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EREDMÉNYESEN LEFOGYNI ORVOSI SEGÍTSÉGGEL FÓTON

Az INSUMED táplálkozási terápia lényege: rendszeres testösszetétel méréssel felügyelt fogyás 
Németországban kifejlesztett kiváló minőségű magas fehérje tartalmú tápszerekkel, elkerülve a rossz 

fogyókúra által okozott izom leépülést, mely csaknem mindig visszahízást eredményez.

Segíteni tudunk még:
•  a testsúly csökkentése által a II. tipusú cukorbetegségben szenvedők gyógyszer igényének 

illetve a cukorbetegség szövődményeinek csökkentésében,
• PCOS (polycistás ovarium syndromás) betegek termékenységének növelésében,
• idős, illetve betegség miatt fehérjehiányos betegek speciális roboráló (erősítő) táplálásában,
• NAFLD (nem alkoholos zsírmáj) folyamatának visszafordításában,
• fehérje koncentrátumokkal sportolók teljesítményének növelésében.

Érdeklődni:
Balláné dr. Fejes Judit
Telefon: 06-30 594-3501
fotinsumed@gmail.com

www.insumedgod.webnode.hu
Rendelés: hétfő 14–18 óráig
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www.ezustfenyopatika.hu
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Az FSE elnökét sokan ismerik a városban. A lokál-
patriotizmusáról, az életéről és az egyesület jelenlegi 
helyzetéről Kapitány Zoltánnal, a Fót Sportegyesület 
vezetőjével beszélgettünk.

Mit lehet tudni rólad?
– Fóton születtem, Fóton élek és dolgozom immár 
48 éve. Minden ideköt. A Béke utcai óvodába jártam, a 
Garay János Általános Iskolában tanultam. Gyermekko-
romban bejártuk Fót minden szegletét. A Tőzeg-tónál 
naphalat fogtunk, a Somlyó-tónál a legszebb nyári szü-
neteket töltöttük, bejártuk a Fáy présház környékét, a Né-
meth Kálmán Emlékház udvarában vadkörtét ettünk, a 
kisalagi lábtenisz pályán Kopp Dezső bával rúgtuk a bőrt, 
figyeltük a hármas iskola edzését Henzel Lajos bá vezény-
letével és együtt szurkoltunk a Kisalagnak vagy a „Nagy” 
fóti csapatnak. Persze mindezt csak akkor tehettük, ha 
otthon már végeztünk a dolgunkkal. Nem csak a tanulás-
ra gondolok, hanem a ház körüli munkákra. Szüleimnek 
hála, ebben nőttem fel és nagyon szerettem. Feleségemet 
a Dózsa György Gimnáziumban ismertem meg. Három 
fiam van, Domonkos és Lőrinc a Fóti Szabad Waldorf is-
kolába járnak, Barnabás nemrég kezdte Újpesten a Gim-
náziumot. Egy könyvelőirodában dolgozom Czifferszky 
Ildikóval és van egy sporttal foglalkozó vállalkozásom is. 
Én egyszerre vagyok fóti és kisalagi, számomra Fót jelent 
mindent: a múltamat, a jelenemet és a jövőmet. 

Hogyan jött az ötlet, hogy a Fót Sportegyesület elnöke 
legyél?
– Már régóta az egyesület öregfiúk csapatában focizom 
és azt gondoltam érdemes lenne dolgozni azon, hogy a 
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Fóton sportolni szeretők helyben találjanak minél több 
lehetőséget. Jelenleg Szkala Sándorral és Tóth Iván Csa-
bával alkotjuk az egyesület elnökségét, minket pedig a 
szakosztályok küldöttei választottak 2020 februárjában. 
Reméljük egyszer talán majd olyan társadalmi szerepet 
tölt be az egyesület, mint Balogh Sándor, Pektor József 
vagy Lissai József idejében. Hálás vagyok a sorsnak, hogy 
együtt is dolgozhatunk a régi nagyok közül „Lissivel” és 
Király Istvánnal.

Hogyan tudod a mindennapi munkáddal összeegyez-
tetni az egyesület vezetését?
– Bár az elnök én vagyok, de mi hárman, Sanyi, Csabi és 
én, a kötelező elnökségi ülések mellett, naponta beszé-
lünk telefonon, személyesen, e-mailben. A döntéseket 
közösen hozzuk, ha tévedünk közösen tévedünk. Ami 
nagyon fontos, hogy sokan segítenek, önzetlenül a kö-
zösség érdekeit figyelembe véve. 

Milyen szakosztályokban lehet sportolni?
– Jelenleg 15 szakosztályunk van, ahol képzett edzők 
várják a sportolni vágyókat. Atlétika- Tóth Iván Csaba, 
BMX- Federics Réka, fit-kid- Mezei Eszter, judo- Szi-
lágyi Gábor, karate- Szécsényi Attila, kempo- Izbéki Atti-
la, kézilabda- Jakab Krisztián, kosárlabda- Dudás József, 
labdarúgás- Szkala Sándor, modern táncok- Bazsik Ben-
jamin, ritmikus gimnasztika- Pesti Andrea, sakk- Kárpáti 
Gábor, tenisz- Horváth Henrik. 

A szabadidős vagy versenysporton kívül még milyen 
feladatot lát el az egyesület?
– Rengeteg vállalásunk van. Bérciné Berke Szilvia képvise-
lő asszony közreműködésének köszönhetően, Fóton négy 
általános iskolában tartunk tanrendi testnevelés órát, he-
tente egy alkalommal, amikor a saját edzőink látogatnak 
el az iskolákba és tartanak edzéseket. Négy óvodában tar-

tunk heti egy alaklommal labdás játékokat. Megszervez-
tük a Focifesztivált, a Futófesztivált és utánpótlástornákat 
tartunk. Legnagyobb rendezvényünk a Sportágválasztó 
Családi nap volt. Több mint 350 gyermek próbált ki kü-
lönböző sportokat, a kilátogatókkal és a szakosztályunk 
tagjaival 1300 fő feletti résztvevőnk volt. Részt veszünk az 
Önkormányzati rendezvényeken, táborokat szervezünk, 
és segítünk a Suliolimpiánál a fóti testnevelő tanároknak. 

Milyen forrásokból gazdálkodtok?
– Legnagyobb bevételi forrásunk a tagdíjakból szárma-
zik. E mellett nagy segítség számunkra az Önkormányzat 
által biztosított támogatás is, amely Fót Városának infra-
struktúráját is javítja. További bevételeink: bérleti díjak, 
szponzorok és támogatók utalásai, illetve jelentős mér-
tékű TAO támogatásunk van a kézilabda, a labdarúgás, 
a kosárlabda szakosztályoknál. Folyamatosan figyeljük a 
sportokat segítő pályázatokat. A sportágválasztóra és az 
öltözőnk tetőfelújítására nyertünk is támogatást.

Milyen a kapcsolat a fóti intézményekkel?
– Az Önkormányzatnál dolgozók, a döntéshozók és a 
Képviselő-testület már-már szinte sajátjukénak tekintik 
az ügyünket és bármiben lehet rájuk számítani. Ezúton is 
köszönöm a munkájukat. 

Jó a viszonyunk az általános iskolákkal, az óvodákkal, a 
Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft-vel, a csarnok üzemel-
tetéssel, és a civil szervezetekkel. Kicsit olyanok vagyunk, 
mint egy család, és a lehetőségeinkhez mérten segítünk 
egymásnak. 

Hogyan látod Fót jövőjét a sporttal kapcsolatosan?
– Szeretném azt gondolni, hogy pár év múlva bárki, aki 
sportolni szeretne, talál Fóton belül valamilyen sportágat, 
amiben kedvét leli. Az elmúlt években átadott sportcé-
lú beruházások: sportcsarnok, műfüves pálya, rekortán 
kézilabda pálya és a közeljövőben elkészülő futókör se-
gítenek ebben. Fontos, hogy az itt élők valóban Fóton is 
éljenek, vegyenek részt a programokon, hogy mindenki 
teljes szívéből elmondhassa, amit én már évtizedek óta 
tudok, hogy Fóton élni jó! Hajrá Fót!

Egyszerre vagyok fóti és kisalagi

Király István, Lissai József, Kapitány Zoltán, Tóth Iván Csaba és Szkala Sándor 
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Az energiaárak a nemzetközi helyzet miatt elkép-
zelhetetlen magasságokba szöktek. Ez nem csak a 
lakosságnak, de az önkormányzatoknak is fejtörést 
okoz. Mi a helyzet ezzel kapcsolatban Fóton? Meg 
tudja oldani a város? Hideg lesz az óvodáinkban és 
az iskoláinkban télen? Mit tudunk tenni egyálta-
lán? A helyzetről, a város lehetőségeiről és a tervek-
ről Dr. Vass György polgármestert kérdeztük.

Az energiaárak a korábbiakhoz képest az egekben. 
Mindenki kapkod és ideges. Mi a helyzet ezzel kap-
csolatban Fóton?
– Tény, hogy az energiaárak óráról órára változnak, és 
erre nincs befolyásunk. Ugyanakkor Fóton a helyzet 
stabil és ha a fogyasztás nem változik, akkor a gyere-
keinknek, az óvodásainknak nem kell fázniuk ezen a 
télen sem. Ennek érdekében egy rendkívüli Testületi 
ülés keretében a pénzügyi tartalék terhére elfogadtuk 
a legjobb ajánlatot a gázszükséglet biztosítására. Éves 
szinten a többletköltség 115 millió forint lesz, de a sta-
bil gazdálkodásnak köszönhetően ez az összeg Fóton 
rendelkezésre áll. 

Mit szándékoznak tenni a jövőbeni rezsiköltségek 
kordában tartása érdekében?
– Szándékunk szerint az alternatív megoldások lehet-
nek azok, amelyek segíthetik a várost. Ahová csak lehet 
– közintézményeinkre, óvodákra, iskolákra, orvosi ren-
delőkre, városházára – napelemes rendszereket kell te-
lepítenünk. Emellett hasznosítanunk kell a geotermikus 
energiát is. Az első lépés ezzel kapcsolatban a lehetősé-
geink felmérése. Ez pénzbe kerül, de megéri áldozni rá.

Ez a kicsit távolabbi jövőben biztosan segítség lehet, 
de mit terveznek rövid távon?
– Azt gondolom, hogy ez egyáltalán nem a távolabbi 
jövő. Ha nekifogunk, belátható időn belül ezek meg-
valósíthatók. Természetesen más elképzeléseink is 
vannak. Ilyen például Fót közvilágításának a moder-
nizálása, amely során a hagyományos izzókat LED 
világításra cseréljük. Ezzel kapcsolatban alapkövetel-
mény, hogy a fényerő ne változzon. A felmérés sze-
rint hozzávetőleg a jelenlegi fogyasztásunk harmadát 
tudjuk a fejlesztésnek köszönhetően megspórolni. 
Nyilvánvaló, hogy a gyalogátkelőhelyek megvilágítása 
nagyon fontos, erre is odafigyelünk a munka során. 
Emellett az intézményvezetőkkel is megbeszélést tar-

tunk az energiafelhasználással kapcsolatban. Hangsú-
lyozom, hogy ez nem azt jelenti, hogy le akarjuk venni 
a fűtést a város intézményeiben!

Térjünk át egy kicsit más területekre is. Sokak sze-
mében szálka a városban például a Dózsa György 
út…
– És ezzel nyitott kapukra is találnak nálunk. Sze-
mélyes célom, hogy a Dózsa György utat rendbe te-
hessük. Azt azonban tudni kell, hogy a főútjaink - így 
a Dózsa György út is – a Magyar Közútkezelőhöz 
tartoznak. Megtettem a megfelelő lépéseket, hogy a 
Dózsa György út kezelését Fót Városa megkaphassa. 
Amint ez megtörténik, elindul a munka. A legfonto-
sabb a zöldterületek kialakítása lesz, de gondolunk az 
üzletek előtti parkolókra is.

Sokan még mindig nem tudják, milyen üzlet épül a 
buszfordulónál.
– Már nagyon sokszor elmondtuk, ám ismételjük meg. 
A Móricz Zsigmond utcában egy Príma üzletközpont 
épül. A Príma mellett lesz ott bankfiók, egy drogéria, 
lottózó és más üzletek is. Az idén várhatóan tető alá 
kerül az épület, és ha minden a terveknek megfelelő-
en alakul, akkor húsvétkor már megnyit az üzlet. Azt 
azonban nem szabad elfelejtenünk, hogy a Príma fö-
lötti részen egy nagy közparkot és egy 800 méteres, 
rekortán borítással ellátott futókört is építünk.

Mindezek azt jelentik, hogy Fóton a beruházások 
folytatódhatnak tovább?
– Igen, pontosan ezt jelenti. A város gazdálkodása 
stabil, az adóbevételeink az elvártaknak megfelelően 

Fejlődés az energiaárak tükrében
|  beszélgetés Dr. Vass György polgármesterrel

Dr. Vass György polgármester
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érkeznek be. Azt mondhatom, hogy az önkormány-
zat gazdaságilag jó állapotban van. Tehát a fejlesztések 
a nehéz időszak ellenére is folytatódnak a városban. 
Ennek persze része az is, hogy olyan városunk iránt 
érdeklődő befektetőket keresünk, mint a HelloParks, 
vagy amilyen a már évtizedek óta fóti központtal mű-
ködő Phoenix Pharma Zrt.. Mindkét céggel remek a 
kapcsolatunk, amit igazol az is, hogy a Phoenix Phar-
ma Zrt. a Városi Sportcsarnok névadó szponzora, és 
a HelloParks is több alkalommal állt már a kezdemé-
nyezéseink mellé. Emellett igyekszünk a Fóton dol-
gozó összes vállalkozással a kölcsönös együttműködés 
jegyében jó kapcsolatokat ápolni, hogy ez az egész kö-
zösségnek a hasznára váljon. Így forrásokat biztosí-
tunk a helyi gazdaságfejlesztésre is. 

