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Kedves Lakótársaim!
Olyan időket élünk, amit szinte egyikünk sem
tapasztalt még életében. Az elmúlt években átformálódott az életünk, megtanultunk élni a
változások közepette.
Az elmúlt két évben a koronavírus, most a
szomszédban zajló háború árnyékolja be mindennapjainkat.
A húsvétra sokan, sokféleképpen tekintenek,
de talán abban egységesek lehetünk, hogy ez az
ünnep az életről szól. Az életről, mely különösen
értékes, egyedi, és a kereszténység tanítása szerint örökké tart.
Ez reményt adhat mindenki számára. Akik
betegek, szenvedők, nélkülözők, menekülni
kényszerültek, esetleg reményvesztettek vagy a
mindennapok bizonytalanságában félelmekkel
küzdenek. Azt a reményt, hogy az élet mindig
győz a halál felett. Így együtt mi is képesek leszünk legyőzni a nehézségeket.
Ez az ünnep arról is szól, hogy az ember képes szeretetből áldozatot hozni, egy nagyobb
jóért önmagáról lemondani. – Hiszem, hogy mi
itt Fóton éljük ezeket a különösen fontos emberi értékeket. Ezért most hálával és köszönettel
fordulok a város minden polgárához. Többször
bizonyítottuk már, hogy a bajban össze tudunk
fogni, meg tudjuk mutatni, hogy ha a cél nemes,
ha segíteni kell akkor tudunk egymásra építeni,
tudunk együtt gondolkodni és cselekedni.
Áldott Húsvéti Ünnepet kívánok Fótiak!

Dr. Vass György polgármester
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FÓTIAKAT A CÍMLAPRA: Kissné Breczek
Margit pedagógus, a Fót Gyermekeiért,
Ifjúságáért díj kitüntetettje
ÉPÍTENI, DE HOGYAN?
Bíró Zoltán alpolgármester és
Jámbor László megbízott főépítész
HÍREK, ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
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MAGNA CUM LAUDE koncert
ANYAKÖNYVI HÍREK
ZÖLDHULLADÉK gyűjtése
VESZÉLYES- ÉS ELEKTRONIKAI
HULLADÉKOK gyűjtése

Kissné Breczek Margitot sokan ismerik és szeretik a városban. A pályafutásáról és a pedagógusi
munkájáról azonban talán kevesebbet tudunk.
Kissné Breczek Margit az idei évben Fót Gyermekeiért, Ifjúságáért díj kitüntetést kapott Fót
Városától

HÁZHOZ MENŐ LOMTALANÍTÁS
VÁLTOZIK A TEMETKEZÉS FÓTON
KERT–ÉSZ KALAND

Az emberek sokan ismerik önt, de a pályafutását talán kevésbé. Mit jelent az, ha valaki művésztanár?
– A „művésztanár” kifejezés számomra a pedagógus létet jelenti a mindennapokban.
Gyermekkorom óta a pedagógus hivatásra készültem.
Első tanári példaképem, szülőfalum, Tiszaigar Általános Iskolájának akkori rajztanára, a kultúrház vezetője
és népművelője.
Az én „ideális iskolám” a mindennapokban van. Szeretem és pályám során tudatosan keresem a szakmai
együttműködés lehetőségeit, ami diák és pedagógus,
pedagógus és szülő, és a kollégák között létre jöhet.

KARITÁSZ – SZOLGÁLÓ SZERETET!
Szécsi Csilla a Fóti Szent Erzsébet
Karitász vezetője
MÁLTA GYÖNYÖRŰ!
FÁY SULI HÍREK
NŐNAP ALKALMÁBÓL SZERETETTEL
LÁTVÁNYOS MÁRCIUS 15-I
MEGEMLÉKEZÉS ÉS KITÜNTETÉSEK

Ez azt jelenti, hogy képzőművészként jelenleg is
vannak kiállításai?
– Szeretnék jobban elmélyülni az egyéni alkotásban,
újabb önálló vagy csoportos kiállításokon részt venni,
de gyakran küzdök a „napi idő korlátimmal” – ezért az
önálló alkotó munka sajnos, háttérbe szorult.

FÓTNAK GYÖNGYSZEMEI NEM CSAK
GYÖNGYÖS KOSZORÚN VANNAK
PROGRAMOK ÉS TERVEK A
VÖRÖSMARTY MŰVELŐDÉSI HÁZBAN
4

interjú

F óti H írnök

Gyerekkorom

Úgy érzem, a Nevelőtestületben, a Vezetőségben munkámat megbecsülik, elismerik és segítik.
Az iskolában a képző- és iparművészeti terület szakmai vezetője. Számos tanítvány került már ki az iskolából, aki az Ön vezetése alatt végzett. Hogyan látja,
milyen pályafutás állhat előttük?
– Több mint 25 éves művészetpedagógiai munkám során - amelynek Fót is része, kollégáimmal együtt a közös
tanítványaink, számos művészeti felsőfokú intézménybe
nyertek felvételt Magyarországon és külföldön egyaránt
(pld. MKE, MOME, ELTE, PPTE, PTE, Szingapur, Bécs,
Glasgow).
Sokan művészeti pályára kerültek, ma már elismert
és sikeres fiatal képző- és iparművészek, médiaművészek, művészettörténészek, művészetpedagógusok
és építészek.

óta
a pedagógus
hivatásra
készültem

Március 15-e alkalmából Fót Gyermekeiért, Ifjúságáért díjat kapott. Mit jelent Önnek ez a díj?
– Nagyon örültem az elismerésének. Több különböző
művészeti és tanári díjban részesültem már pályám során, de mindig azok voltak számomra a legfontosabbak,
amelyet közösségi tevékenységért kaphattam. Nagyon
jó érzés helyi környezetemben tenni a közösségért. Úgy
gondolom, hogy ez az elismerés egyben további felelősség is számomra.

Fótiakat a címlapra | Kissné Breczek Margit
pedagógus, a Fót Gyermekeiért, Ifjúságáért
díj kitüntetettje
Rendszeresen nyitok meg képzőművészeti tárlatokat, legutóbb 2021. november 14-én az „ANNO-2021”
rendezvénysorozaton belül Gyulai Líviusz emlékkiállítást a Pestújhelyi Közösségi Házban. Több alkalommal
művésztanári és diák alkotások bemutatóján örömmel
mondhattam el gondolataimat a Fóti Vörösmarty Művelődési Házban is.

Milyen érzés volt a címlapfotózás a tanítványai által
festett fal előtt?
– Örömmel emlékszem a közös falfestésre, ahol több
kolléga tanítványai, több fóti intézményből együtt
vettek részt.
A falfestés szervezetten zajlott az őszi hónapokban.
Közel 120 fő, 7 és 20 év közötti gyermek és fiatal vett részt
a tervezésben és a festésben, csoportokban. Köszönettel
tartozunk a Fóti Közös Önkormányzati Hivatalnak, Dr.
Vass György Polgármester Úrnak és közvetlen munkatársainak a falfestés lehetőségéért és lebonyolításáért, és
hogy mindennap szeretettel, meleg teával, süteménnyel,
pogácsával várták az alkotó gyerekeket.
Az elkészült kép bemutatja Fót legszebb, legkiemelkedőbb jellegzetességeit, ahogyan a gyermekek látják. Az
épület első részét pedig a Sütöde munkatársa festette,
amely a pékséget jeleníti meg.
A munka során nagyon sokan megszólítottak bennünket, idősebbek, fiatalabbak egyaránt. Mindenki örült
a képek láttán, szívesen sétáltak el az emberek naponta
a téren, hogy megcsodálják festés közben a falat, megálltak, beszélgettek, üdvözölték a kezdeményezést, a közösségi alkotó tevékenységet.
Bízom benne, hogy további együttműködéssel folytatódik a közösségi falfestés Fót különböző helyszínein.

Térjünk át egy kicsit a magánéletre. Család, gyerekek?
– Rákospalotán élek családommal, férjemmel és kisfiammal. Gyakran meglátogatjuk idős szüleimet az Alföldön, szülőfalumban, Tiszaigaron. Szeretjük és tiszteljük Őket, nagyon sokat köszönhetünk nekik.
Mióta tanít Fóton a Népművészeti Szakgimnázium
és Gimnáziumban?
– 2014-től művészetpedagógiai pályám Fót Városához
kötődik. A Fóti Népművészeti Szakgimnázium és Gimnázium szakmai elméleti és gyakorlati tanára vagyok,
osztályfőnök és emellett öt éve megbízással a képző- és
iparművészeti ágazat szakmai koordinátora, szakmai
felelőse. Összefogom a képző- és iparművészeti munkaközösségeket, munkacsoportokat és közvetlenül
segítem az iskolavezetés munkáját. Mentortanárként
támogatom a gyakornokokat és pedagógus kollégáimat
a pedagógus-minősítési eljárásra való felkészülésben.
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Építeni, de hogyan?

Bíró Zoltán alpolgármester

Jámbor László megbízott főépítész

Fót Város építési szabályzata 2019-ben változott,
és több olyan változás is volt, amely a lakosságot is
érintette. Fót Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ),
a településképről és a település rendezési tervről
Bíró Zoltán alpolgármesterrel és Jámbor László
megbízott főépítésszel beszélgettünk.

Az imént a település rendezési terv készítésének országos szabályainak változását említette. Mi volt
az, ami változott?
– JL: A változás kétféle dolgot hozott magával. Egyrészt 2027-ig minden településnek új település rendezési tervet kell készítenie. Változott maga a név is – a
települési terv az új név – és a dokumentációja is más,
a véleményezési eljárás egyszerűbb lett. Ugyanakkor
ezt a tervet az önkormányzatoknak négy évente felül
kell vizsgálniuk, azért, mert ez alatt az idő alatt nagyon
sokat változik egy város. Nő a lakosság száma, változik
a városon belüli gépjárműforgalom, új épületek épülnek. Ehhez kapcsolódik, hogy a Fóti Önkormányzat
Képviselő-testület például elhatározta, hogy 2022ben módosítja a 2019-es település rendezési tervet.

