, drazsék

– Minőségi teák

– Natúr kozmetikumok
–  Ajándékcsomagok összeállításában is 

szívesen segítünk!
–  Az ünnepi menühöz is jónéhány 

alapanyagot megtalálnak nálunk,  
akár különleges fűszereket is.

Advent vasárnapokon is nyitva 10–16-ig. 

Gyors,megbizható szolgáltatást  
nyújtunk elérhető áron 

a kivehető műfogsorok gyártásának, 
javitásának területén. 

Ha kivehető fogsorra van szüksége legjobb vá-
lasztás a Vertex Thermosens rugalmas fogsor.  
A hagyományos /akrilát/fogsornál könnyebb, 
vékonyabb, jobb a tapadása. Allergiamentes.  

Szájpadlása nagymértékben redukálható.
Fémmentes kapcsokkal rögzülnek.

Hivjon bizalommal, várjuk szeretettel!

Telefon: 06-30 334-1963



A „Mindenki Karácsonya” rendezvénysorozat kere-
tében szeretettel meghívunk és várunk mindenkit 
a Kisalagi Református templomba (2151 Fót, Eőri 
Barna utca 2.), a Fóti Zenebarátok Kórusa hagyo-
mányos karácsonyi hangversenyére, 2022. decem-
ber 17-én 18 órára.

2011-ben a Vörösmarty Művelődési Ház felkérésének 
tettünk eleget az első karácsonyi koncerttel, amely 
napjainkra hagyománnyá vált a rendezvénysorozat 
zárókoncertjeként. Mezei Tibor lelkész úr és a Re-
formátus Egyházközösség nagy szeretettel fogadta a 
kórust, így már 10. alkalommal készülhetünk erre a 
mindannyiunk számára felemelő koncert-élményre. 
A melegséget árasztó kis templomban családias, ben-
sőséges légkörben, állandó és bővülő közönségünkkel 
hangolódunk a karácsonyra, az adventi ünnepkörben.

Néhány gondolat a kórusról
A Fóti Zenebarátok kórusa 1973-ban alakult a Fóti 
Vörösmarty Művelődési Ház csoportjaként. Alapító 
karnagyunk Baráz József volt, akinek tanítványai kö-
zül kerültek ki az alapító tagok. 2023-ban ünnepeljük 
kórusunk fennállásának 50. évfordulóját.

Az évtizedek alatt sok változást élt meg a kórus, 
barátok csatlakoztak, házasságok köttettek, felnőtt 
gyermekeink is már velünk énekelnek.

Többszöri karnagyváltás után, 2017 óta Csima Zsolt 
vezényli a kórust. Személyében, Józsi bácsi tanítvá-
nyaként, méltó művészeti vezetőre találtunk. A közös 
munka új lendületet kapott, jó hangulatban telik, re-
pertoárunk folyamatosan bővül, megújul. Rendsze-
resen énekelünk Fót város kulturális rendezvényein, 
koncerteket, kórustalálkozókat szervezünk.

Próbáinkat szerdánként 18-20 óra között tartjuk a 
Fóti Vörösmarty Művelődési Házban.

Szeretettel várjuk sorainkba régi és leendő, énekelni 
szerető kórustagjainkat.
Szeretetteljes adventet, boldog ünnepeket kívánunk 
Mindenkinek!

Fóti Zenebarátok

Karácsonyi koncert a Fóti Zenebarátok Kórusával

KARÁCSONYI
KÉSZÜLŐDÉS

2022. december 17-én 
10:00 - 12:30-ig a
Fiókkönyvtárban 
Fót, Béke u. 35.  

A részvétel ingyenes!

 
 

Fóti és dunakeszi írók-költők
zenés karácsonyi estje

 
2022. december 16-án pénteken

 18 órakor
a Kisalagi Fiókkönyvtárban!

(2151 Fót, Béke utca 35.)
A részvétel ingyenes!

 
Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

 
 

Fóti Hírnökkultúra



Az év egyik legkedveltebb ünnepe a 
karácsony. Így volt ez nagy-és déd-
szüleink idejében is. A karácsonyvá-
rás, az adventi időszak a fótiaknak is 
a lélekben való felkészülés ideje az 
Úr eljövetelére („adventus Domini”). 
Fóton minden egyházi közösségre 
jellemző volt a betlehemezés. A fiata-
labb fiúk és lányok elmentek az azo-
nos felekezetbe tartozók házához, 
kis jászlat vittek magukkal, benne a 
kis Jézussal, s egyházi énekeket ad-
tak elő. Általában az udvaron, hide-
gebb idő esetén a konyhában fogad-
ták őket a ház lakói. Mindig kaptak 
valami kis ajándékot, kevéske pénzt, 
kalácsot, süteményt, kolbászt, melyet 
a gyerekek szívesen fogadtak.  