Hogy állunk a pályázatokkal?
– Polgármesterként az egyik első intézkedésem volt, 
hogy az összes pályázaton induljunk, amin csak lehet-
séges. Ez a polgármesteri utasítás jelenleg is érvényben 
van, így Fót Város a lehető legtöbb pályázaton elindul, 
hogy minél több központi forrást tudjunk lehívni. 
Ilyenek például a TOP-os, vagy más egyéb pályázatok 

is. Ezek keretében a helyi vállalkozások fejlesztésére 
és piacra jutására, a városi piac bővítésére pályáztunk 
230 millió forint értékben. A belterületi közutak fej-
lesztése pályázatban a Hargita és a Szent Imre utcák 
felújítására is pályáztunk, ennek az összege 250 millió 
forint. És ez csak két pályázati lehetőség a sok közül, 
amelyre benyújtottuk a pályázatunkat. 

Az októberben átadásra kerülő Hársfa utca egy szakasza

A tűzifaprogram az Agrárminisztérium 2022. szeptem-
ber 18-i bejelentése alapján vette kezdetét az állami erdé-
szeti társaságoknál.

A tűzifaprogram célja, hogy a tűzifával még nem rendel-
kező magyar családok számára az idei téli energiaszük-
ségletet biztosítsa és kiszolgálja a lakossági igényeket. A 
kezdeményezést az energia árak ugrásszerű emelkedé-
sének mérséklésére indította el a kormány, melynek ke-
retében az állami erdőgazdaságoknál megtermelt tűzifa 
egységesen maximált áron vásárolható meg.

Az állami erdőgazdaságok elsősorban a saját működési 
területükön fekvő települések lakosságát szolgálják ki. 

A fóti lakosok számára a legközelebbi erdőgazdaság, 
ahol a program keretén belül tűzifát vásárolhatnak az 
Gödöllőn található: 
Gödöllői Erdészeti Iroda 2100 Gödöllő, Csemetekert u. 13. 
Tel: 06-28/515-730, E-mail cím: szegedi.laszlo@pprt.hu
A program keretében vásárolható tűzifa mennyisége 
és fajtái: 

Háztartásonként maximum 10 erdei köbméter tűzifa 
vásárolható, de van lehetőség a maximális mennyiségnél 
kevesebb, illetve részletekben történő vásárlásra is.

A tűzifaprogramban keménylombos, lágylombos és fe-
nyő tűzifa vásárolható; az egyes állami erdőgazdaságok-
nál az adott területre jellemző fajösszetétel szerint.

A programban hengeres tűzifa vásárolható.

A program keretében az állami erdőgazdaságoknál 
vásárolható hengeres tűzifa egységes maximált forgal-
mi adót is tartalmazó ára tűzifa fajtánként, erdei köb-
méterenként:  Keménylombos: 30 000 Ft

Lágylombos: 19 000 Ft
Fenyő: 19 000 Ft

A tűzifa szállításának díját az ár nem tartalmazza, az 
átvételi pontról a felhasználási helyre, azaz a háztartá-
sokig történő szállításról, illetve a fa feldolgozásáról a 
vásárlónak kell gondoskodnia.
A tűzifaprogramban történő részvételre jogosultak: 

A program keretében magyar lakcímkártyával rendel-
kező magánszemélyek vásárolhatnak tűzifát a lakcím-
kártyájuk bemutatásával. A felhasználási hely az igénylő 
lakcímét igazoló hatósági igazolványán (lakcímkártyán) 
feltüntetett, címadatokkal megjelölt hatályos tartózko-
dási hely, vagy ennek hiányában lakóhely.

Egy háztartásra vonatkozóan összesen legfeljebb 10 er-
dei köbméter tűzifa vásárolható.A tűzifaprogramban a 10 
köbméteres mennyiségbe beleszámít az állami erdőgazda-
ságoknál 2022. május 1. után vásárolt tűzifa mennyisége.

A befizető helyeken történik a fa megrendelése és az 
egységes, maximált ár befizetése. A program keretében 
vásárolt tűzifát a vásárlók kizárólag az állami erőgazda-
ságok által meghatározott helyen és módon vehetik át.
A fóti lakosok szociális tűzifát október 01-től igé-
nyelhetnek az Önkormányzatnál!

TÁJÉKOZTATÓ A TŰZIFAPROGRAMRÓL

Fóti Hírnök
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Szeptember 10-én volt az FSE sportgáválasztónapja, 
amelyen a lelkes gyerekek nagyon sok sportággal is-
merkedhettek meg. Az esemény fontosságát jól mu-
tatta, hogy Kapitány Zoltán FSE elnök mellett jelen 
volt Dr. Vass György polgármester, Bíró Zoltán alpol-
gármester és számos képviselő is. Az attrakciót azon-
ban a sportágak jelentették, és a szülők legnagyobb 
örömére volt ott az ugrálóvártól, a táncon, a tollaslab-
dán, a kempon, a cselgáncson, a kosár- és kézilabdán 
át a pónilovaglásig és a fociig minden. Az FSE a város 
sportnegyedének összes létesítményét felhasználta a 
sportágválasztóhoz. Amíg a focipályán és az ott fel-
állított színpadon a különböző táncos produkciók és 
harcművészeti ágak mutatkoztak be, a Városi Sport-
csarnokban, illetve a parkolójában a kosár- és kézi-
labda, az asztalitenisz és a kerékpár sportágakat él-
vezhették a gyerekek. Hátul a műfüves pályán pedig 
a foci volt a sláger, ahová az FSE egy gyerektornát is 
szervezett, amit szép számú közönség szurkolt végig. 
És volt még valami: a nagyon sikeres, több bajnoki 
címmel rendelkező fóti galambászok igazi versenyga-
lambokat mutattak a gyerekeknek. Lehetett simogatni 
is a galambokat, és a szerencsésebbek még egy-egy 
galambot is hazareptethettek a pályáról. A focipálya 
túloldalán pedig a kicsik a pónilovakon lovagolhattak 
egy-két kört. Az esemény láthatóan nagy sikert aratott 
a fóti családok körében, amit az is mutatott, hogy több 
mint 350 gyermek volt ott az eseményen a családjával. 
Bízunk benne, hogy sok fóti kisgyermek rátalált arra 
a sportra, amelyet a legnagyobb örömmel űz majd. 
Köszönjük az FSE minden tagjának a szervezést és a 
közreműködést.

Sikeres volt a Fót SE Sportágválasztó Családi Napja
Fóti Hírnök
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Október 2-án Sportcsarnok névadóünnepség volt 
Fóton. Október 2-tól városunk sportcsarnokának 
az új neve: Phoenix Sportcsarnok Fót. Az ünnep 
alkalmából gyerek kosárlabdatornákat és délután 
egy felnőtt NBI/B-s bajnoki mérkőzést is élvez-
hetett a közönség. A névadóünnepségen beszédet 
mondott Tuzson Bence térségünk országgyűlési 
képviselője, Dr. Vass György Fót polgármestere, 
Hajdu Péter a Budapesti Kosárlabda Szövetség el-
nöke és Kaló Tamás a névadó szponzor, a Phoenix 
Pharma Zrt. vezérigazgatója.

Az esemény reggel kilenc órakor kezdődött az I. Fóti 
Kosárpalánta Kupával az U6-os és U9-es korosztá-
lyoknak. Több tucatnyi lelkes kisgyermek játszott a 
küzdőtéren boldog mosollyal az arcán. 

A játék után a névadóünnepség következett a beszé-
dekkel és végül a nemzetiszínű szalag átvágásával. Az 
eseményen a beszédet mondó vezetőkön kívül többek 
mellett részt vett Pásztor Béla Veresegyház polgár-
mestere, Bíró Zoltán alpolgármester és több önkor-
mányzati képviselő is. A névadó ünnepség nyitóbe-
szédét Dr. Vass György azzal kezdte, hogy a városnak 
ez aranybetűs ünnepnap, mert egy olyan objektum 
nagyközönségnek történő átadására került most a 
névadóünnepséggel sor, amelyre már régóta vágyott 
Fót Városa. Városunk vezetője megköszönte a csarnok 
építéséhez TAO-val hozzájáruló fóti vállalkozásoknak 
a közreműködést, és köszönetet mondott országy-
gyűlési képviselőnknek, Tuzson Bencének azért, hogy 
közbenjárásával sikerült a Sportcsarnok körüli terüle-
teket is kiépíteni. 

Hajdu Péter a Budapesti Kosárlabda Szövetség elnöke 
a TAO fontosságát hangsúlyozta, aminek köszönhetően 
ilyen csarnokok épülhettek, amelyek jelentős szerepet 
játszanak a hazai kosárlabdasport utánpótlásnevelésé-
ben és sok gyereket segítenek hozzá a sportolás örö-
méhez. Egyben azt kívánta, hogy a csarnokban gyerek-
zsivajt lehessen hallani reggeltől estig.

A névadó szponzor képviseletében Kaló Tamás vezér-
igazgató beszédének kezdetén gratulált városunk leg-
újabb közösségi teréhez, és mint kiemelte, büszkék arra, 
hogy a Phoenix Pharma Zrt. is részt vehet ebben a mun-
kában. Majd a város és a Phoenix Pharma Zrt. közötti 30 
éves együttműködést emelte ki, amelynek során a vállala-
tuk valamennyit vissza is tud adni a város lakóinak abból 
a támogatásból, amit az elmúlt közel 30 évben kaptak. 

Tuzson Bence térségünk parlamenti képviselője az-
zal kezdte beszédét, hogy nagy nap az átadás napja a 
város életében, mert a térség több városához hason-
lóan most már Fóton is van sportcsarnok. Egy sport-
csarnok, amely kicsiknek és nagyoknak egyaránt se-
gítség lehet az egészségük megtartásához. A képviselő 
hozzátette, hogy emellett az is fontos, hogy az ilyen 
beruházások közösségeket is teremtenek. Mert ami-
kor az ember belép egy létesítménybe, az első pillanat-
ban még egyedül van, de aztán meglátja a csapattársa-
it, elkezdődik az edzés a mérkőzés, és egy csapattá, 
egy közösséggé válnak. A Sportcsarnok összehozza a 
közösségeket és segít abban, hogy Fót a jövőben erős 
sportvárossá váljon. 

Az ünnepélyes névadó után először ifjúsági csapa-
toknak, majd jelentős számú közönség előtt a felnőtt, 
NBI/B-s kosárlabda mérkőzésnek adott otthont a 
Phoenix Sportcsarnok Fót.

Névadóünnepség és kosármeccsek  
a Városi Sportcsarnokban

Hajdu Péter, Dr. Vass György, Tuzson Bence és Kaló Tamás

Pillanatkép az NB/I B-s mérkőzésről

Fóti Hírnök
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Amikor az ember megnéz egy internetes portált, 
vagy meghallgatja a híreket, másról sem hall, csak 
a háborúról és a válságról. Ennek fényében külö-
nösen érdekes, hol tartanak városunk beruházá-
sai, és milyen fejlesztéseket tervez még a város? A 
jelenlegi állásról és a várható munkálatokról Bíró 
Zoltán beruházásokért felelős alpolgármesterrel 
beszélgettünk. 

Sokat beszéltünk már róla, de az őszi esőzések 
szempontjából most sem maradhat ki. Hol fejeződ-
tek be, és hol kezdődnek új csapadékvíz-elvezetési 
munkák a városban?
– Kezdjük a legfrissebbel, befejeztük a Bolgárka Óvo-
da és Bölcsőde bölcsőde épületének a csapadékvíz-el-
vezetési munkálatait. Az azonban látható már, hogy a 
csapadékvíz-elvezetési munkák nem fogynak, hanem 
inkább szaporodnak. Ez annak is köszönhető, hogy fel-
hívásomra a lakosok több mint 20 újabb helyen jeleztek 
kisebb-nagyobb problémát. Ezekhez még hozzájöttek 
olyan nagyobb volumenű munkák, mint az Alagi utca 
alsó szakasza, illetve a Dózsa György utca mindkét ol-
dala. Az már tisztán látszik, hogy a költségvetésünkben 
elkülönített 480 millió forint erre nem lesz elegendő. 
Így 2023-ban újabb forrást kell biztosítanunk erre a 
célra. Jelenleg a városban 71 ponton kell beavatkoznunk 
és megoldanunk a problémákat. Reméljük hosszú ősz 
lesz és haladni tudunk a munkákkal.

Jelenleg két helyen, a Kossuth utcában és a Hársfa 
utcában folyik útépítés Fóton. A Kossuth utcai talán 
már be is fejeződött. Mikorra várható a Hársfa utca 
átadása a lakosságnak?
– A Kossuth utca vasútállomás felé tartó szakasza va-
lóban elkészült, az új járdával és csapadékvíz elveze-
téssel együtt. A Hársfa utcát október közepére kívánja 
készre jelenteni a kivitelező. Ennél az utcánál is ki-
épült a földalatti csapadékvíz elvezető rendszer, illetve 
egy teljesen új, 1,5 méter szélességű térburkoló kővel 
borított járda. A korábbiakhoz hasonlóan, a telekha-
tárokig kiegészítettük a gépkocsi beállókat is, melyek 
szintén aszfaltburkolatot kaptak.