Kezdjük az elején. Mivel foglalkozik egy főépítész?
– Jámbor László: A főépítész egy adott településen
két dologgal mindenképpen foglalkozik. Az egyik a településkép a másik a település rendezési terv. Ám azt
mindenképpen hozzá kell tennem, hogy az a legjobb,
ha a főépítész a városban él, de legalábbis nagyon ismeri a várost, ahol dolgozik. A település rendezési
tervvel kapcsolatban érdemes megemlíteni, hogy a
tavalyi évben az eljárási szabályok országosan megváltoztak.
– Bíró Zoltán: Pár szó erejéig térjünk vissza a településképre, mert ez mindegyikünk számára fontos. Éppen ezért a településképet mindig figyelemmel kísérjük. Akár építési engedélyköteles egy építmény, akár
nem, a tulajdonosnak a településképi véleményezést
mindenképpen kell kérnie a polgármestertől a főépítész véleménye alapján. Ez pedig lehetőséget ad arra,
hogy a város számára kedvező irányba tereljük a település arculatát.

Miért van szükség a változtatásra?
– JL: A Képviselőtestület felhatalmazásával a Polgármester a település rendezési igények alapján már
megrendelte a tervezőktől és eleget tett az előzetes
bejelentési kötelezettségének is. A módosítás több
mint ötven változtatási igényt ölel fel, amelyek között
van egyszerűbb és van bonyolultabb is. Az egyszerű
például, hogy a Bartók Béla utca melletti zsákutcában
egy szabályozási vonal feleslegesen van meghúzva a
rendezési tervben, és ezt törölni kell. Ezek a változá-
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lő-testület már meghatározta, hogy családi házas övezetben egy telken csak egy főépület épülhet, amelyben
legfeljebb két lakás lehet, és telken belül kell lakásonként 1 személygépkocsinak parkolót biztosítani.
– BZ: A település rendezési tervet, és ezen belül a társasházakra vonatkozó részt 2019 októberében módosította a Képviselő-testület. Joggal kérdezhetik a lakosok, hogy akkor hogyan épülhetnek ma is ilyen nagy
társasházak Fóton? Ez két dolog miatt történhet. Az
első, hogy az építkezés elektronikus építési naplóját
megnyitották még a 2019-es rendezési terv módosítása előtt. Lehet, hogy egy kapavágás sem történt, de a
naplót megnyitották, és ezzel az építkezés hivatalosan
elkezdődött. Aztán kértek egy építési engedély hos�szabbítást, és akkor 2-3 év eltelte után nekikezdtek
az építkezésnek. A másik ok, hogy a város központi
területei a főutak mentén úgynevezett településképi
vegyes építési övezetbe (Vt) vannak sorolva, ahol a beépítés intenzitása és az erre vonatkozó igény a legnagyobb. Ez pedig magasabb és nagyobb épületek építésére is lehetőséget ad. Ettől függetlenül az egészen
biztos, hogy ezeken az utcákon kívül a HÉSZ csak a
Jámbor László által elmondottak szerint engedi az
építkezéseket. Ezzel együtt is érvényes, hogy a kötelező településképi véleményezésen keresztül befolyásoljuk az építkezéseket.
– JL: Azt azonban figyelembe kell venni, hogy nem csak
helyi, hanem országos szinten is egyeznie kell a rendezési terveknek. Minden települési terv engedélyezésének feltétele az, hogy összhangban legyen az országos,
a megyei és az agglomerációs terület rendezési tervvel.
Ahhoz, hogy ezt elérjük, egy nagyon alapos, részletes
tervezői együttműködés kell. És ezt a miniszterelnökségig bezárólag figyelik, mert nem lehet több a beépítésre szánt terület, mint amire feltétlenül szükség van.
Hiába szeretnénk mi a rendezési tervben külterületeket
bevonni a rendezésbe és lakóterületté nyilvánítani, ha
a Földhivatal azt látja, hogy a városban van még belterületen mondjuk többszáz beépítetlen lakótelek, ezzel
indokolva jogosan elutasítja az Önkormányzat belterületbe vonási kérelmét. Előbb azokat kell beépíteni, és
nem engedélyezik a rendezési tervet.

2x2 lakásos társasház családi házas övezetben,
az új szabályozás ezt nem engedi

Az OTÉK szabályozása alapján főútjainkon lehetséges
a nagyobb társasházak építése

sok mind a város – és ezáltal a lakosság - érdekét és a
város élhetőségét tartják szem előtt.

A konkrét építéseket ez mennyiben befolyásolja?
– JL: Annyiban, hogy a HÉSZ-ben meghatározzuk a
telekbeépítési százalékokat, az épület szélességét és a
magasságát.

Térjünk vissza az érvényben lévő rendezési tervre.
Mi az, ami konkrétan változott a 2019-es rendezési
tervben?
– JL: Vegyük a belterületi nagy társasházak építését.
Korábban a város több területén, akár kisebb mellékutcákban is, épültek 6–8 lakásos, vagy még nagyobb
társasházak. A 2019-es változtatás során a Képvise-

Más nem változott?
– JL: De igen, ám azokat már mindenki ismeri, most a
2019. év óta a Főépítészi hivatalba beérkezett vélemények kidolgozásán dolgozunk a tervezővel.
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Segítség
a testvérvárosnak
Két segélyszállítmányt is eljuttatott
Fót Városa márciusban kárpátaljai
testvérvárosunknak Bátyúnak. Az
első szállítmányban a fóti lakosság
által összegyűjtött adományokat, valamint Fót Város adományát, a második szállítmánnyal pedig az Auchan
Magyarország fóti áruházának, Fót
Város Önkormányzatának és a Fótiaknak szinte teljes egészében élelmiszerekből álló segélyszállítmányát
juttatta el a Dr. Vass György polgármester, Bérciné Berke Szilvia, Bojsza
Tamás és Kovács József önkormányzati képviselők, illetve a Fóti Önkormányzat és a Fóti Közszolgáltató Kft.
dolgozói által alkotott csapat testvérvárosunknak, a kárpátaljai Bátyúnak.
A lónyai határállomás mellett az adományokat örömmel vette át Galambos Gabriella Bátyú alpolgármestere,
a település jegyzőasszonya, illetve a
Bátyúiak.

A Fóti Zeneiskola –
Alapfokú
Művészeti Iskola új
társalgója
Régi elképzelésünket sikerült megvalósítani: Fót Város Önkormányzata, a Dunakeszi Tankerületi Központ
és az Intézmény mellett működő
Fóti Dal Alapítvány jóvoltából felújításra került az I. emeleten található 3-as terem, és kialakítottunk
egy várakozásra, tanulásra alkalmas
helyiséget. Remélem, hogy a várakozó szülők és növendékeink igénybe
veszik majd melegedésre, olvasásra,
beszélgetésre!
Illés Erika intézményvezető

724 millió forint támogatást nyert el Fót!
Összesen 724 millió forint Európai Uniós forrást nyert el Fót városa
belterületi csapadékvíz-elvezetésre a József Attila utcában, a város
intézményeinek energetikai korszerűsítésére és a királydombi szabadidőpark megépítésére. A fejlesztések várhatóan 2023-ra fejeződnek be.
Az első pályázati forrásból a csapadékvíz-elvezetési problémákat oldják
meg a József Attila utcában, valamint a Keleti Márton utca egy szakaszán
zárt csapadékvíz elvezető rendszert is épít az önkormányzat. Ezzel egy
régóta fennálló problémát old meg a város a kapott 296 millió forintos
támogatásból. A projekt során a lefektetett csapadékvíz elvezető cső fölé,
akadálymentesített járda is épül. Emellett gyalogátkelőhely és további két
buszperon megépítését is tervezik, és „okos” megoldásokat is bevetnek,
melynek eredményeként nő a közbiztonság és a gyengénlátók is biztonságban használhatják a megállókat.
Az elnyert uniós forrásnak köszönhetően a fóti intézmények energetikai korszerűsítésére 128 millió forintot fordíthat az önkormányzat. A
projekt eredményeként a Fóti Boglárka Óvoda és Bölcsőde, a Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. és a Hargita utcai Idősek Otthona épületei is
megújulnak.
A harmadik pályázat elnyerésével a Királydombnál 1,2 hektáros park
fejlesztésére 300 millió forintot fordíthat Fót városa. Fótnak ezzel egy
újabb gyöngyszeme készül el 2023-ra, ahol a lakosság minden tagja megtalálja a számára megfelelő kikapcsolódási és pihenési lehetőséget.
Ugyanakkor fontos hozzátenni, hogy a látványterveken szereplő játszótér nem volt része a pályázatnak. A játszótér és a 801 méteres rekortán
borítású futókör további 210 millió forintból fog megvalósulni, melyből
mintegy 175 millió forint lesz önkormányzati saját forrás.
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Boldogan vették birtokba az Ovi-Sport Pályát a gyerekek
az Apponyi Franciska Óvodában
Márciusban birtokba vehették Fót első Ovi-Sport pályáját az Apponyi Franciska Óvoda apróságai. Az átadó ünnepségen az új Ovi-Sport pályát Tuzson Bence választókerületünk országgyűlési képviselője, Dr.
Vass György városunk polgármestere és Dr. Molnár
Andrea, az Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány elnöke
adta át a gyerekeknek.
Szűcs Éva Intézményvezető az átadás alkalmából
elmondta, hogy nagy lehetőségek vannak az OviSport Alapítvány által épített pályában, mert a sport
sok tekintetben – erő, gyorsaság, állóképesség, mozgáskoordináció és ügyességfejlesztés – segíti az óvodás korú gyerekek fejlődését.
Dr. Vass György polgármester örömmel tájékoztatta
a jelenlévőket, hogy a ma átadotton kívül még három
Ovi-Sport pályát vehetnek hamarosan birtokba Fót
óvodásai, és mindez segíteni fogja a gyerekeink egészséges fejlődését és sportban való kiteljesedését is.

Folytatódott a Civil Fórum
Márciusban a Fóti Közszolgáltató Kft. szervezésében
folytatódott a Civil Fórum. A moderátor a korábbiakhoz
hasonlóan Berendi Carmel volt, míg az önkormányzat és
az FKN Kft. részéről Bérciné Berke Szilvia önkormányzati képviselő volt jelen.
A résztvevők először áttekintették a februári megbeszéléseken elhangzottakat, majd a folytatásban közösen keresték a választ olyan fontos kérdésekre, mint a
fóti identitás, mit jelent nekünk Fót, hogyan tehetnénk
élővé a fóti hagyományokat? Ezt követően a civilek elképzeléseit vették sorra, amelynél már a civilek és az
önkormányzat gyakorlati együttműködésének a lehetőségeit is végig vették.

