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"Dúdolj velem..."
Egy szál virággal, pezsgővel, kötetlen
beszélgetéssel várjuk vendégeinket.
A belépés díjtalan, regisztrációs jegyhez kötött.
Jegyek átvehetők a Művelődési Ház irodájában,
nyitvatartási időben.
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Fótiakat a címlapra | Sebestyén Julianna és Sebestyén Győző református lelkészházaspár

Minden nap észrevenni a jó dolgokat
Amikor találkoztak, rögtön felfigyeltek egymásra?
Gy: Természetesen. A teológián egy évfolyamban csupán egy osztály volt, és Julcsi szinte minden órán az
előttem lévő padsorban ült a barátnőivel. Nehéz volt
nem észrevenni.
J: Nekem kicsit nehezebb dolgom volt, mert az első
padsorban ülve inkább a professzoraimra igyekeztem
figyelni, viszont a szünetekben a pont említett közelség miatt gyakran szóba elegyedtünk egymással. Már
akkor felfigyeltem a derűs életszemléletére és jó humorára.

A Házasság hete alkalmából Sebestyén Julianna és Sebestyén Győző református lelkészházaspárral beszélgettünk a kapcsolatukról.
Szó esett a megismerkedésükről, az együvé
tartozásról, a mindennapi feladatokról, egy
házasság összetartásának a „titkáról” és magáról a házasságról, illetve arról, hogyan van
jelen Isten egy házasságban?

Jól tudom, hogy a Debreceni Egyetem teológia szakán ismerték meg egymást?
Sebestyén Győző: Igen, bár már korábban látásból
ismertük egymást, hiszen két, egymáshoz közeli településen éltünk, mégis a Debreceni Református Hittudományi Egyetem első évében, mint évfolyamtársak
kezdtünk el beszélgetni és ismerkedni egymással.
Sebestyén Julianna: Győző két évvel idősebb nálam,
és ma már tisztán látjuk, hogy az egy évfolyamba való
kerülésünk sem volt véletlen. Már ott is felfedeztük
Isten szerető irányítását, tervének kibontakozását.
Győző egy vírus miatt a debreceni klinikára került egy
hónapra, pont a vizsgaidőszak idejében. Nem volt más
választása, újrakezdte a teológia első évét, egy új osztályban, amelynek történetesen én is tagja voltam.

Hogyan alakult át a kezdeti szimpátia szerelemmé?
Mi fogta meg Önöket a másikban?
Gy: Az órák közti beszélgetésekből egyre több beszélgetés lett, és persze mint teológusok nem csupán
hétköznapi dolgokról társalogtunk. Az is érdekelt
bennünket, hogy ki milyen céllal érkezett ide. Mi a
terve, vágya, mit szeretne az életében megvalósítani,
mik a motivációi. És így kerültünk lelkileg egyre közelebb egymáshoz és közben ahhoz az Istenhez is, aki
mindkettőnket elhívott az Ő követésére és szolgálatára. Napi szinten olvastuk a Bibilát a református vezérfonal szerint és együtt tanulmányoztuk, értelmeztük,
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hogy mit üzen személy szerint nekünk. Ez is közelebb
vitt egymás szívéhez, lelkéhez, a közös imádságaink
pedig csak még inkább mélyítették a kapcsolatunk.
J: Ezek mindig nagyon áldott és meghitt alkalmak voltak, amelyekhez napi szinten tudatosan ragaszkodtunk.
Megláttuk, hogy nagyon sok mindenben közös a gondolkozásunk. Meglepődéssel vettem észre azt is, hogy
az extrovertált, jó humorú fiú milyen mély lelkiséggel
rendelkezik. Boldoggá tett, hogy a megtérésünk is hasonló volt, mindketten 17 évesen, egy ifjúsági konferencián, Vaján ismertük fel Jézus Krisztusban életünk
Megváltóját. Ezek a mély lelki beszélgetések egy idő
után barátsággá, majd szerelemmé formálódtak.

Eszerint egy egyetemi kapcsolatból lett végül házasság? Mikor érezték úgy, hogy ez már nem egy fiatalkori párkeresés, hanem az igazi társ megtalálása?
Gy és J: A válasz egyértelműen igen. Viszonylag hamar rájöttünk arra, hogy ezzel a kapcsolattal az élő
Istennek célja van. Nem véletlenül kerültünk egy évfolyamba, nem véletlenül kerültünk egymáshoz közel
a tantermekben, és nem véletlenül kezdtünk mélyebb
beszélgetésekbe, komolyabb ismerkedésbe. Mindkettőnk szíve vágya az igazi, Istentől „teremtett”, számunkra „tökéletes” társ megtalálása volt. És igazából a
közös, Isten előtti együttlétek is ebbe az irányba mutattak. Pár hónap után nyilvánvalóvá vált számunkra,
hogy Isten nem külön-külön tervez velünk, hanem
együtt a jövőbeli szolgálatban is. Akár lelkészházaspárként. Ezt a bizonyosságot hamar (3 hónap után) a
szívünkbe adta, így nem volt kérdés, hogy amikor elérkezik a rendelt ideje, akkor összeházasodjunk.

máshogy alakult. Viszont ezt egy cseppet sem bánjuk,
hiszen gyönyörű, kiegyensúlyozott kisfiút kaptunk
benne. Már Fóton töltöttük szolgálati időnket, amikor 2006 augusztusában egy újabb édes kisfiú, Zente
érkezett hozzánk. Mindhárman Isten csodálatos ajándékai ők nekünk. Később szerettük volna, ha bővül
még a családunk gyermekekkel, de sajnos a menet
közben kialakult autoimmun betegségem több elindult várandóságot is megszakított.

Mikor és milyen körülmények között házasodtak
össze? Nagy esküvőjük volt a teljes gyülekezet jelenlétében?
Gy és J: Az egyetemi évek végéhez közeledve egy év külföldi ösztöndíj után nyílt erre lehetőségünk. Igazából 4
évig tartott az udvarlás és a jegyesség szakasza, és utána,
1998 nyarán kötöttünk házasságot, családunk, barátaink,
teológustársaink és néhány gyülekezeti tag körében. Igazi vidám, felszabadult hangulatú, falusias jellegű lakodalmunk volt egy szabolcsi kis vadászkastélyban.

Hogyan változott a kapcsolatuk a gyerekek megszületésével? Ilyenkor megoszlik a figyelem, a párok kevésbé tudnak egymásra koncentrálni és a feladataik
is megsokasodnak. Erre milyen megoldásaik voltak?
Gy: Ugyanúgy, mint más szülőknek, hisz nekünk sem
volt több időnk egymásra, sőt sokszor magunkra sem.
A két pici gyermekünk mellé kaptuk meg az első gyülekezeti szolgálati helyünket, Szatmárcsekét. Így már
nem csak a vérszerinti gyermekeink, hanem a gyülekezeti nagy családunk apraja-nagyja megismerése és
lelki vezetése is ránk hárult.
J: Abban a négy évben, amit Szatmárcsekén töltöttünk, Győző volt az, aki helyt állt a gyülekezetben.
Templomot újított fel, közösségi házat hozott létre,
próbálta a falu fiataljait keresztyén közösséggé formálni. Pásztorolta a rá bízott népet, amin látható volt

Eredetileg is 3 gyereket terveztek? Mikor születtek a
gyerekek?
Gy: Már az együtt járásunk kezdetén 4 kislányról álmodtam, akik mind az édesanyjukra fognak hasonlítani. Így boldog édesapaként voltam jelen Lili lányunk
születésénél 2000 szeptemberében.
J: Rá egy évre, nagy meglepetésünkre egy újabb ajándékot kaptunk Mátyás személyében. Így Győző álma
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az Isten áldása. A gyereknevelés oroszlánrésze természetesen rám hárult, mégis hálás feleségként tettem, mert ebben sem éreztem, hogy egyedül lennék.
Az esti fürdetések, pelenkázások, az éjszakai „ringató”, nyugtató akciók is közösek voltak. Nem csak nekem volt gyermekem. Győző kezdetektől fogva lelkes
és odaadó édesapa volt, aki nem húzta ki magát az
otthoni, gyerekek körüli teendők alól. Még
akkor sem, amikor már két falu református közösségét építette. Boldog és áldott időszak volt ez, amire mindketten szívesen emlékezünk vissza. Az
új szolgálati helyünkön, Fóton sem
volt ez máshogyan, ott is ugyanaz
volt a közös erőforrásunk: Jézus.
Ő segített a tervezésben, kivitelezésben, mindent Vele igyekeztünk
tenni és bár valóban kevés időnk volt
egymásra, a közösen megélt családi
és gyülekezeti események kárpótoltak
mindenért.

gyan neveli a gyerekeket, ahogyan süt-főz, ahogyan
próbálja a kisgyermekes anyukákat a baba-mama
körbe szeretgetni, ahogyan lelkigondoz, vagy ahogyan
feláll a szószékre és prédikál, az mindig Jézust jeleníti
meg számomra, és csodálatra indít. Ha tényleg Isten
van jelen, márpedig igen – Őt látom benne–, akkor az
engem boldoggá tesz.
J: A lényeg, hogy Isten nem csupán egy résztvevője akar lenni a házasságunknak, családunknak, hanem a középpontja. Azt
tapasztaljuk, ha Jézust tiszteljük meg
ezzel a titulussal, ha Őrá nézünk közösen, Tőle kérjük el a holnapot, ha
Ő a szeretetünk forrása is egyben,
akkor szüntelenül érződni fog az Ő
jelenléte közöttünk, és ezt mások is
megtapasztalják.

