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Tisztelt Hölgyeim és Uraim,
Tisztelt ünneplő Fótiak!
Nemzeti ünnepünk alkalmából nemcsak kívül, de legbelül, a lélek is ünneplőbe öltözik, szerte a nagyvilágban egymáshoz igazodik a magyar szívdobbanás. Most
2022 tavaszán különösen.
1848. március 15-e nemzeti ünnepünk. Azt ünnepeljük, hogy megszületett a modernkori Magyarország.
Nemzeti identitásunk egyik alapköve ez a nap. A közös
Dr. Vass György polgármester
ünneplés az elmúlt években elmaradt, de a történelem
hozott már jó néhány csöndes ünnepet a múltban is, és hozott olyanokat is, amelyek különösen hangsúlyosak
voltak. Úgy érzem, ez az év is olyan, hiszen látjuk, hogy mi zajlik a világban. Talán ezen a tavaszon még erősebben dobog a magyar szív, igazán megérthetjük mit jelent magyarnak lenni, mit jelent összetartozni.
Hála kell legyen a szívünkben, mert ezt a mai szabadságot örökül kaptuk őseinktől!
1848. március 15-én, Pesten fiatalok megfogalmaztak maguknak elveket, melyek célkitűzések lettek és ezen elvekből, célkitűzésekből alakult ki a „12 pont”. Forradalmi lázban égett Európa, de azt hiszem, kimondhatom, hogy a
Magyar Forradalom és az azt követő Szabadságharc volt a legmeghatározóbb az egyetemes történelemben.
Harcok voltak a szülőföldünkön, és a magyarság felvette a harcot az elnyomó csapatokkal és küzdött függetlenségéért és a szabadságáért.
Ez az ünnep nekünk Fótiaknak alkalom arra is, hogy megidézzük a történelmünk nagyjait, akik a fóti Somlyón,
Fáy András présházánál tanácskoztak az ország jövőjéről: Kossuth Lajost, Jedlik Ányost, Deák Ferencet, Vörösmarty Mihályt.
Károlyi István hívására Fótról is sokan indultak harcba a szabadságért, és bátran helyt álltak a csatákban. A
magyar szabadságért a Fótiak is meghozták a maguk áldozatát.
Az 1948-49-es forradalom és szabadságharc résztvevői tanúbizonyságot adtak hazaszeretetükről, bátorságukról, önfeláldozásukról és az összefogásról.
Ha itt és most megjelennének az 1848–49-es forradalom és szabadságharc résztvevői, vajon mit
kérdeznének tőlünk, mit mondanának nekünk, ma élő magyaroknak?
Elismerően szólnának? Megdicsérnének bennünket az összefogás terén mutatott példáért?
Reménykedjünk, hogy a fóti családokban máig él elődeink bátorságának és a tetteinek emléke. Az
ősök erejéből merítsünk mi, a mai Magyarországon, a mai Fóton, ahol vívjuk a magunk csatáit,
ahol ugyanúgy aggódunk és küzdünk szeretteinkért és a határon túli magyar testvéreinkért!
Emlékezzünk együtt, bizakodva, reménykedve! Merítsünk erőt abból, hogy ha egykoron bízni tudtunk egymásban, ma is megsegítjük egymást a bajban, számíthatunk, támaszkodhatunk
egymásra határon innen és túl!
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FARSANG ÉS TÓKERESZTELŐ

Kisgyermekkorunkban lelkesedünk a tűzoltóautókért, aztán felnőttként ez átmegy egy racionális, a tevékenységet elismerő tiszteletbe. Szabó Richárd a Fóti
Aqua Tűzoltó Egyesület elnöke azonban nem elégedett meg azzal, hogy támogatja a tűzoltókat, hanem
saját maga is tevékenyen részt vállal a szolgálatban.

ÉBREDEZIK A SIKÁTORI SZENT
MÁRTON TEMPLOMROM –
Molnár Krisztina
NÉMETH KÁLMÁN
PETŐFI SÁNDORRÓL KÉSZÍTETT
DOMBORMŰVEI – Balogh Dávid

Mikortól él Fóton?
– Öt éves korom óta, vagyis 1975-ben költöztünk Fótra.
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tó alegység vezetője voltam. Később már a filmezés során kapcsolatba kerültem az üllői önkéntes tűzoltókkal,
akikkel tizenhét évig dolgoztunk együtt. Aztán 1997-től
tagja voltam a Fóti Polgárőr Egyesületnek, amelynek a
mai napig tiszteletbeli elnöke is vagyok, és már akkor is
azt láttuk, hogy milyen jó lenne, ha lenne egy helyi tűzoltóság. De akkor a polgárőrség nem tudott felvállalni több
feladatot. Mi pedig Benedek Csaba üzlettársammal, aki a
Fóti Aqua Tűzoltó Egyesület alelnöke, mindketten megtapasztaltuk már, hogy milyen az, amikor nálunk van
tűz. Aztán többszöri nekifutásra 2019-re végre minden
lehetőség adott volt és létrehoztuk a Fóti Aqua Önkéntes
Tűzoltó Egyesületet.

Hány fő van a csapatban? Mi kellett ahhoz, hogy tűzoltók lehessenek? Mert az nem úgy van, hogy az ember
egyszer csak gondol egyet, és holnaptól tűzoltó lesz…
– Jelenleg 51-en vagyunk, és mindenkinek komoly képzéseken kellett részt vennie. Amikor valaki ennek nekikezd, el kell végeznie egy 40 órás alapfokú tűzoltótanfolyamot. Ezzel azonban még nem lesz szakember. Minden
egyes eszközre, gépre – láncfűrészre, feszítőre, vágóra,
szivattyúkezelésre, stb. – külön tanfolyamot kell végezni
és vizsgát tenni. A tűzoltórajok úgy vannak összeállítva,
hogy mindenféle képesítéssel rendelkező szakemberek
legyenek bennük. Nálunk emellett a csapat rendelkezik
két mentőssel is, egy mentős szakápolóval és egy mentőtiszttel. Ezzel a mi egységünk például a baleseteknél már
az elsősegélynyújtásban is szerepet tud vállalni.

Család, gyerekek?
– Házas vagyok, két gyermekem van. Mindketten fiúk,
a nagyobbik fiam 21, a kisebbik 14 éves. A feleségem a
házasságkötésünk óta – azaz 33 éve – fóti lakos. Mind a
ketten a saját vállalkozásunkban a PR Film Szerviz Kft.nél dolgozunk. A feleségem a cég gazdasági vezetője, én
pedig az üzlettársaimmal a szakmai részt viszem.

Milyen terveik vannak az egység fejlesztésére?
– A fejlesztéssel kapcsolatban nekünk két megvalósításunk volt, amelyből csak az egyik kapcsolódik Fóthoz,
illetve van egy tervünk, aminek a megvalósítása felé
haladunk. A Fóthoz kapcsolódó megvalósításunknál a
lakosság segítségével gyorsan meg tudtuk vásárolni az
automata újraélesztő berendezést, aminek az átadásakor minden egyes tűzoltónkat kiképezték ennek a berendezésnek a kezelésére. A tervünk pedig az, hogy az
öregecske Volvó szerkocsinkat le tudjuk egy újabbra
cserélni. Ehhez a fóti vállalkozók segítségét kértük és egy
pályázaton is elindultunk, hogy a helyi adottságoknak
megfelelő szerkocsink lehessen. Nem magunk miatt, hanem azért, mert mi ezzel az embereknek segítünk.

Mivel foglalkozik a PR Film Szerviz Kft.?
– Mi filmesek vagyunk, tehát filmes háttérszolgáltatással foglalkozunk. A filmes produkciókat szolgáljuk ki
egyebek mellett árammal, vízzel, sátrakkal, színésztartózkodókkal, étkezéssel és hatósági engedélyekkel. Tehát
minden olyan filmkészítéshez nélkülözhetetlen háttérdologgal, amelyek nélkül nem lehetne filmet csinálni.
Mondhatjuk úgy is, hogy vannak a művészek, és vagyunk
mi, akik a háttérben megteremtjük a lehetőségét annak,
hogy egy-egy film elkészülhessen.
Hogyan jött az ötlet, hogy önkéntes tűzoltóegyesületet hozzon létre?
– A kezdet már nagyon régen volt, amikor a Duna Cipőgyárban dolgoztam, még a rendszerváltás előtt. A
napi munkám mellett a vállalaton belül az egyik tűzol-
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A városért dolgozunk

| beszélgetés Szabó Ildikóval az ESZEI igazgatójával
Amikor az Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézmény munkája kerül szóba, sokan talán azt sem
tudják, hogy az ESZEI-nek köszönhetjük védőnőink
gondosságát, a házi idősgondozásban tevékenykedők
segítségét, a szociális területen dolgozók áldozatkész
munkáját és a rászorultak esetében a város támogatásának köszönhetően az egyszeri meleg ételt. A város életében nélkülözhetetlen a munkájuk. Az ESZEI
2021-es évéről és az idei tervekről az Intézmény vezetőjével, Szabó Ildikóval beszélgettünk.

Milyen volt az ESZEI tavalyi éve?
– Ha röviden akarok válaszolni, akkor azt mondom,
nehéz volt. Volt egy váltás 2020 év végén, ezt követően
lettem az intézmény vezetője. A tavalyi év egyfajta összecsiszolódás volt, amikor a kollégákkal kölcsönösen megismertük egymást. Ez mindenféleképpen nehéz helyzet.
Ugyanakkor azt mondhatom, hogy egy nagyon jó és ös�szetartó csapatot ismertem meg, akik nagy szívvel és lélekkel végzik ezt a nehéz munkát.

Szabó Ildikó az ESZEI igazgatója

Melyik a legnehezebb terület?
– Talán a szociális, ahol koncentráltan csapódnak le a
gondok-bajok. A mi ellátottjaink biztos, hogy valamilyen
problémával küzdenek. Az idősek a betegséggel, a magánnyal, a mozgáskoordinációs nehézségekkel, esetenként a szegénységgel. Aztán ott van a családsegítő, ahol a
problémás családokkal és gyerekekkel foglalkoznak.

mek beemelésével igyekszünk a családdal közösen megoldást találni. Intézményünknél biztosítani tudunk családterápiát, illetve pszichológiai tanácsadást is, amelyek
nem általánosak minden családsegítő szolgálatnál. Ez a
két plusz szolgáltatás akkor tud segíteni, amikor a család
működésében olyan jellegű probléma van, amit a család
nem tud kezelni és megoldani.

Hány családot látnak el például a Családsegítő Szolgálatnál?
– A jelzőrendszeri tagok jelzése alapján 2021-ben 796 jelzés érkezett hozzánk. Ebben minden benne van a védőnőktől az iskolákon át az önkormányzat jelzéseiig. Ezeket
valamilyen formában mind kezelni kellett. Volt, ahol egy
beszélgetés, egyszeri segítségnyújtás elég volt a helyzet
kezelésére. A családsegítő ugyanakkor 456 olyan gyermekkel foglalkozik folyamatosan, akik valamilyen okból
veszélyeztetettek. Ezen gyerekek harmada anyagi, megélhetési, lakhatási problémák miatt került a látóterünkbe.