Átadták a műfüves focipályát
Márciusban a gyerekek nagy örömére átadták a műfüves pályát a Sport utcában. Dr. Vass György polgármester több mint 70 labdarúgó gyermek jelenlétében
adta át a pályát a Fót SE vezetőinek.
Dr. Vass György átadóbeszédében kiemelte a sport fontosságát, és felhívta a gyerekek figyelmét arra, hogy a
csapatsport megtanítja őket egymásért, egy célért küzdeni. Beszéde zárásaként jó egészséget és szorgalmat
kívánt a gyerekeknek a sportoláshoz.
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Sportcsarnokbejárás
Március utolsó napján Dr. Vass György polgármester,
Tuzson Bence választókerületünk országgyűlési képviselője, Bíró Zoltán alpolgármester és Vasa Zoltán az
üzemeltető ÚMT Kft. képviselője bejárták a tervezettnél két hónappal korábban megépült sportcsarnokot.
Városunk új Sportcsarnokának építését 2020 novemberben kezdte el a kivitelező cég. Az építés utolsó fázisaként idén március 24-én megtörtént a műszaki átadás
is. Már csak néhány hatósági engedély választ el minket
attól, hogy sportolóként vagy nézőként használatba vehessük a Fót Városi Sportcsarnokot. Várhatóan június
elejére minden akadály elhárul.

A Fót Városi Sportcsarnok a tervezettnél két hónappal
korábban készült el

A Sportcsarnok közel 600 ülőhellyel rendelkezik, ám
összességében 1000 fő befogadására alkalmas. Olyan
sporteseményeket – és edzéseket – lehet itt tartani, mint
a kosárlabda-, kézilabda-, röplabda- vagy a futsalmérkőzések. Emellett a kisebb edzőtermekben például judo,
birkózás, kempo, boksz edzések is tarthatók. Természetesen a Sportcsarnok részét képezik a mosdók, az öltözők és a büfé is. A Fót Városi Sportcsarnokkal városunk
valójában egy hatalmas, fedett rendezvénycsarnokkal is
gazdagodott. Mivel a sportpadló speciális borítással lefedhető, így a megnyitást követően alkalmas lesz városi
rendezvények, szalagavatók vagy akár koncertek megtartására is.

Vasa Zoltán, Dr. Vass György polgármester, Tuzson Bence
választókerületünk országgyűlési képviselője
és Bíró Zoltán alpolgármester

Nagysikerű MAGNA CUM LAUDE koncert volt Fóton
Április másodikán a Sportnegyed avató alkalmából nagysikerű koncertet adott városunkban a MAGNA CUM
LAUDE együttes. A hideg, esős idő ellenére zsúfolásig megtelt a rendezvénysátor és a Fótiak hatalmas bulit
csaptak a zenekarral.
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Dell laptopokat kaptak a fóti iskolák pedagógusai és 9. évfolyamos tanulói
A „Digitális oktatáshoz való egyenlő hozzáférés feltételeinek biztosítása a tanulók és a pedagógusok számára”
projekt keretében márciusban összesen 413 laptopot adott
át – ebből 190 db-ot tanulóknak – a Dunakeszi Tankerületi Központ a fóti általános iskoláknak és gimnáziumoknak. A projekt során Dell laptopot kaptak a Fóti Fáy András
Általános Iskola, a Fóti Garay János Általános Iskola, a Fóti
Zeneiskola-Alapfokú Művészeti Iskola, a Németh Kálmán
Általános Iskola pedagógusai, valamint a Fóti Népművészeti Szakgimnázium és Gimnázium pedagógusai és 9.
osztályos diákjai. A következő tanév elején pedig a programnak köszönhetően a fóti 5. osztályos tanulók is kapnak
majd laptopokat. A projekt keretei között a fóti iskoláknak
átadott laptopok értéke közel 11 millió forint volt.

Anyakönyvi hírek
Elhunytak:
Balogh István Imréné 65 év
Bankházi Szilvia Judit 51 év
Bereczki Jánosné
87 év
sz: Müller Julianna
Cselőtei Zsolt Péter 53 év
Fáb Sándor
86 év
Horesnyi Mihály
76 év
Kobza
János
Gyula
73 év
Házasságot kötöttek:
96 év
03.04. Horváth Péter és Óvári Jánosné
Ecseri Anita
Pásztor Józsefné
76 év
Születtek:
03.05. Tatarek Elena
Amira
03.16. Osskó Zsombor

KITÜNTETÉS
A köztársasági elnök Magyar Ezüst Érdemkereszt
kitüntetést adományozott
Márkusné Gonda Zsuzsannának
Gratulálunk! Méltó kezekbe került a kitüntetés, hiszen
Márkusné Gonda Zsuzsanna és férje Márkus László felbecsülhetetlen értéket
teremtenek.
2021. novemberi lapunk címlapján már bemutattuk a családot, illetve egy cikk keretében
betekintést nyerhettek
Zsuzsanna, László és lányaik, Lilla, Natália, Virág
és Hanna életébe.

ÁLTALÁNOS ISKOLAI BEIRATKOZÁS 2022
A Dunakeszi Tankerületi Központ tájékoztatása szerint a 2022/2023-as tanévre az általános
iskolai beiratkozásra
2022. április 21-én (csütörtökön) és
2022. április 22-én (pénteken) kerül sor.
A részleteket a mellékelt hirdetményben találják:
https://fot.hu/altalanos-iskolai-beiratkozas-rendje/
Fóton az óvodai beiratkozás időpontja
2022-ben május 4-5-6.
Részletekről
a választott intézmény ad tájékoztatást!
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Zöldhulladék gyűjtése
Tisztelt Fóti Lakosok!

Fentiek alapján tájékoztatjuk Önöket, hogy a Közszolgáltató munkatársai 2022. április 1. napjától már nem
hagynak további cserezsákot az ingatlanoknál.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a DTkH Nonprofit Kft.
díjmentesen biztosítja a Lakosság részére a zöldhulladékok gyűjtésre szolgáló, valamint az Önkormányzat és a Közszolgáltató közötti megállapodás értelmében a szelektív hulladékok gyűjtésére szolgáló
zsákok éves mennyiségét.

A további szelektív hulladékgyűjtés a Közszolgáltatótól megvásárolható szelektív hulladékgyűjtő zsákban vagy bármilyen egyéb a lakosság által beszerzett,
használt átlátszó zsák alkalmazása mellett történik.
A zöldhulladék gyűjtés, a Közszolgáltató által rendszeresített, egyedileg jelölt, biológiailag lebomló, legalább 110
liter űrtartalmú zöldhulladék gyűjtő zsák alkalmazásával
történik. Egy ingatlan esetében, a kijelölt gyűjtési héten,
legfeljebb 10 db zöldhulladék gyűjtő zsák helyezhető a
közterületre. A biológiailag lebomló zöldhulladék gyűjtő
zsák alkalmazásán felül kötegelt elszállítás is biztosított.
A kötegelés azt jelenti, hogy az ingatlanhasználó által kihelyezett zöldhulladék nem ömlesztve, hanem legalább
egy ponton összekötve kerül kihelyezésre. Az összekötegelt gallyak, ágak átmérője maximum 6 cm, hossza
maximum 150 cm, térfogata maximum 1 köbméter lehet.

A díjmentes zsákok az alábbi időpontokban és helyszíneken vehetők át.
A zsákok átvételének PÓTLÓLAGOS időpontjai:
2022. árpilis 22. péntek, 12:00 – 18:00
2022. április 23. szombat, 8:00 – 16:00
2022. április 24. vasárnap, 8:00 – 12:00
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 Épület, (Fáy A. Általános Iskola
melletti épület) Ferenczy I. utca 8.

Az éves mennyiség feletti zöld zsákokat az alábbi
helyszíneken lehet megvásárolni, átvenni:
• Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Ügyfélszolgálatán Fót, Vörösmarty tér 1. sz.: minden hónap második hétfőjén 13:00-17:00 óra között
• Zöld ABC Fót, Németh Kálmán út 62. sz. nyitvatartási időben
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal
DTkH Nonprofit Kft.

A zsákok átvételekor szükséges bemutatni a személyi
igazolványt, lakcímkártyát és a hulladékgazdálkodási
számlát!
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Veszélyes- és elektronikai hulladékok gyűjtése
Tisztelt Fóti Lakosok!

botgép, hajszárító, hűtő, mosógép, mosogatógép,
porszívó, stb.)
• Számítástechnikai és távközlési berendezések
(laptop, számítógép-alkatrész, tablet, telefon,
mobiltelefon, stb.)
• Szórakoztató elektronikai cikkek
(tévé, rádió, lemezjátszó, CD-DVD lejátszó, stb.)
• Világítótestek
• Elektromos barkácsgépek, elektromos szerszámok
• Elektronikai játékok, elektromos árammal működő szabadidős és sport berendezések
• Akkumulátorok, elemek

Fót Város Önkormányzata hagyományainak megfelelően idén tavasszal is megrendezi a lakossági veszélyes- és elektronikai hulladékgyűjtési akciót,
amelynek alkalmával az alábbiakban felsorolt anyagokat vesszük át ingyenesen a FÓTI LAKOSOKTÓL
(FIGYELEM! LAKCÍMKÁRTYA SZÜKSÉGES!!!):
Veszélyes hulladék
1. Vörösmarty tér 100-as ABC gazdasági területe
– bejárat a Czuczor u. Mogyoródi patak felől
2. Németh K. u. 40. SzuperCoop üzlet melletti
parkoló
• Akkumulátor, elem
• Gyógyszer, méreg
• Növényvédő-, rovarirtó szer
• Festék, lakk, hígító, oldószer, ragasztó
• Fáradt olaj, használt étolaj
• Maróanyagok, higanyos hulladék
• Hajtógázas (spray) palack
Elektronikai hulladék
1. Vörösmarty tér 100-as ABC gazdasági területe
– bejárat a Czuczor u. Mogyoródi patak felől
• Háztartási kis- és nagygépek (mikró, konyhai ro-