Az útépítések mellett fontos járdaépítések is várhatók. 
Hol épülnek új járdák, és hol lesznek járda felújítások?
– Az idei évre összesen hat helyszínen terveztünk jár-
daépítési-, felújítási munkálatokat. Új járdát a Szabó 

Dezső utca alsó szakaszán építünk, a Viola utca és a 
Móricz Zsigmond utcák között, mintegy 226 méter 
hosszúságban. A következő járdaépítés az Etelköz utca 
és a Móricz Zsigmond utcai buszváró közötti szaka-
szon történik, mintegy 80 méter hosszúságban. Új 
járda épül a Kodály Zoltán utcában, az Egyenes dűlő 
utca és a Lovas utcák közötti szakaszon. Ennek hosz-
sza 300 méter. Új járdaszakasz épül a Béke utcában a 
Németh Kálmán úttól felfelé, a focipálya jobb oldalán, 
97 méteres szakaszon. Ezek mellett, bár járdafelújítás-
nak nevezzük, de tulajdonképpen új térburkoló kőből 
készülő járdákról van szó, a Hargita utcában a Móricz 
Zsigmond úttól a Hegyalja utcáig, mintegy 500 mé-
ter hosszúságban, illetve a Rákóczi Ferenc utcában a 
vasútállomás és a Dózsa György út közötti szakaszon, 
mintegy 335 méter hosszúságban. 

A fenti hat utcában a járda megépítésének ösz-
szköltsége mintegy bruttó 120 millió forint. Ezek-
nek a járdáknak még az idén el kell készülniük. Ezzel 
kapcsolatban fontos információ, hogy a járdaépítési 
programunk megvalósítását – anyagi forrásaink függ-
vényében - 2023-ban is folytatni kívánjuk.

Mérleg: hol tartunk és mi várható? 
|  interjú Bíró Zoltán beruházásokért felelős alpolgármesterrel

Bíró Zoltán beruházásokért felelős alpolgármester

Fóti Hírnök
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Korábban új gyalogátkelőhelyek is szóba kerültek. Ezek 
hol lesznek, és mikor kezdenek neki a kialakításuknak?
– Újabb és újabb helyeken merülnek fel igények arra, 
hogy gyalogátkelőhelyek épüljenek. Nemsokára el-
kezdődik a Kossuth Lajos utcai átkelőhely megépítése, 
a Fót Sportegyesület épületével egy vonalban.

További engedélyeztetési eljárásokat kívánunk kez-
deményezni a Németh Kálmán úton a Kund Pál utca 
környékén, a Kossuth Lajos úton, a vonatállomás vo-
nalában. Ezek az eljárások hosszú folyamatok, ugyan-
is az utak kezelője a Pest Megyei Közútkezelő. Saját 
utunk lévén, a Szent Imre úton a Táncsics Mihály utca 
vonalában könnyebb lesz az engedélyeztetési folya-
mata a gyalogátkelőhelynek. A Móricz Zsigmond úton 
folyamatban van az új üzletközpont építése, a VOLÁN 
buszpályaudvarral szemben. Itt is épülni fog 2023. ta-
vaszáig egy új gyalogátkelőhely, az üzletközpont meg-
közelíthetősége érdekében.

Más jellegű, de fontos fejlesztések vannak a Németh 
Kálmán Általános Iskolában és a Garay János Álta-
lános Iskolában. Hol tartanak ezek a munkák?
– Iskoláink nem a Fóti Önkormányzat kezelésében 
vannak, de fontosnak tartjuk, hogy ahol tudunk se-
gítsünk. A Garay Iskolában nagyon kicsi volt az udvar. 
Ezért a szomszédos telken lévő régi házikót megvásá-
roltuk és lebontottuk, a telket pedig egybe nyitottuk 
az iskola udvarával. Az ezzel a telekkel határos szintén 
kisméretű telek, eddig is az Önkormányzat tulajdo-
nában volt. Ezt is egybekerítettük az iskola udvarával. 
A létrejött udvaron fákat, cserjéket ültettünk. Magas 
labdafogó kerítésfonattal zártuk le a szomszédos tel-
keket, így a gyerekek nyugodtan labdázhatnak, fociz-
hatnak. Jövő évben egy új játszóteret is szeretnénk 
megépíteni a megnagyobbított iskolaudvaron. Itt 
szeretném megjegyezni, hogy az iskola igazgatónője 
segítséget kért a teljesen tönkrement vasbeton szer-
kezetű kültéri színpad felújítása kapcsán. Iskolakez-
désre nem tudtuk megoldani, de szeptember végére 
elkészült a teljesen felújított színpad, melyet örömmel 
adtunk át a gyerekeknek.

Régi problémája volt a Németh Kálmán Iskolának a 
parkolóhelyek hiánya. A Képviselő-testület döntött a 
Március 15-e utca parkolási lehetőségeinek raciona-
lizálásáról, illetve egy új parkoló megépítéséről az is-
kola telkén belül. Ezek még az idén megvalósulnak. Az 
Ibolyás utcai óvodánk parkolója pedig rendkívül kicsi 
volt, ráadásul háromszög alakú. Az Önkormányzatnak 
2021-ben sikerült megvásárolnia a két szomszédos 
telket, és mára már a nagyméretű, téglalap alakú mur-
vás parkoló is elkészült, a csapadékvíz zárt hálózatba 
történő bevezetésével együtt.

Korábban arról volt szó, hogy a Boglárka Óvoda és 
Bölcsőde területén épülő új bölcsőde épület munká-
latai is az ősszel kezdődnek. 
– Valóban azt terveztük, de csak szeptember közepén 
tudtuk a közbeszerzési eljárást elindítani a kivitelező 
kiválasztása érdekében. Remélhetőleg november vé-
gére le tudunk szerződni a nyertes ajánlattevővel és 
2023. októberéig befejezzük a kétcsoportos új bölcső-
dénk megépítését. 

A város hosszú idő után lépni tudott a Szeplőte-
len Fogantatás Templom előtti házzal kapcsolat-
ban is.
– Igen, örömmel láthatjuk, hogy az úgynevezett 
„kulcsos ház” eltűnt az Ybl Miklós által tervezett 
katolikus templomunk elől. A csodálatos „Ybl há-
romszögben” eddig is nagyon zavaró volt ez az épü-
let. Az Önkormányzat megvásárolta, lebontatta és a 
jövőben parkosítja ezt a területet.

Örömteli, hogy a beruházásaink jól haladnak. A 
fentieken kívül mi az, amit még érdemes kiemelni?
– Elkezdődött a 801 méter hosszúságú rekortán bo-
rítású futókör kivitelezése, a jövő évben megépülő 
1,2 hektáros új parkunk területén. Ez az új park a 
VOLÁN buszpályaudvarral szemben, az új bevásár-
ló központtól balra fog megépülni. Pályázat kere-
tében 30 millió forintot nyertünk, ezt egészítette 
ki az Önkormányzat bruttó 67,8 millió forinttal. 
Ezzel kapcsolatban szeretném megemlíteni, hogy 
a tervezés során a tervező nem vette figyelembe, 
hogy néhány lakónak a Honfoglalás sétányról van 
a bejárata a telkére, illetve kialakult szokása sze-
rint, erről az oldalról is meg szeretné közelíteni az 
ingatlanát. Az érintett ingatlanok tulajdonosai ezt 
jelezték nekem, és a tervező bevonásával megol-
dottuk a problémát. Reményeink szerint, az újabb 
sportolási lehetőséget örömmel fogják használni a 
mozgásra vágyók.

Ezen kívül a Németh Kálmán út és a Március 15-e 
utca sarkán, a COOP ABC előtt is megvalósul egy 
kisebb felújítás, melynek során újjáépítjük a lép-
csőt, a rámpát-, illetve a járda egy szakaszát is. 
Szintén Kisalagon, a Milleniumi játszótér mögött, 
illetve a Közösségi ház előtt, végre meg tudjuk épí-
teni a parkolót. Régen vártunk már erre is.

Végezetül szeretném tájékoztatni a lakosokat, 
hogy a Somlyó-tavi büfénk nagyon jól működik. 
A mikró rendezvényeink során igényként felme-
rült a büfé teraszának megnagyobbítása. Örömmel 
mondhatom, hogy a terasz bővítése folyamatban 
van, nemsokára be is fejezi a munkát a kivitelező.

Fóti Hírnök
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Vadkamerát kapott adományként a Fóti Közhasznú 
Polgárőr Egyesület.

A polgárőrök részéről a vadkamerát Lehoczki Sán-
dor lovas polgárőr vette át Pallagi Sándor adományo-
zótól. Az adományozó elmondta, hogy azért döntött 
az adományozás mellett, mert azt szeretné, ha ezzel 
is nőne a biztonság, és kevesebb szemét kerülne le-
rakásra a város körüli erdőkben. Ugyanakkor, mint 
mondta, talán ez másokat is arra ösztönöz majd, 
hogy segítsék a polgárőrök és a mezőőrök munká-
ját. Lehoczki Sándor kiemelte, hogy a kamera léte 
már önmagában is elrettentő lehet például az illegális 
szemétlerakók számára, mert nem tudják hová van 
a vadkamera kihelyezve. De az állatok megfigyelése 
szempontjából is jó lehet a kamera, hiszen már Pest 
Megyében is előfordult egy-egy erre kóborló medve.

FELHÍVÁS
Száz éve, 1922. augusztus 2-án született 

AGÁRDY GÁBOR a Nemzet Színésze, Kossuth-díjas 
és kétszeres Jászai Mari-díjas magyar színművész, 

érdemes és kiváló művész, ikon- és portréfestő, 
Fót város díszpolgára.

Lelkes civilek Fóton az Agárdy Gábor utcában 
emléktáblát kívánnak állítani melynek elkészítését 

közadakozásból fedeznék. 

Aki úgy gondolja áldoz erre a célra  
szigorúan 1.000 Ft.-ot, megteheti átutalással

Ponyiczky László 
10918001-00000065-76920003

bankszámlájára,
készpénzben Fóton a Fóti tónál a Tópart Bisztróban,

Budapesten pedig a Király utcában  
a Tordai Antikváriumban teheti meg.

Az adakozás állását a szervezők által 
nyilvánosan is lehet követni.

Vadkamera

Pallagi Sándor adományozó és Lehoczki Sándor lovas polgárőr

Fóti Hírnök
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Oltalom
Temetkezés

Ügyeleti telefon (0-24):
+36 (70) 353 2981

www.oltalomtemetkezes.com

Szolgáltatásaink:

• Teljeskörű temetkezési ügyintézés

• 0-24 órás szállítási ügyelet

• Temetés megrendelés otthonában is

• Sírköves munkák

• Temetési kellékek árusítása



GÉPI FÖLDMUNKA – TEREPRENDEZÉS
www.gepifoldmunka-tereprendezes.hu

06 20 261 7666
INGYENES ÁRAJÁNLAT

Gépi földmunka
Tereprendezés
Telektisztítás

Tuskózás
Alap ásás
Palaccolás
Tükör készítés

Kormányablakbusz
Legközelebb október 11-én jön Fótra  
a Kormány ablakbusz.

A Kormányablakbusz október 11-én 9.00-13.00 óra kö-
zött a Vörösmarty téri parkolóban várja a Fótiakat.
Ügyfélfogadás az alábbi ügytípusokban lesz:
• személyi igazolvány,
• útlevél,
• vezetői engedély,
• diák igazolvány (NEK adatlap), 
• ügyfélkapu.

A képviselő testület rendkívüli - a közbeszerzési előírá-
sok miatt zárt - ülésen tárgyalta az energiaválság önkor-
mányzati hatását. Az energia árak drasztikus növekedése 
az önkormányzat szempontjából finanszírozható, kö-
szönhetően a takarékos gazdálkodásnak. 

A földgáz árának emelkedése 115 milliós többletköltsé-
get jelent a városnak, de a tartalékaink terhére Fót Városa 

ezt tudja finanszírozni úgy, hogy nem kell elvonásokat 
eszközölni vagy beruházásokat leállítani.

Amiről le kell ebben az évben mondanunk nagy való-
színűséggel a jégpálya lesz. A jégpálya 33-50 millió forint 
közötti összegbe került volna (a folyamatosan változó 
energiaárak függvényében), melyet inkább szociális tá-
mogatásokra fordít a város vezetése.

ENERGIAVÁLSÁG – Rendkívüli TESTÜLETI ÜLÉS

Fóti Hírnök hírek



A társasháznak és lakószövetkezetnek nem mi-
nősülő, több lakóegységet tartalmazó ingatlanok 
tulajdonosai szeptember 10-e óta igényelhetnek 
hatósági igazolást a jegyzőtől arról, hogy egy ingat-
lanon belül több, de legfeljebb 4 lakóegység talál-
ható. Az igazolást a gázszolgáltatóhoz kell eljuttat-
niuk a kedvezményes ár érvényesítéséhez.

Eddig már 461 igény érkezett az Önkormányzat-
hoz, amit személyesen az ügyfélszolgálati irodá-
ban, postán vagy epapíron lehet leadni. A Hivatal 
túlmunkában is igyekszik kiszolgálni a lakossági 
igényeket, a Főépítészi Iroda munkatársai késő es-
tig és hétvégén is készítik elő a jegyzői döntéseket.

A leggyakrabban csak többgenerációs házaknak 
nevezett ingatlanoknál, a közhiedelemmel ellen-
tétben, a jegyző kizárólag a meglévő fizikai adott-
ságokat vizsgálhatja és igazolja, a lakásban lakók 
száma, családszerkezete ebben az eljárásban nem 
releváns.