Az imént azokat a gyerekeket említette, akikkel a szakembereik foglalkoznak. Ez mit takar?
– Nagy hangsúlyt fektetünk a gyerekek beilleszkedési
és tanulási problémáinak a megoldására. Szintén plusz
szolgáltatás a Családsegítő Szolgálatunk részéről a gyerekek a készségfejlesztése. Van egy pedagógus kolléganőnk,
aki elsősorban a készségfejlesztéssel foglalkozik. Ő a tanulásban elmaradt gyerekeket segíti abban, hogy utolérjék a társaikat.
Térjünk át egy kicsit a kisebbekről az idősebbekre.
– Az idősgondozásban négy szociális alapszolgáltatásunk van: a szociális étkeztetés, a házi segítségnyújtás, a
jelző rendszeres házi segítségnyújtás és az idősek nappali ellátása. Amit talán a legkevésbé ismernek, az a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást. Ez arról szól, hogy a
rendszerünkben lévő idős ember egy jelzőkészüléket kap,

Ez komoly munkát jelent. Hogyan dolgozik a Családsegítő Szolgálat?
– Elsőként a családsegítők próbálják a problémás helyzeteket akár segítségnyújtással, akár információadással
kezelni. Nehezebben megoldható problémák esetében
hosszabb távú családgondozással, egyéb szolgáltatási ele-
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elem: bibliaóra a tiszteletes úrral, séta a városban, de eltűntek azok a közösségi élmények, amelyek azt gondolom, hogy az időseknek olyan pluszt adtak, amiért ide
akartak jönni. Kellett valamilyen program, cél, motiváció,
amiért érdemes minden nap idejönniük. Az egyik ilyen
volt tavaly októberben az idősek napja. Először ódzkodtak egy kicsit a zenés-táncos rendezvénytől, ám végül egy
olyan ebédes, zenés buli kerekedett, hogy csak úgy ropták a táncot, és a polgármester urat, aki köszönteni jött
az időseket, pillanatok alatt táncba vitték. A mai napig ott
van az öröm a szemükben, amikor ezt emlegetik. Ezt követően úgy döntöttünk, hogy ezt sűrűbbé kell tenni!

A nappali ellátásba egy kis römi is belefér

Ez idáig rendben van, de hogyan?
– Sokat törtük a fejünket, és arra jutottunk, hogy valamilyen elfoglaltságot kell az időseink számára kitalálnunk.
Olyanokat, amelyekre az idősek azt mondják, igen, eljövünk, mert ez minket érdekel. És ez bevált. Ma már az
időseink csoportosan készítik a díszítéseket. Látszik, jó
nekik úgy bejönni ide, hogy a saját kezük munkáját látják viszont, amivel ők maguk tették otthonossá saját maguknak ezt a helyet. Tervezzük azt is, hogy az időseink
munkáit bemutatjuk. Egyelőre itt a Hargita utcában, de
később akár a Vörösmarty Művelődési Házban is lehetne
kiállítást rendezni a munkáikból.

és ha bármilyen veszélyes helyzet adódik – rosszullét,
elesett otthon, betörtek hozzá, tűz keletkezett – a jelző
a megnyomásával jelet küld az SOS központba. A kollégák pedig – hétvégén a Fóti Polgárőr Egyesület segítségével - azonnal a helyszínre sietnek. A lényeg, hogy az
SOS központ mindig a történésnek megfelelő segítséget
küld, ha tűz van, akkor a tűzoltókat, ha betörtek, akkor a
rendőrséget, ha nagyobb a baj, akkor a mentőket, ha mi
is meg tudjuk oldani, akkor a házi beteggondozó kollégánkat. Valójában ez egy állandó készenléti szolgáltatás.
Aztán van a házi segítségnyújtás, ez a tényleges fizikai és
mentális segítségnyújtás része a munkánknak, amikor
meghatározott időpontokban, az ellátott gondozási igénye szerint kimegyünk és segítünk a rászorulóknak.

Milyen terveik vannak 2022-re?
– A kiállítás mellett szeretnénk még mozgalmasabbá,
színesebbé tenni a foglalkozásainkat. Kirándulások a városon belül és a városon kívül egyaránt. Igyekszünk kihasználni az összes működő ingyenes, vagy megfizethető
költséggel elérhető kiállítást, múzeumlátogatást, vagy kirándulást. A kollégáimat is arra buzdítom, nézzük meg,
keressük meg a lehetőségeket, aztán a többit majd hozzátesszük. Rengeteget segít nekünk a Fóti Polgárőrség,
amiért örök hálával tartozunk. Szakmai oldalról pedig
meg kell találnunk azokat, akik még nem fordultak hozzánk, de rá szorulnának a segítségre. A weboldalunkat is
ezért fejlesztjük és ezért alakítjuk még inkább felhasználó, mondhatni idősbaráttá. A munkatársaimmal kapcsolatban is vannak terveim, amelyeknek a lényege, hogy a
mindennapi szívvel-lélekkel végzett munka után kicsit
felszabadultabban kezdjék a következő hetet. Nem kell
nagy dologra gondolni, de fontos, hogy mindenki csapattagnak érezze magát, hogy mindenki tisztában legyen
azzal, hogy fontos fogaskerék a gépezetben. A legközelebbi tervünk például egy csapat építő. Március végén az
intézmény teljes dolgozói kollektívájával a Hargita utca
kertjének rendezését tervezzük, egy kis bográcsozással
egybekötve. Ezzel egymáshoz is közelebb kerülünk, feltöltődünk a következő napokra, hetekre és talán az intézményt is kicsit mindenki jobban a magáénak érzi majd.

A szociális étkeztetés mit takar?
– A szociális étkeztetést leegyszerűsítve azok vehetik
igénybe, akik számára nem biztosított a napi egyszeri
meleg étkezés. Fóton a tavalyi évben 14.144 adag ételt osztottunk ki a szociális étkeztetés keretében. Ez munkanapokat tekintve átlagosan 57 adag ételt jelentett. Azt tudni
kell, hogy a szociális étkeztetés és a házi segítségnyújtás
térítésköteles szolgáltatás, de a jövedelmi viszonyok figyelembevételével akár ingyenes is lehet. Bármilyen jogosultság alapján is kapja az illető az ételt, lényegesen
alacsonyabb áron jut hozzá, mintha menüre befizetne.
Nagyon fontos, hogy megtaláljuk azokat az embereket,
akiknek szüksége van a segítségre, mert leginkább az
idősebb generáció érintett, akik nem fognak maguktól
jelentkezni.
Egy területünk maradt még, a nappali ellátás.
– Ez egy nagyon fontos, és örömteli eleme a munkánknak. A COVID főleg 2020-ban nagyon feje tetejére állította az idősek nappali ellátását. Amikor újra indult, a
félelem miatt eleinte úgymond átmentünk megőrzőbe.
Bejöttek, kicsit beszélgettek, ebédeltek és hazamentek.
Megmaradt persze néhány megszokott és rendszeres
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„Számunkra elsődleges a magyar
emberek biztonsága”

| Tuzson Bence: A lehető legnagyobb humanitárius segítséget meg kell adnunk a menekülő embereknek, a kárpátaljai magyaroknak, de a háborúból ki kell maradnunk
Adománygyűjtést szervezett Tuzson Bence, térségünk országgyűlési képviselője a választókerületünkben a háború miatt bajba jutottak megsegítésére. Településvezetőkkel, helyi vállalkozókkal
egyeztetett, a körzetünk minden pontján szervezett
keretek között gyűlnek az adományok, felajánlások.
Páratlan ez az összefogás, példa értékű, ahogyan a
körzetünk segít – hangsúlyozta Tuzson Bence, aki
hozzátette még azt is: Pakolunk, gyűjtünk, jelen vagyunk az adományozó helyszíneken. Mint mondta,
ahhoz, hogy hosszú távon is meg tudjuk őrizni azokat az európai szinten is kiemelkedő eredményeinket, amelyeket tavaly a repülőstarttal újraindult
gazdaságunk ért el, Magyarországnak mindenképp
ki kell maradnia a szomszédságunkban folyó háborúból. A képviselő hangsúlyozta azt is, hogy a jelenlegi feszült geopolitikai helyzetben megfontolt
döntésekre, higgadtságra és stratégiai nyugalomra
van szükségünk. Az Ukrajna felől érkező menekültek befogadásáról Tuzson Bence azt mondta, hogy
aki a szomszédos országból jön, biztos lehet abban,
hogy Magyarországon barátok fogadják.

Háború tört ki a közvetlen szomszédságunkban,
Ukrajnában, ahonnan özönlenek a menekültek Magyarországra. Ebben a szituációban hogyan látja
Magyarország szerepét és helyzetét?
– Az első és legfontosabb, hogy megőrizzük a nyugalmunkat és a higgadtságunkat, mert csak így tudunk jó
döntéseket hozni. Különösen fontos, hogy akkor is képesek legyünk erre, amikor vannak olyanok, akik kapkodó, nem átgondolt döntésekre akarnak bennünket
kényszeríteni. Magyarországnak mindenképp ki kell
maradnia ebből a háborúból, nekünk most stratégiai nyugalomra van szükségünk. Nagyon fontos, hogy
egy olyan országként, amely közel van a háborús térséghez, óvakodjunk minden olyan döntéstől, amely
veszélybe sodorhatja hazánkat. Éppen ezért elfogadhatatlan, hogy küldjünk magyar katonákat Ukrajnába,
a háborús övezetbe. Sem katonákat, sem fegyvereket
nem küldünk a szomszédos országba, aki ilyet követel,
az emberéleteket veszélyeztet. Meggyőződésem, hogy
aki politikával foglalkozik, országgyűlési képviselőként
vagy a kormány tagjaként, annak elsődlegesen minden-

Tuzson Bence választókerületünk országgyűlési képviselője

képp a magyar érdeket kell szem előtt tartania. Aki ilyen
rendkívüli helyzetben is külföldi érdekeket szolgál, az a
magyar emberek biztonságát teszi kockára.

Az Ukrajna felől érkező menekültek ellátását meg
tudják oldani a humanitárius szervezeteink?
– A humanitárius szervezeteket is támogatjuk tevékenységükben, amihez minden elképzelhető támogatást megadunk. Mindent megteszünk a hozzánk
érkező, menekülő emberekért a humanitárius- és segélyszervezetekkel, a határ menti települések helyi önkormányzataival együttműködésben. Aki a szomszédos
országból jön, biztos lehet abban, hogy Magyarországon barátok fogadják. Ellátjuk őket, szállást adunk nekik, gondoskodunk a gyerekekről. A szomszédságunkban háború van, mindenkin segítünk, aki hozzánk jön,
de ebben a helyzetben is Magyarország és a magyar
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emberek érdekei a legfontosabbak. Minden órában azzal foglalkozunk, hogy milyen döntés az, ami a leginkább szolgálja a magyar érdekeket.