Azon elektronikai és elektromos berendezések,
amelyek szétszerelésre kerültek és elektromos
vagy elektronikai alkatrészeiket eltávolították
(üres készülékház), már nem minősülnek elektronikai vagy elektromos hulladéknak, ezért a gyűjtőponton történő átvételét megtagadjuk!
Átvétel időpontja:
2022. május 7. (szombat) 9.00 – 14.00 óra
Köszönjük minden résztvevőnek, hogy óvja, védi környezetünket!
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal

Átvállalja a szelektív-hulladékos zsákok
költségét a lakosságtól az Önkormányzat
Fót hulladékgazdálkodását végző Zöld Híd–DTKH konzorcium még decemberben jelezte városunk vezetésének, hogy az idei évben nem áll módjában térítésmentesen biztosítani a szelektív-hulladék gyűjtésére szolgáló
zsákokat a Fótiaknak.
Ezt az Önkormányzat nem fogadta el, és Dr. Vass György polgármester vezetésével márciusban többfordulós
tárgyalássorozattal igyekeztek megnyugtatóan rendezni a kialakult helyzetet. A Zöld Híd–DTKH képviselői
azonban jelezték, hogy kényszerhelyzetben vannak, ezért, ha nem sikerül megoldást találni, akkor semmilyen
zsákot sem tudnak a lakosság számára kiosztani.
Az Önkormányzat mindenképpen szerette volna az idei évben is biztosítani az ingyenes zsákokat a Fótiak számára. Megoldásként Fót Város átvállalta a lakosságtól a zsákok megvásárlásának költségét és költségvetésből
igény szerint 10–12 millió forintot 2022-ben a szelektív-hulladékos zsákok megvásárlására fordítanak.
Az Önkormányzat döntését elfogadva a közszolgáltató cég vállalta, hogy 39 db szelektív-hulladékos zsákot minden szerződéssel rendelkező fóti lakos számára biztosítanak. Ez részben megtörtént a zöldhulladékos zsákok
márciusi osztásakor. Akinek akkor nem jutott zsák, vagy egyéb akadályoztatás miatt nem tudott az osztás helyszíneire eljutni, azok a Zöld Híd – DTKH ügyfélszolgálatán ingyenesen hozzájuthatnak a nekik járó zsákokhoz.
Ugyanakkor a város vezetése látja, hogy hosszú távon a zsákos szelektív gyűjtés nem megoldás. Ezért az Önkormányzat rövid időn belül sárga, szelektív-hulladék gyűjtésére használatos kukák kedvezményes áron történő
megvásárlására biztosít lehetőséget Fót lakossága számára. A problémára végső megoldást pedig a fóti hulladékudvar jelenti majd, amely a tervek szerint már 2023 tavaszán megkezdheti a működését.
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Házhoz menő lomtalanítás
– autó- és gépalkatrészek
–
veszélyes hulladékok, (pl.: akkumulátor, festékes
dobozok, kátrány származékok, használt sütőolaj,
zsiradék, gépjárműolaj)
– állati tetem, fertőző és undort keltő anyag
– heti hulladékszállítás körébe tartozó háztartási, valamint gazdálkodói tevékenységből származó hulladék
A kihelyezett lom elszállítása az előre egyeztetett napon történik, mely a megadott napon reggel 6 óráig
az ingatlan utcafronti részére helyezhető ki! Kérjük, hogy a nagydarabos lom (pl. bútor) kivételével a
kisebb méretű anyagok a hatékonyabb elszállítás és
szétszóródás megakadályozása érdekében bezsákolva,
kötegelve kerüljenek kihelyezésre. A lomhulladékot
minden esetben úgy kell elhelyezni, hogy az a járműés a gyalogos forgalmat ne akadályozza, a zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, továbbá ne járjon
baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.
Igénylés menete:
1. lépés: Önnek csak annyit kell tennie, hogy felhívja
Társaságunk ügyfélszolgálatát az 06 28 561
200 (4. menüpont) telefonszámon (ügyfélfogadási időben).
2. lépés: Munkatársunk azonosítja Önt, ellenőrzi, hogy
Társaságunk szerződéssel rendelkező aktív
ügyfele, majd hogy a szolgáltatás egyenlege
elmaradást nem mutat. Ezt követően közösen
egyeztetik a lomtalanítás napját és részleteit (lakcím, elérhetőség, kihelyezhető men�nyiség stb.)
3. lépés:Az egyeztetett napon reggel 6:00 óráig ki kell
helyeznie az ingatlana elé a lom hulladékot.
4. lépés: Társaságunk gépjárműve elszállítja a kihelyezett lom hulladékot.
FONTOS: A házhoz menő lomtalanítást kizárólag
szerződéssel rendelkező LAKOSSÁGI ügyfeleink
vehetik igénybe, amennyiben nincs díjhátralékuk!

Figyelem!
Változás a lomtalanítás igénylésének menetében!
A DTKH Nonprofit Kft. a lomtalanítást évente ingatlanonként térítésmentesen EGY alkalommal 2m3
mennyiségben házhoz menő rendszerben végzi, amit
a lakosság 2022-es évtől egész évben igénybe vehet.
Igénylést kizárólag a közszolgáltatásban nyilvántartott és szerződött, aktív (a szolgáltatást nem szüneteltető), közüzemi díjhátralékkal nem rendelkező ingatlanhasználók nyújthatnak be.
Jelentkezni telefonos ügyfélfogadási időben a
06-28 561-200 telefonszámon lehetséges a 4-es menüpont kiválasztásával.
A lomtalanítás NEM konténerben történik.
Lomtalanítás körébe tartozó hulladék típusok:
– bútorok (asztal, szék, szekrény, ágy, komód stb.)
– egyéb, fából készült tárgyak, amelyek a méretük miatt nem férnek el a hagyományos gyűjtőedényben,
– szőnyegek, padlószőnyegek,
– matracok,
– ágyneműk,
– textilek, ruhaneműk,
–
műanyagok (linóleumok): padlók, kerti bútorok,
műanyag medencék, műanyag játékok,
–
személygépkocsi-, kerékpár- és motorkerékpár-gumiabroncsok (ezekből háztartásonként max.
4 db helyezhető ki)
Nem tartoznak a lomtalanítás körébe, így nem kerülnek elszállításra:
– zöldhulladék: gally, salak, trágya, szalma, egyéb növényi és állati hulladék
– építési hulladék, egyéb ipari hulladék, üveget tartalmazó nyílászáró;
– veszélyes elektromos, elektronikai készülékek (pl.
TV-készülék, hűtőgép…);

NYÍLT, VERSENYEZTETÉSI, TÁRGYALÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
ÜZLETHELYISÉG BÉRBEADÁSÁRA ÉS ÜZEMELTETÉSÉRE
Fót Város Önkormányzata a 177/2021. (IX.30) KT határozatával elfogadott Beszerzési és Versenyeztetési Szabályzat alapján a 8.5. pontban meghatározott nyílt, kétfordulós, tárgyalásos versenyeztetési eljárást hirdet a
tulajdonában álló 2151 Fót, Somlyó tó - Hársfa u.44. szám alatti, 290/4 hrsz. alatt felvett ingatlanon
található „Tó Büfé és mini ABC” üzemeltetésére és bérbeadására.
További információ a www.fot.hu oldalon
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Változik a temetkezési szolgáltatás Fóton
A korábbiakkal ellentétben 2022. április 09-től már
nem nyújt temetkezési szolgáltatást a Fóti Közszolgáltató Kft. A temetkezéssel kapcsolatos feladatokat a jövőben a SZIGÜ Temetkezési Cégcsoport és az Oltalom
Temetkezés látja el a városban.

vábbra is az FKN Kft.-hez fordulhat a lakosság. Magát a
temetkezési szolgáltatást azonban már a két szolgáltató
cég végzi.

Két szolgáltató is segít a városban

Fóton az eddig már sokak által ismert Oltalom temetkezés az egyik cég, amely temetkezési szolgáltatást nyújt.
Azonban a zökkenőmentes temetkezés érdekében a jövőben a SZIGÜ Temetkezési Cégcsoport szolgáltatását is
igénybe vehetik a Fótiak. Amint azt Kászon Györgynétől,
a SZIGÜ Temetkezési Cégcsoport igazgatóhelyettesétől
megtudtuk, a SZIGÜ Temetkezés 70 éves múlttal rendelkezik a temetkezés területén, közel 100 temetkezési irodát működtetnek és 56 temetőt gondoznak országosan. A
SZIGÜ Temetkezési Cégcsoport a szolgáltatás zökkenőmentessége érdekében irodát nyitott Fóton, a Shell benzinkút mellett, a Károlyi István u. 8/A szám alatt.

Április 09-től sok minden változik Fóton az eddig megszokott temetkezési eljárással kapcsolatban. Ettől a naptól a Fóti Közszolgáltató Kft. (FKN) Malom utcai telephelyén megszűnik a temetkezési szolgáltatás. Az FKN
Kft. a továbbiakban az eddigi gyakorlatnak megfelelően
a Református temető és a Kisalagi Temető felügyeletét és
gondozását látja el.
Amint azt Sólyomvári Erika az FKN Kft. ügyvezetője
elmondta, ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a sírhelyek
megújításával és megváltásával, a síremlékek felújításával
és új síremlékek építésével kapcsolatos ügyintézéssel to-

Lakossági tájékoztatás ebösszeírásról!
Tisztelt Ebtartók!

(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 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.