A lakóegység meghatározásánál a legfontosabb az 
OTÉK (253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet) 105.§-
ának való megfelelés. Eszerint „A lakás olyan hu-
zamos tartózkodás céljára szolgáló önálló rendel-
tetési egység, melynek lakóhelyiségeit (lakószoba, 
étkező stb.), főzőhelyiségeit (konyha, főzőfülke), 
egészségügyi helyiségeit (fürdőszoba, mosdó, zu-
hanyozó, WC), közlekedő helyiségeit (előszoba, 
előtér, belépő, szélfogó, közlekedő, folyosó) és tá-

roló helyiségeit (kamra, gardrób, lomkamra, ház-
tartási helyiség stb.) úgy kell kialakítani, hogy azok 
együttesen tegyék lehetővé

a)  a pihenést (az alvást) és az otthoni tevékenysé-
gek folytatását,

b) a főzést, mosogatást és az étkezést,
c)  a tisztálkodást, a mosást, az illemhely-haszná-

latot.”,

További fontos feltétel, hogy a lakás legalább egy 
16 m2-es lakószobával rendelkezzen, amibe nem 
számít bele a főző és étkező helyiség. 

A leggyakoribb elutasítási okot a külön bejárat 
hiánya jelenti, ugyanis csak az a helyiség tekinthető 
önálló rendeltetési egységnek, amelynek a szabad-
ból vagy az épületen belüli közös közlekedőből nyí-
ló önálló bejárata van.

Szerencsére kis változtatással sok lakóház a ren-
delkezésben rögzített módon két szabályos la-
kóegységgé alakítható.

A hatósági bizonyítványt az Önkormányzatnál 8 
napon belül kiállítják, melyet személyesen vehet-
nek át az Ügyfélszolgálati Irodában, illetve elekt-
ronikus vagy postai úton küldik ki az igénylőnek.

A kérelem kiállításakor a helyiségek méreteit is 
tartalmazó alaprajz (akár kézzel készített) nagyban 
megkönnyíti a város Főépítészi Irodájának a mun-
káját, és elősegíti a határidőben történő teljesítést.

Október 09. vasárnap 17.00
NBI/B Piros csoport 

bajnoki mérkőzés
PHOENIX-MT FÓT - DEAC U23

5
Október 15. szombat 10.00

FSE U18-as kézilabda mérkőzés
5

Október 22. szombat 09.00
Esztétikus Csapatgimnasztika

Magyar Kupa
5

Október 22. szombat 
NBI/B Piros csoport 

bajnoki mérkőzés
PHOENIX-MT FÓT - 

Óbudai Kaszások

Tömeges igény a gázár kedvezményt megalapozó jegyzői igazolásra

PHOENIX SPORTCSARNOK PROGRAMOK

Fóti Hírnök
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Minden WC-papír,
papírtörlő,

zsebkendő árából!
 
 

10%
kedvezmény

Októberben is érdemes
hozzánk betérni!

Fót, Dózsa Gy. út 48. 

A kedvezmény a feltüntetett árakra
vonatkozik. Érvényes: 2022.10.01.-2022.10.31.

 

Webshopunkból Fóton belül a kiszállítás ingyenes! 

Kerülj

még ma!
formába

Liliom Fogyasztó &
Alakformáló Szalon

BŐRFESZESÍTÉS

ZSÍRÉGETÉS

Hívj minket! 2151 Fót Dózsa György út 48.
https://www.facebook.com/
Liliomalakformalo

CELLULIT CSÖKKENTÉS

MÉREGTELENÍTÉS

BŐRFIATALÍTÁS

EGÉSZSÉGMEGŐRZÉS

Geoway XL 
Infrabicikli 

30 perc

Hypoxi 
Trainer 
30 perc

Speedfitness
20 perc

 
Narancsbőr 

masszázs
30 perc

Relax 
masszázs

60 perc

3.700 Ft

4.000 Ft

4.900 Ft

7.800 Ft

3.700 Ft

Telefon: 06 70 611 3388

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: 37 000,-Ft/fő/2 éj
Kikelet szárny (tágasabb szoba): 39 900,-Ft/fő/2 éj

Két ünnep közötti pihenés
Érvényesség: 2022.12.26. – 12.29.

• Szállás, svédasztalos reggelivel,
• Félpanziós ellátással, élőzenével
• 1x15 perces masszázsfotel kezelés
• Saját külső-és belső gyógyvizes medence, úszómedence, 

szauna, infrakabin, sószoba használat.
• Napi egy kancsó lúgosított egészségvíz fogyasztása
• Parkolás
• WIFI az egész szállodában
• Igény esetén 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

M
in

ős
égi klumpák, papucsok

e l é r h e t ő  á r o n !



Az Önkormányzat – a helyi szociális rendelet alapán- szakosított ellátás keretében ápolást, gondozást nyújtó 
tartós bentlakásos ellátást biztosít a Fóton legalább öt éve folyamatosan bejelentett lakóhellyel rendelkező 
személyek részére, akik a nyugdíjkorhatárt betöltötték. Fót Városa az idén 15 fóti nyugdíjas számára tette le-
hetővé, hogy beköltözzön az idős otthonba. Jelenleg a férőhelyek folyamatos feltöltése zajlik. A 15 főből öten 
már beköltöztek, a többiek különböző okok miatt – például kórházi kezelés – október elejéig foglalják el az 
Önkormányzat által biztosított helyüket. A már bentlakó 15 fő mellett további 9 beköltözni kívánó fóti idős 
ember került eddig várólistára a Sztehlo Gábor Evangélikus Szeretetotthonban. 

Fót Város Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézménye az elmúlt évekhez hasonlóan ünnepélyes keretek kö-
zött köszönti az intézmény szolgáltatásait igénybe vevő időskorúakat 2022. 10.13-án. Az intézmény dolgozói kis 
műsorral és egy ünnepi ebéddel készülnek melyet közös zenés-táncos mulatsággal zárnak. Reméljük, hogy a 
tavalyi évhez hasonlóan díszvendégként dr. Vass György polgármestert is köszönthetjük. 

 Szeptember 30-án lakossági fórum volt a Somlyó-tónál. 
A fórumon az Önkormányzat részéről Dr. Vass György 
polgármester és Bíró Zoltán alpolgármester vett részt. A 
terület önkormányzati képviselője ezúttal betegség mi-
att nem tudott ott lenni az eseményen. A szép számmal 
jelenlévő, leginkább a tó körül élő lakosok elsősorban a 
Somlyó-tóval és az ott zajló fejlesztésekkel – útépítés és 
a tónál történt beruházások - kapcsolatban kérdezték vá-
rosunk vezetőit. Szóba került többek között a Hársfa utca 
építése, az ott történő forgalomcsillapítás, az út surranó 
útként történő használatának megakadályozása, a parko-
ló kialakítása, a Budai Nagy Antal utca Hársfa utcáig tar-
tó kibővítése, a kutyafuttató ügye, a porszennyezés, és a 

lejtős utcákban élőket negatívan érintő csapadékvíz lezú-
dulása. Ez utóbbival kapcsolatban Bíró Zoltán beruházá-
sokért felelős alpolgármester elmondta a jelenlévőknek, 
hogy milyen ideiglenes módszerrel szeretnék megoldani 
a csapadékvíz problémáját addig, amíg az igazi megoldást 
jelentő végleges csapadékvíz-elvezető rendszer kiépítése 
és az aszfaltozás megtörténik. A végleges megoldás azon-
ban a város anyagi lehetőségeit figyelembe véve egyértel-
műen évek múlva történhet csak meg. Dr. Vass György 
polgármester az elhangzottakhoz hozzátette, hogy Fót 
Városa minden pályázaton elindul, ahol akárcsak mini-
mális esély is mutatkozik arra, hogy az ilyen beruházá-
sokra forrást kaphasson a város. 

Beköltöztek a fóti idősek  
a Sztehlo Gábor Evengélikus Szeretetotthonba

Idősek világnapja 2022

Lakossági fórum volt a Somlyó-tónál

Fóti Hírnök
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Anyakönyvi hírek
Születtek:

08.22. Hadarics Máté László

09.09. Kovács Lehel Pál

09.10. Kiss Jordán Márk

09.12. Fontányi Fanni Zoé

09.16. Kenderesi Alíz

09.16. Szabó Levente Gyula

09.18.  Lakatos Ariana  

Dominika

Elhunytak:
Elek Lászlóné 80 év 

szül.: Szabó-Bogár Ilona
Benkő Antalné  84 év 

szül.: Halmos Erzsébet 
Gaál Zoltán 47 év
Kocsis Miklós 80 év
Illés József 87 év
Tószegi Kálmán 70 év
Radnóti Piroska 90 év
Bese Sándorné 81 év 

szül.: Szabó Zsuzsanna 
Tóth István Mihály 72 év
Valentin Péter Zoltánné 61 év 

szül.: Holló Beáta
Horváth László János 82 év

Házasodtak:

09.03.  Szabó Sándor  
és Appel Noémi Bernadett.

09.09.  Zsolnai András Kevin  
és Jónás Klaudia 

09.10. Majer Balázs és Balogh Andrea
09.17. Foki Gábor és Sterl Edina Olga
09.23.  Kovács Barna Máté  

és Fekete Adrienn
09.23. Tóth Tamás János és Rácz Szilvia 
09.24.  Balogh Csaba  

és Sondor Henrietta Noémi 



Tavasszal platánokkal pótolja az Önkormányzat  
a veszélyessé vált nyárfákat
A Fótliget utáni körforgalomtól Alagimajor felé vezető úton lévő 
nyárfasor elöregedett és az utóbbi viharok négyet is kidöntöt-
tek közülük. Bár az egyik ilyen vihardöntés anyagi kárt okozott, 
szerencsére személyi sérülés nem történt. Az Önkormányzat 
a vihar okozta károk miatt szakértőt kért fel a nyárfasor vizs-
gálatára. Sajnos a szakértői vizsgálat egyértelművé tette, hogy 
a nyárfasor elöregedett és balesetveszélyes állapotban van. Az 
Önkormányzat a szakértői javaslatnak megfelelően elrendelte a 
balesetveszélyes nyárfasor kivágását, ugyanakkor a pótlásukról 
is gondoskodott. Amint azt Bérciné Berke Szilvia önkormány-
zati képviselő elmondta, a kivágott fákat az Önkormányzat ta-
vasszal 115 darab hosszú élettartamú platánfával fogja pótolni.  

A nyárfasor kivágását október elején kezdi meg az Önkor-
mányzat által megbízott erre szakosodott vállalkozás. A kivágott 
fákat a jövő évben a szociális tűzifaprogram keretében rászoru-
lóknak juttatja majd az Önkormányzat. A kivágott fák pótlása 
pedig azonnal elkezdődik, amint a tavaszi időjárás azt lehető-
vé teszi. Ezzel kapcsolatban fontos információ még, hogy nem 
a köznyelvben ismert „husángokat” ültetnek tavasszal, hanem 
háromszor iskolázott, nagyobb platánfákat. 

Tiszta Udvar Rendes Ház - DÍJÁTADÁS 2022
Szeptember 10-én megtörtént a 
Legszebb konyhakertek és a Tiszta 
Udvar Rendes Ház programjaink díj-
átadási ünnepsége immár hagyomá-
nyosan a Németh Kálmán Emlékház 
kertjében. Köszönjük a múzeum 
dolgozóinak a lehetőséget és segítsé-
güket. Szinte minden díjazott meg-
jelent, csodálatos időben, kellemes 
hangulatban telt az ünnepség. Ebben 
az évben is lehetőség nyílt betekinte-
ni az Emlékházba is Szemők Zsóka 
tárlatvezetésével. Köszönjük!

Külön köszönettel tartozunk az 
Önkormányzat részéről kapott er-
kölcsi és anyagi támogatásért is!
A 2022-es és nyertesei a Konyha-
kert programban:
MINI Kategóriában: I. Ombodi Já-
nos II. Drácz Orsolya III. Bibenné 
Szpiszár Tünde
NORMÁL Kategóriában: I. Dugasz 
Istvánné II. Rácz Győzőné 
 III. Fehérné Demény Júlianna

KÜLÖNDÍJASOK: Cseh Imre, Kal-
la Timea, Kopp Zsolt, Varga-Berecz 
Krisztina
Gratulálunk a nyerteseknek! Re-
méljük a jövő évben is számíthatunk 
részvételükre, sőt bízunk benne,
hogy egyre többen csatlakoznak. 
Szeretnénk, ha az óvodás, iskolás 
csoportok is részt vennének újra!
TURH táblát kaptak:
Fóti Karitász Alapítvány Boltja – 
Kossuth L. u. 40.
Valkóczi Sándor – Kazinczi u. 70.
Kancsik Pálné – Rév u. 27.
Vass Endréné – Ferenczy István u. 4.
Harai Lajosné – Ferenczy István u. 3.
Schmidt Zoltán – Vas Gereben u. 21/a
Pozsár Istvánné – Szabó Pál u. 1.
Kneifel Melinda – Fűzfa u. 13.
Székely Sándor – Ady Endre u. 4.
Bagyura János – Kökény u. 1.
Bártfai Péter – Levendula u. 5.
Tóth Kovács Imréné – Rév u. 26.
Rung Péter – Hargita u. 59.

Reinhart Ferencné – Jedlik Ányos u. 18.
Molnár Józsefné – József Attila u. 18.
Benő Lászlóné – József Attila u. 102.
Papp Dénesné – IV. Zugló u. 6.

GRATULÁLUNK!
Ebben a programban is számítunk a 
következő évben minél több jelent-
kezőre, ajánlásra.
Az Ő gondos munkájuk is szépíti vá-
rosunkat. 

Fóti Városszépítő Egyesület

Fóti Hírnök
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Az Önkormányzat megbízása alapján elkezdte Fóton 
a munkát az Értékterv Kft. A cég arra kapott megbí-
zást, hogy a kerékpáros közlekedés fejlődése érdeké-
ben a lehető legjobb megoldásokra tegyen javaslatot. 
Ám, ahogy azt Barna Zsolt ügyvezető elmondta, a 
munkájuk ennél egy kicsit messzebbre mutat, hiszen 
a kerékpáros közlekedés tervezésén keresztül egyben 
a város mobilitási jövőképét is alakítják.