A házasság hete 2022-es mottója:
„Maradjunk együtt”. És ez nagyon fontos gondolat a mai válásokkal teli világban. Mit tanácsolnak a fiatal pároknak, hogy
ez a mottó az ő életükben is valósággá válhasson?
Gy és J: Ez a mai korszellem és magukat trendinek
gondoló ideológiák mindent megtesznek annak érdekében, hogy a házasság, mint az Isten által kigondolt legcsodálatosabb egység, szeretetkapcsolat ne
legyen érték. Ne legyen vágyott, és tartós sem, ha
már megköttetett. Isten igéje azonban pont az ellenkezőjét tanítja. Azt, hogy a házasság jó. A házasság
nagyszerű. Sőt, csodálatos! A házasságban lehet igazán megélni azt, hogy mit jelent: a hit, a hűség, az
igaz szeretet, az elköteleződés egymás felé, a bizalom, az elfogadás. A házasság pont arra való, amire
Isten megalkotta: szeressünk és tartsunk ki mindvégig ebben a szeretetben. Ez nem mindig könnyű,
mert a szeretet nem csupán érzés, hanem döntés is.
Lackfi János versét idézve: „Mert, ha hosszútávon
akarok szeretni, az döntés nélkül nem megy. Fáj a
fejem, de úgy döntök, így is szeretem. Rossz a kedvem, de úgy döntök, így is szeretem. Öregszik, de
úgy döntök, így is szeretem. Öregszem, de úgy döntök, így is szeretem. Felbosszant, de úgy döntök, így
is szeretem. Felbosszantom, de úgy döntök, így is
szeretem. Mert úgy döntöttem, akár van örömérzés,
akár nincs, minden nap elindulok felé. Az már csak
plusz ajándék, hogy ez a sok döntés sokkal mélyebb
örömöket szül, mint a korábbi fellángolások.” Ezt a
plusz ajándékot, a mélyebb örömöket, mi már 28. éve
tapasztaljuk. A konklúzió: érdemes Jézus Krisztusban maradni együtt! Ő nem csupán Alkotója a házasságoknak, hanem a Megtartója is!

Több, mint 20 éve alkotnak Isten és az emberek előtt
egy párt. Hogyan tartják frissen a házasságukat?
Gy: A házassági fogadalmunkat mi mondtuk el, egymásra nézve, Isten színe előtt, és emberileg nézve a
mi igeneinken alapul. De pontosan tudjuk és éljük
nap mint nap, hogy Isten ajándékai vagyunk egymás
számára. A kérdés az, hogy van-e hitünk arra, hogy
Ő tart meg, Ő tart frissen bennünket, minden körülmények között. Ez abban nyilvánul meg, hogy folyamatosan keressük a jelenlétét, figyelünk Rá az Ő
igéjében és beszélgetünk Vele imádságainkban.
J: Ami még megtartó erő számunkra, az a vidám, hálás
szív. Igyekszünk minden nap észrevenni a jó dolgokat az életünkben, megköszönjük a természetesnek
vélt dolgokat is, és humorral állunk hozzá azokhoz a
történésekhez, amik nem feltétlenül az örömre hangolnának. Persze az életünk nem csupán a család és
gyülekezet szolgálatáról szól, hanem egymás felé is
szolgálunk. Apró kedvességekkel, figyelmességgel.
Amikor tehetjük, minőségi időt töltünk egymással,
kimozdulunk és igyekszünk egymás szeretet tankját
feltölteni (séta, kirándulás, mozi, színház, stb.).
Nem kerülhető meg a kérdés, ami egyben útmutatás
is más pároknak: Hogyan van jelen Isten egy házasságban?
Gy: A kérdésben benne van a válasz. Ha valóban Jézust
látom a házastársam életében megjelenni, akkor az egy
megunhatatlan dolog. Ha Istent látom, az Ő munkáját
a feleségemben: ahogyan gondoskodik rólunk, aho-
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Házasság Hete Fóton
2022. FEBRUÁR 13-20.

FARSANGI
MULATSÁG

MARADJUNK EGYÜTT!
FEBRUÁR 13. VASÁRNAP 15.00
BÍBORBA, BÁRSONYBA, GYÖNGYÖS KOSZORÚBA
LAKODALMAS SZOKÁSOK FÓTON - KÖNYVBEMUATÓ

FEBRUÁR 13. VASÁRNAP 18.00
NYITÓ GITÁROS SZENTMISE
RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOM

FEBRUÁR 14. HÉTFŐ 17.00
DR. MIHALEC GÁBOR ELŐADÁSA
KÖZPONTI REFORMÁTUS TEMPLOM
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FEBRUÁR 16. SZERDA 18.00
MUZSLAI GÁBOR ÉS ETELKA BIZONYSÁGTÉTELE

K

KATOLIKUS KÖZÖSSÉGI HÁZ

FEBRUÁR 18. PÉNTEK 19.00
HÁZAS-TÁRSAS-TÁNC-TANULÁS
VÖRÖSMARTY MŰVELŐDÉSI HÁZ

FEBRUÁR 20. VASÁRNAP 11.00
ZÁRÓ ISTENTISZTELET ÉS ÁLDÁS
EVANGÉLIKUS TEMPLOM

VERSES SÉTA A TÓ KÖRÜL

SZERELMI KALANDTÚRA
hazassag.hete.fot@gmail.com
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Látható fejlődés

| beszélgetés Bíró Zoltán alpolgármesterrel
Városunkban számos, korábban megkezdett beruházás befejeződik az idei év első felében, és talán
még több új indul el a megvalósulás felé, köszönhetően annak a több mint 670 millió Ft-os fejlesztési támogatásnak, amelyet a város Tuzson Bence
országgyűlési képviselő támogatásával a Pest Megyei Önkormányzattól nyert el. A város jelenleg
futó projektjeiről és a 2022-ben megvalósítandó
célokról Bíró Zoltán beruházásokért felelős alpolgármestert kérdeztük.

Hogy áll most a Városi Sportcsarnok építése? Milyen sportokra lesz alkalmas az épület, illetve valóban működhet-e egyfajta rendezvényteremként is?
Mikorra várható az átadás?
- Műszaki átadás és átvétel megkezdése március végén kezdődik. Ez egy 2-3 hónapos folyamat, amelynek
a végén birtokba vehetik majd a Fótiak a csarnokot.
Félreértés ne essék, a Városi Sportcsarnok március
végére elkészül, a műszaki átadás folyamata tart ennyi
ideig. Ez biztosítja azt, hogy minden rendben legyen
és úgy működjön, ahogyan kell. A csarnok alapvetően
a labdajátékokra lesz alkalmas, kosárlabda, kézilabda,
és futsal, bár más sportágakra is lesz azért ott lehetőség. Amikor a Sportcsarnok úgymond szabad, akkor
pedig egyfajta rendezvénycsarnokként is működhet.
Alkalmas lesz városi ünnepségek megtartására, szalagavatókra és amire még igény mutatkozik. Tehát a
Sportcsarnok elkészülése nem csak a sportolóknak,
hanem az óvodáinknak, iskoláinknak és a város többi
lakójának is jó hír.

Bíró Zoltán beruházásokért felelős alpolgármester

hogy az utca szilárd burkolatot kap, a közvilágítás is
megújul és az áramellátást az eddigi oszlopos helyett
földalatti kábellel oldjuk majd meg.

A műfüves pályát mikor vehetik használatba a
sportolni vágyó Fótiak?
– A műfüves pálya már elkészült. A pálya körül a tereprendezés zajlik már most is. A pályán kívül – a labdafogó hálón kívüli területről van szó – folyamatban
van a viacolor járda építése. Várhatóan márciusban sor
kerül a sporteseménnyel egybekötött ünnepélyes átadásra. A műfüves pálya később kap majd egy mobil
lelátót is, de ott még nem tartunk.
A Somlyó-tó télen is kedvelt közösségi tere a városnak. Az elkészült ABC–büfé mikor kezdi meg a
működését?
– Az ABC–büfére a FKN Kft. kiírta már a pályázatot és
várják a lelkes vállalkozók pályázatait. Az elbírálás és
a szerződéskötés után aztán a vállalkozó berendezi az
épületet. A Kft. várakozásai szerint az ABC-büfé már
májusban megnyithat.

Ehhez kapcsolódik a Sportcsarnok előtti területen a
parkolók építése. Azzal mikorra készül el a kivitelező?
– A Városi Sportcsarnok kerítésen belüli parkolói
március végére elkészülnek. Már önmagában az is egy
nagy parkoló lesz, amely alkalmas buszok és autók
fogadására. Emellett ott lesznek még a Malom utca
meghosszabbítása után jobb és bal oldalon épített
parkolók is, amelyeket az FSE-hez érkezők mellett a
Sportcsarnokba látogatók is igénybe vehetnek majd.

Szintén a Somlyó-tóhoz kapcsolódik az új görkorcsolyapálya építése. Mikor kezdődik az építkezés és
a tervek szerint mikor vehetik birtokba a pályát a
gyerekek?
– Ez szintén az FKN Kft.-hez tartozik. A közbeszerzési eljárás már befejeződött, így már megvan a közbeszerzésen nyertes cég is. A nyertes kivitelező a tervek
szerint az időjárás függvényében februárban elkezdi
a munkát és márciusban már maga a pálya építése is

A Sport utca építése már elkezdődött, mikorra tervezik az átadást?
– A Sport utca építése valóban elkezdődött, bár még
az elején tart. A tervek szerint az átadás március végén lesz. Vagyis, mire a Sportcsarnok műszaki átadása
megkezdődik, készen lesz a Sport utca is. Amellett,
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A Fóti Boglárka Óvoda és Bölcsőde Szent Benedek utcai
részén épül az új bölcsőde épülete

A Kossuth utca állomás felőli része is megújul

Sokat hallottunk már a Príma üzletközpont építéséről is. Mikor kezdődik az építkezés?
– Azt tudni kell, hogy ez egy magáncég, a Príma beruházása lesz, amelyet az Önkormányzat a lakosság
érdekében segít. Jelenleg folyamatban vannak az engedélyezések, és ezek pozitív elbírálása után elkezdődhet az építkezés. Bízunk benne, hogy az idén még
be is fejeződik a kereskedelmi centrum építése.

megkezdődik. A Kft. illetékesei úgy tervezik, hogy a
pályát már áprilisban birtokba vehetik a gyerekek.