Habár térségünk nincs a határövezetben, nekünk is
vannak testvérvárosi és személyes kapcsolataink is
a kárpátaljai magyarsággal. Ilyen tekintetben mit
tehetünk?
– Fót testvérvárosi kapcsolatot ápolt az Ukrajnában
lévő Bátyú nagyközséggel, így tehát az önkormányzat
közreműködésével egyeztettünk a helyiekkel arról,
hogy mire van szükségük, náluk most milyen a helyzet.
Felmérjük, hogy miben tudunk segíteni, és ha szükséges, megszervezzük, hogy a segítség valóban el is jusson
hozzájuk. A mi dolgunk helyi és egyéni szinten is az,
hogy humanitárius segítséget nyújtsunk úgy, ahogy a
rászorulóknak az a lehető legjobb és a leghatékonyabb.
A közeli Göd testvértelepülése a kárpátaljai Makkosjánosi, személyesen egyeztettem telefonon Egressy Miklós helyi görögkatolikus atyával, aki beszámolt az ottani helyzetről és arról, hogy nemcsak a menekülteknek,
hanem az otthonukban maradóknak is nagy szükségük
van a segítségre. Jelenleg ez pénzadomány formájában
juthat el hozzájuk a határon kialakult helyzet miatt,
de a gyűjtést számukra is megszerveztük. A választókerületünkben adománygyűjtést kezdeményeztem és
szervezzük a háború miatt bajba jutottak megsegítését.
Településvezetőkkel, helyi vállalkozókkal egyeztettem,
körzetünk minden településén szervezett keretek között gyűlnek az adományok, felajánlások. Páratlan ez
az összefogás, példaértékű, ahogyan a körzetünk segít. Pakolunk, gyűjtünk, jelen vagyunk az adományozó

A Bíborba, bársonyba, gyöngyös koszorúba című könyvbemutatón részt vett választókerületünk országgyűlési képviselője

helyszíneken. Fóton az önkormányzattal együttműködésben, a Művelődési Házban, a Vörösmarty Mihály tér
3-ban várjuk az adományokat minden nap 9 és 17 óra
között. Jelenleg leginkább konzervekre, ásványvízre,
csomagolt pékárura, csokoládéra, vécépapírra, tisztálkodási szerekre, arcmaszkokra, recept nélkül kapható
gyógyszerekre, pelenkára, takaróra, plédekre, hálózsákokra van szükségük a rászorulóknak.

Többször hangsúlyozta, hogy a válsághelyzetben
elsődlegesek hazánk és a magyar emberek érdekei.
Ezeket a jelen körülmények között mennyire tudjuk
megvédeni?
– Nagyon erős februárt tudhatunk magunk mögött: a
múlt hónapban visszakapták a gyermeket nevelő családok a tavaly befizetett személyijövedelem-adójukat az
átlagbér szintjéig, és folyósítottuk a tizenharmadik havi
nyugdíjat is, az érintettek most kapták meg a megemelt
minimálbért és a szakmunkás minimálbért, valamint
az első szja-mentes bérüket a huszonöt évnél fiatalabbak, és ugyanakkor életbe lépett az élelmiszer árstop is.
Mindezek rendre olyan intézkedések, amelyeket a magyar gazdaság erősödése tett lehetővé. Így pedig olyan
dolgok válnak ma már kézzelfoghatóvá mindnyájunk
számára, amelyekért a magyar emberek és a magyar
vállalatok sokat dolgoztak. Annak érdekében is, hogy
ezeket az eredményeinket, hosszú távon is meg tudjuk
őrizni, Magyarországnak mindenképp ki kell maradnia a szomszédságunkban folyó háborúból. Megfontolt
döntésekre, higgadtságra és stratégiai nyugalomra van
most szükségünk.

Tuzson Bence a több mint 100 éves Baptista Imaházban
Kiss Illés Zoltán baptista lelkipásztor gyülekezeti
beiktatásán is jelen volt
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Fót Város Pályázatai
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
a helyi civil szervezetek, egyházak és magánszemélyek környezetvédelmi tevékenységének
önkormányzati támogatására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
a helyi civil szervezetek, egyházak és magán
személyek sporttevékenységének önkormányzati
támogatására

Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a települési környezet védelméről szóló 43/2016. (X.27.) önkormányzati
rendelet, valamint az államháztartáson kívülre folyósított pénzügyi támogatásokról és államháztartáson kívüli forrás átvételéről szóló 7/2022. (II.25.) önkormányzati rendeletében foglaltak
alapján a Környezetvédelmi Alap keretében pályázatot hirdet.

Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartáson kívülre folyósított pénzügyi támogatásokról és államháztartáson kívüli forrás átvételéről szóló 7/2022. (II.25.) önkormányzati rendeletében foglaltak alapján a Sport Pályázati
Alap keretében pályázatot hirdet.
1. A pályázat kiírója:
Fót Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi,
Jogi- és Gazdasági Bizottsága (PJGB)

1. A pályázat kiírója:
Fót Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi,
Jogi- és Gazdasági Bizottsága (PJGB)
2. A pályázat célja, pályázók köre:
A helyi civil szervezetek, egyházak és magánszemélyek támogatása a települési környezet védelméről szóló 43/2016.
(X.27.) önkormányzati rendelet 23. § (7) bekezdésében meghatározott környezetvédelmi célok megvalósításának anyagi
ösztönzésével.

2. A pályázat célja, pályázók köre:
A pályázat célja helyi civil szervezetek, egyházak és magánszemélyek sport-tevékenységének, ezen keresztül a város
sportéletének támogatása, rendezvények, programok szervezésének, valamint kimagasló egyéni vagy csapateredmények
elérésének anyagi ösztönzésével.

A pályázatban részt vevők köre (a továbbiakban: pályázó):
– legalább 2 éve fóti székhelyű egyesületek, alapítványok,
egyházi szervezetek,
– legalább 2 éve fóti állandó lakóhellyel vagy bejelentett tartózkodási hellyel rendelkező természetes személyek.

A pályázatban részt vevők köre (a továbbiakban: pályázók):
– legalább 2 éve fóti székhelyű egyesületek, alapítványok, egyházi szervezetek,
– legalább 2 éve fóti állandó lakóhellyel vagy bejelentett tartózkodási hellyel rendelkező természetes személyek.

További információk: www.fot.hu

További információk: www.fot.hu

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
a helyi civil szervezetek, egyházak és magán
személyek kulturális tevékenységének
önkormányzati támogatására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Sipos Pál Ösztöndíj-támogatásra
Fót Város Önkormányzata az államháztartáson kívülre folyósított pénzügyi támogatásokról és államháztartáson kívüli forrás átvételéről szóló 7/2022. (II.25.) önkormányzati rendelete
alapján Sipos Pál Ösztöndíj-támogatási pályázatot hirdet a
2022. évre vonatkozóan.

Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartáson kívülre folyósított pénzügyi támogatásokról és
államháztartáson kívüli forrás átvételéről szóló 7/2022. (II.25.)
önkormányzati rendeletében foglaltak alapján a Kulturális és
Közművelődési Pályázati Alap keretében pályázatot hirdet.

1. A pályázat kiírója:
Fót Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi,
Jogi- és Gazdasági Bizottsága

1. A pályázat kiírója:
Fót Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi,
Jogi- és Gazdasági Bizottsága (PJGB)

2. A pályázat célja, pályázók köre:
Fót Város Önkormányzata elismeri és megbecsüli a város kiemelkedően tehetséges fiataljait, ezért a tanulók településhez
kötődésének erősítése és a település szellemi értékeinek gyarapítása céljából ösztöndíj-támogatási rendszert hozott létre,
Sipos Pál Ösztöndíj-támogatás elnevezéssel.

2. A pályázati eljárás célja:
A pályázat célja helyi civil szervezetek, egyházak és magánszemélyek kulturális, közművelődési tevékenységének, ezen
keresztül a város szellemi és kulturális életének, az itt lakók
művelődésének támogatása, rendezvények, programok szervezésének, valamint kimagasló egyéni vagy csoportos teljesítmények elérésének anyagi ösztönzésével.

A pályázatban részt vevők köre (a továbbiakban: pályázók):
– legalább 2 éve fóti székhelyű egyesületek, alapítványok, egyházi szervezetek,
legalább 2 éve fóti állandó lakóhellyel vagy bejelentett tartózkodási hellyel rendelkező természetes személyek.

Az Önkormányzat – a pályázat névadójához méltóan – támogatásával kívánja biztosítani a jövő nemzedék tehetséges fiataljait
tehetségük kibontakozásában, és segíteni a tehetség felismerését, hogy ösztönözze a fiatalokat a kreativitásra.
A pályázatra azok a Fót területén – a pályázat benyújtásakor
– legalább két éve lakcímmel (lakó-, vagy tartózkodási hely)
rendelkező általános iskolai tanulmányokat folytató felső tagozatos tanulók, vagy középiskolás tanulók jelentkezhetnek, akik
két, lezárt tanulmányi félévben legalább 4,5 tanulmányi átlagot
értek el, vagy a pályázat benyújtását megelőző lezárt tanulmányi félévben irodalom, zeneművészet, képző- és iparművészet,
természet- és társadalomtudomány, sport, előadó művészet
terén kiemelkedő teljesítményt nyújtott, vagy eredményt ért el.

További információk: www.fot.hu

További információk: www.fot.hu

A pályázat kiírója: Fót Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bizottsága (PJGB)
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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
• elektronikus úton a kitöltött adatlapot csatolmányként
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!
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal

Zöldhulladék gyűjtése
A Közszolgáltató díjmentesen biztosítja a Lakosság részére a zöldhulladék gyűjtésre szolgáló zsákok gyűjtési
alkalom szerinti éves mennyiségét.
A zöld zsákok átvételének időpontjai:
2022. március 25. péntek, 12:00–18:00 időintervallumban
2022. március 26. szombat, 8:00–16:00 időintervallumban
2022. március 27. vasárnap, 8:00–12:00 időintervallumban
A zsákok átvételére az alábbi helyszíneken lesz lehetőség:
1. Kisalagi Fiókkönyvtár, Béke utca 35.
2. 100-as ABC, Vörösmarty tér
3. Buszforduló Óvoda parkoló, Szent László u. – Bölcsőde u. kereszteződés
4. Önkormányzati Vendégház, (Fáy A. Általános Iskola melletti épület) Lovas utca 1.
A zsákok átvételekor szükséges bemutatni a személyi igazolványt, lakcímkártyát és a hulladékgazdálkodási számlát!
Köszönjük!
DTkH Nonprofit Kft.