A fótihoz hasonló tervezési feladatok mintegy tíz évvel 
ezelőtt indultak el Magyarországon. Az Európai Uniós 
kerékpáros fejlesztési pályázatokhoz Magyarországon 
találták ki, hogy a projektek előtt készüljön az adott te-
lepülésre egy kerékpárforgalmi hálózati terv. Ezeknek az 
volt a lényege, hogy az ötletszerűen megszülető kerék-
páros fejlesztések helyett minden város rákényszerüljön 
arra, hogy végiggondolja, mit és hogyan kellene fejlesz-
teni – mutatta be munkájuk alapját Barna Zsolt. Aztán 
ezt az elképzelést bele kell illeszteni egy jövőképbe, hogy 
ennek a képnek a mentén készüljenek el végül a fejlesz-
tések. 

Miért jó a tervezés?
Az egyik legfontosabb, amiért érdemes egy ilyen háló-
zati tervet elkészíteni az az, hogy az átfogó, nagy távla-
tú elképzelés felé haladva a város lépésről-lépésre tud 
kialakítani egy biztonságosan kerékpározható közút-
hálózatot. Így a fejlődő infrastruktúrának és forgalom-
szabályozásnak köszönhetően – bizonyos utazásokhoz 
– egyre több irányban és egyre több közlekedőnek lesz 
reális alternatíva a kerékpárközlekedés.

Ezt a tervet a jelenlegi közlekedési kínálat, mobilitási 
szokások, városfejlesztési elképzelések és még számos 
további adat figyelembevételével dolgozzuk ki – ma-
gyarázta az ügyvezető. Óriási előnye ennek a munkának, 
hogy nem csak egy nagy távlatú „álmot” mutatunk be, 
hogy 20 év múlva hogyan kellene kinézni a város közle-
kedésének, mert azt soha senki nem fogja tudni ponto-

san végigvinni. Ezért vannak tervekben kisebb léptékű, 
kisköltségű, gyorsan és kevés konfliktussal megvaló-
sítható beavatkozások, közlekedésbiztonsági fejleszté-
sek is. Vagyis nagyon sok olyan eszközt gyűjtünk össze, 
amivel a ma már kerékpározók mindennapi problémáit 
lehet enyhíteni vagy mások számára megnyitni a kerék-
pározás lehetőségét. Sok esetben ezekkel a problémák-
kal nem foglalkoznak, azonban egy hálózati terv kiváló 
alkalom ezek összegyűjtésére és kezelésére. – A terve-
zési feladatunk során Fóton is megpróbáljuk minél teljes 
körűbben megismerni ezeket a problémákat és – akár 
lépésről-lépésre megvalósítható – megoldásukra javas-
latot kidolgozni. Ebben olyan javaslatok is lesznek, ame-
lyeket a mi munkánk befejezése után akár rögtön el lehet 
kezdeni és az eredmény már fél év múlva látható is lehet. 
Ezek olyan olcsó, apró, pici beruházások, amivel el lehet 
indulni, és gyorsan el lehet jutni valahová. Aztán lesznek 
a tervben nagyobb lépések is, amelyek mintegy iránytű-
ként segítik a város vezetését a kerékpáros fejlesztések-
kel kapcsolatos döntések során. És ha a hálózati tervre 
épülve történnek a jövőbeni fejlesztések, akkor minden-
ki biztos lehet benne, hogy egy egységes, jól kerékpá-
rozható fóti hálózat fog kialakulni összhangban a most 
megfogalmazandó jövőképpel – mutatott rá munkájuk 
lényegére Barna Zsolt. 

Nem kell mindenkit kerékpárra ültetni
Nem az a cél, hogy mindenkit átültessenek kerékpárra, 
hanem amint azt Barna Zsolt kiemelte, a cél az, hogy 
megadják a valós döntés lehetőségét a lakosoknak, hogy 
ők eldönthessék, a város egy-egy pontját milyen köz-
lekedési módozattal akarják elérni – a döntés ne arról 
szóljon, hogy el sem merek indulni, mert veszélyes. A 
tervet a jövő év elején adják át az Önkormányzatnak. 
Addig persze jó néhány dolog történik majd. A jelenlegi 
helyzet és az igények felmérése érdekében személyesen 
és online kérdőív formájában megkérdezik a lakosságot, 
az iskolákon keresztül pedig a gyerekeket is. 

Fót közlekedési jövőjét tervezi az Értékterv Kft.

Fóti Hírnök
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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.



Fót Város Önkormányzata az idei évben is csatlako-
zott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat 2023. évi fordulójához.  

FONTOS VÁLTOZÁS AZ ÖSZTÖNDÍJ  
MEGÁLLAPÍTÁSA KAPCSÁN!!!

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
döntése értelmében az idei évtől Bursa Hungarica 
ösztöndíj elnyerésére irányuló pályázatot nyújthat be 
az Önkormányzathoz az a fóti lakóhellyel rendelkező, 
felsőoktatási intézményben tanulmányokat folytató, 
illetve érettségi előtt álló, felsőfokú intézményben to-
vábbtanulni szándékozó középiskolai tanulmányokat 
folytató diák, akinek a családjában az egy főre jutó 
havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének az 500%-
át, azaz a 142.500,-Ft/főt.

A./ Az „A” típusú pályázatra azok az önkormányzat 
területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szoci-
ális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhet-
nek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási 
hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali 
munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget ered-
ményező alapképzésben, mesterfokozatot és szak-
képzettséget eredményező mesterképzésben, osz-
tatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben 
folytatják tanulmányaikat.

Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2022 szeptemberé-
ben felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkez-
dő hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallga-
tói jogviszonya 2023 őszén már nem áll fenn, úgy a 
2023/2024. tanév első félévére eső ösztöndíj már nem 
kerül folyósításra.

Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok 
a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a 
felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjá-
ban szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, 
hogy a 2022/2023. tanév második félévére a beirat-
kozott hallgató aktív hallgatói jogviszonnyal ren-
delkezzen.

B./ A „B” típusú pályázatra azok az önkormányzat 
területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociá-
lis helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik:
a)  a 2022/2023. tanévben utolsó éves, érettségi előtt 

álló középiskolások;
vagy

b)  felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, felsőokta-
tási intézménybe még felvételt nem nyert érettsé-
gizettek;

és a 2023/2024. tanévtől kezdődően felsőoktatási 
intézmény keretében teljes idejű (nappali munka-
rend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező 
alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatá-
si szakképzésben kívánnak részt venni. 

A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösz-
töndíjban, akik a 2023. évi felsőoktatási felvételi 
eljárásban először nyernek felvételt felsőoktatási 
intézménybe és tanulmányaikat a 2023/2024. tan-
évben ténylegesen megkezdik.

3. A pályázat benyújtásának módja és határideje 
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektro-
nikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rend-
szerben (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) 
egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek 
elérése: 

https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx 

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz tör-
ténő benyújtásának határideje: 

2022. november 3.

A pályázat elbírálásának határideje: 
2022. december 5.

A Támogatáskezelő elérhetőségei: 

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Bursa  
Hungarica Ügyfélszolgálat

1381 Budapest, Pf.: 1418
Tel.: (06-1) 550-2700

E-mail: bursa@emet.gov.hu
Internet: www.emet.gov.hu (Bursa Hungarica)

További felvilágosítás az alábbi elérhetőségeken  
kérhető:

Fóti Közös Önkormányzati Hivatal  
Ügyfélszolgálati Iroda 

Telefon: 06-27/535-395/9120 mellék
e-mail cím: meszaros.gabi@fot.hu

Felhívás-ösztöndíj pályázatra!

Fóti Hírnök
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Október 16-ig látogatható Sajdik Ferenc Kossuth- 
és Munkácsy díjas grafikus művész és karikaturis-
ta kiállítása a Vörösmarty Művelődési Házban.

Szeptember 23-án volt a megnyitója a nagyon várt Sajdik 
Ferenc kiállításnak a Vörösmarty Művelődési Házban. 
A megnyitón nagyszerű művészek előadásában hallgat-
hattunk meg zenei előadásokat – többek között A nagy 
ho-ho-horgász zenéjét is –, valamint vidám variációkat 
a Holló és a róka meséjéről. Minden remek összhangban 
volt a falakon körben látható nagyszerű Sajdik művekkel. 
A megnyitót követően a Művelődési Ház nagytermében 
a közönség megtekinthetett egy dokumentumfilmet Saj-
dik Ferencről, mely után hangulatos beszélgetéssel feje-
ződött be az este.

Az Ars Sacra Fesztivál keretében megnyílt Csató 
Tamás és Balogh Ádám festőművészek kiállítása a 
Szeplőtelen Fogantatás Templomban.

Csató Tamás és Balogh Ádám festőművészek egye-
dülálló kiállítása szeptember 23-a óta tekinthető meg 
a Szeplőtelen Fogantatás Templomban. Túlzás nélkül 
állítható, hogy Európában, de talán világviszonylatban 
is páratlan művészeti megoldásokat láthatunk a két 
teljesen eltérő festészeti területen alkotó festőművész 
együttes művein. Csató Tamás és Balogh Ádám minden 
közös festményükön két festészeti irányvonalat jelení-
tenek meg csodálatos szín és forma harmóniában.

Sajdik Ferenc kiállítás Ars Sacra Fesztivál 

MOZGÁSFEJLESZTÉS, SPORTÁG ELŐKÉSZÍTÉS – ÉS KIVÁLASZTÁS
FÓTON ÉS DUNAKESZIN

champsfactor.hu Champs Factor+3630 2066655
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A nyári időszak egyik legnehezebb feladata a szülők 
számára a gyermekek elhelyezése. Fót Városa az idei 
évben is igyekezett ezen a területen segítséget nyúj-
tani a családoknak. Az Önkormányzat megbízásából 
az Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézmény 
(ESZEI) hat hét alatt többszáz fóti gyermek napközis 
táborozását szervezte meg sikerrel. 

A tábor fő célja kimondottan az volt, hogy a gyere-
keket kiemeljék az online térből, és egy önfeledt, iga-
zi játékkal és barátokkal töltött idővé varázsolják a 
heteket. Amint azt az ESZEI nemrégiben kinevezett 
igazgatója Orosz Anikó elmondta, intézményük Gyer-
mekjóléti Szolgálatnál dolgozó kollégái szervezték és 
bonyolították le az idei tábort, a táborok programjai-
nak összeállításában pedig a segítségükre voltak a tá-
borokban évek óta dolgozó pedagógusok is. A tábor 
vezetését Mácsik Viktorné családsegítő látta el, ő és 
minden egyes táborban dolgozó kolléga, lelkesen és 
tudásuk legjavát adva gondoskodtak a rájuk bízott 
gyermekekről. A közös gondolkodás eredményeként 
olyan táborokat igyekeztek szervezni, amelyek a gyer-
mekek látókörébe helyezték kulturális örökségünket 
és hagyományainkat. Ugyanakkor arra is ügyelniük 
kellett, hogy a táborok programjaiba észrevétlenül 
becsempésszék a kompetencia fejlesztést, az önisme-
retet és persze a közösségi életet. Jó példa erre, hogy a 
népi kézművességet és a hagyományos mesemondást 
a gyerekek Csíki Lóránttól, a Népművészet Ifjú Mes-
terétől leshették el.

A számok tükrében
A számok a táborok esetében is talán a legjobb fokmérők. 
Bár a tartalmat és az élményeket, amelyeket a fóti gyer-
mekek kaptak, nem tudják visszaadni. A közös játékok, 
a Tarzan park, a RoBirtok, a Csodák Palotája, a kirándu-
lások – például a Magyar Zeneházába -, a mozi, mind – 
mind olyan élmény volt, amelyet a számok nem tükröz-
hetnek. Azt azonban, hogy végig teltház volt, nagyon is 
jól megmutatják. És ahogyan az ESZEI-nél fogalmaztak, 
senki sem maradt le, mert minden gyereket fogadtak, aki 
jelentkezett.

Az Erzsébet Alapítvány pályázati forrásai mellett - 
2022-ben 3 hétre pályáztunk, mindhárom pályázati 
anyagunkkal nyertünk, összesen 3.440.000 Ft állt 
így rendelkezésünkre – az Önkormányzat a fóti nyá-
ri napközis tárborokat az idei évben 1.863.000 forint-

tal támogatta. Emellett ebben az évben a gyermekek 
élménygazdag táboroztatását Bíró Zoltán alpolgár-
mester személyes, 630.000 Ft-os adománya is segítette.

HETENKÉNTI GYEREKLÉTSZÁM
hét   gyerekek száma iskola
1 85 Fáy András Általános Iskola
2 69 Fáy András Általános Iskola
3 67 Fáy András Általános Iskola
4 68 Németh Kálmán Általános Iskola
5 52 Németh Kálmán Általános Iskola
6 54 Németh Kálmán Általános Iskola

A táborokban 26 pedagógus felügyelte és segítette él-
ményekhez a gyerekeket. Mellettük 6 védőnő, illetve az 
étkezést és a rendet segítve még további körülbelül 20 fő 
dolgozott a gyerekek napi jólétéért és boldogságáért. És 
nem szabad kihagynunk azt a 6 középiskolás diákot sem, 
akik a pedagógusok munkáját segítették. A város, a gye-
rekek és a szülők nevében mindannyiuknak a lap hasáb-
jain keresztül is köszönjük az áldozatos és lelkiismeretes 
munkát.