A Kossuth utca állomás felőli része új burkolatot
kap. Mikor kezdődik a munka és mikor vehetik birtokba az utat az arra járók?
– A Pest Megyei Önkormányzattól körzetünk ország�gyűlési képviselőjének a támogatásával 331 millió Ft-os
támogatást kapott a város a Kossuth utca állomás felőli
részének és a Hársfa utcának a megépítésére. A Kossuth
utcánál jelenleg a közbeszerzési eljárás kiírása előtt vagyunk. Terveink szerint a nyáron elkezdődhet a kivitelezés és az idén elkészül majd az utcának az a része.

Sokan szeretnék tudni, hogy mi a helyzet az új Városházával és a Városközponttal?
– Elsőként kezdjük azzal, hogy még februárban elbontjuk a város közepén lévő romházat. Ezzel még jobban
kinyílik a tér, és a romos épület sem csúfítja tovább a városközpontot. Az új Városházának és a Városközpontnak
elkészült a tervezési programja. Ennek eredményeként
nemsokára megkezdődik a tervezési folyamat is.

A másik konkrétumként az útépítéseknél a Hársfa
utca aszfaltozását említette. Arról mit lehet tudni?
– A két utca helyzete gyakorlatilag ugyanaz. A forrás,
amint azt az előző kérdésnél mondtam, a támogatásnak köszönhetően Hársfa utcára is megvan. Az út a
Somlyó-tó előtti parkolóig készül majd el. Szintén a
közbeszerzési eljárás kiírása előtt vagyunk. A nyáron
már itt is szeretnénk elkezdeni az útépítést, hogy még
az idén készen lehessen az utca.

Végül az egyik legfontosabb projektje a városnak,
az új bölcsőde építése. Pontosan hol lesz az új épület,
mikor kezdik építeni, hány bölcsődés csoportnak ad
majd otthont, és mikorra tervezik az átadást?
– Az egyik legfontosabb információ ezzel kapcsolatban, hogy Tuzson Bence képviselő úr támogatásának köszönhetően 100%-os támogatást – összesen
346 millió forintot – kapott Fót Városa a bölcsőde
megépítésére. Az új bölcsőde épület a Fóti Boglárka Óvoda és Bölcsőde Szent Benedek utcai részén,
az óvodai játszótér és a kerítés közötti részen lesz.
Az engedélyezési tervek már elkészültek, és „várják”
az engedélyeket. Amint az engedélyeket megkapjuk,
kiírjuk a közbeszerzési eljárást, kiválasztjuk a kivitelezőt, aztán késő ősszel vagy legkésőbb jövő tavasszal
indul a munka. A két bölcsődei csoportnak otthont
adó új bölcsőde épület reményeink szerint 2023 év
végre elkészül majd.

Nem kerülhetjük meg a csapadékvíz elvezetés kérdését sem. Ezzel kapcsolatban milyen konkrétumok
vannak?
– A csapadékvíz elvezetésének megoldása egy kiemelt feladata az idei évnek is. A városban ötven
nyolc ponton, utcában végzünk majd ezzel kapcsolatos munkálatokat. Van olyan, ahol csak az utca egy
pontján kell megoldani a problémát, és az mindent
rendbe tesz, de vannak olyan utcák is a városban,
ahol a teljes utcában ki kell építenünk a csapadékvíz
elvezető hálózatot.
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Az idei is a fejlesztések éve lesz Fóton
| Tovább bővül az úgynevezett Sportnegyed és megújul a Szent Ágoston iskola is –
mondta el lapunknak Tuzson Bence
Összességében újabb, csaknem kétszázmillió
forintnyi támogatást sikerült szerezni pályázati úton olyan, Fóton megvalósuló fejlesztésekre,
amelyek az itt élő közösség érdekeit szolgálják,
és mindennapi életét is komfortosabbá, közlekedését pedig biztonságosabbá teszik – mondta el a
lapunknak adott nyilatkozatában Tuzson Bence,
városunk és térségünk országgyűlési képviselője, akit arról kérdeztünk, hogy az idén milyen
beruházásokat terveznek közösségünkben. Mint
mondta, ebből a pénzből nemcsak a Szent Ágoston Keresztény Általános Iskola és Gimnázium
felújítása valósulhat meg, de parkolók létesülnek, több utca csapadékvíz-elvezetését is megoldják, a Sport utca pedig szilárd burkolatot kap.
Harmincmillió forintos vissza nem térítendő támogatást nyert el január végén a karbantartási
munkálatok elvégzésére a Pest megyei pályázaton
a Vörösmarty Mihály utcában működő fóti Szent
Ágoston Keresztény Általános Iskola és Gimnázium, amelynek összesen három telephelyén jelenleg nyolc általános iskolai és négy gimnáziumi
évfolyama van – mondta lapunknak Tuzson Bence, városunk és térségünk országgyűlési képviselője, aki a szakmai részleteket ismertetve hozzátette még, hogy ebből a pénzből megvalósulhat
az épület elektromos rendszerének érintésvédelmi
felülvizsgálata és javítása, a kábelek kötegelése, illetve kábelcsatornákba helyezése. Az itt elvégzendő munkálatok részeként felújítják az intézmény
csapadékvíz-elvezető rendszerét, lecserélik a vas
bejárati ajtókat, de egy tisztasági festés és a burkolatok cseréje is tervek között szerepel – tette hozzá
a képviselő.
Tuzson Bence örömmel összegezte, hogy mindezeknek köszönhetően az iskola olyan megújuláson
esik át, amelynek nyomán minden kisdiák számára
öröm lesz ide járni. Mint mondta, ezek a munkálatok mind-mind a tanulók biztonságos és higiénikus oktatási környezetének biztosítását szolgálják,
hiszen „mindenki egyetérthet velem abban, hogy
gyermekeink biztonsága a legfontosabb, és amikor elengedjük őket iskolába, akkor szeretjük olyan
környezetben tudni őket, amelyik oktatási szempontból is megfelel napjaink igényeinek, márpe-

Tuzson Bence feleségével és legkisebb gyermekükkel,
Csongorral

dig a Szent Ágoston Keresztény Általános Iskola és
Gimnáziumban már hosszú évek óta kiváló szakmai-pedagógiai munka folyik”.
A képviselő felhívta a figyelmet arra is, hogy egy
másik pályázaton a fóti önkormányzat nyert el
százötvenmillió forintos anyagi támogatást a Malom utca burkolatának megújítására, parkolók építésére, valamint a csapadékvíz-elvezetés megoldására, továbbá a Sport utca szilárd burkolattal való
ellátására. Mint mondta, remek partnerekre talált
az önkormányzati vezetésben, akik ugyanúgy elkötelezettek a sportfejlesztések mellett, akárcsak ő.
A sportolást támogató és népszerűsítő beruházások fontosságát ötgyermekes édesapaként is teljes
mértékben átérzem, ezért is tartoznak ezek képviselői munkám kiemelt szempontjai közé – tette
hozzá Tuzson Bence.
A fóti Malom utca és Sport utca mentén már
meglévő és most épülő sportlétesítmények, vagy-
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Tuzson Bence az Erdei Bringapálya átadásán Fóton

is az úgynevezett Sportnegyed megközelítését teszik majd egyszerűbbé és biztonságosabbá azok a
beruházások, amelyek most vannak az előkészítés
fázisában, s amelyek elvégzésére most sikerült kormányzati támogatást szerezni – folytatta a képviselő –, itt parkolókat alakítanak ki, és a közlekeA Szent Ágoston Keresztény Általános Iskola
és Gimnázium épülete

dést is fejlesztik. Tuzson Bence hangsúlyozta azt is,
hogy a két út megépítésével a Sportnegyed közlekedésének rendezettsége és biztonságos megközelítése várható.
„A magyar kormány továbbra is elkötelezett a
családok támogatása és megerősítése mellett. Ezt
jelzi az is, hogy most kapják vissza a gyermeket
nevelő családok a tavaly befizetett személyijövedelem-adójukat az átlagbér szintjéig, és most folyósítjuk a tizenharmadik havi nyugdíjat is, most
kapják meg a megemelt minimálbért és a szakmunkás minimálbért az érintettek, valamint az első
szja-mentes bérüket a huszonöt évnél fiatalabbak,
és ugyanakkor életbe lép az élelmiszer árstop is.
Mindezek rendre olyan intézkedések, amelyeket a
magyar gazdaság erősödése tesz lehetővé. Így pedig
olyan dolgok válnak kézzelfoghatóvá, amelyekért a
magyar emberek és a magyar vállalatok sokat dolgoztak. Több millió ember kemény munkája kellett
ahhoz, hogy 2021-ben a gazdaságunk Európa egyik
legnagyobb növekedését mutassa fel. Ennek eredményeit minden magyar család és minden generáció már ebben a hónapban érezheti a saját életében” – nyilatkozta lapunknak Tuzson Bence.
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Értünk dolgozik a város 2. rész
Az előző részben megnéztük, melyek voltak azon
önkéntes támogatások, amelyeket a Fót Város szociális területen nyújtott a lakosságnak. A második
részben az Önkormányzat által a civil szférának
nyújtott önkéntes támogatásokat mutatjuk meg tényekkel, a számokat is az egyes évek mellé téve.

lentősen visszaesett. Elég, ha csak arra gondolunk, hogy
2020 márciusban, áprilisban és májusban szinte mindenkinek otthon kellett maradnia. Ennél fogva a civilek
nem tudtak szervezni és nem is szervezhettek semmilyen eseményt, akciót és igazából nem fejthettek ki komolyabb tevékenységet sem. Ennek a hiányát mi lapkészítők is érezhettük.
Fót Városa 2020-ban az előző évhez képest kevesebb,
összesen 17 civil szervezetet vagy egyesületet támogatott. A nem kötelező támogatások között voltak közösségformáló, egyházi és sport tevékenységek, közoktatási
(ebben az évben volt az online oktatás az iskolákban),
konyhakert program, szavalóverseny, és egészségügyi
eszközbeszerzés. Valamint a korona vírus járvány miatti
egyedi feladatok ellátásának támogatása (például fertőtlenítés) is. A 2020-ban a város által nyújtott önkéntes
támogatások a civil szervezeteknek és egyesületeknek
74.160.000 Ft-ot tettek ki.