Fóton régebben a Mikulásnak nem 
volt olyan nagy kultusza, nem igazán 
öltözött be senki a házaknál. A gye-
rekek levelet írtak a Mikulásnak mi-
lyen ajándékokat szeretnének kapni, 
majd december 5-én cipőkrémmel 
(Fedákkal) kenték be csizmájukat, 
egy kisebb kefével kifényesítették, 
s ezután este kitették téli csizmáju-
kat az ablakba. A leleményesebbek 
két pár csizmát is elhelyeztek a több 
ajándék reményében. A gyerekek 
annyira várták a Mikulást, hogy alig 
tudtak éjszaka elaludni. A szülők az éj 
leple alatt helyezték el a kisebb aján-
dékokat: almát csokoládét, virgácsot. 

Télen jobban ráértek a fóti föld-
művesek, így például a reformátu-
sok többet jártak templomba és több 
idő jutott a családtagoknak is egy-
másra. A téli időszakban mivel nagy 
havazások voltak az emberek gyak-
ran szánokon közlekedtek. Minden 
nagyobb családnak volt ekkoriban 
szánja, melyeket asztalos készített, 
általában nem festették őket és a fé-
szerben tárolták, ahol a lovas kocsi-
kat is. A gyerekek nagyon élvezték a 
téli időszakot és mindenféle játékos 
elfoglaltságot találtak ki maguknak. 

A szán után kötötték a szánkójukat, 
s úgy mentek végig az utcákon. A la-
kóhelyükhöz közeli dombokon nagy 
örömmel csúszkáltak le. Tartósabb 
hidegeknél a gyerekek kimentek 
jégen korcsolyázni a lóúsztatóhoz, 
amikor annak vize befagyott. A bát-
rabbak szánkóval is rámerészkedtek 
a jégre. Gyakori elfoglaltságnak szá-
mított a saját udvarban elkészített 
hóember is. 

A karácsonyi előkészületekben a 
gyerekek is részt vettek, de szerettek 
is a konyhában sürögni-forogni pél-
dául süteményeket készítettek, for-
mákat vágtak ki tésztából. December 
24-én fóti ünnepi viseletbe mentek 
a templomba istentiszteltre vagy éj-
féli misére. Régebben nem minden-
ki engedhette meg magának, hogy 
karácsonyfát vásároljon. Fóton ki-
mondottan nem árultak fenyőfákat. 
A kisebb méretű fákat talán Pesten, 
piacokon szerezték be, esetleg a fe-
ketefenyőket a Somlyóból. A kevésbé 
tehetősek fenyőágakat díszítettek. 
Korábban a kisebb fenyőfákat mar-
harépába szúrták bele, és úgy tették 
fel a sublót tetejére. A negyvenes 
évek második felében karácsony-
fa talpakat készítették fa lécekből. A 
nagyobb karácsonyfák általában egy 
asztalon voltak, abban a szobában, 
amelyikben aludtak a családtagok.  

A karácsonyfákat almába szúrt 
gyufával, kályhaezüsttel, vagy arany-
színű festékkel bekent héjas dióval 
(amibe szintén gyufát szúrtak), szta-
niolpapírba csomagolt kockacukor-

ral, „angyalhajjal” (fehér hullámos, 
ezüstösen csillogó szálakkal), „dará-
lós süteményekkel” (formát rátették 
a húsdarálóra és azon préselték át a 
tésztát), szaloncukorral kicsi gyer-
tyákkal, hóesést jelképező vattával 
díszítették. A második világháború 
után nem lehetett kapni egy ideig 
szaloncukrot, a módosabbak otthon 
főztek maguknak, majd sztaniolpa-
pírba csomagolták.

A harmincas években nem volt 
jellemző az ajándékozás szentes-
te. Később a negyvenes években a 
gyerekeknek az ügyes kezű szülők 
fából faragtak kis lovakat, kocsikat, 
építőkockákat, illetve kukoricacsu-
héból-, rongyból babát készítettek. 
Az ajándékokat nem csomagolták 
be, s nem is az ajándékozáson volt a 
hangsúly, hanem, hogy együtt legyen 
a család. Karácsony másnap- és har-
madnapján a templomi istentisztelet 
vagy mise után elmentek a rokonok 
meglátogatni a másikat borral, pogá-
csával és süteménnyel kínálták meg 
egymást; esetleg, ha névnapra men-
tek, akkor vacsoráztak is. Mivel a fa-
luban sok férfit hívtak Istvánnak és 
Jánosnak, ezért gyakori volt ekkori-
ban a névnapi köszöntés.  A rokonok 
ilyenkor már nem ajándékozták meg 
egymást. 