Programok
A gyerekeket minden héten színes és élvezetes progra-
mok várták. A hétfők mind a hat héten a sportól – ügyes-
ségi-, sor-, csapat-, és akadályversenyek – szóltak. De 
volt, hullahopp, karika, frizbi, gördeszka, koordinációs 
létra és még sok minden más. A szervezők ezzel a rend-
szeres testmozgás pozitív élményének megtapasztalását 
szerették volna rögzíteni a gyerekekben. A mozgásked-
vet és összetartozásélményét a naponkénti díjkiosztóval 
is segítették, ahol nem eredményeket hirdettek, hanem a 
teljesítményt díjazták.  

A keddek és a péntek délelőttök minden táborban a 
kézműves foglalkozásoké voltak. Csíki Lóránt és Sári 
Adél személyében két tehetséges és elhivatott oktató 
varázsolta el a gyerekeket. A kulturális örökség meg-
ismerése, a hagyományőrzés, a környezettudatosság 
megismertetése mellett készültek rongybabák, fonal-
madarak, bőr-, és fonalkarkötők, népi játékok, nemez-
labda és még sok minden más. A szerda és a csütörtök 
voltak a kirándulások és egyéb elfoglaltságok napjai.

Az étkezés
A gyerekek szempontjából különösen fontos, hogy 
megfelelő táplálékhoz juthassanak. Ezért a napkö-

Többszáz fóti gyermek volt a táborokban – 
sikeresek voltak az ESZEI gyerektáborai

Fóti Hírnök
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zi táborok ideje alatt a szervezők napi háromszori 
étkezést biztosítottak a számukra. Természtesen 
a szülőkkel történt egyeztetést követően a speci-
ális egészségügyi igényeket is figyelembe véve. A 
korábbi táborok tapasztalatai alapján a gyerekek a 
főétkezések között – negyedik étkezésként – kap-
tak még gyümölcsöt, gyümölcslevet, jégkrémet, fa-
gylaltot és jégkását is. A fő szempont az étkezések 
összeállításánál a gyerekek számára legfontosabb 
tápanyagtartalom és az egészséges étkezés szem-
pontjai voltak. 

A Zene világnapja
Egy Zeneiskola életében a Zene világnapja kiemelten fontos, ezért mi is megkülönböztetett figyelmet fordítunk 
megünneplésére.

A rendezvénysorozat részét képezik az általános iskolákban tartott rendhagyó énekórák, valamint az óvodá-
sok látogatása Intézményünkben.

Az ünneplés központi eseménye a Vörös-
marty Művelődési Házban tartott hangver-
seny volt, mely 2022. október 3-án 18 órától 
került megrendezésre. Növendékeink fő-
ként egyéni produkciókkal mutatkoztak be, 
de elhangzott olyan mű is, amelyben a ta-
nítvány a tanárával muzsikált, illetve Visnyai 
Viktória tanárnő zongorajátéka csendült fel.

A koncert záróakkordjaként a fúvósze-
nekar szerepelt, melynek tagjai között 
nemcsak jelenlegi, hanem volt növendé-
keinket is köszönthettük, több generáció 
zenélt együtt.

Nagyon szépen köszönöm a felkészítő és 
szereplő pedagógusok munkáját, a korre-
petitorok türelmét, valamint a növendékek 
szorgalmát!

A Csodák Palotájában

Látogatás a TARZANparkban

A 3. csoport a RoBirtokon

Fóti Hírnök
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USA magyarországi nagykövetségének mun-
katársai által vezetett, környezetvédelemmel 
és fenntarthatósággal kapcsolatos tematikus 
játékok a Fóti Garay János Általános Iskolá-
ban.

2022–2023 tanévben három alkalommal az 
Amerikai Egyesült Államok Nagykövetségének 
munkatársai környezetvédelemmel és fenn-
tarthatósággal kapcsolatos tematikus játékokra 
hívják iskolánk hetedikes és nyolcadikos tanu-
lóit, természetesen angol nyelven.

Az első alkalommal, szeptember 23-án pén-
teken az édesvizek és óceánok problémái, 
nemzetközi nukleáris krízis és az atomener-
giaválság voltak a stratégiai játékok témái. 
Diákjaink csapatokban mérhették fel hogy mi-
lyen vitakészséggel, érvelési ügyességgel, vagy 
meggyőzési képességekkel rendelkeznek. A fel-
adatban minden csoport egy-egy képzeletbeli 
államot képviselt, és annak érdekeit próbálta 
megvédeni a szomszédos államokkal szemben 
vagy éppen szövetségben a megélhetésért való 
küzdelemben, ahol különböző, környezetvé-
delmi szervezetek és maga az Egyesült Nem-
zetek Szövetsége (szintén egy-egy diákcsapat) 
is képviseltették magukat. Három csapat angol 
nyelven vitázott, egy csapat magyarul.

Hogyan keressünk szövetségeseket? Milyen 
eszközökkel védjük meg érdekeinket? Hogyan 
taktikázzunk? Milyen érveket sorakoztassunk 
fel, hogy álláspontunkról meggyőzzük partnere-
inket vagy ellenségeinket? Hogyan vitázzunk, ér-
veljünk egy adott cél érdekében, hogyan kössünk 
kompromisszumokat?

Fondorlatos tárgyalási technikákat, szövet-
ségesek felkutatását és a háttérben egyezségek 
kötését figyelhettük meg a játékok folyamán, 
ahol minden diák képes lett vitázni, álláspont-
ját képviselni, elvei mellett kiállni idegen nyel-
ven, ami nem kis teljesítmény 13-14 éves gye-
rekektől.

Nagyon jól sikerültek ezek a rendhagyó an-
gol órák, ahol másfajta tanulási technikát is-
merhettek meg és az oly sokszor emlegetett 21. 
században egyre fontosabbá váló készségeik – 
úgymint a kooperáció, kommunikáció, kreati-
vitás – fejlődtek elsősorban.

Reméljük diákjainknak nemcsak álmaikban 
integet majd vissza Amerika…

Álmaimban Amerika visszainteget…

Boti és a vita

A résztvevők

Stratégiai megbeszélést tart a csapat

Fóti Hírnök
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Csapatépítéssel indította a tanévet a Németh Kál-
mán Általános Iskola.

Az idei tanévet a Németh Kálmán Általános Iskola 
pedagógusai nem is kezdhették volna kellemesebben, 
vidámabban.

A Fóti tó mellett szerveztünk csapatépítő progra-
mot. Csodálatos környezetben, vadkacsák társaságá-
ban, önfeledten folyt a játék. Amíg mindenki odaért a 
találkozási ponthoz, páran körbesétálták a tavat. 

A Kezes-lábas Játszóház két munkatársa állította 
össze számunkra a megoldandó feladatokat. Először 
egy szabadulószoba rejtvényét oldottuk meg. Szerve-
zőnk szerint, az eddigi legrövidebb idő alatt sikerült a 
zárat testületünknek kinyitni. 

Ez után kezdődött az igazi móka. Négy csoportba 
szerveződtünk. Szuper feladatokat hozott nekünk a 
két játékmester. Minden feladat egy-egy átalakított 
bicikli köré szerveződött. Itt kipróbálhattuk, ki meny-
nyire tud koncentrálni egy, vagy akár egyszerre több 
feladatra is. A program lezárásaként kis emléktárgya-
kat, használati eszközöket készíthettünk, szintén egy 
bicikli segítségével. A feladatok során sikerült megis-
merkedni, beszélgetni új kollégáinkkal is. Ez sokkal 

személyesebb volt, mintha csupán egy értekezleten 
látjuk, vagy halljuk egymást egy felszólalás alkalmával.

Sokan a játékok közben már azon gondolkodtak, 
hogy lehetne ezt a gyerekek számára is elérhetővé ten-
ni. Játékmestereinktől barátságban búcsúztunk el, és 
reményünket fejeztük ki, hogy akár a gyerekek révén, 
akár egy újabb tantestületi szervezés keretében talál-
kozunk még.
Köszönjük ezt a vidám napot!

Orovecz Ferencné

A két éve nagy sikerrel működő BGC Angol Isko-
lai Program a 2023/2024-es tanévtől is várja a 
leendő elsős diákokat a Fóti Fáy András Álta-
lános Iskolában, ahol angol anyanyelvi lek-
torokkal tölthetik a gyerekek a délutánokat. 

A BGC módszer innovatív módon közelí-
ti meg a nyelvtanulást: egyedülálló, komplex 
anyanyelvi környezetet biztosít a tanulóknak 
anyanyelvi lektorok és speciálisan erre a célra 
kifejlesztett módszertan és tananyagok segítségé-
vel. A Boys and Girls Clubs of Hungary több mint 10 éves 
tapasztalattal rendelkezik a nyelvelsajátítás módszerén 
alapuló angol nyelvoktatás területén. A gyermekköz-
pontú szemlélet, az élmény- és tevékenységalapú mód-
szerek teszik különlegesen vonzóvá a diákok délutánjait. 
Az anyanyelvi lektorok szoros együttműködésben dol-
goznak a délutános magyar pedagógusokkal, így az ide-
gennyelv tanulása különleges kereteket kap, és két felnőtt 
figyel és játszik együtt az alsós osztállyal a napköziben. 
A kisebbek életkoruknak és érdeklődésüknek megfe-
lelő mese-alapú tanulásban vesznek részt, sok dallal és 
mozgással kiegészítve a BGC Angol Napköziben, míg a 

nagyobbak a BGC Angol Műhely keretében mélyít-
hetik el korábban játékosan szerzett tudásukat 

és készülnek a nyelvvizsgára.
A végzős diákok angol nyelvi szintje nem-

csak eléri, hanem sok esetben jóval meg is 
haladja a kéttannyelvű iskolák elvárt kime-
netét. A gyerekek kiválóan kommunikálnak 

és boldogulnak a különböző akcentusok te-
rén, a nyelv beépül és a részükké lesz, magabiz-

tos nyelvhasználókká válnak.
A program elérhető éves tandíjért kínál intenzív, 

komplex, tevékenység alapú nyelvtanulást. A személyes 
kapcsolat az anyanyelvi lektorokkal nemcsak nyelvet, 
hanem kultúrát is közvetít. A programban részt vevő di-
ákok az angol nyelvtudás mellett interkulturális képes-
ségeiket is fejlesztik, ami a világban történő boldogulá-
sukat könnyíti.

A programba szeretettel várjuk a gyermekközpon-
tú, komplex anyanyelvi környezetben angolt tanulni 
vágyó, első osztályt kezdő gyermekeket! A jelentkezés 
részleteiről bővebb információért látogassanak el a 
www.kettannyelvuiskola.hu weboldalra. 

Csapatépítés a Somlyó-tónál

A mi suliNK, ahova szívesen járuNK

Sikeres angol program a Fáy András Általános Iskolában
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Szeptember 12-én az Impulzus Egyesület és a 
Templommentők szervezésében, több civil szerve-
zet – például a Szent Erzsébet Katolikus Karitász 
– és cég támogatásával a Városi Sportcsarnok és az 
FSE közötti területről elindult az I. Fóti Rom-Run 
futóverseny.

Az eseményen jelen volt Dr. Vass György polgármes-
ter és Bíró Zoltán alpolgármester, aki a túrázók között 
versenyzőként is rajthoz állt. A városvezetők elmond-
ták, hogy jelenlétükkel is támogatni szeretnék a Szent 
Márton Romtemplom ügyét. A polgármester kiemel-
te, hogy amiben lehetőségük lesz támogatják a Rom-
templomot, mert a templom régészeti szempontok 
szerinti helyreállításával, vagy akár a templom újjáépí-
tésével a város egy újabb nevezetességgel gazdagodik. 
– Az Önkormányzat vállalta, hogy megtisztítja a te-
rületet – tette hozzá Bíró Zoltán az elhangzottakhoz. 
Ami az alpolgármester szavai szerint abból áll első lé-
pésben, hogy a feltárás során keletkezett nagy meny-
nyiségű földet és gyökeret elszállítják, és a Romtemp-

lom körüli területet úgy rendezik el, hogy amikor esik 
az eső, a víz a templomtól a szántóföld felé folyjon. 

Károlyi Lajos, a fő szervező Impulzus Egyesület el-
nöke, a versennyel kapcsolatban elmondta, hogy a 
Szent Márton Romtemplom megmentése fontos cél 
számukra, ezért a befolyt nevezési díjak 70%-át a 
templom megmentésére utalják át.

Az idén 24. alkalommal rendezték meg az Európai Mobilitási Hetet. A szeptember 16. és 22. közötti Mobilitási 
Hét mottója 2022-ben a „Hangold össze” volt, amellyel az ésszerű közlekedés gazdasági lehetőségeire szeret-
ték volna felhívni a figyelmet a szervezők. Így volt ez Fóton is, ahol ovisok és iskolások egyaránt részt vettek az 
autómentes napon, amely során megnézhették a tűzoltóautót, beülhettek a rendőrautóba, valamint lovagol-
hattak és íjászkodhattak, és voltak, akik még Lehel kürtjét is megfújhatták. A gyerekek mindemellett hallhattak 
az autón kívüli közlekedési eszközökről – kerékpártól a trolibuszig – és azok hasznosságáról. Mindeközben a 
rendőrség képviselői játékos közlekedési kérdezz-felelek formájában tanították a kicsiket a közlekedés legfon-
tosabb tudnivalóira. A gyerekeket meglátogatta Dr. Vass György polgármester, akinek az ovisok nagy örömmel 
megmutatták a mottó jegyében a művelődési ház udvarára rajzolt kerékpárokat, vitorlásokat és vonatokat.