A civil szervezetek támogatását mi lakosok sok esetben
nem tudjuk hová tenni. Értjük, hogy a támogatásuk nem
lenne az Önkormányzat kötelező feladata, és ha hallunk
is róla, megvonjuk a vállunkat. Pedig a városban lévő civil
szervezetek többek között az Önkormányzat által nyújtott nem kötelező támogatásoknak köszönhetően valamilyen célt megvalósítva értünk dolgoznak. A legérthetőbb talán az, ha a sokak által ismert két civil szervezetet
a Fóti Városszépítő Egyesületet és a Fóti Közhasznú Polgárőr Egyesületet hozom példaként. Mellettük azonban
még számos civil szervezet kapott és kap nem kötelezően nyújtott támogatást Fót Városától.

A harmadik év: 2021

Az első év: 2019

Sajnos itt is emlékezetünkbe kell idéznünk a járványt.
Mert 2021 is egy pandémiás év volt. Szerencsére nem
voltunk teljesen bezárva, de azért a korlátozások velünk
maradtak, ami a civilek tevékenységén is látszott. Fót
Város 2021-ben összesen 19 civil szervezetet vagy egyesületet támogatott. Az önkéntesen nyújtott támogatások
a közösségformáló, egyházi és sport tevékenységektől, a
templom felújításon és a Suli Olimpián át, a Tiszta udvar, rendes ház programon keresztül az idősek gondozásának a segítéséig széles tevékenységi körben kerültek
odaítélésre. Előrelépés volt a város és a civilek kapcsolatában a 2021 novemberben első ízben tartott civil fórum,
amelynek eredményeként a civil szervezetek tevékenyen
és eredményesen vettek részt a város adventi rendezvénysorozatában. Fót 2021-ben nem kötelező támogatásként 108.746.025 forintot juttatott a város területén
működő civil szervezeteknek és egyesületeknek.

A jelenlegi városvezetésnek és Képviselő – testületnek
2019 volt az induló éve, igaz ez inkább csak az év utolsó hónapjait érintette. Tehát valójában ez még inkább
az előző testülethez kapcsolható. Ugyanakkor ez volt az
utolsó, úgymond járvány előtti békeév is. Ezért logikus,
ha ezzel az évvel kezdjük a város által önkéntesen adott
támogatások elemzését. Fót Városa 2019-ben önkéntes
támogatásként 36 civil szervezetnek és egyesületnek
adott támogatást. Ebből már látható, hogy a város önkéntes támogatása valószínűleg sok területet érint. De
nézzünk pár példát, mert nekünk lakosoknak az is fontos, milyen célra adott nem kötelező támogatást – tehát
nem központi forrásból, hanem a város saját költségvetésének terhére – az Önkormányzat. A paletta széles és
nagyon sok tevékenység megtalálható a listában. Kezdjük
talán a rendezvényekkel. A város 2019-ben a civil szervezeteken, egyesületeken keresztül 16 rendezvényt vagy
rendezvényen történő részvételt támogatott. Emellett
támogatott az Önkormányzat közösségformáló, egyházi
és sport tevékenységeket, fásításokat, hangszer- és eszközvásárlásokat, és gyerekek nyári táboroztatását. Ös�szességében 2019-ben erre a célra Fót Városa 95.821.100
forintot adott önkéntes támogatásként. Kivétel nélkül a
lakosság számára is fontos és hasznos célokra.

Elmozdultunk a holtpontról

Az eddigiekből is látszik, hogy városunk vezetése és Képviselő – testülete szívesen támogat minden olyan kezdeményezést, amely a városért, Fót lakosságáért történik.
Ám, ehhez szükség van a civilek működésére és munkájára is. Mindannyiunk szerencséjére Fóton sok olyan civil
szervezet és egyesület van, amely jó célokat tűzött maga
elé és hajlandó is ezért tenni. Dr. Vass György polgármester pedig a város vezetésével és a képviselőkkel egyetértésben fontosnak tartja az együttműködést a város és a civilek között. És ez mindannyiunk közös érdeke is egyben.

A második év: 2020

Nem szabad elfelejtenünk, hogy ez a pandémia első éve
volt. Ennek megfelelően a civil szféra tevékenysége is je-
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Első Fóti Civil Fórum
A Fórum során a civil szervezetek által maguk elé tűzött célokat és ezek lehetséges elérését beszélték meg
a résztvevők. Egyúttal a város idei rendezvényeiről is
egyeztettek, figyelembe véve azokat a pontokat, ahol
a civilek a város rendezvényeihez kapcsolódhatnak.
Emellett egy közös önkormányzati és civil pályázat
és a Civil Központ kialakításának az ügye is a témák
között volt. A résztvevő vagy egyetértésüket írásban
jelző civil szervezetek, egyesületek magas száma, és
a város vezetésének – polgármester, alpolgármester,
Pénzügyi, Jogi és Gazdasági bizottsági elnök – jelenléte mindenki számára világossá tette az együttműködés fontosságát.
Az Első Fóti Civil Fórum házigazdája és koordinátora
Bérciné Berke Szilvia önkormányzati képviselő volt. A
képviselőasszony a Fórum megnyitásakor hangsúlyozta, hogy a város fejlődésének nagyon fontos eleme az
együttműködés és az együtt gondolkodás a civil szervezetekkel. Egyben megköszönte a civilek értékes és sikeres jelenlétét és munkáját a város adventi rendezvényein.
Dr. Vass György polgármester pedig az egybegyűlteket
köszöntve kiemelte, hogy a város érdekében egy politikamentes, kölcsönösen nyitott és előrevivő együttműködést szeretne a város vezetése kialakítani a Civil Fórumon résztvevő szervezetekkel.
A civil szervezetekkel a Fóti Közszolgáltató Kft. vette
fel a kapcsolatot, és koordinálja az együttműködést. A
civil szervezetek, egyesületek, alapítványok lehetőséget
kaptak arra, hogy konkrét kéréseket, igényeket fogalmazzanak meg az önkormányzat felé a tevékenységük
segítése érdekében. Emellett kifejthették azt is, hogy
mely területeken és milyen elképzelések mentén kívánják a várossal és a többi civil szervezettel összehangolva
a tevékenységüket Fót lakosainak az érdekében kifejteni.
Dr. Vass György polgármester köszönti a Fórum résztvevőit

Civil Központ és ifjúsági ház

Az önkormányzat komoly együttműködési szándékát alátámasztja, hogy a Civil Fórum kezdeményezés
mentorálására a civil közösségalapítás szakértőjét,
Berendi Carmelt kérték fel. És mindezt a szándékot
tovább erősíti az, hogy Bíró Zoltán alpolgármester és
Lévai Sándorné bizottsági elnök – aki a Fóti Települési Értéktár Bizottság képviseletében is résztvevője
volt a Fórumnak - tájékoztatta a Fórum civil résztvevőit az önkormányzat pályázati úton történő támogatási szándékáról is. A pályázatok kapcsán érdemes megjegyezni, hogy a város által kiírt pályázatok
mellett Fót Város a helyi civil szervezetekkel közösen
szeretne egy nagyobb léptékű Európai Uniós pályázaton is részt venni.
A civilek egyik kiemelt kérése egy Civil Központ kialakítása volt. Bérciné Berke Szilvia önkormányzati képviselő elmondta, hogy a civilek elképzelésének már a
gyakorlati megvalósítása is folyamatban van. A Kisalagi
Közösségi ház átépítése 1-2 héten belül megkezdődik,
azért, hogy a ház a munka befejezése után egy nyitott
Civil Központként is működhessen. Bíró Zoltán alpolgármester pedig további konkrétumokkal szolgálva ismertette, hogy a tervek szerint a civilek már áprilisban
birtokba vehetik a Civil Központot. Természetesen a
közösen elfogadott és kialakított házirend és szabályok
betartása mellett.
Az elképzelések szerint a ház egyfajta nyitott irodaként
is üzemelhetne, amelybe bárki betérhet a laptopjával
dolgozni és inni egy csésze teát vagy kávét vagy akár egy
üzleti megbeszélésre. Ugyanakkor Bérciné Berke Szilvia
azt is hangsúlyozta, hogy több civil szervezettel egyetértve, a háznak az ifjúság előtt is nyitva kell állni, amelyhez a
megfelelő infrastruktúrát – erős wifi, számítógépek, stb.
– is megteremti az önkormányzat.