Adatközlő: 
Kovács Jánosné (Molnár Lídia)

Karácsonyi szokások Fóton 
Balogh Dávid |

Szánkózás Fóton, 1940-es évek

id. Dvorák Alfréd gyógyszerész szentes-
te családja körében, 1940-es évek

Fóti Hírnök
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Közérdekű telefonszámok: 
Segélyhívás: 112 | Mentők: 104 

Rendőrség: 107 | Katasztrófavédelem (tűzoltók): 105
Tudakozó: 11818

Fóti Közös Önkormányzati Hivatal
Fót, Vörösmarty tér 1. | Tel.: 06/27/535-365

Egészségügyi ellátás
Felnőtt háziorvosi rendelők:
Fót, Szent Benedek u. 15.

Dr. Albert András,  
Dr. Orbán Győző,
Dr. Tóth Szilvia 
Tel.: 06/27/358-104, 06/27/358-438
Dr. Fűrész József
Tel.:  06/27/358-104/9009, 06/70/489-4538

Fót, Németh Kálmán u. 40.
Dr. Szép Imre Zoltán
Tel.: 06/20/472-3801, 06/27/358-181
Dr. Vozák Mária  
Tel.: 06/27/816-165

Fót, Eötvös u. 2.
Dr. Kővágó Kálmán  
Tel.: 06/27/358-067

Gyermek háziorvosi rendelések
Fót, Szent Benedek u. 15.

Dr. Albi Marianna 
Tel.: 06/27/358-104, 06/27/358-438

Fogorvosi rendelő
Fót, Szent Benedek u. 15.
Tel: 06/27/395-466, 06/27/360-623

Orvosi ügyelet
Nappali sürgősségi ügyeleti ellátás:

Fót, Szent Benedek u. 15.
Tel.: 06/27/998-699

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

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

Gyógyszertárak
Ezüstfenyő Patika
Fót, Németh Kálmán u. 29. 

Tel.: 06/27/360-174

Pandúlia Gyógyszertár
Fót, Szent Benedek u. 15. 

Tel.: 06/27/538-656

Somlyó Gyógyszertár
Fót, Vörösmarty tér 4. 

Tel.: 06/27/538-955

Flóra-Medoswiss Patika
Fót, Fehérkő u. 1. (Auchan áruház) 

Tel.: 06/27/535-406

Védőnői Szolgálat:
Fót, Szent Benedek u 15
vedonok.fot@gmail.com
06/27/358-104 | 06/70/489-4534
 
Iskolavédőnők
fotiskolavedonok@gmail.com
Papp Lászlóné | 06/70/339-6520
Tariskáné Lassú Katalin | 06/70/339-6321
Gráfné Barva Jolán | 06/70/373-9547

Mezőőrök
Ifj. Koncz János | 06/70/457-4481 
Teleki Sándor | 06/70/331-8522

Fóti Közszolgáltató Kft.
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 2.

Tel.: 06/27/518-961

Fóti AQUA önkéntes tűzoltó egyesület
fot-ote@fot-ote.hu 

Ügyeleti telefon: 06/70/431-5969

Közterület-felügylet
Angyal Sándor, Baumgartner Ákos
Tel.: 06/70/380-1796

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

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

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

Egyházak
Római Katolikus Plébánia
Fót, Vörösmarty u. 2.

Tel.: 06/27/358-083
Fót-Központi Református Egyházközség
Fót, Károlyi István út. 1.

Tel.: 06/27/632-540
Fót-Kisalag Református Egyházközség
Fót, Eöri Barna u. 33.

Tel.: 06/30/638/4991
Fóti Evangélikus Egyházközség
Fót, Petőfi u. 1. 

Tel.: 06/27/362-350
Fóti Baptista Gyülekezet
Fót, Deák Ferenc u. 3.

Tel.: 06/27/785-950, 06/20/886-0143
 
Szolgáltatók
DMRV Duna Menti Regionális 
Vízmű Zrt.
Központi ügyfélszolgálat 
0-24 óráig: 06/27/511-511 
ugyfelszolgalat@dmrvzrt.hu

Magyar Közút Nonprofit Zrt. 
Pest Megyei Igazgatóság
Központi ügyfélszolgálat

06/1/819-9042 
Diszpécser: 06/1/819-9260; 
ugyelet@pest.kozut.hu

TIGÁZ Zrt. 
Gázszivárgás és üzemzavar bejelen-
tés: 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

Fóti Hírnök
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NEKIK GYŰJTÜNK:
Károlyi István Gyermekközpont

Fóti Kék Boglárka Nagycsaládos Egyesülete
Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató Pest Megyei Régió

 

KIEMELT TÁMOGATÓNK:

KARÁCSONYI ADOMÁNYGYŰJTÉS A
FÓTI SPORTCSARNOK SZERVEZÉSÉBEN

2022. december 12-18. 

Az ajándékozók között értékes nyereményeket sorsolunk ki,
 a 2022. december 18-án 17.00-kor kezdődő 

NB1-es kosárlabda mérkőzés szünetében.

www.fotsportcsarnok.hu/adomanygyujtes
RÉSZLETEK:



Kellemes karácsonyt 
és

boldog új esztendőt 
kíván 

minden kedves olvasójának a

Fóti Hírnök