Hagyományteremtő futás  
a Szent Márton Romtemplomért

Az Európai Mobilitási Hét autómentes napja volt 
szeptember 22-én a gyerekeknek Fóton

Fóti Hírnök
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Játsszon velünk!
 A 3., 8. és 13. helyes megfejtést beküldő ajándékot kap a Piktor 
Festék jóvoltából.
Beküldési határidő: 2022.10.24.
e-mail cím: ujfotihirnok@gmail.com

Azokat, akik nem töltik ki 
online a kérdőívet szám-
lálóbiztosok fogják felke-
resni október 17-e és no-
vember 20-a között. 

Az adatszolgáltatás előtt a 
biztosok hivatalos igazol-
vánnyal azonosítják ma-
gukat. 

Az adatszolgáltatás – akár 
a kapuban is – kötelező.

 

MANÓ-SULI 
 

    A Németh Kálmán Általános Iskola  

  újra iskola-előkészítő programot szervez a 2022/2023-as 
tanévben. 

 
Mit jelent az iskola-előkészítő foglalkozás? 
Számtalan kutatási eredmény támasztja alá azt a tényt, hogy a kisiskoláskori élmények 
számottevően befolyásolják egy gyermek életét. A kezdeti sikerek önbizalmat adnak a későbbi 
akadályok leküzdéséhez, magukkal hozzák a tanuláshoz való pozitív hozzáállást. 
Ebben segít a Manó-suli iskolaelőkészítő. 
Mit fejlesztünk? 
Szókincset, nyelvhelyességet  
Audio-vizuális figyelmet 
Térbeli orientációt, téri viszonylagosságot, térirányok 
felismerését Szem-kéz koordinációt 
Számfogalmat 
Alak-háttér megkülönböztetést 
Alakállandóság felismerését 
Vesztibuláris rendszert (egyensúly érzékelést 
Ritmusérzéket, szerialitást:  
Hogyan történik a fejlesztés? 
Játékos formában. Elsődleges célunk, hogy a gyermek jól érezze magát a foglalkozáson, ne 
merüljön fel teljesítménykényszer, szinte észrevétlen maradjon számára a tanulás. 
A foglalkozások keddi napokon 17 órakor kezdődnek és kb. 60 perc időtartamúak. 
 

1. 2022. október 25. 5. 2023. február 7.
2. 2022. november 22. 6. 2023. február 28.
3. 2022. december 13. 7. 2023. március 14.
4. 2023. január 24. 8. 2023. március 28.

IDŐPONTOK

 
 
Érdeklődni és jelentkezni lehet: https://forms.gle/cnngdL834o4KJzw7A  
nk.manosuli@gmail.com  
Jelentkezési határidő: október 20. 
További részletes információ: www.nksuli.edu.hu  

 

Kérjük, hogy ¾ 5-re érkezzenek meg, hozzanak a gyermeknek 
váltócipőt, és egy kis innivalót. 



Városnéző vonattal „Fóti Értékeink nyomában”

Idősek köszöntése a Vörösmarty Művelődési Házban

A Fóti Települési Értéktár Bizottság jóvoltából egy vá-
rosnéző kisvonaton szeptember 17-én sokan végig 
látogathatták Fót épített örökségét. A Szeplőtelen Fo-
gantatás Templom elől indult a színes kisvonat, hogy 
aztán némi kanyargást követően már a Károlyi kastély 
előtt mondhassa el a tudnivalókat a délelőtt idegenve-
zetője, Balogh Dávid művészettörténész, muzeológus, 
az Értéktár Bizottság tagja. A kastélytól a Suum Cuique 
telep egyetlen megmaradt, ma még romos házát néztük 
meg, aztán újabb állomás, a Németh Kálmán Emlékház 
következett. Tekintve, hogy idegenvezetőnk az Emlék-
ház vezetője is egyben, ismét sok érdekes részlettel le-
hettünk gazdagabbak. Az Emlékház után a Fáy Présház 

következett, ám itt végül mégsem a Présház volt az igazi 
szenzáció, hanem a Vörösmarty kunyhó, amelyet ki is 
nyitottak számunkra. Érdekes élmény volt belépni oda, 
ahol 180 évvel ezelőtt, a Fóti dal született… Utunk utolsó 
állomása a Tájház volt. Az udvaron Lévai Sándorné az 
Értéktár Bizottság vezetője köszöntötte a vonat utasa-
it és invitált mindenkit, hogy nézzék meg a Tájházban 
rejlő csodákat. Mert itt a gondos munkának köszönhe-
tően tényleg csodákat láthat az ember! Azoknak, akik 
nem ismerik, érdemes elindulniuk, hogy felfedezzék 
Fótnak ezt az arcát is. Köszönjük az Értéktár Bizottság 
tagjainak a szervezést és a sok munkát, ami lehetővé 
tette ezt a szép városnézést.

Az Idősek világnapja alkalmából Fót Városa nevében 
a Vörösmarty Művelődési Házban köszöntötték az 
időseket. Köszöntő beszédében Dr. Vass György pol-
gármester az idősek megbecsülésének kötelességét és 
a szeretetet emelte ki.  Mint mondta, köszönettel tar-
tozunk az időseknek azért, hogy szorgalmas munká-
jukkal, áldozattal a nehéz időkben is megteremtették 
és biztosították gyermekeiknek, unokáiknak, hogy ta-
nulhassanak, dolgozhassanak, gyarapodhassanak, és a 
nyomdokukba léphessenek. A polgármester beszédé-
ben külön megköszönte a példamutatást, az emberi 
értéket, az életbölcsességet, és a tapasztalataikat, ame-
lyeket az idősebb generáció tagjai átadtak a fiataloknak. 
Ezt követően Dr. Vass György, Palásti Béla a Vörösmar-
ty Művelődési Ház igazgatója és a munkatársai virág-
gal köszöntötték a jelenlévő 90. életévüket betöltött 
szépkorú Fótiakat. A köszöntés után pedig elkezdődött 
az idősek által nagyon várt ajándékkoncert is, mely-
nek során a Jászai Mari díjas népszerű színművész, 
Fesztbaum Béla Seres Rezső estjét – a méltán népszerű 
dalokat, és a hol vidám, hol szomorkás anekdotákat - 
hallgathatták meg városunk idősei. 
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Látványos lovas felvonulás volt  
az 54. Fóti Szüreten

Szeptember 18-án egy látványos lovasfelvonulással kez-
dődött az 54. Fóti Szüret. Ezúttal még több lovas és sze-
kér vonult végig a városon, mint tavaly. A felvonulást a 
Fóti Lovas Hagyományéltető Kulturális Egyesület tizenöt 
lovasa vezette. A vidám felvonuláson három keresztező-
désben – a Dózsa György út – Rákóczi út, a Németh Kál-
mán út – Béke utca, valamint a Dózsa György út – Budai 
Nagy Antal utca – is táncos produkciókkal szórakoztatta 
az egybegyűlteket a Boglárka Óvoda és Bölcsőde csapata 
és a néptáncosok. A menet ezt követően felhajtott a Fáy 
Présházhoz, ahol a bíró és a bíróné – Cselőtei György és 
Cselőtei Györgyné Katalin – valamint Dr. Vass György 
polgármester megnyitották az 54. Fóti Szüretet.  A foly-
tatásban az elődökre emlékezve Dr. Vass György polgár-
mester és Bíró Zoltán alpolgármester megkoszorúzták 
Fáy Andrásnak a Présház falán lévő domborművét. Ezt 
követően pedig a színpadon az iskolások előadták a 180 
éves Fóti Dalt, majd jöttek a néptáncosok, aztán sorban 
a többi produkció. A Kelevézek, a Kávészünet együttes, 
a Vivát Bachus és végül a sztárcsapat, a Budapest Bár. 
Mindeközben, hogy a gyerekek se unatkozzanak volt ott 
minden az ugrálóvártól, a kézműveskedésen és arcfesté-
sen át az állatsimogatóig. 
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	 hétfő		 kedd		 szerda		 csütörtök		 péntek

FELNŐTT HÁZIORVOSI RENDELŐ Fót, Szent Benedek u. 15., 06-27 358-104, 358-438
Dr. Albert András – 06-27740-439, 06-27 358-104, előjegyzés: 06-27 740-439, www.erodium.hu

Prevenciós rendelés
 17:00 – 18:00 12:00 – 13:00 17:00 – 18:00 11:00 – 12:00 — 

Háziorvosi rendelés
 13:00 – 17:00 9:00 – 12:00 13:00 – 17:00 8:00-11:00 13:30-15:30

Dr. Orbán Győző – 06-27-358-104, 06-20 421-6441, előjegyzés kérhető: 06-27 358-104
 13:30-16:30 8:00-10:00 14:30 – 16:30 Terh. EKG  8 :00 –  9:00 13:30 – 15:30 
 Prevenciós rendelés Prevenciós rendelés  9:00 – 11:00 
 15:30 – 16:30 10:00 – 12:00  Prevenciós rendelés 
    11:00 – 13:00 

Csak előjegyzésre : +36-20 421-6441 2151 Fót, Géza fejedelem u. 9.  
  12:15 – 13:15  13:15 – 14:00 

Dr. Fűrész József +36-70 489-4538 Szent Benedek u. 15. 06-27 358-104, előjegyzés kérhető: 06-27-358-104 
Prevenciós rendelés

 8:00 – 9:00 16:00 – 17:00 8:00 – 9:00 16:00 – 17:00 
Háziorvosi rendelés

 9:00 – 12:00 13:00 – 16:00 9:00 – 12:00 12:00 – 15:00 9:00 – 12:00
Dr. Tóth Szilvia – 06-27 358-104, 06-20 992-8960, előjegyzés: 06-27 358-104, www.erodium.hu

Prevenciós rendelés (kizárólag előjegyzésre)
 12:00 – 13:00 16:00 – 17:00 8:00 – 9:00 16:00 – 17:00 

Háziorvosi rendelés
  8 :00 – 12:00 13:00 – 16:00 9:00 – 13:00 13:00 – 16:00 11:30 – 13:30

FELNŐTT HÁZIORVOSI RENDELŐ Fót, Németh K. u. 40.
Dr. Szép Imre Zoltán – 06-27 358-181, előjegyzés: www.erodium.hu

Prevenciós rendelés
 11:00 – 12:00 14:30 – 15:30 12:00 – 13:00 14:30 – 15:30 11:00 – 12:00

Háziorvosi rendelés
 8:00  –  11:00 12 :00 –  14:30 8:00 – 12:00  12:00 – 14:30 8 :00 – 11:00
    Dr. Vozák Mária – előjegyzés kérhető: 06-27 816-165    
 8:00 – 12:00  13 :00 – 17:00 8 :00 – 12:00  14 :00 – 17:00 8 :00 – 11:00 

	FELNŐTT	HÁZIORVOSI	RENDELŐ	Fót,	Eötvös	u.	2.,	06-27	358-067,	06-20	462-1795
Dr. Kővágó Kálmán – előjegyzés kérhető: 06-27 358-067

Prevenciós rendelés
16:00-17:00 12:00-13:00 17:00-18:00 12:00-13:00 

Háziorvosi rendelés
13:00-17:00 9:00-13:00 14:00-18:00 9:00-13:00   8:00 – 12:00 

NAPPALI	SÜRGŐSSÉGI	ÜGYELETI	ELLÁTÁS	Fót,	Szent	Benedek	u.	15.,	06-27	998-699
 8:00 – 18:00 8:00 – 18:00 8:00 – 18:00 8:00 – 18:00 8:00 – 16:00
    
ÉJSZAKAI – HÉTVÉGI ÜGYELETI ELLÁTÁS Fót, Szent Benedek u. 15., 06-27-998-699    
 18:00 – 8:00 18:00-8:00 18:00-8:00 18:00 – 8:00 16:00 – 8:00

GYERMEK	HÁZIORVOSI	RENDELÉSEK	Fót,	Szent	Benedek	u.	15.,	06-27	358-104,	358-438
Dr. Albi Marianna

 13:00 – 18:00 9:00 – 12:00 13:00-18:00 8:00 – 12:00 8:00 – 11:00
Dr. Albi Marianna 1.számú gyermek háziorvosi körzet helyettesítése előjegyzés alapján

 13:00 – 18:00 9:00 – 12:00 13:00 – 18:00 8:00 – 12:00 8:00 – 11:00
GYERMEK	TANÁCSADÁS	–	ELŐJEGYZÉS	ALAPJÁN	06-27	358-104,	358-438

  7:30 – 9:00 Dr. Albi Marianna
VÉDŐNŐI	VÁRANDÓS	TANÁCSADÁS	–	ELŐJEGYZÉS	ALAPJÁN	06-27	358-104

  10:00 – 12:00 V. körzet 8 :00 – 10:00 VI. körzet 8:00 – 10:00 I. körzet 8:00 – 10:00 III. körzet
  14 :00- 16:00 VII. körzet 14:00 – 16:00 II. körzet 14:00 – 16:00 IV. körzet 

VÉDŐNŐI	CSECSEMŐ,	GYERMEK,	IFJÚSÁGI	TANÁCSADÁS	–	ELŐJEGYZÉS	ALAPJÁN	06-27	358-104
 10:30 – 13:30 VII. körzet 8 :00- 10:00 V. körzet  10:00- 12:00 VI. körzet  10:00- 12:00 I. körzet 10:00 – 12:00 III. körzet
   12:00 – 14:00 II. körzet  12 :00- 14:00 IV. körzet 