12

i
t
ó
F
k
o
m
a
r
g
o
Pr

MÁRCIUS

2022. MÁRCIUS-ÁPRILIS-MÁJUS

03.08. Városi Nőnap a Vörösmarty Művelődési Házban
03.12. 15.00-18.00 Bolhapiac a Somlyó-tónál
03.14. Fáklyás felvonulás és megemlékezés
helyszín: Kastélykert-Óvodakert-Református temető
03.15. Március 15. ünnepség - városi kitüntetések átadása a Vörösmarty
Művelődési Házban
03.19. Fót Gyöngyszemei - Értékek napja - Ismerős Arcok koncert
03.20. Romtemplom szemétgyűjtő-verseny
03.21. Műfüves pálya ünnepélyes átadása
03.27. Nagytakarítás a Somlyón -civil szervezés

ÁPRILIS

04.02. Magna Cum Laude koncert a Sportpályánál (Malom u.)
04.08-04.09 - HUSZÁRNAP és Fogathajtó-verseny
04.18. Húsvétolás az Óvodakertben
04.23 Fóti Futófeszt

MÁJUS

05.01. MAJÁLIS a Somlyó-tónál
Impulzus Bringatúra (időpont később)
05.14 Bolhapiac a Somlyó-tónál
05.29. Városi gyereknap

hírek
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Új műszaki eszközöket és fejlesztő játékokat kapott
a Fóti Gondviselés Óvoda a HelloParks jóvoltából
A Fóton beruházó HelloParks ipari és logisztikai ingatlanfejlesztő cég az ünnepek alkalmából új műszaki
eszközökkel – gőzállomással, mosógéppel, szárítógéppel, porszívóval és projektorral –, valamint gyermekeknek szánt fejlesztőjátékok vásárlásával támogatta a Fóti
Gondviselés Óvodát, több mint 1.000.000 Ft összegben.
A Futureal-csoporthoz tartozó HelloParks tavaly szeptemberben kezdte meg az ország egyik legnagyobb ipari
ás logisztikai megaparkjának építését Fóton, az autópálya mellett. Jelenleg az első újgenerációs, környezetbarát és energiahatékony raktárcsarnok fejlesztése zajlik,
mely a tervek szerint 2022 első negyedévében készül el,
a bérlők pedig – elsősorban e-kereskedelmi, csomaglogisztikai és futárcéggel, valamint kimondottan egyetlen
gyártó vállalat kiszolgálását végző logisztikai társaságokkal folynak a tárgyalások – előreláthatólag 2022 első
negyedévében kezdenek beköltözni. A területen további 7, egyenként 24-46.000 négyzetméteres, a BREEAM
fenntarthatósági szabvány egyik legmagasabb fokozatát
célzó létesítmény fejlesztését tervezik, melyekkel összesen közel 2.000 új munkahely jön majd létre. Hazánkban elsőként az ipari ingatlan kategóriában a HelloParks
Maglód első üteme már meg is kapta az Excellent szintű minősítést a tervezési szakaszra, és folyamatban van
az elkészült épület minősítése is. A BREEAM Excellent

Nemzeti Ovi-Sport
Program Fóton
A Nemzeti Ovi-Sport Program
keretein belüli támogatással 4
gyerekekre méretezett műfüves sportpálya készült óvodáinkban. A Program során 2-2
sportpálya épült az Apponyi
Franciska Óvodában és a Fóti
Boglárka Óvoda és Bölcsődében illetve tagóvodáikban.

szint elérése azt jelenti, hogy a beruházás nemcsak műszaki tartalomban, hanem annak ergonómiai kialakításában, környezetre való hatásainak csökkentésében,
energetikájában, üzemeltetésében és a teljes beruházási
folyamatra vonatkozó menedzselés során is rendkívül
magas fenntarthatósági követelményeknek felel meg.
A raktárcsarnokok mellett kikapcsolódást segítő szabadidős- és közösségi szolgáltatások is megtalálhatóak
lesznek a cég által a park területére tervezett ParkCenterben, melyek nem csak a park bérlői, de a fóti lakosok számára is elérhetőek leszenek. A HelloParks egy
újgenerációs, innovatív ipari ingatlanfejlesztő cég, mely
elkötelezett a fenntartható jövő iránt, ennek megfelelően épületeit környezetbarát anyagokkal, valamint okos
technológiákkal valósítja meg. Fontos a cég számára az
értékteremtés és a fenntartható fejlődés, ezért örömmel
járulnak hozzá a Fót városi mikroközösségek terveinek
és céljainak megvalósításához.

A Városi könyvtár hírei és felhívása

MAGYAR
KÖLTÉSZET NAPJA

"Költők egymás között"

A Pódium Színház
előadása

Előadók:
Pallós Tibor, Szabó Arnold, Habány Tamás

A megszemélyesített költők:
Ady Endre, Radnóti Miklós, József Attila,
Karinthy Frigyes, Örkény István
Összeállította és rendezte: Habány Tamás

Kisalagi Fiókkönyvtár
2151 Fót, Béke utca 35.

2022. április 8. péntek 18 óra
A részvétel díjtalan!
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1.

2022. április 1-30-ig a Központi könyvtár leltár
miatt ZÁRVA! A Kisalagi Fiókkönyvtár a leltár
alatt is látogatható, külön beiratkozási díj nélkül.

2.
3.
4.

2022. április 8. Magyar Költészet Napja a
Kisalagi Fiókkönyvtárban.

2022.március 1-31-ig a Központi Könyvtárban Mackókiállítás.

Tisztelt Lakosság! Kedves Könyvtárhasználók!
Szeretnénk tudni, hogy könyvtárunk szolgáltatásai mennyiben felelnek meg az Önök igényeinek, ezért kérjük, segítse munkánkat kérdőívünk
kitöltésével! A kérdőívek elérhetők könyvtárunk
honlapján: www.fotikonyvtar.hu valamint könyvtárunk Facebook-oldalán. A kérdőív kitöltése néhány
percet vesz igénybe. Számítunk véleményére, alakítsuk együtt a Fót Városi Könyvtárat! A válaszadás önkéntes és anonim, támogató közreműködését előre
is köszönjük. A fóti városi könyvtár munkatársai.

Meghívó
„Cum Deo pro Patria et Libertate" –
„Istennel a hazáért és a szabadságért"

KÁROLYI HUSZÁROK ÜNNEPE
I. FÓTI FOGATHAJTÓ VERSENY
2022. április 8. (péntek) 8.30 Óvodakert
A Tavaszi Emlékhadjárat huszárainak érkezése
Koszorúzás gróf Károlyi István szobránál és a Károlyi kastélynál
2022. április 9. (szombat) Fogathajtó-verseny (C és D kat.)
Kisalagon, a Balassa Bálint utca mellett
Regisztráció

07.00

Pályabejárás

08.00

Akadályhajtás 1. forduló

10.00

Akadályhajtás 2. forduló

13.00

Vadászhajtás

16.30

Ünnepélyes eredményhirdetés

17.30

14 órától huszár programok - zenét szolgáltat a Keleti szél Zenekar
Károlyi huszárok bemutatója, huszárpróba-avatás, kishuszár toborzás, gyerekcsata
kézműves foglakozások, csákó készítés, lovaglás, állatsimogatás, kürtös kalács, büfé.

hírek
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Nézzünk más szemmel Fótra
A Fóti Közszolgáltató Kft. által szervezett Első Fóti
Civil Fórum nyitó alkalmán megtörtént a kapcsolatfelvétel a városban lévő civil szervezetek és a város
között. A szintén az FKN Kft. által szervezett második
találkozón pedig egy közösségi mediáció során a civilek javaslatait és ötleteit vették végig, a Nézzünk más
szemmel Fótra mottó alapján.
A mediátor szerepét ezúttal is Berendi Carmel, a civil közösségalapítás szakértője vállalta magára, Bérciné Berke
Szilvia önkormányzati képviselő az önkormányzat és a
szervezők, míg Lévai Sándorné a Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bizottság elnöke ezúttal civil szervezetet képviselve volt jelen a Fórumon.
A felvezetésben elhangzott, hogy a civilek és a város közötti együtt gondolkodás egy hosszú távú fejlesztési terv
alapja lehet. A célok eléréséhez az első lépcső az, hogy a
civilek és a város együttesen meghatározzák, milyennek
szeretnék látni Fótot a jövőben. Amint azt Berendi Carmel kifejtette, a második találkozó célja már az volt, hogy
feltárják milyen adottságokkal rendelkezik a város és milyen fejlődési lehetőségek állnak Fót előtt. Ugyanakkor a

közösségileg negatív hatásokat – alvó város, a betelepülők inaktivitása, fiatalok közösségformálása, stb. – is elemezték, amelyekre megoldásokat kell találnia a városnak.

Kiscsoportokban remek elgondolások

Az együtt gondolkodás hatékonyságának érdekében a
civilek kis csoportokban folytatták a munkát. Minden
csoport ugyanarra a három kérdésre kereste a célokhoz
leginkább közelebb vivő ötleteket. Az időkeret lejártát követően a csoportok a kérdéseket sorba véve egyenként ismertették az elképzeléseiket, amelyek rögzítésre kerültek.
Az ötletek közül számos azonnal megbeszélést és előre
vivő vitát generált. A Fóti Séta, amely a város nevezetességeit tartalmazó kiadvány lehetne. Az appokhoz köthető kutató játék szintén Fót értékeit mutathatná be szórakoztató formában, olyan módon, amely sok városban
már fiatalok és idősebbek kedvelt kulturális szórakozása.
Közösségi ház létrehozása, ifjúsági közösségi terek kialakítása, és az állatbarát kávézó ötlete kivétel nélkül olyan
elképzelések, amellyel már konkrét terv formájában biztosan találkozni fogunk a jövőben.

Elkezdődött a városi nagytakarítás
A program első állomásaként a Fóti Lovas Hagyományéltető Kulturális
Egyesület a Fóti Kézműves Sörfőzde támogatásával és a Fóti Közszolgáltató Kft. együttműködésével nagyszabású szemétszedési akciót szervez 2022. március 27-én a Fóti Somlyón. Egyesületünk elkötelezett lakóhelyünk értékeinek és természeti kincseinek óvásában, megőrzésében.
A mögöttünk álló két pandémiás év a korábbinál sokkal több kirándulót
vonzott a páratlan adottságú Fóti Somlyóra. A kirándulók megnövekedett
hada azonban terhelte a környezetet, így az erdő és az odavezető utak is
meglehetősen szennyezetteké váltak. Március végén várjuk a családokat,
a természetért hozzánk hasonlóan elkötelezett embereket, városunk vezetőit, vagyis mindenkit. Hogy mekkora területet tudunk megtisztítani, az
függ majd a megjelentek számától és munkabírásától is. Ám a Somlyó
kirándulóútjait, a Présház mögötti részt, a régi lőterek környékét bizonyosan sorra vesszük. Az eseményt a Fóti Lovas Hagyományéltető Kulturális
Egyesület szervezi, de a Fóti Közszolgáltató Kft. a Város Takarítási Program keretei között segíti az akciót, zsákokkal kesztyűkkel és a begyűjtött
hulladékok elszállításával.

hírek
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Mérföldkő a magyar idősgondozásban a Gondosóra
A Kormány elkötelezett abban, hogy a családi közösségeket megerősítse azzal, hogy az idős hozzátartozók biztonságérzetét növeli. A magyar családokban az idős emberek lehetőség szerint saját otthonukban szeretnének
élni, ehhez pedig olyan segítséget szeretnének igénybe venni, amely
biztonságérzetüket növeli, közösségi kötődéseiket megerősíti.
Ezért indítja el a Kormány a Gondosóra programot, mely a digitális idősgondozás mérföldköve. A következő négy évben egy olyan
ingyenes jelzőeszközre és a hozzátartozó 0-24 órában elérhető diszpécserközpontra alapuló szolgáltatás épül ki, amelyet minden 65
éven felüli magyar állampolgár alanyi jogon igényelhet, és használhat
ingyenesen. Ezzel a kezdeményezéssel csaknem 1,5 millió idős honfitársunk életébe hozunk biztonságot.
A Gondosóra a családközpontú idősgondozás kulcsa, hiszen a Kormány célja, hogy az idős emberek lehetőleg a családjukkal, hozzátartozóik közelében élhessenek. A most induló digitális fejlesztéssel
minden 65 éven felüli ember nagyobb biztonságban érezheti magát.
A jelzőeszköz egy nyakban, vagy karon hordható készülék, amely
egyetlen gombnyomással jelez egy 24 órában működő diszpécserszolgálatnak.
Ahhoz, hogy valaki ezt a szolgáltatást elérje, a www.gondosora.hu
weboldalon kell regisztrálnia.