Együtt gondolkodás és felsejlő programok

Az Első Civil Fórum zárásaként a civilek, a szakértő és
a város vezetése végig vették azokat az elképzeléseket,
ötleteket, amelyek mentén a civilek és az önkormányzat
együttműködése a város fejlődését szolgálhatja, kielégítheti a lakosság igényeit és elvárásait és az alapja lehet a
közös Európai Uniós pályázatnak.
A civilek, illetve a város vezetői több olyan programról
is említést tettek, amelyek gyakorlati megvalósítása már
folyamatban van. Dr. Vass György polgármester az áprilisi Fóti Futófesztivált, a város utcáin zajló futóversenyt
említette, Bérciné Berke Szilvia a Somlyó-tóhoz szervezett tűzzsonglőrös, télűzős farsangot ismertette pár
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szóban, Lehoczki Sándor a Fóti Lovas Hagyományéltető
Kulturális Egyesület elnöke a szintén a tónál megrendezésre kerülő lovas retró majálisra, míg Lévai Sándorné a
Fóti Település Értéktár Bizottság vezetője a Fóthoz kötődő idei kerek évfordulókra – 90 éves lesz a Vörösmarty Művelődési Ház, 100 éves lesz a Suum Cuique telep,
180 éves lesz a Vörösmarty Mihály által írt Fóti dal – hívta fel a figyelmet.
Mindezek ismeretében várhatóan mozgalmas és érdekes eseményeket köszönhetünk majd 2022-ben a civilek
és a város összefogásának.

A civil szervezetek, egyesületek részt vállaltak az adventi
rendezvények sikeres lebonyolításában

Lakossági tájékoztatás ebösszeírásról
Tisztelt Ebtartók!

A Fóti Közös Önkormányzati Hivatal az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (a
továbbiakban: Átv.) 42/B §-a alapján Fót Város közigazgatási területén tartott ebek vonatkozásában

2022. február 1-től 2022. április 30-ig
ebösszeírást végez.

A települési önkormányzat az ebösszeírás alapján az ebtartók által szolgáltatott adatokról helyi elektronikus
nyilvántartást köteles vezetni, az állat tulajdonosa, tartója és más személyek jogainak, személyes biztonságának
és tulajdonának védelme, valamint ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából.
Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles a törvényben előírt adatokat
a települési önkormányzat rendelkezésre bocsátani.
Felhívjuk a Tisztelt Ebtartók figyelmét, hogy az adatszolgáltatási kötelezettség kiterjed a már korábban bejelentett ebekre is. Tehát akik jelen ebösszeírást megelőzően a bejelentésnek eleget tettek, azok ismételten kötelesek
a jogszabályban meghatározott adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani, valamint változás
esetén az eb-összeírást követően is kötelesek az adatokban bekövetkező változásokat a változás bekövetkezésétől számított 8 napon belül írásban bejelenteni.
Az ebösszeíró adatlapot ebenként külön-külön kell kitölteni! Külön felhívjuk a figyelmüket, hogy a
164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet szerint az állattartó köteles minden 3 hónapnál idősebb ebet veszettség ellen
évente beoltatni, valamint az Ávt. alapján a négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel (chippel) megjelölve tartható, ezért kérem, hogy szíveskedjenek a transzponderrel még nem rendelkező ebeket állatorvosnál
megjelöltetni.
A kitöltött adatlapokat az alábbi módokon lehet benyújtani:
• személyesen a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Ügyfélszolgálatán (az adatlap letölthető az önkormányzat
honlapjáról vagy beszerezhető az Ügyfélszolgálaton) 2151 Fót, Vörösmarty tér 1.,
• postai úton a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 2151 Fót, Vörösmarty tér 1. címre, vagy
• a kitöltött adatlapot csatolmányként elektronikus úton az eb@fot.hu e-mail címre küldve.
Felhívom az ebtulajdonosok, ebtartók figyelmét, hogy az eb-összeírásra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését az Önkormányzati Hivatal ellenőrzi! Aki, az adatszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget,
az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998.(XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) 3. mellékletének d) pontja
alapján ebenként 30.000, - forintig terjedő állatvédelmi bírság megfizetésére kötelezhető.
Együttműködésüket köszönjük!

14

hírek

F óti H írnök

Gyors intézkedés Fóton a tragédiák elkerülésére
A közelmúltban tragikus körülmények között elhunyt Budapesten egy hétéves kisfiú. Halálát mogyoró allergia
okozta, mely egy injekcióval megakadályozható lett volna. Az injekció beadásához nincs szükség egészségügyi
szakemberre. Az eset rávilágított arra, milyen fontos, hogy oktatási intézményeinkben szükség esetén a szer
rendelkezésre álljon. Amint azt Dr. Vass
György polgármester elmondta, az önkormányzat a tragédiák elkerülése érdekében
megrendelte, így minden oktatási és nevelési intézményben hamarosan hozzáférhető lesz az EpiPen injekció. Az intézmények
és az iskolaorvosok felkészítése az EpiPen
használatára folyamatban van. Városunk
polgármestere hozzátette, ezzel Fóton lehetőség nyílik a súlyos allergiás reakciók
kezelésére az óvodákban és iskolákban,
bár mint mondta, abban bízik, hogy soha
nem kerül sor az injekció használatára.

VÁLTOZÁS a telekalakítási eljárásban
Tisztelt Fóti Lakosok!

Felhívjuk a figyelmüket, hogy a telekalakítással kapcsolatos eljárás szabályai módosultak.
A tervezett telekalakítások településrendezési követelményeknek, vagyis a helyi építési szabályzatnak és az
országos építési követelményeknek való megfelelését az elmúlt években a település jegyzője vizsgálta szakhatósági eljárás keretében. A szakhatósági eljárás az ingatlanügyi és telekalakítási hatóság megkeresésére indult,
azonban az ügyfélnek lehetősége volt a telekalakítási eljárás megindítása előtt, 1 évig felhasználható előzetes
szakhatósági állásfoglalás megkérésére is.
Kormányrendeletben 2021. december 22-től hatályon kívül helyezték a telekalakításban érintett szakhatóságok kijelölésére és megkeresésére vonatkozó rendelkezéseket, a szakhatósági eljárás megszűnt, így a telekalakítás folyamatában a jegyző már nem vesz részt.
Ettől az időponttól a telekalakítási eljárást lefolytató kormányhivatalnak kell szakkérdésként vizsgálnia a településrendezési és építési követelményeknek való megfelelést, ezen belül továbbra is vizsgálni
fogják, hogy a telekalakítás:
a) az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvényben foglaltaknak,
b) a településrendezési követelményeknek és a helyi építési szabályzatnak, valamint
c) a telekalakításról szóló miniszteri rendelet előírásainak megfelel-e.
A földhivatal a szakhatóság megkeresése helyett a jövőben a kormányhivatalok intézményein belül működő, és
megfelelő információval rendelkező állami főépítészt fogja megkeresni a szakkérdések vizsgálata érdekében.
A továbbiakban a telekalakítási kérelmek beadása az alábbi hatóságnál történhet:
Pest Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 4.
2120 Dunakeszi, Vasút u. 11.
e-mail: foldhivatal.dunakeszi@pest.gov.hu
telefon: (27) 547-295
A telekalakítás állami főépítésszel történő egyeztetésére nincs mód. Az Önkormányzat Ügyfélszolgálati Irodáján azonban továbbra is van lehetősége a lakosoknak tájékozódni Helyi Építési Szabályzatról, valamint a Szabályozási Tervről.
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal
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Kovács György Tanár úr 25 évet töltött el a Fóti Zeneiskolában trombita
tanárként. 1997 óta sok-sok szereplésen, koncerten vett részt növendékeivel
és szólistaként is.
Köszönöm szépen a munkáját, a közösségért tett erőfeszítéseit!
A jól megérdemelt pihenéséhez jó egészséget kívánok az Intézmény pedagógusai, valamint a magam nevében!
Illés Erika intézményvezető

Csácsogó madárka népdaléneklési verseny
Nagy örömünkre szolgált, hogy iskolánk alsó tagozatából kilenc gyermekkel részt vehettünk a városi Csácsogó madárka népdaléneklési
versenyen. A verseny január 20-án került megrendezésre a Művelődési Házban a Kultúra Heti rendezvénysorozat keretében. Decemberben
jelentkeztünk, a téli szünet után pedig gőzerővel készültünk, énekeltünk. Izgalommal vártuk a versenyt, ahol a zsűri elnöke Kiss Kata volt,
aki jelenlétével emelte a verseny színvonalát. A verseny napján mindenki izgalommal állt a színpadra, gyönyörű dalokkal, gyönyörű népviseletekben. Büszke voltam a versenyzőinkre, a csodálatos énekekre.
A kilenc induló gyermekből heten értek el helyezést az énekversenyen.

A győztesek pedig :
1.-2. korosztályból 2. helyezett Nemeshegyi Dániel (1.a)
3. helyezett Berkes Ráhel és Geri Nóra (1.a)
3.-4. korosztályból 1. helyezett Domokos Emese (3.a)
2. helyezett Victor Lujza Róza (4.a)
3. helyezett Papp Maja és Papp Nelli (3.a)
Két tanuló részt vett és csodálatosan énekelt: Bagoly Hanna (3.a)
és Kiss Viktória (4.b)
Örülök, hogy részese lehettem a versenynek és szurkolhattam a
tanítványaimnak és a kislányomnak.
Kiss Hajnalka

Anyakönyvi hírek
Születtek:
11.03. Szikszai Martina Szabina
11.18. Dobronyi Rebeka
11.21. Pór Sámuel
11.22. Aradi Arnold
11.25. Bakos Linett
11.26. Jancsó Endre Bálint
11.26. Németh Melodi
12.02. Kacsik-Molnár Emma
12.03. Rozsnyói Bella
12.03. Temesváry Tamás Miklós
12.06. Kocsis Marcell

12.07.
12.10.
12.16.
12.20.
12.20.
12.25.
12.30.
12.31.