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
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Daruzás és szállítás, raklapos- és szóródó áru szállítás, professzionális
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ész kaland
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Ha április, akkor vetés
A hosszú hideg hetek után ahogy melegszik az idő,
arra vágyunk, hogy egyre több időt tölthessünk a kertünkben. Érdemes átgondolni, mit szeretnénk látni a
nyár folyamán a (konyha)kertben, az erkélyen.
Bizonyára több kertben főszereplők a haszonnövények mellett a fűszer és gyógynövények. Ezen utóbbiak sokszor összemosódnak, hiszen a gyógynövényekkel is fűszerezhetünk, ízesíthetünk, míg a klasszikus
fűszernövényeknek is van gyógyító élettani hatásuk.
Sok olyan növény van, melyek annak ellenére, hogy
haszonnövények, magas díszítő értékükkel a díszkertben is helyet kaphatnak pl. zsálya, rozmaring, szurokfű, citromfű, menta. Termesztésük akár balkonon is
megoldható. Fontos átgondolni, hogy mennyi időnk
van a fenntartásra, és ha nem túl sok, akkor főleg évelő fajokat érdemes ültetni, mert sokkal kevesebb a
gondozási igényük, mint az egynyáriaké.
Az április a szabadföldi zöldségmag vetés hónapja is.
A talaj melegszik, de fontos az időjárást figyelni, ami
az utóbbi években egyre szélsőségesebb. Jelenleg a
csapadékhiány a legnagyobb gond. Ez ellen a talaj takarásával védekezhetünk. A folyamatos mulcsolás sok
nedvességet benn tart a talajban és az elkomposztálódott növényi részek tápanyagot adnak. Mulcsolni lehet vékony szikkasztott fűnyesedékkel, ágdarálékkal,
szalmával, akár a kigyomlált növényeket is ott hagyhatjuk.
Áprilisban kerül a földbe a burgonya és a népi hagyomány szerint időjárástól függően a 100. nap környékén a „három nővér”: bab, tökfélék, kukorica. A
tök/cukkini árnyékot ad a kukorica tövének és gyomtalanul tartja, míg a kukorica támasztékot ad a futóbabnak. Szintén említésre méltó a közkedvelt zöldborsó, amiből késői fajták még áprilisban is vethetőek.
A friss édes borsó a gyerekek kedvence is, főleg, ha
a kertből csippenthetik le. A borsónak számos jótékony hatása van: nagy mennyiségű rostot tartalmaz,
támogatja az immunrendszert; gyakorlatilag minden
megtalálható benne, amire szükségünk van, beleértve a napi C-vitamin mennyiség nagy részét, és egy
jó adag E vitamint, cinket. Emellett jótékonyan hat a
szívműködésre, hiszen a magnézium felelős a kalcium
és kálium szívbe juttatásáért és a borsóban mindhárom megtalálható.
A zöldborsó mellett vethető a saláta, spenót, sárgarépa, petrezselyem is, ne feledjük a szinte mindenki
kedvencét a dughagymát és retket sem. Érdemes pár
tő hidegtűrő mángoldot vetni, ami szinte egész évben
ellát minket zöld levelekkel. Ennyi finomsággal indulhat a vitamin bomba!

És ha már kertészkedünk, legyünk rá büszkék és mutassuk is meg! Idén is lesz Legszebb konyhakert verseny, amire bárki jelentkezhet, akár csak balkonon, akár
hatalmas kertben kertészkedik. (Meghirdetés, részletek
hamarosan a www.varosszepitok.hu oldalon)

Balkonkert hagyma

Emeltágyás és tök

Saláta kert
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Karitász - szolgáló szeretet!
A Fóti Római Katolikus Egyházközségben működő Karitász
szervezetről, illetve az általuk
működtetett Adományboltról
már sokan hallottak. A Karitász
újra alakulásáról, a működéséről
és az általuk nyújtott segítségről
a Fóti Szent Erzsébet Karitász
vezetőjével, Szécsi Csillával beszélgettünk.

A Katolikus Karitász korábban
már működött Fóton, de aztán
szünet következett. Mikor alakult
meg újra a szervezet?
– A rendszerváltás után Fóton
gyorsan megalakult a Karitász.
Adorján Andrásné, Erzsike már
1989 végén összehívta a fóti as�szonyokat, lányokat, és elkezdték
a Katolikus Karitász alapjait lerakni. Hivatalosan tavaly volt 30 éves
Magyarországon a Karitász, jubileumi emléklapot kaptak a 30 éve,
vagy az annál hosszabb ideje működő csoportok, így mi is.
Akkor még – 1990–1991-ben – a
legnagyobb feladatuk nem az élelmiszerosztás volt, hanem a kárpótlások rendezése, a hivatali ügyintézés és az özvegyek segélyhez, vagy
valamilyen ellátáshoz juttatása. Fót
minden területéről felkarolták azokat a családokat, akik nem kaptak
semmilyen ellátást a háborúban
vagy a börtönben elhunyt férjük
vagy gyerekük után. Akkor erre volt
szüksége az embereknek. A csoport egy része ezt intézte, a többiek
pedig az időseket látogatták. És ott
sem élelmiszerre volt elsősorban
szükség, hanem lelki támogatásra, a figyelemre, amit egy szerény
karácsonyi csomag átadása kísért.
Később Erzsike hosszan tartó betegsége miatt a csoport néhány hónapig nem tudott működni, aztán
Sándor atya 2011 februárban engem
kért fel a Karitász vezetésére.

Szécsi Csilla a Fóti Szent Erzsébet Karitász vezetője

Ekkor már az élelmiszerosztáson
volt a hangsúly?
– Igen, az Egyházközségnek akkor
már szerződése volt a Magyar Élelmiszerbank Egyesülettel. Az első időben péntek délutánonként a mentett
élelmiszert mi hoztuk el az M3 Metro
Áruházból. Ezzel indult el a Karitász
élelmiszer osztó tevékenysége. Az
általunk támogatottak száma folyamatosan változik. Igyekszünk rendszeresen egyeztetni a Családsegítő
Szolgálattal és az Önkormányzattal,
valamint az óvodák, iskolák jelzéseit
is figyelembe vesszük.
Hány főből áll a fóti Karitász
csoport?
– Az aktív tagjaink száma 16 fő.
Amikor sok emberre van szükségünk, akkor mindenki bevonja a
családtagjait és a barátait.
A gyakorlatban hogyan történik
az osztás?
– Amikor megérkezik a megrendelt szállítmány, SMS-ben értesít-
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jük az embereket, és ők eljönnek a
hozzánk.
Karácsony és húsvét előtt meghirdetett tartós élelmiszergyűjtés
eredményeként 100–150 nagy csomagot tudunk kiosztani városunk
rászorulói között. Fontos megjegyezni, hogy ilyenkor mindig adatokat is egyeztetünk. Egyrészt az
adatvédelmi törvény miatt, másrészt azért, hogy mindenkit biztosan el tudjunk érni.

Tartják a kapcsolatot azokkal,
akik adományokat kapnak?
– Szántó Andrea, az Adománybolt
vezetője nagyon profin kezeli az
adatbázisunkat. Az Adományboltot is azért hoztuk létre, mert azt
láttuk, hogy elsősorban élelmiszerre van szüksége az embereknek. Korábban próbálkoztunk a
Közösségi Házban és a ruhaadományokat filléres vásárban értékesítettük, aztán a bevételt élelmiszer
vásárlásra fordítottuk. A vásárokon a rászorulóknak lehetősége

interjú
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volt a ruhákból ingyen is válogatni, de azt láttuk, hogy élelmiszerre nagyobb szükségük van. Akkor
fogalmazódott meg bennünk az
Adománybolt ötlete. Két év alatt
végig jártuk a környéken lévő adományboltokat, és megnéztük, hogy
melyik milyen szisztémával épült
fel. Aztán felkerestük a vezetőiket,
könyvelőiket, és megkérdeztük,
mit kell tennünk ahhoz, hogy adományboltot hozzunk létre? Azért
gondolkodtunk ebben, mert Fóton
sok jószándékú ember él, akik szívesen adományoznak, és azokat a
dolgokat mi piaci ára alatt tudjuk
értékesíteni. Ami azt jelenti, hogy
a bevételből még több embernek
tudunk segíteni. Amikor elmondtuk, miért keressük a már működő
adományboltokat, azt mondták,
hogy jaj, ez nagyon nehéz, ne is
vágjatok bele. Azért, mert ez akkor
még egy teljesen szabályozatlan terület volt. Aztán a végén mindenAz Adománybolt

ki azt mondta, hogy nagyon nagy
dolog, hogy mi ezt véghez vittük
és nem adtuk fel. Persze ehhez sok
minden kellett, például egy alapítvány is, és ez lett a Fóti Szent Erzsébet Karitász Alapítvány, amely
az adományboltot működteti. Az
Adománybolt létrejöttének nagy
szerepe volt abban, hogy 2015-ben
Caritas Hungarica díjat kaptunk.

Milyen rendszerben működik
most az Adománybolt?
– Keddtől péntekig naponta 4-4
órában folyamatosan nyitva van a
bolt a vásárlók és az adományozók előtt. Azt gondolom, sokat
javított az adományozási kultúrán
az, hogy Andrea mindenkinek elmondja, ez nem lomtalanítás, és
olyan dolgokat várunk, amelyeket
értékesíteni lehet, hogy élelmiszerrel segíteni tudjunk. Hogy ez
mit jelent? A költségek kifizetését
követően minden hónapban 20-30
családnak tudunk az Adományboltnak köszönhetően élelmiszert vásárolni. A
mostani helyzetben pedig
a háború miatt Ukrajnából menekülteknek is sok
adományt tudunk juttatni.
Hogyan segít a Karitász
a menekülteken?
– A Katolikus Karitász
Barabáson hozott létre bázist, ott fogadják az
Ukrajnából
menekülni
kényszerülőket. Ide szállítottunk adományt és
itt önkénteskedtünk első
lépésként. Ma inkább a
helyben segítésre helyezzük a hangsúlyt, hisz vannak, akik itt próbálnak
meg új életet kezdeni vagy
átmeneti ideig túlélni.
Aki menekülteket fogadott be, felajánlottuk, hogy
jöhetnek az Adományboltba és amire a menekültek-
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nek, gyerekeknek szüksége van, és
rendelkezünk vele, azt mi ingyen
odaadjuk. Emellett mi kezeljük a
város adománygyűjtését is a volt Katolikus Óvoda épületében kialakított
raktárban. Kialakítottunk a menekülteknek egy 17 fő befogadására
alkalmas átmeneti szállást is, ahol
jelenleg egy 4 fős ukrán család kapott elhelyezést. Segítünk számukra
megfizethető albérletet találni.
A szállás kialakításában a segítségünkre voltak a fóti evangélikus
testvérek. Ők ágyneműkkel, tisztálkodási szerekkel és konyhai felszerélesekkel, élelmiszerrel járultak hozzá a szállás kialakításához.