Anyakönyvi hírek
Születtek:
12.26. Leszkovszki László
01.12. Lőrincz Lídia
01.29. Urbán Nadin
02.01. Kempf Roxána Zoé
02.02. Mészáros Dávid Ákos
02.07. Vojtek Nadin
02.09. Molnár Benett
02.10. Viola Boglárka
02.13. Balló András
02.24. Szávó Diána

Házasságot kötöttek:
02.04. dr. Dobson László Imre –
Kálmán Zsófia Etelka
02.11 Major Róbert –
Varga Nikoletta
02.26. Drevenka Dávid Imre –
Garaguly Fruzsina Eszter

Temetkezési
szolgáltatás
A Fóti Közszolgáltató Kft. továbbra is várja
a Malom utca 1. szám alatt a temetkezési szolgáltatást
igénybe venni szándékozó lakosokat.
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Elhunytak:
A. Tóth János
Berényi Istvánné
sz.: Takács Erzsébet
Csománé Markolt Ildikó
Guba János Tamás
Lovász István
Molnár János
Nógrádi János
Szalai György András
Varga Antalné
sz.:Ballók Erzsébet

88 év
84 év
59 év
74 év
78 év
58 év
53 év
77 év
90 év

kert –
ész kaland
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A gyerekkor íze a saját kertből?
Új, állandó rovattal jelentkezünk, ahol témáink havonta változnak, de a lényeg nem: legyen környezetünk, kertünk nem csak szép, de hasznos, minél zöldebb, virágosabb, állatbarát. Házunk tája nem csak a
saját életminőségünkre van hatással, de tágabb környezetünkre, városunkra is. Szeretnénk tájékoztatni,
információt, ötleteket adni, zöldülő, derűs közösséget
kialakítani, együtt gondolkodni, szépíteni településünket.
Csak hunyjuk be a szemünket, gondoljunk vissza, amikor a nagyinál gyümölcsöt ettünk a fáról vagy paradicsomot közvetlenül a tőről. Ugye mennyire más íze
volt? Ezt ma is átélhetjük: legyen saját konyhakertünk,
ahonnan vegyszermentes étel kerülhet az asztalunkra!
A friss zöldség fogyasztása minden egészséges étrend alapja, emellett remek aktív szabadidős tevékenység az egész családnak. A haszonkert kezdőknek és gyakorlottaknak egyaránt számtalan önfeledt
pillanatot eredményez. Nagyszülők, szülők hasznos
képességeket taníthatnak a gyerekeknek és olyan
örökérvényű értékeket adhatnak át, mint türelem, kitartás, szorgalom, gondoskodás. Ráadásul a saját maguk gondozott zöldséget szívesen megkóstolják még
azok a gyerekek is, akik egyébként nem ennék meg
a tányérról. Hiszen már ismerik őket, végig követték
a fejlődést a magvetéstől/palántától a szüretig. A felnőtteknek a kerti munka stresszoldó, friss levegőn
végzett tevékenység, mely kellemes fizikai fáradtságot
eredményez és jól kikapcsol szellemileg.

Zai Lehel balkonkertje a Szent Benedek parkban

Akár kicsiben is!

Merjük akár kicsiben elkezdeni! Nem szükséges külön
területet kialakítani, lehet néhány tő a díszkertben, teraszon, akár az erkélyen is. Követhetjük a munka, víz
és időspórolós módszereket, mint az ásás/kapálás nélküli kertészkedés, talajtakarás, növénytársítások. Ha
nem elég gazdag a föld, beültethetünk néhány nagyobb
edényt, csinálhatunk magaságyást akár otthon található
anyagokból vagy elkezdhetünk humuszt építeni mélymulcsolással. Ha otthon nincs lehetőségünk, vállalhatunk parcellát a közösségi kertben. Bármelyiket is választjuk, az már egy lépés az egészségesebb élet felé.
Előfordulhat, hogy nem sikerül minden olyanra, mint
elképzeltük, de legyünk kitartóak, örüljünk a sikereknek, tanuljunk a hibáinkból. Szerezzünk információkat,
akár innen, ahol havonta osztunk meg tanácsokat. De
legfőképpen legyünk büszkék és élvezzük saját termésünk semmivel össze nem hasonlítható ízét!
Tavasz van, senki nincs elkésve: indulhat a kerti kaland!
Fóti Kertbarát Kör

Zöldségek és dísznövények békés egymás mellett élése

Esztétikus zöldségágyás egy fóti díszkertben
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Környezetünk védelme

FÓTI ROMTEMPLOM SZEMÉTGYŰJTŐ VERSENY 2022.

FELHÍVÁS
A Fóti Szent Márton Romtemplom megmentésén munkálkodó civil csoport szemétgyűjtő versenyt hirdet
a romtemplom és a Mogyoródi-patak környékén kialakult szemétkupacok felszámolására.
Időpont: 2022. március 20. vasárnap, 09:00–12:00
Rajt és cél helyszíne: Alagimajor vasútállomás
Időtartam: 3 óra
Nyeremény: egy gasztro csomag Fót legjobb éttermeiben, 2 felnőtt és két gyerek részére, három fogással
(az éttermekről a Facebook felületen még beszámolunk)
Parkolás: az Alagimajor utcában, közterületen (ingyenes)
Megközelítés: az Alagimajor irányából, az M2-es autópályán átívelő gyalogos felüljárón keresztül
Nevezési díj: AZ NINCS!
Nevezési feltételek: csapat nevének és létszámának megküldése
Nevezési határidő: 2022. 03. 20. szombat 11:00
Csapat: 2 felnőtt (egy 18 év feletti és egy 16 éven felüli fiatal már megfelel), valamint két gyermek (max.
5 gyermek)
Fontos: a verseny alatt a területen a zsákok hatékonyabb mozgatása érdekében talicska használható.
Szemeteszsákot biztosítunk, kesztyűt mindenki hozzon magával!
Esőnap nincs, a rendezvény az elszánt csapatok versengésére alapozva mindenképpen megtartásra kerül.
Ahova a nevezéseket (csapat nevének és létszámának megküldése) várjuk: fotiszentmarton@gmail.com
Rólunk és a templommentésről: Facebook, Fóti Szent Márton Romtemplom
Az esemény a Tavaszi Várostakarítás akció része. Köszönjük a Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. és dr.
Vargha Nóra környezetvédelmi tanácsnok támogatását!
A változtatás jogát fenntartjuk, a hírekről a Facebook felületen számolunk be!
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Felelősség és büszkeség
Amikor a PHOENIX Pharmáról hallunk Fóton, az
számunkra már megszokott dolog. Szinte mindenkinek van ismerőse, barátja, aki a cégnél dolgozik.
Azonban azt, hogy milyen munkát végeznek, már
kevéssé ismerjük. Mint ahogy azt is, hogy a tavalyi
évben befejezett világszínvonalú logisztikai fejlesztésük az USA-tól Németországig bárhol megállná a
helyét. Ami azért fontos, mert a cég beszállítóként
az ország majdnem összes patikájában jelen van. Az
új beruházásról és a fóti PHOENIX Pharmában folyó munkáról Kaló Tamás vezérigazgatóval beszélgettünk.

Mikor indult a beruházás és mikor fejeződött be?
– A beruházás országosan három telephelyünket
érintette. Fóton volt a legnagyobb volumenű a projekt,
de emellett Kecskeméten és Polgáron is hasonló logisztikai fejlesztést hajtottunk végre. Gyakorlatilag mi
ezt beruházás sorozatként kezeltük, amely 2019 végén indult Polgáron, majd folytatódott Kecskeméten
és végül Fóton fejeződött be. A fóti bázisunkon 2020
végén indult a munka és 2021 májusban fejeződött be.

Kaló Tamás, a PHOENIX Pharma vezérigazgatója

Mekkora költséget jelentett a beruházás sorozat?
– Összességében a három telephelyen együttesen
2,5 milliárd forintos invesztíció volt, amelyből Fóton
1,5 milliárd forintot használtunk fel.

volt a beruházás sorozat célja is -, hogy gyorsabban
és pontosabban tudjuk a szolgáltatásunkat végezni.
Mi a gyógyszertáraknak és a kórházaknak szállítunk
termékeket, és ez nem csak gyógyszereket jelent. A
gyógyszertárak egyebek mellett ma már például gyógyászati segédeszközöket, étrendkiegészítőket, és
kozmetikumokat is forgalmaznak. Az új beruházással
egy valóban világszínvonalú technológiát telepítettünk Fótra, amely a világon bárhol megállná a helyét.
Ez a technológia nagyon gyors raktárátfutási időt tesz
lehetővé: a különböző készítmények kiszedése néhány perccel a gyógyszertári elektronikus megrendelés leadása után megkezdődik, és átlagosan 30-40
perc alatt be is fejeződik. Ez pedig azért fontos, mert
minden gyógyszertárnak naponta kétszer, délelőtt és
délután is kiszállítjuk a megrendeléseiket.

Mit jelentett ez itt Fóton? Új épületet, átépítést, vagy
„csak” egy teljesen új logisztikai rendszer telepítését?
– Tulajdonképpen a raktártechnológiát modernizáltuk. Ez egyrészt azt jelentette, hogy a raktárépület egyes részeit átalakítottuk, hogy az új logisztikai
rendszert megfelelően el tudjuk helyezni. A legnagyobb változás a raktári folyamatainkban az volt, hogy
két úgynevezett komissiózó automatát állítottunk
munkába, amely nagymértékben segíti a munkánkat.
A komissiózás a raktári munkánk egyik kulcsfolyamata, amelynek során a gyógyszertárak és kórházak
egyes rendeléseiben szereplő tételeket egybegyűjtjük
az adott partner számára. Ez nálunk napi szinten közel 2.000 gyógyszertár rendeléseinek a kiszedését és
kiszállítását jelenti. Hogy jobban érzékelhető legyen,
a PHOENIX Pharma által forgalmazott 14.000 féle
termék közül kell az adott megrendelésben szereplő
tételeket a megrendelt mennyiségben kiválogatnunk.
A projekt során az ennek a tevékenységnek a legnagyobb volumenét adó mintegy 2.500 termék komissiózását automatizáltuk. Ennek a nagy előnye – és ez

Hány gyógyszertárat és hány kórházat látnak el?
– Jelenleg Magyarországon mintegy 2.300 gyógyszertár van, amelyből mi 1.200-nak vagyunk a fő beszállítói, a többi 1.100 patikánál pedig jellemzően a második
legnagyobb beszállítók vagyunk. A kórházakba történő szállítást hozzávetőleg másfél évvel ezelőtt indítottuk el és nagyon örülök annak, hogy egyre nő a kórházi partnereink száma. A gyógyszertári szegmensben
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a PHOENIX Pharma piaci részesedése 45% körül mozog országosan, amivel piacvezetők vagyunk. Nagyrészt ennek köszönhető a cég mintegy 380 milliárd
forintos éves árbevétele is. A legnagyobb telephelyünk
Fóton van, és a fóti telephely felel a főváros és az ország középső régiójának a gyógyszerellátásáért. Ebben
a régióban is az országos átlaggal megegyező a piaci
részesedésünk. Hogy számszerűsítsük is, körülbelül
800 patika kapja Fótról a gyógyszereket és más egyéb
termékeket. Nagy felelősség és egyben nagy büszkeség is ez számunkra. Mi minden egyes nap tesszük a
dolgunkat, de talán a korona vírus járvány alatt vált a
közvélemény számára is egyértelművé, hogy az ország
gyógyszerellátása nagyon fontos feladat. Az utóbbi
két évben a gyógyszerigények drámai változása miatt
rendkívüli helyzeteket éltünk meg, és dolgozóink áldozatos munkájának eredményeként azt mondhatom,
hogy mindezek ellenére sikerült magas szinten ellátni
feladatunkat. Mi természetesen nem állhattunk le a
járvány legnehezebb időszakaiban sem, ezt a munkát
nem lehet home office-ból végezni. Nekünk itt kellett
lenni, és a dolgozóink minden egyes napon fantasztikus munkát végeztek. Közben folyamatosan nagy
hangsúlyt fektettünk a védekezésre, a maszkhasználat, a fertőtlenítés, a tesztelés lehetőségének biztosítása védelmet nyújtott a kollégáinknak, és biztosította
a gyógyszertárak és kórházak, közvetetten pedig a lakosság folyamatos gyógyszerellátását.