Elhunytak:
Baranyi József Ferencné
Dobák Attila
Kónya Ilona Rozália
Pocsai Alíz
Kriston Vizi Jenőné
Dubi Zsófia
Márton Istvánné
Nemeshegyi Gergely
Szalay Bálint
Lódi Zsanett
Topánka Józsefné
Oláh Martin
Tóth Zoltán Gergely
Kövesdi Alexander Andrei Vad Lajos
Balogh Lilla Vivien
Várhegyi Edit
Wöller Alíz Emma
Volosinovszki Antal

Szelektív hulladékgyűjtő szigetek

78 év
46 év
69 év
84 év
79 év
60 év
79 év
41 év
85 év
74 év
83 év

A hulladékok szelektálása a szelektív hulladékgyűjtés alapfeltétele. A hulladékkezelési közszolgáltatás megszervezése, működtetése az önkormányzatok kötelessége, a lakosság pedig ezért hulladékkezelési díjat fizet. A hulladékhegyek és a lakossági költségek csökkentésének egyik lehetősége a szelektív hulladékgyűjtés, amely többek között a
számunkra már feleslegessé, használhatatlanná vált hulladékoktól segít bennünket környezetbarát módon megválni.
A szelektív hulladékgyűjtéssel csökkenteni lehet a kommunális hulladék mennyiségét és az újrahasznosítás révén
csökken a károsanyag kibocsátás, kevesebb anyag- és energiaköltséggel lehet előállítani számos olyan terméket,
amelyek az újrahasznosítható (recycling) anyagok, illetve folyamatok révén készülnek.
A JELENLEG ÜZEMELŐ SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTŐ SZIGETEK HELYSZÍNE:
Helyszín
Konténerek száma
Dózsa Gy. út, Ifjúsági Ház előtt
1 db üveg
Fáy Présház fölött
1 db üveg
Fótliget
4 db – papír, műanyag (2), üveg
Illyés Gy. u. – Könyves K. u. sarok
3 db üveg
Sipos P. tér
1 db üveg
Vörösmarty tér, 100-as ABC parkoló
2 db üveg
Egyúttal felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a gyűjtőszigeteken az üveg hulladékon kívül minden egyéb hulladék – beleértve a papír és a műanyag hulladékot is – lerakása TILOS! A szabály megszegése bírság kiszabását vonja maga után!
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal
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14 m emelőmagasságú professzionális,
billenőplatós darus autóval vállalunk:

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

Ingyenes ajánlatért hívja kollégánkat:
mobil: +36 20 274 9117 | e-mail: kapcsolat@daruskocsi.eu
www.daruskocsi.eu
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Megapark és új munkahelyek Fóton
Amikor valaki Fótliget felé Budapest irányába halad, a bal oldalon jelentős építkezéseket láthat. Az
úttól legtávolabb, közvetlenül az M3-as mellett
egy már majdnem elkészült hatalmas csarnokot
lehet látni. Ez a HelloParks Fót első, áprilisban elkészülő raktárcsarnoka, amelyet hamarosan több
építése is követ. A HelloParks-ról, és a cég fóti
megaparkjáról Nemes Rudolf a HelloParks vezérigazgatója mondta el a legfontosabb tudnivalókat.

A Fótiak többsége már hallott a HelloParks-ról, ám
sokkal több ismeretük nincs a cégről. Mivel foglalkozik a HelloParks?
– A HelloParks a legnagyobb hazai ingatlanfejlesztő és
befektető vállalatnak, a Futureal-csoportnak az ipari
és logisztikai ingatlanfejlesztő cége. A megalapításunk
óta eltelt alig több mint 1 év alatt három fejlesztést indítottunk el, ebből kettőt a keleti agglomerációban,
Maglódon, és itt, Fóton. Újgenerációs, innovatív ipari
parkjaink teljes körű és ügyfélközpontú megoldásokat
kínálnak majd a telekfejlesztéstől kezdve az épület kivitelezésen át egészen a létesítményfenntartásig. Tehát
nem csak kész raktárhelyiségeket, és a kész épületek
üzemeltetését, energetikai és környezetvédelmi menedzsmentjét tudjuk biztosítani, de épp Fóton közművesített építési telkeket is kínálunk. Telek vásárlás
esetén átfogó műszaki szaktanácsadással és akár az
engedélyeztetésre is kiterjedő fejlesztéstámogatással
is tudjuk segíteni vevőinket.

Nemes Rudolf

lyei lesznek, ahonnan a kész terméket, árut az ország,
vagy bizonyos cégek esetében Európa különböző részeibe szállítják. Az ipari csarnokok mellett minden
megaparkunknál fontos szempont az élhető, emberközpontú környezet kialakítása, ezért a modern kialakítású létesítmények mellett a területen létrehozásra
kerülő ParkCenterben kikapcsolódást segítő szabad
idős- és közösségi szolgáltatások is megtalálhatóak
lesznek majd, melyek nem csak a park bérlői, de a fóti
lakosok számára is elérhetőek.

Amikor a fejlesztésnek területet kerestek, miért éppen Fótra esett a választásuk?
– Mivel a HelloParks bérlői elsősorban logisztikai
szolgáltatók, könnyűipari gyártók és összeszerelő vállalkozások, ezért a két legfontosabb szempont a fejlesztések területének kiválasztásánál az elhelyezkedés
és a kiváló infrastruktúra. A fóti telkünk az M0 autóút
és az M3 autópálya csomópontja mellett található, ami
már eleve rendkívül előnyös, de Budapesthez való közelsége miatt a park a városi disztribúciót végző szolgáltatók számára is ideális.

Hogyan kell ezt elképzelni? Önök felépítenek különböző csarnokokat, amelyeket aztán részben eladnak, részben bérbeadnak cégeknek?
– Tervezzük olyan csarnok fejlesztését is, melyben az
albetétek értékesítésre kerülnek, de első épületeinkben kizárólag bérlési lehetőséget biztosítunk partnereinknek. A fóti megapark esetében például az első
ütemben egy 45 ezer négyzetméteres raktárépületet
adunk át, terveink szerint áprilisban, melynek felére
már meg is állapodtunk két bérlőnkkel. Emellett előrehaladott tárgyalások folynak több e-kereskedelmi,
csomaglogisztikai és futárcéggel, valamint kimondottan egyetlen gyártó vállalat kiszolgálását végző logisztikai társaságokkal.

Ipar és logisztika, mindennap hallott szavak, de ebből még nem lehet tudni, hogy tulajdonképpen mi is
épül a fóti vállalkozási területükön?
– A telken összesen 330 ezer négyzetméternyi raktárés ipari területet kialakítását tervezzük. Épületeink
részben raktárcsarnokok, részben könnyűipari gyártók vagy összeszerelést végző vállalkozások telephe-
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Ha országos léptékben gondolkozunk, a HelloParks
Fót mekkorának számít a többi hasonló fejlesztés
között?
– A fóti megaparkunk az ország egyik legnagyobb
ipari és logisztikai központjának tervezett épületkomplexuma.
Ha a legnagyobbak között van, akkor nézzük konkrétan, mekkora területen milyen épületeket szeretnének építeni?
– A 76 hektáros területen zöldmezős beruházás keretében energiatakarékos, a BREEAM fenntarthatósági
szabványnak megfelelő épületek kapnak majd helyet,
terveink szerint összesen 330 ezer négyzetméteren.
Az első, 45 ezer négyzetméteres raktárcsarnok mellé
további 6, egyenként 26–45.000 négyzetméteres létesítmény fejlesztését tervezzük, melyekkel összesen
közel 2.000 új munkahely jön majd létre. Az első épületnél a minimális bérbe vehető terület 3.500 m2, a következő ütemben pedig a kisebb üzemméretű bérlők
számára akár 500–1.000 m2-es bérlemények is elérhetőek lesznek.

A HelloParks Fót – FT1 fejlesztése idén januárban

Gondolom nem egyszerre készül el minden. Hány
ütemben gondolkodnak és mikorra készülnek el az
egyes ütemekkel?
– Az első épület befejezését 2022. áprilisára tervezzük, de még idén szeretnénk két másik épület kivitelezését is megkezdeni. A teljes park átadásának még
nincs pontos dátuma, de ez még biztosan egy többéves fejlesztési folyamat lesz.

irodái üzemeltetéséhez szükséges teljes energiaszükségletet fedezni tudjuk majd az épület tetején elhelyezésre
kerülő napelempark segítségével. Az energiaszükséglet
csökkentéséhez hozzájárul az alacsony NOx sötétsugárzó fűtési berendezés és a hőszivattyú alkalmazása is.
További okos és régiós szinten is egyedülálló megoldás
egy fejlesztési fázisban lévő applikáció, amivel a bérlők
maguk kezelhetik majd a fűtési, világítási rendszereiket,
így energiahatékonyabbá tehetik a bérleményük működtetését. A jóllétet segítő és egyben környezettudatos megoldás is a logisztikai épületek között kialakított
kerékpáros infrastruktúra és busztranszfer, valamint
a megaparkon belüli közlekedéshez rendelkezésre álló
elektromos autók. Ezek a megoldások mind hozzájárulhatnak a karbonlábnyom csökkentéséhez, a szolgáltatások pedig a területen működő vállalatok munkaerő-toborzó és -megtartó tevékenységét segítik.