Ha valaki támogatni szeretné az
ukrajnai menekülteket, azt milyen formában tegye?
– Az itt lévő családoknak elsősorban élelmiszerre van szükségük.
Ha valaki nagyobb mennyiségű
adományt szeretne a Karitásznak átadni, az hívjon minket a
+3630/8395588-as telefonszámon.
Ruha felajánlást mi csak az Adományboltban veszünk át.
A Szent Erzsébet Karitász hogyan
kapcsolódik be az Egyházközösség és Fót városának az életébe?
– Az Egyházközösség életében lelkiségi csoportként vagyunk jelen,
mi a Karitászban nyújtott tevékenységünkkel szolgálunk. Ugyanakkor egyénenként mindenki több
csoportnak is a tagja, mert akik a
Karitászban benne vannak, azok
kivétel nélkül olyan emberek, akik
tenni akarnak a közösségükért. És
itt már kapcsolódunk a városhoz
is, mert a Karitász tagok közösségi
emberként a város csoportjaiban,
egyesületeiben is részt vállalnak a
feladatokból. Ugyanakkor a Karitász egy olyan közösségépítő csoport is, amely bevonz embereket,
akik különböző tevékenységekben
csatlakozhatnak hozzánk. Ez is
egyfajta evangelizáció.

oktatás
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Málta gyönyörű!

Tenger…, pálmafák…, kaktuszok…, mediterrán hangulat…
Már csak a meleg napsütés hiányzott nekünk azon a
héten, amit Máltán tölthettünk: 15 felső tagozatos diák
és 4 pedagógus.

ról és annak az emberekre, állatokra gyakorolt hatásáról, a megújuló energiáról, és azokról a fiatalokról
beszélgettek, akik remélhetőleg majd „megmentik” a
Földet. A kirándulásokon betekintést nyerhettünk a
fenntarthatóság gyakorlati alkalmazásába is.
Sok-sok látnivalóban volt részünk, amelyek egyrészt a
szervezők által biztosított programok voltak, másrészt
mi magunk is szerveztünk nem törődve a fáradsággal,
az időjárási viszontagságokkal. Nagyon élveztük!
Na és itt vagyok gondban: felsorolni is nehéz azt a sok
helyet, ahol jártunk!
San Julian’s, San Gwann, Valletta – a jelenlegi főváros, Mdina – a régi főváros, Blue Grotto, Victorioso,
Zurrieq, San Thomas, Marsaxlokk – a kedves kis halászfalu, Had-Dingli – Málta legmagasabb pontja,
azzal a gyönyörű kilátással…., és szinte mindenhol a
tenger, amit – azt gondolom – nem lehet megunni!

Hogy kerültünk oda? Mi dolgunk volt ott?
Iskolánk, a Fóti Garay János Általános Iskola nagy
figyelmet szentel a pályázatok által elérhető fejlődési, utazási lehetőségekre. Ezért járhattak diákjaink az
elmúlt években számos szomszédos ország magyarlakta területén. Az Erasmus pályázaton belül már az
előző években tudtak tanáraink (a covid-járvány előtt)
1-1 hetet tanulással eltölteni pl. Barcelonában, Firenzében, Canterburyben, Nicoterán és Máltán.
A 2021-ben kiírt Erasmus + Köznevelési pályázaton
is-amely egy hétéves ciklust ölel fel -sikeresen vettük
az akadályokat: nyertünk! Ezeken a projekteken belül nemcsak pedagógusi mobilitásokat valósíthatunk
meg, hanem diákcsoportokat is vihetünk az európai
országokba tanulni. Találkozhatunk más országok
diákjaival is.(Köszönhető mindez Tóth Tamásné Rick
Katalin és Fabini Beáta alapos és kitartó, lehetetlent
nem ismerő munkájának.)
Így történt, hogy 2022. március 12-én, szombaton
kora reggel boldog izgalommal szálltunk fel a RyanAir
Máltára induló járatára.
Voltak köztünk olyanok, akik most repültek életükben először. Nagyon jó volt látni az örömüket!
Tele volt kalanddal, kihívással az ott töltött egy hét.
Mindenkit családoknál szállásoltak el.
Képzeljék csak el azt a 12-14 éves gyereket, aki (szülők, felnőttek nélkül) bekerül egy hétre egy idegen
országban egy családba! Csak az eddig tanult angol
nyelvismeretére, a bátorságára és a találékonyságára
(és természetesen, ha probléma van, a közelben lévő
tanárára) támaszkodhat.

… és mit kaptunk ettől az úttól?
Felejthetetlen élményeket, barátságokat, a gyerekek
némi önállóságot, bátorságot, önbizalmat, nyitottságot, fontos információkat, amelyeket itthon is beépíthetnek mindennapjaikba, és nem utolsó sorban azt az
érzést, hogy szép ez a Föld, a mi Földünk, érdemes rá
vigyázni!
Jaskó Tünde
kísérő pedagógus

Eszméletlenül bátrak és ügyesek voltak!
Le a kalappal előttük!
Természetesen az első 1-2. napon még nehezebben
ment a dolog, de hamar belejöttek!
Az élménygyűjtésen túl az volt a feladatunk, hogy a
fenntarthatóságról, a környezetvédelemről minél többet megtudjunk.
Az angolul hallgatott tanfolyamon való részvétel sem
okozott a gyerekeknek gondot, ahol a klímaváltozás-

A tenger
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Fáy S uli H írek
Nagy öröm számunkra, hogy tanulóink egyre nagyobb
számban vesznek részt különböző művészeti versenyeken és büszkeséggel tölt el minket, hogy szép sikereket is érnek el.
Idén először került megrendezésre a Fáy Kultúra
Napja, melyen iskolánk diákjai és tanárai mutathatták
be művészi alkotásaikat. Az ünnepség megnyitóján
iskolánk tanulóinak előadását láthattuk, idén online
formában, de reményeink szerint jövőre szélesebb
körben ünnepelhetjük a kultúrát és a művészetet.

Gerzsényi Emília 5.c Fotó kategóriában. Kiállításra
került még Gáspár Szonja 7.a és Szenderák Klaudia 5.c
osztályos tanulók alkotása is.
Szívből gratulálunk nekik és Krakovszky Barbara tanárnőnek, munkájukhoz további sikereket kívánunk.

Ünnepélyes díjátadó és kiállítás megnyitó a gödöllői
Művészetek Házában- Krakovszky Barbara tanárnő és tanítványai

Mindig nagy izgalom minden család életében, ha
gyermekük iskolás lesz. Mi szeretnénk a nagy döntésben segíteni nekik és kedvet csinálni a gyerekeknek az
iskolai élethez. A Fáy Suli kitárta kapuit és lehetőséget
adott a szülőknek az iskola bejárásához, az ovisoknak
pedig a tanítókkal való ismerkedéshez. A programok
tovább folytatódnak a nyílt órákon valamint a gyerekeknek szervezett hagyományos Ovilimpia program
keretén belül.
Iskolánkkal és a beiratkozással kapcsolatos minden
további információ megtalálható az iskola honlapján.

Fáy Kultúra Napja megnyitó
Képzőművészeti kiállítás a Fáy Kultúra Napja alkalmából

Lelkes óvodások a Fáy Suli hívogató programján

Nemrégiben hivatalosak voltunk a Gödöllői Petőfi
Sándor Általános Iskola által meghirdetett rajzverseny
értékelő és díjátadó ünnepségén és a legsikeresebb
művek kiállításának megnyitóján.
Több diákunk műve is kiállításra került, ketten közülük pedig díjazottak is lettek.
3. helyezett lett Bánsági Zoltán 2.e osztályos tanuló
népmese illusztrációval. Külön elismerésben részesült
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Fóti Zenebarátok Egyesülete
Kórusunk, a Fóti Zenebarátok Egyesülete 1973-ban
alakult a Fóti Vörösmarty Művelődési Ház csoportjaként. Alapító karnagyunk Baráz József.
Alapító tagjaink jórészt Józsi bácsi tanítványai közül
kerültek ki. Az akkori diákok ma már többen házastársukkal, felnövő gyermekeikkel, barátaikkal együtt
vesznek részt a kórus munkájában.
A kezdetekben a kórus „Arany Diploma” minősítést kapott.
Az évtizedek alatt több alkalommal készítettünk rádió- és CD felvételt. Részt vettünk megyei és országos
kórustalálkozókon. Rendszeresen énekelünk Fót város kulturális rendezvényein.
Külföldi útjaink során Finnországban, többször
Olaszországban és Erdélyben adtunk koncerteket, bemutatva a magyar kórusirodalom gyöngyszemeit, illetve az onnan érkező kórusokat vendégül láttuk.
2017 óta Csima Zsolt a kórus vezetője.
2018-ban ünnepeltük kórusunk fennállásának 45.
évfordulóját.
Repertoárunkban a magyar szerzők darabjai mellett
külföldi, világi és egyházi művek is szerepelnek.

Próbáinkat szerdánként 18-20 óra között tartjuk a
Fóti Vörösmarty Művelődési Házban.
Szeretettel várjuk sorainkba régi és leendő, énekelni
szerető kórustagjainkat.
Tavaszi koncert a Fóti Zenebarátok Kórusával
2022. május 7-én, szombaton 16 órakor
a fóti Vörösmarty Művelődési Házban
Mindenkit szeretettel várunk!
A belépés díjtalan.