A komissiózáshoz betárazott gyógyszerek állványa

Az automatizálás mit jelentett a munkaerő szempontjából? Például, ugyanannyi emberrel több
munkát tudnak elvégezni?
– Úgy fogalmaznám, hogy a cég folyamatos fejlődése miatt több és több dolgozóra lenne szükségünk, de
a munkaerőpiaci helyzet miatt ezt egyre nehezebben
tudjuk megoldani. Az automatizálással sikerült egy
munkaerő kapacitásbeli problémát orvosolnunk. Így a
kollégáinkat, akik az automatizálásnak köszönhetően
felszabadultak, a raktár más területein tudjuk foglalkoztatni. Azt tudni kell, hogy nálunk komoly fizikai
munka folyik, ami ráadásul nem egyenletes terhelést
jelent, mert a munkánk igazodik az aktuális patikai
megrendelésekhez.

Sokan jönnek hozzánk üzleti megbeszélésekre, tárgyalásokra, és mindig bíztatjuk őket, hogy menjenek,
nézzék meg a város nevezetességeit, mert érdemes.
Örülünk annak, hogy a hozzánk érkező üzleti partnereink szép számmal meg is fogadják a tanácsunkat, mi
több, jó néhányan erről visszajelzést is adnak nekünk,
mert annyira tetszett nekik, amit láttak. Sokan hétvégén, családdal jöttek megnézni az Ybl Miklós által
tervezett templomot, és sétálni egyet a kastélynál.

Milyen a kapcsolata a cégnek az önkormányzattal?
– Ez most egy nagyon aktuális kérdés. Polgármester
úr a kollégáival néhány hete volt nálunk, és megtekintették az új, világszínvonalú logisztikai rendszerünket
és a raktárat. Azt gondolom, hogy nagyon jó a kapcsolatunk, és a város vezetésével együtt azon dolgozunk,
hogy még intenzívebb legyen ez a kapcsolat. Amikor
erre alkalom van TAO támogatással segítünk, és ha
vannak operatív ügyek, azokban is szívesen működünk együtt az önkormányzattal. Így azt mondhatom,
egy élő, nagyon jó és kiegyensúlyozott kapcsolatot
ápolunk a város vezetőivel.

Mennyi a fóti dolgozók aránya a fóti telephelyen?
– Fóton van nem csak a legnagyobb telephelyünk, hanem a vállalat irányítását végző központ is. Az összesen itt dolgozó mintegy 250 fő közül 110 kollégánk fóti
illetőségű. Mi a kilencvenes évek elejétől a városban
vagyunk, és nagyon örülünk annak, hogy ilyen sok fóti
kollégánk van. Mivel már ilyen régen Fót a munkahelyünk, a város központi helyet foglal el a szívünkben.
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Bíborba, bársonyba, gyöngyös koszorúba
- könyvbemutató volt a Vörösmarty
Művelődési Házban
Február közepén a Vörösmarty Művelődési Házban a Bíborba, bársonyba, gyöngyöskoszorúba
című könyv bemutatójával kezdődött a Házasság
hete rendezvénysorozat. Az eseményen részt vett
és beszédet mondott Dr. Vass György polgármester, Tuzson Bence térségünk országgyűlési képviselője és Lévai Sándorné, a könyvet kiadó Fóti
értéktár Bizottság és a Fóti Hagyományokért Alapítvány vezetője.
A könyvbemutató alkalmából teljesen megtelt a Vörösmarty Művelődési Ház nagyterme. Balogh Dávid és
Szűcs Mária hiánypótló könyvükben remekbeszabott
leírásokkal és korabeli fotókkal a fóti lakodalmas szokásokat mutatták be. Így a jelenlévők közül sokak a
családtagjaikat – szülőket, nagyszülőket, dédszülőket
– láthattak viszont a könyv fotóiból a színpadon lévő
kivetítőn.
A könyvbemutatót, és egyben a Házasság hete rendezvénysorozatot Dr. Vass György polgármester nyitotta meg, aki kiemelte a házasság fontosságát, és a
házasságon belüli kapcsolat ápolásának a fontosságát. Mint mondta, családban élni jó, és ez a társadalom szövetét is erősíti. A hivatalos megnyitón kívül a
polgármester Máté Péter híres slágerének szavaival –
Mennyi-mennyi mindent, köszönni tartozom neked,
bármerre járok én, te ott vagy az út végén… - köszönte
meg feleségének Rózsikának a 49 éve tartó boldog házasságukat.
Tuzson Bence országgyűlési képviselő rövid beszédében azzal kezdte, hogy a Házasság hetére gondolva
az ember először a saját házasságára és a saját családjára gondol. Arra, hogy neki mit jelent az a szó, hogy
házasság, mit jelent az a szó, hogy család. Ezt követően
a képviselő kiemelte a család fontosságát, amely nélkül nem létezhet erős település, erős Fót, erős megye
és erős ország sem. Ezért fontos, hogy a családokat
erősítsük Magyarországon. Adjunk tehát lehetőséget a
fiataloknak, hogy a házasság által erős, összetartó családokká válhassanak.
Lévai Sándorné a Fóti Települési Értéktárbizottság és
a Fóti Hagyományokért Alapítvány nevében köszöntötte a jelenlévőket. Mint mondta, szívében végtelen hálával
állhat előttünk kezében a könyvvel, mert a munkájukat

A Bíborba, bársonyba, gyöngyös koszorúba című könyv
a fóti lakodalmas hagyományokat mutatja be

a megvalósulásig végig áldás kísérte. A könyv ötlete egy
kiállítással kezdődött, még 2020 februárban, amelyet
nagyon sok fóti lakos tekintett meg, és csodálkozott rá a
kiállított csodálatos fóti hagyományt bemutató gyöngyös
koszorúkra. Közvetlenül a kiállítás után pedig a COVID
miatt lezárták az országot. Ezért gondolja, hogy a kiállítás és a könyv is a kegyelem állapotában valósult meg.
Szinte közvetlenül ezt követően felmerült a könyv elkészítésének a gondolata, és hála a magánszemélyek, cégek,
a város, az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság támogatásának elkészülhetett a könyv, amelyet a Fóti
Települési Értéktár és a Fóti Hagyományokért Alapítvány
nevében szeretettel ad át a Fótiaknak. Lévai Sándorné
hangsúlyozta, hogy a könyv két szerzőjének áldozatvállalása mellett a megjelenéshez szükség volt a Fóti Települési
Értéktár Bizottság tagjainak áldozatos munkájára is.
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A könyvbemutatón jelen volt térségünk országgyűlési
képviselője és a város vezetése is

Lévai Sándorné, a könyvet kiadó Fóti Települési Értéktárbizottság és a Fóti Hagyományokért Alapítvány vezetője

Ezt követően az esemény háziasszonya Koródi-Nagy
Edina a két szerzővel, Szűcs Máriával és Balogh Dáviddal beszélgetett a könyv megszületéséről, a fóti lakodalmas hagyományokról és természetesen a gyöngyös koszorúról.
A könyvben bemutatott régi esküvők szereplői közül ketten, Kovács Jánosné, született Bertók Juliska

néni és Kovács Jánosné, született Dudás Marika néni
még közöttünk vannak. Mi több, Marika néni személyesen is jelen volt, és nagy örömmel vette át a könyv
egy példányát, az egyik szerzőtől, Balogh Dávid művészettörténész-muzeológustól. A könyvbemutatót a
Veresegyházi Hagyományőrző Népi Együttes színes és
mozgalmas néptáncműsora zárta.

FELHÍVÁS
Városunk jeles szülötteiről, lakóiról, alkotóiról szóló Fóti
Arcképcsarnok pótkötetéhez gyűjtünk anyagot.
Kérünk mindenkit, hogy küldjenek adatokat: életrajzot,
tevékenység leírását, képeket stb. azokról a családtagokról, rokonokról, barátokról, ismerősökről, akiknek
valamilyen szerepük volt Fót történetének, kultúrájának alakulásában, városunk fejlődésében!
Az anyagot személyesen lehet leadni a Fót Városi
Könyvtárban vagy a Fiókkönyvtárban nyitvatartási időben, vagy a fotiarckepcsarnok@gmail.com e-mail címre lehet elküldeni.
Kérjük, tüntessék fel nevüket, elérhetőségüket!
Segítségüket köszönjük!
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Biztonság, egészség és tehetséggondozás
A Fóti Boglárka Óvoda és Bölcsőde eredményes
évet zárt 2021-ben, amit a Legjobb Női Munkahely és Biztonságos Óvoda címek is igazolnak.
Gyermekeink, unokáink érdekében a fejlesztések
tovább folytatódnak. Már elkezdődött a 100%-os
állami támogatással épülő új bölcsőde épület tervezése, emellett az óvoda 2022 első félévében az
Ovi-Sport Program keretében az Eőri Barna utcai
tagóvodában és a központi óvodában is egy-egy
műfüves, óvodásokra szabott focipálya épül. Jusztinné Rick Éva intézményvezető szerint kiemelten
fontos a gyerekek mozgási lehetőségeinek a bővítése, így nagy örömmel fogadták az állami támogatással épülő két pályát.
A Fóti Boglárka Óvoda és Bölcsőde 2021-ben két komoly elismerésben is részesült. A Legjobb Női Munkahely cím elnyeréséhez Knul-Kerezsi Andrea óvodapedagógus az egész folyamatot végig vitte. Ennek során
nem csak leírnia kellett, hogy miért tartja a legjobb
női munkahelynek a Fóti Boglárka Óvoda és Bölcsődét, hanem ezt követően a pályázat kiírója kiküldte
az óvoda minden dolgozójának a saját e-mail címére
kérdőívet, amelyet a dolgozók az óvodától függetlenül
kitöltöttek és visszaküldtek. Az eredmények kiértékelését követően pedig az óvoda megkapta a Legjobb
Női Munkahely címet. Az óvodában összesen nyolcvanhárman dolgoznak.
A Biztonságos Óvoda Pályázatot az ORFK indította
el, amely során a cél a gyermekek biztonságos közle-

Jusztinné Rick Éva a farsangon is részt vett a gyerekekkel

kedésre nevelése volt. Amint azt az intézményvezető
elmondta, az óvoda udvarán van egy – az egyik óvodásunk apukája ,Danku Attila segítségével felújított –
közlekedési park, amely lehetőséget adott az indulásra.
Mint Jusztinné Rick Éva kifejtette, úgy gondolták, hogy
a pályázaton való indulással a gyerekek számára teremtenek újabb lehetőségeket a fejlődésre. Az óvoda egyik
pedagógusa, Cselőteiné Popowitch Eszter felvállalta a
pályázattal kapcsolatos feladatok, teendők koordinálását, így az ő irányítása mellett zajlottak a játékok, a feladatmegoldások és a kérdőívek kitöltése is. Mi több, az
óvónéni plusz feladatokat is kitalált a gyermekeknek,
így nem csoda, hogy a pályázat végén az eredményességi mutatók alapján a Fóti Boglárka Óvoda és Bölcsőde
elnyerte a Biztonságos Óvoda címet.