Ma már az ipari létesítményeknél is alapvető a környezettudatosság és az energiahatékonyság. A HelloParks Fót hogy áll ezeken a területeken?
– A fenntartható fejlődés a HelloParks működésének
alapja, amelynek meghatározó szerepe van az egyedülálló ipari ingatlanfejlesztéseinknél. Elkötelezettek vagyunk
a fenntartható jövő iránt, ennek megfelelően a fóti épületeink az energiahatékonyságot és a környezetkímélő
üzemeltetést biztosító okos megoldások révén teljesíti
majd a BREEAM fenntarthatósági szabvány előírásait
New Construction kategóriában az egyik legmagasabb
szintet célozva, csak úgy, mint a HelloParks Maglód esetében, ahol az első épület Design Stage-ben már meg is
kapta az Excellent minősítést. Ez azt jelenti, hogy a követelményrendszer a koncepció tervezéstől a megépítésen
át, az üzemeltetésig szerves részét képezi a fejlesztéseknek, hiszen ezáltal biztosítható leginkább a környezettudatos kritériumok megvalósulása. Energetikai szempontból az egyik legkiemelkedőbb környezettudatos
megoldás, hogy a fóti parkunk logisztikai épületeinek

Végül egy nagyon fontos kérdés, ami minden Fótit
érdekel. A marketingben van egy elv, amit úgy neveznek, MAJNE, vagyis mi a jó nekem ebben? Tehát
azon túl, hogy a város értékesítette az ipari területeinek egy részét, miért jó Fótnak, a Fótiaknak, hogy
egy akkora beruházás valósul meg Fót területén?
– Fontos a cég számára az értékteremtés és a fenntarthatóság, ezért mindamellett, hogy parkunk munkahelyeket
hoz létre, és a fejlesztésekkel közvetve hozzájárul a szolgáltatási környezet fejlődéséhez, prosperálásához, örömmel járulunk hozzá közvetlenül is a Fót városi mikroközösségek terveinek és céljainak megvalósításához. Az
olyan projektek támogatása, mint amilyen például a Fóti
Szent Márton Romtemplom régészeti feltárása, és az azt
követő emlékhely kialakítása, vagy műszaki eszközök és
fejlesztő játékok beszerzésének segítése az iskolák, óvodák vagy a templom részére mind olyan területek, ahol a
HelloParks szívesen működik együtt a város közösségeivel annak érdekében, hogy jelenlétünk és működésünk
pozitív hatással legyen a térség fejlődésére.
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ÖKU-ból Szent Ágoston
| A forma változott, az értékek maradtak
Az idei tanévben a 30 éves Fóti Ökumenikus Általános Iskola és Gimnázium már Szent Ágoston Keresztény Általános Iskola és Gimnáziumként működik tovább. Az intézmény fenntartója ezentúl az
Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága (EKIF,
Vác). A váltás a korábbi fenntartó, a Fóti Ökumenikus Közhasznú Egyesület felekezeteinek teljes támogatásával történt. A változásokról, a célokról és
az iskolában folyó munkáról Greffné Kállai Tünde
igazgatót kérdeztük.

például a hétfői áhítatokon történő együttműködésekben. Amit a kollégáimmal és a gyerekekkel együtt
hiányolunk, az az, hogy a pandémia miatt a hétfői áhítatokat nem tudjuk a különböző felekezetek templomaiban tartani, hanem csak az iskola rádión keresztül
meghallgatni.

Mit érzékeltek a fenntartó váltásból a gyerekek és a
szülők?
– Abban bízom, hogy a lehető legkevesebbet. Az volt
a célunk, hogy ami jól működött, ami értékes volt, azt
mind tovább vigyük. Az első időben az volt a célom,
hogy megfigyeljem, hogyan működnek a folyamatok az
iskolában és feltérképezzek mindent. Ennek a tanévnek
az a feladata számunkra a kollégáimmal, hogy minden
menjen folyamatosan, nézzük meg, hogyan működik
és a következő tanévtől, ha szükséges, vezessük be a
módosításokat, és tartsuk meg az értékeket. Jelen pillanatban úgy látom, hogy a legtöbb dolog jól működik
és jól látszanak az elmúlt harminc évben kialakult hagyományok is. Talán az alaposabb előkészítések ezeken
még tovább javíthatnak, de összességében, ahogyan
most működnek a dolgok, az jó. Kiemelkedő az, hogy a
tantestület jó szakmai és emberi közösség is egyben, és
hogy a kollégák felvállalják a véleményüket egymás felé
és felém is. Ez az alapvető bizalom és nyitottság fontos
egy közös célért dolgozó kollektívában. A tanulók hozzáállása is nagyon bíztató. A gyerekek szeretik az iskolájukat és ez nagy kincs a mai világban. A szülők pedig
odafigyelnek a gyerekekre és biztos, keresztény hátteret
nyújtanak számukra a tanuláshoz.

Szeptembertől már nem ÖKU, hanem Szent Ágoston.
Mi változott?
– Az iskola neve változott, de az ökumené megmaradt. Ehhez az itt dolgozó pedagógusok és a szülők
egyaránt ragaszkodtak, és én magam is így vállaltam
el az iskola vezetését. Ennek megfelelően továbbra is
mind a négy felekezet – katolikus, református, evangélikus és baptista – gyerekei idejárnak hozzánk.
Mit jelent ez például a hittan esetében?
– Az általános iskolában és a gimnáziumban is heti két
hittanóra van. Ebből az általános iskolában az egyik a
délelőtti órarendbe van beillesztve, a délutáni azonban plébániai hittan. A gimnazistáknál mind a két hittanórát beépítettük az órarendbe.
Miért volt szükség a fenntartó váltásra?
– Azt gondolom, hogy azért, mert harminc év után
talán szükségessé vált az anyagi biztonság hosszú
távú megteremtése és egy szakmai iránymutatás, ezek
egyébként a tantestületben is megjelentek igényként.
Többek között ez is indukálta a váltást. A fenntartóváltás az iskolát harminc évig működtető Fóti Ökumenikus Közhasznú Egyesületben lévő felekezetek
közös akaratából történt. A folyamat a felekezetek
és a lelkészeik általi jóváhagyást követően indult el.
Szeptemberben már az új formában működő iskola
kapcsán volt egy találkozó, amelyen Sándor atya és a
felekezetek lelkészei vettek részt. Ezen megbeszélték
a működést és azt is, hogyan lehetne a városban élő
felkezeteket közelebb hozni egymáshoz és még harmonikusabb együttműködni egymással. Amit én az
eltelt időben látok, az az, hogy az emberi tényezők
teljes mértékben adottak ehhez. Ez nagyon jól látszik

Greffné Kállai Tünde a Szent Ágoston Keresztény
Általános Iskola és Gimnázium igazgatója
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Már kicsivel több mint fél éve vezeti az iskolát. Hogy
látja, honnan indult az iskola és hová tart?
– Nyilván annak idején, 30 évvel ezelőtt az Öku a nulláról indult, és az utóbbi években az igazgatóváltások is
jelenthettek problémát. Mindezek mellett is nagyszerű
dolog az, hogy az iskola ilyen szinten képes volt tartani a
színvonalat és működött. A harminc év alatt sok hagyomány alakult ki és nagyon sok értéket teremtett az iskola
közössége. A szeptemberi újra indulás, akár anyagi, akár
szakmai szempontból nézzük, viszonylag jól működött
és én nem is szeretném, ha ez törést jelentene az iskola életében. A harminc év lezárult, és elkezdődött egy új
időszámítás, de ez nem jelenti azt, hogy ne tartanánk
meg, vagy ne akarnánk tovább vinni a korábbi értékeket. Sőt, inkább kifejezetten erre törekszem. Ugyanakkor
ez jól összeegyeztethető azzal a szándékunkkal, hogy új
hagyományokat is szeretnénk teremteni. Ezekről nem
csupán az iskola vezetése dönt, hanem együtt gondolkodunk a tantestülettel, a szülőkkel és a gyerekekkel.
Mi az, amit mindenképpen szeretne elérni már a következő tanévben?
– Ami a legfontosabb számomra, az egy – a jelenleginél kicsit- kiegyensúlyozottabb szervezeti rend.

Ebben például tisztáznunk kell a feladat- és munkaköröket, hogy minden még jobban működhessen. A
diákokkal kapcsolatos értékadásban jelenleg sajnos
a járványügyi helyzet befolyásol minket. Szeretnénk
olyan programokat szervezni, amelyek valóban élményeket és ismereteket adnak a gyerekeknek, például
az országjáró és a nemzetjáró kirándulások. Mindezek mellett mindenképpen szeretném, ha öt éves távlatban, az iskola a jelenlegi színvonalát még inkább
emelni tudnánk.

Ha röviden szeretné megfogalmazni, mit mondana,
miért jó egy diáknak a Szent Ágoston Általános Iskola és Gimnáziumba járnia?
– Azt gondolom, hogy a keresztény értékek, a nyugalom és a kiegyensúlyozottság miatt.

Március 15. hosszú hétvége

minimum 4 nap / 3 éjszaka
Érvényesség: március 11. – március 15.
A csomag tartalma:
• szállás,
– svédasztalos reggelivel és vacsorával, élőzenével
• Gyógyvizes medencék, úszómedence, gyerekmedence,
szauna használat
• fürdőköntös használata,
• ingyenes parkolás, WiFi.
A szálloda rendelkezik lifttel.