Ifjúsági kórustalálkozó a Fóti
Szeplőtelen Fogantatás templomban
2022. április 27. szerda este 6 órakor

Résztvevők
Budapesti Piarista Gimnázium kórusa
Vezényel: Melegh Béla
Váci Piarista Gimnázium kórusa
Vezényel: Horváth Tamás
Óbudai Árpád Gimnázium kórusa
Vezényel: Kúnné Kocsis Erzsébet
Közreműködik a Budavári Kamarazenekar
Művészeti vezető: Héja Benedek
A belépés díjtalan, adományaikat a Váci Egyház
megyei Karitászon keresztül az ukrajnai
menekültek megsegítésére ajánljuk fel
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Nőnap alkalmából szeretettel
Nőnap alkalmából Gergely Róbert
Dúdolj velem című műsorával köszöntötte a fóti hölgyeket az Önkormányzat. A Vörösmarty Művelődési
Házban az ingyenes előadásra érkező hölgyeket Tuzson Bence térségünk országgyűlési képviselője és Dr.
Vass György polgármester köszöntötte, mely után Gergely Róbert várva

– várt műsora következett. És a közönség nem is csalódott, a Szécsi Pál
számoktól kezdve az Emmanuelle-ig
szinte minden ismert sláger elhangzott, és az est végén Gergely Róbert
egy saját, alkalomhoz illő szerzeménnyel búcsúzott időlegesen a fóti
hölgyektől. Azért csak rövid időre,
mert a műsort követően Gergely Ró-

Gergely Róbert és Dr. Vass György
polgármester ajándékokat ad át

Gergely Róbert nagyszerű hangulatot
varázsolt a terembe

bert, Dr. Vass György polgármester,
Koncz János, Bojsza Tamás, Gellai
István és Kovács József képviselők a
nagyteremben, míg Bíró Zoltán alpolgármester és Soros László István
képviselő a terem bejáratánál köszöntötte virággal nőnap alkalmából
az eseményen részt vevő fóti nőket.
Bíró Zoltán alpolgármester és
Soros László István képviselő virággal
várták a hölgyeket

Fáklyás felvonulás és koszorúzás a hősök emlékére
Március 15-e alkalmából fáklyás felvonulás és koszorúzás volt Fóton. Az indulás előtt a szép számmal egybegyűlt ünneplők közösen elénekelték a Himnuszt,
majd Molnár Krisztina helytörténész gróf Károlyi
László szavait tolmácsolta a jelen lévőknek, aztán a
gróf úr nevében a felesége Erzsébet asszony a Károlyi kastély elől útnak indította a fáklyás felvonulást. A
menetet a Történelmi Vitézi Rend tagjai vezették fel a
zászlókkal, mögöttük pedig Dr. Vass György polgármester, Tuzson Bence országgyűlési képviselő és Bíró
Zoltán alpolgármester vezette a fáklyákkal látványos
sort alkotó résztvevőket. A menet első állomása az
óvodakertben volt, ahol gróf Károlyi István szobránál
koszorúkat helyzetek el a résztvevők. Ezt követően a
fáklyásfelvonulás Sipos Pál, egykori fóti református

lelkész, szabadságharcos hős síremlékéhez vonult és
helyezte el a megemlékezés koszorúit.
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Látványos március 15-i
megemlékezés és kitüntetések
Március 15-e alkalmából az Önkormányzat megemlékezést tartott a Vörösmarty Művelődési Házban. Az
eseményt Dr. Vass György polgármester nyitotta meg.
A zsúfolásig telt teremben a polgármester beszédét
követően a Garay János Általános Iskola tanulóinak,
zenés, táncos, és izgalmas műsorát láthatták a jelen
lévők. Ezt követően került sor a városi kitüntetések
átadására. A kitüntetéseket Dr. Vass György polgármester, Bíró Zoltán alpolgármester és Lévai Sándorné,
a Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bizottság elnöke adták
át a díjazottaknak. Az ünnepséget a Fáy András Általános Iskola diákjainak műsora zárta, amely látványvilágában és lendületességében is remek zárása volt az
eseménynek.
Díjazottak:
Fót Városáért kitüntetés: Lissai József
Fót Egészségügyéért Díj: Kalucza Rita
Fót Gyermekeiért, Ifjúságáért Díj: Kissné Breczek
Margit, Knáb Györgyné, Jaskó Tünde
Fót Kultúrájáért Díj: Balogh Dávid
Év Közszolgálati Tisztviselője Díj: Kárpáti Gábor
Év Közalkalmazottja Díj: Tóth Tamásné Rick Katalin
Fót Vállalkozója Díj: Sáreczky Norbert
Év Sportolója Díj:
– 14 és 18 év közötti kategória: Tar Petra
– 14 év alatti kategória: Kind Igor
Elismerő oklevél: Boros Dominik, Zai Lehel, Dr. Kővágó Kálmán, Szűcs Mária, Fóti Polgárőr Egyesület,
Dr. Albi Marianna és Kádárné Újvári Tünde részére.

A nagyszerű szervezéssel megvalósult rendezvényen
érdemes kiemelni mind a két iskola diákjainak és az
őket felkészítő pedagógusoknak a munkáját. Mindkét iskola tanulói az ünnephez méltó, színvonalas és
látványos produkcióval tisztelegtek a szabadságharc
hősei előtt.

esemény

F óti H írnök

Fótnak gyöngyszemei nem csak
gyöngyös koszorún vannak

A Fót gyöngyszemei – értékek napja rendezvény március 19-én várta színes programokkal az érdeklődőket.
A március 30-ig tartó Fót gyöngyszemei kiállítás
megnyitóján Tuzson Bence, a térségünk országgyűlési képviselője és Molnár Krisztina, a Fóti Értéktár
Bizottság tagja is kiemelte az elődeink által képviselt
értékek, hagyományok fenntartásának fontosságát.
Ezek után a művelődési ház színháztermében fellépők sora változatos műsorral mutatta be, hogy
milyen gyöngyszemek őrzik a település hagyományait és értékeit. A rendezvényen Tuzson Bence és
Lévai Sándorné, a Fóti Értéktár Bizottság elnöke
mondtak köszöntőt. Lévai Sándorné kitért arra,
hogy a régi hagyományok őrzése mellett célja, hogy
az Értékek napja is hagyománnyá váljon.
Első fellépőként a Fóti Asszonykórus, majd Kiss
Vidor a Fricska Táncegyüttes tagja szórakoztatta a
jelenlévőket. Őket követte a színpadon a Fóti Apponyi Franciska Óvoda és a Manótanoda gyermekeinek
szívet melengető, menyegzős népi gyermekjátéka.
A szünetben a művelődési ház udvarán lehetőség
volt íjászkodásra, kézműveskedésre, sőt a bátrabbak
még egy sólymot is tarthattak a kezükön. A gasztronómia előtt hódolók fóti falatokat kóstolhattak:
rétest, somlói galuskát, habos dudát.
Ezután a Gárdonyi Zoltán Énekkar és a Baptista
Fúvószenekar a Fóton élő vallások egy-egy művészi

szeletét jelenítették meg. Utánuk pedig az igencsak
mozgékony Kőszobor társulás legényes műsorával
mutatta meg, hogyan is vígad a magyar.
A színházteremben a programsorozatot a Fóti
Boglárka Óvoda-Bölcsőde Énekkara zárta.
De a nap itt még nem ért véget: a Vörösmarty
téren felállított rendezvénysátorban az ISMERŐS
ARCOK együttes koncertjére teljesen megtelt a sátor, és óriási hangulatú esttel zárult a nap. Bízunk
benne, hogy az Értékek napja valóban hagyományos
rendezvénnyé válik.
Jarabin Zita
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Tisztelt Olvasók!
A FÓTI HAGYOMÁNYOKÉRT ALAPÍTVÁNY

arra kéri Önöket, hogy ajánlják fel adójuk 1 %-át, a fóti hagyományokat mentő, értékőrző munka segítéséhez.
A Fóti Hagyományokért Alapítvány a Fóti Települési Értéktár Bizottsággal együttműködve az elmúlt években megszervezte az Ízek és
szokások Fóton, az 50 éves a Fóti Ősz, és a Lakodalmas szokásokat
bemutató kiállításokat és rendezvényeket.
A Bíborba, bársonyba, gyöngyös koszorúba című könyvben Balogh
Dávid és Szűcs Mária bemutatta a fóti lakodalmi szokásokat (1883–
1950). A könyv kiadója a Fóti Hagyományokért Alapítvány volt.
Az alapítvány a Fót Gyöngyszemei, Fóti értékek napja című rendezvény és kiállítás gyűjteményét felhasználva a Fóti Települési Értéktár
Bizottsággal közösen szeretné ezeket az értékeket a jelen és a jövő
számára megőrizni és tovább örökíteni.
Az alapítvány következő kiadványának témája Fót szellemi, kulturális,
természeti és épített örökségének a megjelentetése könyv formájában.
Kérjük, segítse adója 1%-ának felajánlásával a kiadvány megjelenését.

FÓTI HAGYOMÁNYOKÉRT ALAPÍTVÁNY

adószám: 18683992-1-13
Köszönjük felajánlását!
FÓTI HAGYOMÁNYOKÉRT ALAPÍTVÁNY
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Márciusi keresztrejtvényünk
nyertesei:
• Persa Ernő
• Medák Sándorné
• Kolozs Brigitta

A nyertesek a Piktorfesték Üzletlánc ajándékcsomagját a Piktorfesték fóti üzletében (Károlyi
István u. 14.) vehetik át.

Játsszon velünk!

A 3., 8. és 13. helyes megfejtést beküldő értékes nyereménycsomagot
kap a Napsugár Egészségház jóvoltából, melyet személyesen lehet átvenni az üzletben.
Beküldési határidő: 2022.04.22. | e-mail cím: ujfotihirnok@gmail.com

k
i
t
o
ó
F
m
a
r
g
o
Pr

2022. ÁPRILIS-MÁJUS
ÁPRILIS

04.18. Húsvétolás az Óvodakertben
04.23. Fóti Futófeszt

MÁJUS
05.01. RETRO MAJÁLIS a Somlyó-tónál
05.14 Bolhapiac a Somlyó-tónál
05.29. Városi gyereknap
FÓTI-FUTI - Impulzus Egyesület
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Programok és tervek
a Vörösmarty Művelődési Házban
Programok és fejlesztések tekintetében is változatos
év lesz 2022 a fóti kulturális intézmények életében.
A fejlesztésekről, tervekről és a programokról Palásti
Bélával, az FKKK igazgatójával beszélgettünk.

Az elmúlt két évben sok minden átalakult. Mit jelentett
ez a Vörösmarty Művelődési Háznál és a hozzá tartozó intézményeknél?
– Fejlődést. A pandémia ellenére a Vörösmarty Művelődési Ház fizikai és online látogatottsága együttesen elérte a 158 ezer főt. És ez nagyon magas szám! Van olyan,
gyerekeknek szóló YouTube videónk, amit több mint 90
ezren láttak. Ez számunkra pozitív visszajelzés, és megerősít minket abban, hogy jó az út, amin elindultunk.
Tartjuk az irányt. A tavalyi évben csupán félévtől voltunk
nyitva, de ez a félév tartalmas és minőségi szabadidőeltöltést kínált. Már a nyáron mindhárom intézményünkben – Vörösmarty Művelődési Ház, Németh Kálmán
Emlékház, Városi Könyvtár – színvonalas és népszerű
táborokkal vártuk a gyerekeket.