Közösségfejlesztés és tehetséggondozás

Jusztinné Rick Éva az idei terveiket ismertetve kiemelte, hogy az óvodában a továbbképzések keretében a közösségfejlesztésére helyezik a hangsúlyt. Ezen
belül a kommunikáció, a konfliktuskezelés, a sajátos
nevelési igényű (SNI-s) gyerekek befogadása a legfontosabb irányok. Emellett az óvoda szeretne előre lépni
a tehetséggondozás területén. Már csak azért is mert,
ahogy az intézményvezető kifejtette, a tehetségcsírákat már óvodás korban is látni lehet. Fontos az, hogy
a gyereket a tehetségének megfelelő irányba – szépen
rajzol, jó az énekhangja, kimagasló a ritmusérzéke,
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A Danku Attila segítségével felújított közlekedési park

A gyermekek biztonságos közlekedésre nevelése

nagyon ügyes a keze, kiemelkedő a mozgáskoordinációja – fejlesszék már óvodás korában. Erre külön
foglalkozások lesznek majd az óvónénikkel, illetve az
óvoda külsős betanító pedagógusaival.

egy már régóta hiányzó nagykaput is nyitottak, így lehetőséget teremtve az óvoda udvarára a behajtáshoz az
Eőri Barna utca felől.

Sportpálya gyerekeknek

Jusztinné Rick Éva vezetőként úgy látja, hogy a városnak nagyon nagy szüksége van az új bölcsőde épületre.
Mint mondta, az anyukák már a gyermekek megszületését követően szinte azonnal afelől érdeklődnek az
intézményben, hogy mikor kell jelentkezniük ahhoz,
hogy gyermekük kétéves korában biztosan bejusson
a bölcsődébe. A teljes állami támogatással épülő új,
két bölcsődés csoportot befogadó épület biztonságot
adhat a szülőknek, arra nézve, hogy a gyermekük felvételt nyerhet a bölcsődébe. Ez pedig nagyon fontos
a szülők munkába való visszatérésének a szempontjából, ami egyben egy család anyagi biztonságát is
meghatározza. Az elmondottak alapján látható, hogy
a 2023 végére elkészülő új bölcsőde épület létfontosságú a városban élő kisgyermekes családok számára.

Új bölcsőde épül

A gyermekek számára a mozgás az egészségük egyik
alapeleme. Az Ovi-Sport Program során felépült pályák
azonban nem csak ezt segítik, hanem a Bozsik Programon keresztül a tehetséggondozás eszközei is lesznek
az óvodában. A Fóti Boglárka Óvoda és Bölcsődében
az Ovi-Sport Program keretében két pálya is épül. Az
egyik az Eőri Barna utcai tagóvodában, a másik pedig
a központi, a köznyelvben sokak által FORFA óvodának ismert sárga épület udvarán. Az építés során az
Eőri Barna utcai tagóvodában az elöregedett, veszélyessé vált akácfákat is kivágják. Az intézményvezető
elmondta, hogy már korábban kérték a fák kivágását,
amelyre most a munkálatok alatt kerítenek sort. Ezzel
kapcsolatban még fontos az is, hogy az óvoda kerítésén
Az Ovi-Sport Programban a gyerekek számára
elkészült műfüves sportpálya

Ezen a területen épül fel 2023-ra az új bölcsőde épülete
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Farsang és tókeresztelő
Vidám és látványos farsangi műsor volt február végén a
Somlyó-tónál. Az eseményre jelmezbe érkező kicsiket és
nagyokat egyaránt fánkkal várták a szervezők. A programot a Fáy András Általános Iskola énekkarosai kezdték,
majd Gulyás László kikiáltó a gyerekekkel sorba vette a
jelmezeket. Volt ott a dobostól, a nutellán át, a Harry Potteren és a pókemberen keresztül a hős lovagig szinte minden figura. Nem is csoda, ha mindenkinek járt a fánk, amit
nagy örömmel vettek a kicsik és a kicsit nagyobbak is.
A műsort Gulyás László és gólyalábas csapata folytatta,
akik olyan varászlatot mutattak be, ami ritkaság számba
megy. Az, hogy egy produkció a gyerekekből és a felnőttekből közös, önfeledt vidámságot és kacagást váltson ki,
igazán ritka.
Az események sorát Dr. Vass György polgármester és
az Isten kegyelméből betegségéből felépült Sebők Sándor plébános atya folytatta. Sándor atya igei bevezetőjét
és az imádságot követően megkeresztelte a most már
Somlyó-tó névre hallgató tavat. Dr. Vass György polgármester a keresztelő alkalmából örömét fejezte ki, hogy
ilyen sokan részt vettek a farsangi mulatságon, mert
mint mondta a közös élmények, és az együttlét öröme
kovácsolnak minket valódi közösséggé. Ezt követően városunk polgármestere egy üveg pezsgő szimbolikus kinyitásával befejezte a Somlyó-tó keresztelőjét. Innentől
kezdve adatik tudtára kicsiknek és nagyoknak, hogy a tó
becsületes neve Somlyó-tó.
Ám még korántsem ért véget a délután, mert egyrészt
a gyerekek nagyon gyorsan meg-, és elkergették a tél királyt, másrészt eljött a kisze bábok, vagy más néven a tél
banyák elégetésének az ideje. A máglyát tűzzsonglőrök
gyújtották meg, és mi férfiak megtapasztalhattuk, hogy
bizony egy csinos fiatal lány is lehet tűzokádó sárkány. A
máglya égett, az Aqua Tűzoltók csapata pedig vigyázott a
jelenlévőkre, így aztán kicsik és nagyok boldogan táncolták körbe az egy nagy, és a három kisebb máglyát.
Aki azt gondolta, hogy ezzel véget ért a farsang a
Somlyó-tónál, az tévedett. A farsangi mulatság le-

Minden baj, ami bennünket ért, a füsttel együtt elszállt

Egy csapat jelmezes a tó előtt

zárásaként a Trackija együttes fergeteges Balkán
táncházat varázsolt a sátorba, amit természetesen
a kicsik nem hagyhattak ki, és mire a szülők észbe
kaptak, maguk is a sátorban és a sátor körül ropták
a körtáncot a gyerekkel. A jó időnek és a jól összeállított, színvonalas programnak köszönhetően sokan
voltak a Somlyó-tó körüli farsangon. Aki nem jött el,
bizony bánhatja.

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

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

Futóedzés kezdőknek
az Impulzus Egyesülettel

• Gyalus Éva
• Schumet Beáta
• Pankotai Zoltán
• Rapcsák Margit
• Horváthné B.E.

Az Impulzus Egyesület elindítja a májusi Fóti-Futira
való felkészítő edzőfutásokat.

Gratulálunk a nyerteseknek, akik a Fóti Értéktár Bizottság és a
Fóti Hagyományokért
Alapítvány jóvoltából a
fóti lakodalmas szokásokat bemutató Bíborba, bársonyba, gyöngyös koszorúba című könyvet kapják ajándékként!

Játsszon velünk!

Találkozzunk
március
6-án vasárnap 9 órakor a
Fóti-tónál és fussuk le közösen az 5 km-es távot.
A következő vasárnapokon folytatjuk a felkészülést, mind az 5 km-es és a
12 km-es útvonalon is.
Részletek és időpontok Facebook oldalunkon és a
www.fotifuti.hu oldalon

A 3., 8. és 13. helyes megfejtést beküldő értékes nyereménycsomagot kap a Piktorfesték Kft.-től. A nyereményeket személyesen lehet
átvenni a Piktorfesték fóti üzletében.
Beküldési határidő: 2022.03.21. | e-mail cím: ujfotihirnok@gmail.com
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Ébredezik a sikátori Szent Márton templomrom
Közel egy éve, a Fóti Hírnök 2021. áprilisi számában
számoltunk be arról, hogy a XIII. századi fóti Szent
Márton templomrom megmentése elkezdődött.
Fel lehet tenni a kérdést, a mai világban mi értelme
komoly anyagi áldozattal és sok munkával feltárni egy
szántóföld kellős közepén lévő, nehezen megközelíthető templomromot? A válasz: a múltat nem eltörölni, hanem megismerni kell, s egy ilyen szakrális, közel
hétszáz éves épített örökség csak erősítheti keresztény
nemzeti tudatunkat, értékrendünket. Továbbá Fót turisztikai vonzerejét is gazdagítja.
Fóti értékőrzők közreműködésével létrejött a Templommentő munkacsoport. Mint írtuk, első körben kitakarítottuk a templomrom területét. A Fóti Kft. segítségével körbekerítettük az illetéktelen, már eddig is sok
kárt okozó személyek elől a műemlék romot. Felvettük a
kapcsolatot a Ferenczi Múzeum Régészeti Osztályával, a
Pest Megyei Kormányhivatal Építési és Örökségvédelmi
Főosztályával, a váci Tragor Ignác Múzeum illetékes régészével, a Nemzeti Múzeummal és a Magyarságkutató
Intézet Régészeti Kutatóközpontja igazgatójával, Makoldi
Miklós Zsombor úrral. Az ő személye adott nagy lendületet a templomrom régészeti feltárásához, továbbá Fót
Önkormányzatának pozitív, támogató hozzáállása.
Sikerült elnyerni a WebEye Magyarország Kft. és a
HelloParks Kft. komoly anyagi támogatását, a fóti cégek felvállalták a régészeti feltárás jelentős részének a
finanszírozását, így elindulhatott a munka.
Először a templomromokat szorító vastag fákat - bálványfa, zöld juharfa, ostorfa – kellett kivágni (amelyet a
Timber Tasi Kft. és Templommentő önkéntesek végeztek), majd megkezdődött a régészeti feltárás. Makoldi
Miklós és régész csapata kiásta a kutató árkokat, s egyszer csak megtalálta a templomrom vastag falazata kö-