LABORATÓRIUM	Fót,	Szent	Benedek	u.	15.,	–	ELŐJEGYZÉS	ALAPJÁN	06/-27	359-738
 7:00 – 7:30 Leletkiadás 7:00 – 7:30 Leletkiadás 7:00 – 7:30 Leletkiadás 7:00 – 7:30 Leletkiadás 7:00 – 7:30 Leletkiadás
 7:30 – 9:00 Vérvétel 7:30 – 9:00 Vérvétel 7:30 – 9:00 Vérvétel 7:30 – 9:00 Vérvétel 7:30 – 9:00 Vérvétel
 12:00 – 13:00 Leletkiadás 12:00 – 13:00 Leletkiadás 12:00 – 13:00 Leletkiadás  12:00 – 13:00 Leletkiadás 12:00 – 13:00 Leletkiadás

Előjegyzés kérhető munkanapokon a 06/27 359-738-as telefonszámon 10 és 13 óra között, vagy személyesen a laboratóriumban 9 és 9:30 óra között.
NŐGYÓGYÁSZATI SZAKELLÁTÁS Fót, Szent Benedek u. 15., 06-27 358-104, 358-438, +36-20 421-6441

 Dr. Orbán Győző   Dr. Orbán Győző   Dr. Orbán Győző  Dr. Orbán Győző   Dr. Orbán Győző 
 rendelés 16:30 – 19:30 telefonos konzultáció telefonos konzultáció  telefonos konzultáció
 telefonos konzultáció 15:00 – 15:30 és 17:30 – 21:00 7:00 – 8:00 és 11:00 – 14:30  7:00 – 8:00 és 11:00 – 13:30
 19:30 – 21:00 rendelés 15:30 – 17:30 rendelés 8:00 – 11:00 és 16:30 – 19:30  rendelés 8:00 – 11:00

Ultrahang	diagnosztika	szakrendelés	Fót,	Szent	Benedek	u.	15.,	–	ELŐJEGYZÉS	ALAPJÁN	06-27	358-104,	358-438
 Dr. Tímár Olivér    
 adminisztráció 7:00 – 8:00    
 UH rendelés 8:00 – 14:00    

AUDIOLÓGIAI	SZŰRŐVIZSGÁLAT	Fót,	Szent	Benedek	u.	15.	ELŐJEGYZÉS	ALAPJÁN	06-20	491-4604
     15:00-17:00

FOGÁSZATI	RENDELÉSEK	Fót,	Szent	Benedek	u.	15.	–	ELŐJEGYZÉS	ALAPJÁN
Dr. Tóth Zsuzsanna: 06-27 360-623 • Dr. Barok Ágnes és Dr. Rafie Reza: 06-27 395-466

 7:00 – 13:00 Dr. Rafie Reza 7:00 – 13:00 Dr. Tóth Zsuzsanna 7:00 – 13:00 Dr. Rafie Reza 7:00 – 13:00 Dr. Tóth Zsuzsanna 7:00 – 13:00 Rafie Reza
 13:00 – 19:00  Dr. Rafie Reza    7:00 – 13:00  Dr. Rafie Reza   13:00 – 19:00  Dr. Rafie Reza   7:00 – 13:00  Dr. Rafie Reza  
 13:00 – 19:00 Dr. Barok Ágnes 7 :00 – 13:00 Dr. Barok Ágnes 13:00 – 19:00 Dr. Barok Ágnes 7:00 – 13:00 Dr. Barok Ágnes 13:00 – 18:00 Dr. Tóth Zsuzsanna
 13:00 – 19:00 Dr. Tóth Zsuzsanna 13:00 – 19:00 Dr. Rafie Reza 13:00 – 19:00 Dr. Tóth Zsuzsanna 13:00 – 19:00 Dr. Rafie Reza 

Dr. Halász János körzetébe tartozó betegeket Dr. Tóth Zsuzsanna látja el.
Fogorvosi	ügyelet:	1088	Budapest,	Szentkirályi	u.	40.
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Németh Kálmán egész életét meghatározta bensőséges 
kapcsolata a természettel. Gyermekként túravezetése-
ket vállalt a Magas-Tátrában, ahol megragadta a ter-
mészet szépsége: fák, sziklák, virágok. Nagyapja aszta-
losműhelyében szerette meg a fát, mint művészetének 
legkedvesebb anyagát, mely egész életében elkísérte. A 
holt fa műveiben újjáéledt és egy teljesen új életet ka-
pott vésője által. A művész meghatározó gondolata, 
hogy az emberiséget végigkíséri a fa a bölcsőtől egészen 
a koporsóig: „Milyen szép ősi szokás volt, amikor az 
apa a fiának bölcsőt, később hintalovat faragott, majd 
fia apja emlékére fejfát.”

1923-ban Németh Kálmán családjával Kisalagra köl-
tözött (Fótra). Választásuk egyik oka a ház körüli feny-
vesek voltak, melyek az egykori szepesi erdők világát 
idézték fel bennük.

Németh Kálmán életében a kertészkedés szobrász-
művészeti hivatása, restaurátori munkája mellett har-
madik legnagyobb szenvedélye volt. Egy 1969-es cikk-
ben a következőképpen foglalta össze, mit is jelentett 
számára saját kertje, birodalma:

„A kertem mindig segített. Amikor másból nem ju-
tott a terményeivel, a létezésével. A kapavágással, a 
locsolással, a sok szőlőkaccsal, amikkel felém nyúlt 
és az erőmet kérte. Tudom én mi hiányzik a sok nya-
valygó szép léleknek, amikor a művészek az ember 
válságáról sipákolnak: csak a munka. Valami, ami 
két kezünk által létezhet.” 

A fentebb olvasható idézet is jól mutatja: büszke volt, 
hogy kétkezi munkával gyümölcsöt és zöldséget ter-
meszthet. A fóti parasztságot sosem nézte le, sőt a Fóti 
Kertbarátok Körének tagjaival is jó barátságot ápolt.

Kertjének művelését nemcsak autodidakta módon ta-
nulta, hanem – kevesen tudják – a Kisalagi Telep Egye-
sület kertészetében 1938 júliusában kertészsegédi képe-
sítő igazolványt is szerzett. A gyümölcskertészet elméleti 
és gyakorlatai tudnivalóira és teendőire jeles eredményt 
kapott. Kertészeti ábrákat is kellett egyfajta portfólióként 
mellékelnie. Az emlékházban megtalálhatók szintén ezek 
a finom akvarellek, melyek főbb témái: a gyümölcsfák és 
bokrok ivartalan úton való szaporítása, különböző kert-
tervek, gyümölcsfa csemeték védelme szél és állatok el-
len, a gyümölcsfák térszükséglete típusonként felsorolva, 
növények telepítésének vázlata, őszibarack telepítés. 

Egy pár hónappal korábbi az az ajánlólevél (nyilatko-
zat), melyet a Kisalagi Telep Egyesület elnöksége írt, hogy 
Németh Kálmán kertészsegédként végezhessen. Indok-
lásukból kiderült, hogy Németh Kálmán már tíz éve gya-
korlati gyümölcskertészetet folytat, sőt a kisalagi telepen 
a kertészeti szakosztályt vezeti, mely hivatott a lakosságot 
különböző szaktanácsokkal ellátni, növényvédő szereket 
beszerezni, továbbá a gyümölcsértékesítésben is részt 
vállalni. A nyilatkozatból megfigyelhető az is, hogy Kis-
alagon ekkoriban 204 kataszteri hold területen (kb. 600 
telken) foglalkoztak többnyire gyümölcskertészettel (kb. 
800 fő) – emiatt is szükségessé vált egy államilag végzett 
szakember. Németh Kálmán 1938-1939 között baromfi-, 
tojás-, vad- és gyümölcskereskedelem átképző szaktan-
folyamot is végzett, sőt őstermelői igazolványa is volt 
1939. július 12-ei keltezéssel.

Németh Kálmán kertje egykoron
Németh Kálmán fiatalon nagybátyjához szegődött vin-
cellérnek, aki mellett kora tavasztól késő őszig dolgozott. 
Nádasdy László riportjában így emlékezik vissza erről az 
időszakról: „Akkor szerettem meg a szőlőtőkét. Annyira, 
hogy most már nem bírok tőle szabadulni, szinte érzem 
a kacsait a hátamon meg a lábamon, ahogy fogóz-
kodnak belém.” Az emberi kultúrában a szőlőnek van az 
egyik legnagyobb hagyománya. Számtalan szimbolikus 
jelentés társul hozzá: bibliai, egyházi, művészeti, liturgiai.

„Én a szőlőmíves” – Németh Kálmán és a természet

Balogh Dávid |

Németh Kálmán a szőlőskertben, 1971

Németh Kálmán a szőlője
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Németh Kálmán kertje korábban 2400 négyszögöl 
volt, vagyis kétszer akkora, mint ma, melyben közel 
ötven fajtájú gyümölcsfát és több száz szőlőtövet gon-
dozott. Sok év alatt fokozatosan telepítette be, fásította 
kertjét. Számára a szőlő volt a legkedvesebb gyümölcs. 
A szőlő nagy részét lugasrendszerrel, a ház oldalain 
körbefuttatta mintegy száz méteren három méter ma-
gasságban.  Szőlőit maga kapálta, kötözte, metszette és 
permetezte, felesége, Zuna Edit segítségével; amikor a 
művész idősebb lett, akkor fogadtak alkalmi segítséget. 

A kert és Németh Kálmán művészetének kapcsolata
A kertészkedés művészetét is megihlette. A szobrász 

önmagát „szőlőmívesként” is megfaragta egyik dombor-
művén, utalva János evangéliumának egyik sorára (Jn 
15,1) „Én vagyok az igazi szőlőtő, s Atyám a szőlőműves.”

A dombormű az évek folyamán sajnos eltűnt, de 
fényképek fennmaradtak róla. Az idősödő Németh 
Kálmán szőlőskertjében térdel, jobb kezét mellkasára 
helyezi, míg balját egy boroskorsón nyugtatja. Szinte 
leborul az ég felé növekvő szőlőtő előtt, melyet a nap 
éltető sugarai táplálnak.

Lakóházában is együtt élt a természettel, hiszen az álta-
la faragott és ácsolt bútoroktól, a csillárokon át, műveiig 
majdnem minden fából készült. A kinti – természeti – és 
a benti világ azonossá válik nála, szoros egységet alkot. A 
lakótereket jellegzetes medalionokba foglalt díszítésekkel 
ellátott ajtókkal választotta el egymástól. A színes gyü-
mölcsök, virágok, madarak unikális darabjai a háznak: 
édenkerti környezetet teremtenek, különleges hangula-
tot árasztanak. A természetközelséget mi sem bizonyítja 
jobban, mint hogy konyhájukból ki-be szálldogáltak a 
fecskék, akik fészket is raktak ott. Németh Kálmán így 
emlékezett meg erről: „Büszkék vagyunk rájuk a felesé-
gemmel. Azt jelenti, hogy jó emberek vagyunk.” A kony-
hában a lámpa körül, a mennyezeten gyümölcsökkel dí-
szített koszorút faragott Németh Kálmán.

Németh Kálmán, ahogy a borát, úgy a munkát is 
megosztotta. Szívesen fogadta, hogyha a vendégek is 
kivették részüket a munkából, ezért vendégkapákat is 
tartott a háznál. Szőlőjéből készült borát sosem adta el, 
barátaival fogyasztotta a pincében, vagy Kálmán napon. 
Októberben, névnapján mindig több százan gyűltek 
össze és köszöntötték fel a művészt. Ezeket az összejö-
veteleket – melyek általában a kertben lévő nagy diófa 
árnyékában zajlottak – kötetlen beszélgetés és jó han-
gulat jellemezte. A szepesieknek külön asztalt biztosí-
tott, hiszen nagy tisztelet övezte az ottani rokonokat, 
barátokat. A kert végében található fatörzs egyik mé-
lyedésébe kis mécsest helyezett, valamint törzsére fa-
ragta az „Emlékezés őrtüzére vigyázok” feliratot, me-
lyet Trianonra emlékezve barátaival gyakran körbeállt.
Felhasznált irodalom:
Balogh Dávid: Németh Kálmán Emlékház, 2019.
Komáromi Magda: Fába vésett élet, in: Pest Megyei Hírlap, 1969. okóber 12.
O. Nagy László: Szobrász a szőlőskertben, in: Kertészet és szőlészet, 1972, 
05.25,12.

Németh Kálmán lugasrendszerrel körbefuttatott házának 
utca felőli homlokzata

Németh Kálmán: „Emlékezés őrtüzére vigyázok”
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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

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
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November-december
programok

Vörösmarty 
Művelődési Ház

Fót, Vörösmarty tér 3.

Az asszony körbejár
Pesti Művész Színház

2022. november 5. 
péntek, 18 óra

2022. november 11. 
péntek, 18 óra

2022. november 12. 
szombat, 18 óra

2022. november 19. 
szombat, 10-14 óra

2022. november 19. 
szombat, 10 óra

2022. december 5. 
hétfő, 18 óra 

2022. december 3. 
szombat, 10 óra

2022. december 9. 
péntek, 18 óra 

2022. november 25. 
péntek, 18 óra

2022. december 17. 
szombat, 16 óra

Anyósülés
Dumaszínház

Adventi kézműves 
játszóház

Kovácsovics Fruzsi 
koncert

Mikulás vacsorája
Pódium Színház

Jótékonysági kiállítás 
Izsai Regina grafikus- 
művész gyógyulásáért

Jótékonysági összművészeti 
kiállítás és néptánc gálaest

Fóti Népművészeti 
Szakgimnázium és Gimnázium

Társas-táncház
Zenés táncos est 

tánctanítással 

Boldog születésnapot/
6-an pizsamában

Pesti Művész Színház

Gayer Bálint
Swing karácsonyA programváltoztatás 

jogát fenntartjuk!

2022. december 10. 
szombat, 16 óra

Grincs
Pesti Művész Színház