Palásti Béla, az FKKK igazgatója

és az igényt arra, hogy ellátogassanak hozzánk. De itt
helyben is fontos, hogy Fóton még jobban elterjedhessen
és ismertté válhasson Németh Kálmán hagyatéka.

A könyvtár most éppen bezár egy hónapra.
– Igen, a leltározás korántsem egyszerű feladat. A tavalyi évben a pályázat segítségével a gyerekkönyvtár
új polcrendszert kapott, emellett milliós tételű technikai beruházást is végre hajtottunk, mert a könyvtár
nem felelt meg a lakossági igényeknek. Ezt az idei évben pályázatból, támogatásból folytatjuk majd. A leltárt
követően a könyvek számát is gyarapítjuk, ebben az
évben erre több mint 1 millió forint célzott támogatást kaptunk a várostól. A nyitvatartáson is a lakossági
igényeknek megfelelően változtatunk majd, és hétfőtől
szombatig, váltakozó időszakokban várjuk az olvasni
vágyókat. Itt szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy
a könyvtárban rengeteg folyóiratunk van, amit helyben,
ingyen elolvashatnak az emberek.

Ebből látható, hogy 2021 vegyes év volt, de milyen volt
fejlesztések tekintetében?
– A várostól kapott költségvetésünknek köszönhetően
az FKKK intézményeiben folyamatos volt a működés és
a fejlesztés is. Ebből külön kiemelem a Kisalagi Közösségi Ház villamossági felújítását, és a melegítő konyha
létrehozását. Ezek nagyon fontos, évek óta várt átalakítások voltak. A dolgozók online térben való munkájának
megkönnyítése végett jelentős fejlesztésen ment át az informatikai rendszerünk is.
A fejlesztés a Németh Kálmán Emlékházat is érintette?
– A pandémia alatt elkészült egy olyan kiadvány, amely
végig kalauzolja a látogatót a Németh Kálmán Emlékház
szobáin, helységein. Ezen kívül az Emlékház vezetőjének
Balogh Dávidnak volt egy nagyon jó ötlete, így létrehoztuk a múzeumi shopot. A hagyatékban lévő ereklyék
képmásaival számos tárgyat – bögrét, kulcstartót, szemüvegtörlőt – vihet haza magával emlékként a látogató.

Térjünk rá a Vörösmarty Művelődési Házra. Milyen
terveik vannak 2022-re?
– Ugyan a COVID miatt sok program nem valósulhatott meg, ugyanakkor ez a várossal egyeztetve lehetőséget adott a programok modernizálására. Fontos például
az, hogy egy pandémia alatt megszűnt színház helyén –
és ezt merészen mondom – mára befogadó színházzá
váltunk. A Déryné Program, a Köszönjük Magyarország
Program és a Nemzeti Kulturális Alap keretei között fogadjuk az előadásokat. Eddig már voltak sikeres gyerek,
felnőtt és nyugdíjas előadásaink is.

Mit várnak az ötlettől?
– Úgy gondoljuk, ezek az emléktárgyak talán még nagyobb látogatottságot teremtenek az Emlékháznak. Ha
valaki hazavisz egy bögrét, egy tollat, a kis zsebtükröt,
azt meg tudja mutatni a családjának, barátainak, milyen
értékeket őriz ez a kis ház, ezzel keltve fel az érdeklődést
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Milyen jegyárakkal mennek ezek az előadások?
– Az egésznek pont az a lényege, hogy minimális jegyárak mellett minőségi előadásokat tudunk a Házba hozni. Gyakorlatilag egy regisztrációval és egy 500 forintos
jeggyel már jöhetnek is a fótiak színházba. Ez pedig töredéke egy fővárosi színházjegy árának.
Meg kell említenem a kisiskolásoknak és a gyerekeknek szóló Lázár Ervin programot is, amelyet a Dunakeszi Tankerületi Központtal közösen szervezünk. Ebben
koncertek, színházi művek, bemutatók mind-mind szerepelnek. Ezért mondtam talán kicsit merészen, hogy a
Ház már valójában egy befogadószínház.
Áprilisban jön hozzánk a SENSUM Art, akik neves
művészekkel a soraikban Ibsen Nóráját hozzák el a középiskolásainknak. Aztán ott van még az együttműködésünk a HADART Színházzal is. Minden színdarab egyegy célcsoportot célzott meg, és örömmel mondhatom,
hogy eddig minden egyes előadás teltházas volt.
Beszéljünk egy kicsit az idei év egyik legfontosabb
programsorozatáról a Petőfi 200-ról.

– Ez megint egy olyan sorozat, amelyben minden korosztálynak számtalan előadás lesz. Ez Fóton március 19én kezdődött Dr. Kálnoki-Gyöngyössy Márton régész a
reformkorról és a reformkori oktatásról tartott színes és
színvonalas előadásával.
A Petőfi 200-ban vannak még számos, érdekes előadások, és igyekszem ezek közül a lehető legtöbbet elhozni
Fótra, a Művelődési Házba, és nem csak a diákoknak. Fót
számos szállal kötődik a reformkorhoz, például Vörösmarty és Fáy által. Ezzel is igyekszünk feléleszteni a lokálpatrióta szellemet a városban.
Vörösmarty 180 éve írta a Fóti dalt, és 2022. október
16-án lesz 90 éves a Vörösmarty Művelődési Ház. Terveim szerint a Művelődési Házban egy Vörösmarty szobrot
is állítunk majd. Bízom benne, hogy ezzel segíteni tudjuk
azt, hogy a Himnusz mellett a Szózat is méltó helyére
kerüljön.
Természetesen az év során az állandó programok is
megmaradnak, hiszen a Ház reggel kilenctől este nyolcig folyamatosan nyitva áll a látogatók előtt rekreációs és
kulturális szolgáltatásaival.

Petőfi Sándor születésének 200. évfordulója alkalmából szerte a Kárpát-medencében alakulnak a Petőfi klubok. A fóti Petőfi klub
megnyitása alkalmából Tuzson Bence jelképként Petőfi Sándor verseit is tartalmazó kötetet adott át dr. Vass György polgármesternek.

Napsugár Egészségbolt
KSE 14. Nemzetközi Sörverseny

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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Három év kihagyás után a Kisüzemi Sörfőzdék Egyesülete a SIRHA Budapest
nemzetközi gasztronómiai kiállítás keretein belül rendezte meg 14. sörversenyét.
Az elmúlt két évben a járványügyi korlátozások miatt elhalasztott rendezvényt az
egyesület idén az Agrárminisztérium és az Agrármarketing Centrum hathatós támogatásával szervezte meg.
Nyolc országból közel 300 tételt nevezett 48 sörfőzde. Ezekből a versenyre végül
247 érkezett meg. A 96 bronz, 29 ezüst diploma azt jelenti, hogy a kisüzemi sörök
minősége az elmúlt években jelentősen javult. Kilenc sör érte el az aranydiplomához szükséges pontszámot. Ezeket a zsűri ismét összevetette, így alakult ki a
legjobb 3 mezőnye, akiket gyémánt diplomával jutalmaztak. A három közül pedig kiválasztásra került a Grand Champion, ami idén hosszú idő után külföldi nevező lett.
A kiállítás és a sörverseny teljes időtartama alatt az egyesület sörmesterei kóstoltót kínáltak az érdeklődő látogatóknak. A csapokon szinte csak magasan értékelt
sörök folytak, azokból 31 hordóval fogyott a három nap alatt.
Az eredményhirdetésre az Agrárminisztérium standján került sor. A diplomákat
Dr. Szinay Attila államtitkár, Ondré Péter AMC ügyvezető igazgató és Gyenge
Zsolt KSE elnök adta át a díjazottaknak.

Fót, Dózsa György út 42.
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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

Tisztelt fóti lakosok, sportbarátok!
Szeretnénk figyelmükbe ajánlani a Fót Sportegyesület által idén első ízben megrendezésre
kerülő Fót városi utcai futóversenyünket, az I. Fóti Futófesztivált.
Különböző távokkal, forgalom elől elzárt, aszfaltos útvonallal, időméréssel, egyedi befutó
éremmel várjuk a kicsiket és a nagyokat április 23-án!
Nevezés és további információ: futofesztival.fotsportegyesulet.hu
Várunk Mindenkit szeretettel!

FÓTI 2022.04.23.
FUTÓFESZTIVÁL

I.FÓtI2022.04.23.
FUtÓFESztIVÁL
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21 km • 10 km • 5 km • 2 km • 800 m

RAJTKÖZPONT: FÓT, VÖRÖSMARTY TÉR, TEMPLOM PARKOLÓ
Rajtok: 9.00 - 12.30 között
Távok, kategóriák:
800 m kölyök futam (14 éves korig)
800 m családi futam
800 m senior futam (50-99 éves korig)
2 km gyerek, felnőtt, senior
5 km gyerek, felnőtt, senior
10 km gyerek, felnőtt, senior, 3 fős csapatverseny
21 km gyerek, felnőtt, senior, 3 fős csapatverseny, 4 fős váltó

TÁMOGATÓINK:

futofesztival.fotsportegyesulet.hu • futofesztival@fotsportegyesulet.hu

AKCIÓS ajánlatunk:
Caparol Deckweiss 15L
beltéri falfesték, Matt fehér

Ceresit TS 61

univerzális purhab
750 ml

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

LŐRINCZ LÁSZLÓ
szeretettel várja régi és új vásárlóit
újonnan megnyílt hentesboltjában

Fóton, a Tessedik Sámuel utca 3/a szám alatt,
hétfőtől péntekig 7–18 óráig,
szombaton 7–14 óráig.

A friss, magyar, kiváló minőségű tőke
és baromfi húsok, húskészítmények mellett
kaphatóak helyben készült, saját gyártású
(füstölt, pácolt, fűszerezett, főtt, sült)
termékek is, melyek igény szerint
helyben is elfogyaszthatóak.
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