Sebők Sándor plébános a Fóti Szent Márton Romtemplom
ásatásán

zött a feltételezett padlószintet. A következő alkalommal
pedig elővarázsolódott a szentélyzáródás, amely a régészeket is meglepve nem félkör alakú, hanem egyenes záródású volt. Amint a régészek ideje és az időjárás engedi,
tovább folynak majd a templomrom feltárási munkái.
Nagy kérdés és több szempont kiértékelésétől függ,
hogy meddig jusson el a késő Árpád-kori templomrom
megújulása. A meglévő falak konzerválásáig, a templom
stilizált állapotáig vagy az eredeti templom felépítéséig
- mindhárom esetre vannak jó példák.
Fontosnak tartjuk, hogy a fóti Szent Márton Romtemplom feltárása, esetleges újjáépítése a köztudatba
bekerüljön és a templom kapcsolódjon Fót városának
vérkeringésébe.
Reményeink szerint az évente ismétlődő programjainkon keresztül fontos alapértékeket is sugározunk.
Naptári sorrendben:
• márciusban szemétgyűjtő versenyt hirdetünk (a környezetvédelem),
• augusztus végén családi templomtúrát szervezünk (a
család),
• szeptember harmadik hétvégéjén az Impulzus Egyesület „Romtemplom akadályfutás” versenyt szervez
az 5 és 10 km-es útvonalon, az új sportcsarnok és a
romtemplom között (a sport)
• Szent Márton napján (november 11.) szentmisét tervez
tartani Sebők Sándor plébános úr (az Isten),
•
december 21-én, a téli napfordulón a magyarság
múltjával, jelenével és jövőjével összefüggő tábortüzes
beszélgetést tartunk (a magyarság),
melyekre mindenkit szeretettel várunk!
A Facebook felületen keresztül (Fóti Szent Márton
Romtemplom) követhetők az események.
A Templommentők nevében:
Molnár Krisztina

Alul a romok,
felül pedig egy újjáépítési látványterven a templom képe
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Balogh Dávid |

„Oh szabadság, hadd nézzünk szemedbe!
Oly sokáig vártunk rád epedve,”
| Németh Kálmán Petőfi Sándorról készített domborművei

Németh Kálmán: Petőfi Sándordomborműve, Dunakeszi, 1972

Németh Kálmán: Petőfi Sándordomborműve, Penc, 1973*

Németh Kálmán: Petőfi Sándordomborműve, 1976

1848. március 15-én Magyarország újkori
történetének egyik meghatározó eseményét ünnepli, nevezetesen az 1848-as
forradalmat és szabadságharcot. E jeles
napon a márciusi ifjak bátorságukat bizonyítva a Pilvax-kávéházban összegyűltek a béke, a szabadság és az egyetértés
jegyében. A forradalom emblematikus
alakja Petőfi Sándor (1823–1849 k.), világirodalmi viszonylatban is elismert költő. Kultusza ma is eleven és ez Németh
Kálmán idejében is így volt. A szobrász
az 1970-es években több domborművet
is készített Petőfi Sándorról, melyek Dunakeszin, Pencen és Fóton találhatóak.
A domborművekről általánosságban
elmondható, hogy az egyetlen hiteles
és ismert, Petőfiről készült dagerrotípia
alapján készültek. A költő háromnegyed
profilban jelenik meg, jobb karja egy biedermeier széken pihen, ruházata magasan záródó, sötétszínű zsinóros atilla
viselet, hosszú nyakkendővel. A domborművek hűen követik a nemzeti hős, költő
arcvonásait, szuggesztív tekintetét.

A három domborművet keletkezésük
időrendjében ismertetem:

nya beszédében kiemelte, hogy „Úgy leszünk méltóak nagy költőnkhöz, ha úgy
tudjuk szeretni a hazánkat, a szabadságot, a világ minden, békéért, szabadságért harcoló emberét, mint halhatatlan
költőnk, Petőfi Sándor.”2

1. Dunakeszi

Az első Petőfi-dombormű Dunakeszin
található, melyet 1972. március 15-én
ünnepélyes keretek között adtak át. Az
emlékmű eredetileg a Szent Imre téren
állt, de a körforgalom építése során áthelyezték a dunakeszi 2-es számú általános
iskolához (ma Széchenyi István Általános Iskola). A dombormű az iskola Szent
Imre tér felőli bejáratánál található. Az
átépítés során az emlékmű átalakult, korábbi jellege is megváltozott. Az eredeti –
1948-ban –, a forradalom és szabadságharc centenáriumára felállított alkotásból
csupán a Németh Kálmán által készített
Petőfi-dombormű maradt meg, amelyet
1994-ben Lengyel István által faragott
mészkő tömbre helyeztek.1 Az avatóünnepségen jelen volt Németh Kálmán is,
ahogy költőbarátja, Kónya Lajos is, aki
Segesvár című költeményével emlékezett
meg a hősiesen harcoló katonákról. Kó-

1 https://www.kozterkep.hu/24865/petofi-emlekko#
2 Petőfi-emléktábal Dunakeszin, in: Váci Hírlap, XVI. évfolyam 4. szám, 1972 március 16.
3 A költő szobrot kap Pencen, in. Váci Napló, XVI. évfolyam, 159. szám, 1972. 07.08, 1.
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2. Penc

Még ebben az évben személyesen felkereste Németh Kálmánt fóti otthonában Jakus Lajos helytörténész, tanár,
Petőfi-kutató, a penci múzeum megalapítója, vezetője, hogy Petőfi-domborművet rendeljen meg a művésztől,
hiszen Petőfi-kultusza nagy tiszteletnek
örvend Pencen, ahol a költő háromszor
is járt élete során. 1973-ban több évfordulóról is megemlékezett a település:
Petőfi születésének 150., utolsó penci
látogatásának 130. évfordulója alkalmából.3 Ez a kettős ünnep adta az ötletet a
penci Petőfi Emlékbizottságnak, hogy
egy újabb domborművel tisztelegjenek a
költő előtt, melyet a település múzeuma
előtti téren kívántak elhelyezni. Németh

*Kép forrása: https://www.kozterkep.hu/31709/petofi-sandor#vetito=283746
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Kálmán beszámolt látogatójának, hogy
idén avatták fel egyik domborművét a
költőről Dunakeszin.4 A szobrász nagy
tisztelője volt Petőfinek és természetesen örömmel elvállalta a megbízást. A
bronzból készült alkotást 1973. május
27-én, egy vasárnapi napon avatták fel
a penci múzeum előtti téren. Az ünnepségen Jakus Lajos iskolaigazgató,
Petőfi-kutató tartott előadást a költő
életének penci vonatkozásairól.5 Németh
Kálmán Petőfi-domborművének leleplezését követően Miklós Róbert, a Petőfi
Irodalmi Múzeum tudományos főmunkatársa a költő világirodalmi jelentőségét
méltatta.6 Az emlékmű megkoszorúzása
után a résztvevők megtekintették a múzeumban megrendezett, Petőfi penci látogatásairól szóló emlékkiállítást.7

3. Fót

Kevesen tudják, hogy Fóton, Kisalag településrészen is található egy Németh
Kálmán által készített Petőfi-dombormű,
melyet a művész ajándékozott a 3. számú
általános iskola (ma: Németh Kálmán Általános Iskola) bővítésének alkalmával.
1976 szeptemberében a Fóti Ősz rendezvénysorozat keretein belül új, négytantermes iskolaépületet adtak át ünnepélyes módon. Novák Imre iskolaigazgató
– aki pártolója, segítője és tisztelője volt
Németh Kálmánnak – köszöntötte a vendégeket. Ezt követően az iskola tanulói
verseket, énekeket adtak elő. Utána Tóth
Albert, a váci járási bizottság titkára tartott beszédet, s kiosztotta a jutalmakat,
illetve oklevelet adott át az iskola építésében közreműködő vállalatoknak, tár-

sadalmi munkában dolgozó szülőknek.8
Ezután Tóth Sándor tanácselnök jelképesen átadta az iskola épületét Novák Imrének, végül felavatták Németh Kálmán
Petőfi-domborművét, melyet ajándékba
adott az iskolának.9 Hűvősvölgyi Ildikó színművésznő elszavalta Petőfi Sándor Első esküm című versét.10 Zárásként
Novák Imre iskolaigazgató megköszönte
áldozatos munkáját azoknak, akik segédkeztek az új épület elkészülésében.
Németh Kálmán Petőfi alakjának
megformálása egyfajta tiszteletadás,
főhajtás a nemzeti hős, a forradalmár,
a költő előtt. Március 15-én nemzeti színű kokárdát tűzve a szívünkhöz
emlékezzünk meg a márciusi ifjakról,
a szabadságért harcoló hősökről, s egy
fiatal költőóriásról, Petőfi Sándorról.

4 A költő szobrot kap Pencen, in. Váci Napló, XVI. évfolyam, 159. szám, 1972. 07.08, 1.
5 Petőfi Pencen, in: Pest Megyei Hírlap, 1973.05.29.
6 Petőfi Pencen, in: Pest Megyei Hírlap, 1973.05.29.
7 Petőfi Pencen, in: Pest Megyei Hírlap, 1973.05.29.
8 Iskolaavató Fóton, in: Pest Megyei Hírlap, 1976. 09.19, 8.
9 Iskolaavató Fóton, in: Pest Megyei Hírlap, 1976. 09.19, 8.
10 Iskolaavató Fóton, in: Pest Megyei Hírlap, 1976. 09.19, 8.

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
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A Provident Pénzügyi Zrt.
munkatársat keres

Kereskedelmi
Tanácsadó
munkakörbe

Miért jó nálunk
dolgozni:
• Tagja lehetsz egy olyan profi
csapatnak, amely többször is
elnyerte a Kiválóság az
Ügyfélkiszolgálásban Díjat.
• Kötetlen munkarendben
végezheted a munkádat,
így a magánéletedet is
könnyebben szervezheted.

Feladataid lesznek:
• A Társaság pénzügyi
termékeinek értékesítése,
a törlesztőrészletek
átvétele.
• Kiváló szolgáltatás nyújtása
ügyfeleinknek.

Az állás a tied lehet, ha

• Van érettségi bizonyítványod;
• Van tapasztalatod
az ügyfélkiszolgálás,
értékesítés és pénzkezelés
területén;
• Jó a kommunikációs
készséged;
• Képes vagy önállóan
és csapatban dolgozni.

Amit mi nyújtunk:

• Teljes vagy részmunkaidős
foglalkoztatást,
• Fix alapbért és bónuszt,
• Kötetlen munkaidőt,
• Céges mobiltelefont,
• Munkavégzéssel összefüggő
üzemanyag-költség térítést,
• Élet és balesetbiztosítást
minden munkavállalónk
számára,
• Sikerorientált, vidám csapatot.

Munkavégzés helye:
Fót és környéke

Jelentkezés
Karrier.provident.hu

közérdekű
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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

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

Fót GYöngyszemei
Értékek napja

2022.03.19.
15.00 ÓRÁTÓL HAGYOMÁNYORZO PROGRAMOK
VÖRÖSMARTY MUVELODÉSI HÁZ
19.00 ÓRA ISMEROS ARCOK KONCERT
VÖRÖSMARTY TÉR
FOVÉDNÖK: TUZSON BENCE ORSZÁGGYULÉSI KÉPVISELO
FOSZERVEZO: FÓTI HAGYOMÁNYOKÉRT ALAPÍTVÁNY

Márciusi Akciós termékek
Az akció 2022. március 1-étől 31.-ig, illetve a készlet erejéig tart.

8%-os Csütörtöki akció**
**Kivéve kiemelt és akciós termékek