Hajnal szárny: 42 000,-Ft/1 fő/3 éj
Kikelet szárny: 45 000,-Ft/1 fő/3 éj

HAJNAL HOTEL MEZŐKÖVESD***

3400 Mezőkövesd Zsory-fürdő, Hajnal u. 2.
Tel: 06 (49) 505-190 | Fax: 06 (49) 505-199 | Mobil: 06 (30) 539-4173 |info@hajnalhotel.hu | www.hajnalhotel.hu
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Könyvbemutató: febrár 13. 15 óra, Vörösmarty Művelődési Ház
Három éves kutatómunka eredménye ez a
hiánypótló, reprezentatív kiadvány, mely a
régi fóti lakodalmak világával ismerteti meg
olvasóját. 2020 februárjában a Fóti Települési Értéktár Bizottság a Házasság hete alkalmából rendezte meg nagyszabású kiállítását
a „Bíborba, bársonyba, gyöngyös koszorúba” – lakodalmi szokások Fóton (1883-1950)
címmel, melyet hatalmas érdeklődés övezett.
A sikerre való tekintettel a Bizottság tagjai úgy
döntöttek, hogy ezt a páratlan néprajzi értéket szeretnék megörökíteni könyv formában a
kollektív emlékezet jegyében, hiszen régi fóti családok fényképein keresztül elevenednek meg a fóti lakodalmi szokások, esküvői viseletek, s a méltán híres gyöngyös koszorúk.
A kiállítás és egyben a könyv szakmai anyaga fóti lakosokkal, adatközlőkkel készített interjúkból, és a már meglévő
szakirodalomból íródott. A kiadvány főcíme „Bíborba, bársonyba, gyöngyös koszorúba” szinte adta magát a népszerű
népdal egyik sora, jól illeszkedik Fót múltjához (gondoljunk
csak a „Bársonyfót” elnevezésre, illetve a Fóton oly jellegze-

Játsszon velünk!

tes, gazdagon díszített gyöngyös koszorúra). Az
alcím egy úgynevezett magyarázó cím, melynek segítségével konkretizálódik, hogy a fóti
lakodalmakról esik szó. A korszakhatárt, pedig
a helytörténeti gyűjteményben lévő legkorábbi
(1883) és a legkésőbbi (1950) koszorú jelölte ki.
Ez az időmetszet a klasszikus fóti lakodalmi
szokások periódusa is, hiszen az 1950-es évektől a parasztság visszaszorításával, „kivetkőzősével”, illetve a polgárosodással kezdtek a lakodalmas hagyományok feloldódni, átalakulni.
Fót város lakosságának példaértékű összefogásának köszönhetően valósulhatott meg ez a kiadvány.
Az Önök emlékein, fényképein, dokumentumain keresztül,
egy eddig kevésbé ismert világot tárhattunk fel, melyet most
nagy örömmel osztunk meg minden érdeklődővel. A tanulmányok és esküvői fényképek segítségével merüljünk el a
fóti lakodalmak világában, ismerjük meg szüleink, nagyszüleink párválasztási szokásait, illetve az egyik legfontosabb életeseményüket, a házasságkötést.
Balogh Dávid, művészettörténész-muzeológus

Az első öt helyes megfejtést beküldő értékes könyvajándékot kap.
Beküldési határidő: 2022.02.21. | e-mail cím: ujfotihirnok@gmail.com

Autókozmetika, külső-belső programok, kárpittisztítás, bőrtisztítás,
waxolás, nano és kerámia bevonat, minőségi prémium anyagokkal. Fényezés
korrekció, fényszóró és fényesítő polírozás, ózonos légtér fertőtlenítés.

Fót, Móricz Zsigmond út 10.

M:+36-70 434-0685

Facebook:trojapremiumautokozmetika

Megbeszélés alapján házhoz megyünk autójáért!

Minden nap: 8:00 – 19:00

gasztronómia
Csicseriborsós minestrone leves
Hozzávalók:
1 db 250 grammos csicseriborsó konzerv
2 l zöldségleves alaplé
4 db közepes sárgarépa
2 db közepes burgonya
1 db száras zeller (ha nincs kis fej zeller és külön zellerszár)
1 db vöröshagyma
1 db közepes cukkini
1 db kápia paprika
1 db zöld kaliforniai paprika
1 db közepes paradicsom
2 ek olivaolaj
1 ek sűrített paradicsom
só, bors, bazsalikom, kakukkfű, oregánó és rozmaring ízlés szerint

Elkészítés:
A burgonyát és a hagymát megpucoljuk. A burgonyát kisebb kockákra, a hagymát apróra vágjuk. A zöldségeket megmossuk és kisebb kockákra vágjuk, vagy daraboljuk (zellerszár).
Egy megfelelő méretű edényben tegyük fel a zöldségalaplevet.
Egy nagy edényben a hagymát megpirítjuk. Egy kisebb edényben rövid idő alatt lepirítjuk a sűrített paradicsomot, majd a már megpirult
hagymához adjuk (a hagymát addig félrehúzhatjuk, hogy ne égjen meg). Ezt követően puhulási sorrendben hozzáadjuk a zöldségeket – répa,
burgonya, zeller, paprika, stb. – és folytatjuk a pirítást. A pirítás közben megfűszerezzük az alapot.
Ezt követően hozzáadjuk az elkészült zöldségalaplevet és folytatjuk a főzést a zöldségek ízlésünk szerinti megpuhulásáig. Végül hozzáöntjük
a csicseriborsó konzervet és az egészet összeforraljuk.
Tálaláskor a leves tetejét megszórhatjuk parmezán sajttal, vagy friss petrezselyem zölddel, esetleg mindkettővel.

Egytál étel csirkével és édesburgonyával
Hozzávalók 4 személyre:
80 dkg csirkemell
80 dkg édesburgonya
60 dkg hámozott paradicsom
15 dkg csiperkegomba
10 – 20 dkg füstölt szalonna (ízlés szerint)
40 dl paradicsomlé
200 dl száraz vörösbor
1 nagyfej, vagy két közepes fej vöröshagyma
4 gerezd fokhagyma
2 ek étolaj
só, bors, babérlevél, kakukkfű és rozmaring ízlés szerint

Elkészítés:
A húst megmossuk, és ízlés szerinti kockákra vágjuk. Aztán megpucoljuk az édesburgonyát és közepes, vagy nagyobbacska méretűre kockázzuk, a gombákat megmossuk, pucoljuk, és négyfelé vágjuk. Ezt követően a hagymákat (vöröshagyma és fokhagyma) megpucoljuk és kis
kockára daraboljuk. Majd felkockázzuk a szalonnát és az olajon a fűszerekkel együtt rövid ideig pirítjuk, ezután hozzáadjuk a vöröshagymát és
a fokhagymát és folytatjuk a pirítást.
Amikor a hagyma üvegessé vált, hozzáadjuk a húst, a gombát, az édesburgonyát és a hús kifehéredéséig folytatjuk a pirítást. Amikor itt tartunk,
hozzáadjuk a paradicsomlevet, a paradicsomot és a vörösbort, majd ízlés szerint sózzuk és borsozzuk és az egészet készre főzzük.
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Csokoládés céklatorta
Hozzávalók 25–30 cm átmérőjű kerek tortaformához:
50 dkg cékla
20 dkg cukor
15 dkg liszt (lehet reform liszt is)
15 dkg olvasztott vaj
15 dkg étcsokoládé
5 dkg kakaópor
4 db tojás
2 dl étolaj
2 teáskanál sütőpor
1/2 teáskanál só

Elkészítés:
Mossuk, hámozzuk meg és szeleteljük fel a céklát. Ezt követően két megoldás között választhatunk. Az első: megfőzzük a céklaszeleteket, úgy, hogy
főzés közben a víz ellepje a céklát. A második: előmelegített sütőben, sütőpapírral kibélelt tepsiben 150–180 fokon (a sütőtől függően) puhára sütjük (ez
kb. 30–40 percet vesz igénybe). Miután a megpuhult cékla kihűlt, felaprítjuk.Ezt követően az apróra vágott céklát a felolvadt, langyos vajjal botmixerrel
simára mixeljük. A mixelést követően a cukrot és a tojást habosra keverjük. Az étcsokoládé felét, harmadát (ízlés szerint) tetszés szerinti méretűre
felaprítjuk és a száraz összetevőkkel és a hozzáadott étolajjal együtt egy nagy tálban összekeverjük. Ezt követően hozzáadjuk a simára mixelt céklát és
az egészet egybeforgatjuk, majd a tortaformába öntjük. A sütőt előmelegítjük és 180 fokon a tortát készre sütjük (ez kb. 40–50 percet vesz igénybe).
Amíg a tészta sül, elkészítjük a csokiöntetet is. Elsőként összetörjük a maradék étcsokoládét. Az öntethez a tejszínt lassú tűzön forrásig hevítjük, aztán
hozzáadjuk az étcsokoládét, felolvasztjuk és az egészet simára keverjük. Amikor a torta elkészül kivesszük a sütőből, megvárjuk, amíg lehűl és a meleg
tejszínes csokoládékrémet a tortára csorgatjuk.

Napsugár 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

vi akciónk!
a
H

10

y
n
% ár
é
engedm

közérdekű

F óti H írnök

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

Mezőőrök

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

Fóti Közszolgáltató Kft.

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

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

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

Fóti AQUA önkéntes tűzoltó egyesület

Egyházak

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

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

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

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

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

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

Krízisvonal

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

Postahivatalok

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

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

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

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

Mé g töb b akció s ajá nla t:

auchan.hu/akciok

Az ajánlat érvényessége: 2022. február 3 - 16.

IDÉN IS AKCIÓS TERMÉKEK
SZÉLES VÁLASZTÉKÁVAL VÁRUNK

1890
ÁFONYA

Ft

2899

Ft

ITALIAN DOG
SZÁRAZ
KUTYAELEDEL

500g,
3780 Ft/kg

10 kg, marha, bárány
290Ft/kg

999

Ft

XXL LA GRANDE
OVÁLIS PIZZA
többféle,
660g, 1514 Ft/kg

1399
VARTA LONGLIFE
LR06 AA CERUZA
VAGY LR03 AAA
MIKRO ELEM
10 db, Ft/cs, 140 Ft/db

MÉG TÖBB AKCIÓ ONLINE
ÚJSÁGUNKBAN!
Mostantól a nyomtatott újság a postaláda helyett
az interneten lesz elérhető!
Keresd az auchan.hu/akciok oldalon, ahol még több
kedvezmény vár!

Ft

