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A népszámlálásról szóló 2018. évi CI. törvény 1. § 
(1) bek. értelmében a Magyarország területén 2022. 
október 1-jén fennálló állapot alapulvételével a ter-
mészetes személyekről és a lakásokról nép- és la-
kásszámlálást kell tartani, ezért szintén fontos len-
ne az ingatlanok pontos beazonosíthatósága.

A népszámlálást megelőzően a Központi Statisz-
tikai Hivatal (KSH) a népszámlálás részleteiről, a 
válaszadás módozatairól (pl. az online internetes 
kitöltéshez szükséges egyedi azonosítóról) felkérő 
levelet fog küldeni valamennyi magyarországi cím-
re. A felkérő levél nevet nem, csak címet tartalmaz, 
ezért a pontos felkérés érdekében elengedhetetlen, 
hogy a levelek a megfelelő címekre érkezzenek.

A postai kézbesítés minél pontosabb teljesítése 
érdekében kérjük a lakosságot, hogy a házszá-
mokat, illetve többlakásos épületek esetében az 
ajtószámot is pontosan tüntessék fel az épülete-
ken és postaládákon!!

Az ingatlanjaik házszámának feltüntetése az 
Önök érdeke is, mivel az internetes önkitöltésre 
kizárólag október 1. – október 16.-ig lesz lehető-
ségük. A kitöltést egyedi belépési kód segítségével 
tudják elvégezni. Az egyedi belépési kódokat pedig 
postán juttatják el a háztartásoknak.

Fóti Közös Önkormányzati Hivatal
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Révész Melindát sokan ismerik Fóton. Gyerek-
szakköröket tart, táborokat vezet, és rászoruló 
családoknak segít önkéntesként. Emellett talán 
nincs is olyan közösségi eseménye a városnak, 
ahol ne vállalna valamilyen szerepet. Vidámsága, 
nyitottsága, kedvessége és tenni akarása pedig iga-
zi közösségi emberré teszi.

Kezdjük a legfontosabbal. Család, gyerekek?
– A férjemmel 28 éve vagyunk házasok, négy gyer-
mekünk és egy unokánk van, akit Grétinek hívnak. 
A gyerekeink – Enikő, Ákos, Kinga és Gyöngyvér –
közül már mindenki nagykorú. 

Mivel foglalkozol a „civil” életedben?
– Annyiféle dologgal, ami talán már soknak is tűnik. 
Alapvégzettségemet tekintve textiltechnikus va-
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gyok, de azzal sohasem foglalkoztam, mert rögtön 
utána jöttek a gyerekek és én 18 évig Gyes-en voltam 
a gyerkőcökkel. Aztán, amikor Gyöngyvér lányom 
három éves volt, elmentem óvónőképző főiskolába. 
Majd ezt követően elvégeztem egy másoddiplomás 
drámapedagógus képzést is. Így, nem óvónőként, 
hanem drámapedagógusként kezdtem el dolgozni. 
De nem álltam meg itt, mert éppen most végeztem 
gyógymasszőrként.

Haladjunk sorban. Mit csinálsz, mint drámapeda-
gógus? 
– Amit a szakmám szerint kell, vagyis gyerekszak-
köröket tartok. A múlt héten például nyári tábort 
tartottunk a Vörösmarty Művelődési Házban, az 
egészen kicsiktől a kicsit nagyobbakig. Emellett a 
harmadik gyermekünkkel Kingával közösen balett 
foglalkozásokat tartunk a kicsiknek. Két csoportot 
is viszünk, ahol nem csak balettozni tanulnak a gye-
rekek, hanem drámás játékokkal is fejlesztjük őket.

Nézzük az új területedet a gyógymasszázst. 
– Először masszőrként Craniosacralis masszázzsal 
foglalkoztam, mert azt tanultam elsőként, de most 
már hivatalosan is gyógymasszőr vagyok, tehát sok 
minden mást is csinálok. Ebből adódóan vállalko-
zóként dolgozom, és a vállalkozásom minden olyan 
területre kiterjed, amivel foglalkozom.

Milyen területeken dolgozol még?
– Szakmai összeállításokat csinálok főként drá-
mapedagógiai vagy oktatási területen pályáza-
tokhoz. A legtöbbet az ÉKKŐ Egyesületnek és az 
Otthon Segítünk Alapítványnak dolgozom. Hol 
hivatalosan, mint vállalkozó, hol pedig lelkes ön-
kéntesként teljesen ingyen segítem a munkájukat. 
Az Otthon Segítünk Alapítványnál az utóbbi időben 
többnyire ingyenes feladatokat vállaltam, mert azt 
láttam, hogy szükség van rám. 

Mit vállalsz az Otthon Segítünk Alapítványnál?
– Önkéntes koordinátor vagyok, ami azt jelenti, 
hogy szervezem a helyben jelentkező családokhoz 
az önkéntesek odajuttatását. Valamint azokat az ön-
kénteseket, akik szeretnének segíteni, egy 50 órás 
képzés keretében felkészítem a családokkal való 

munkára. Az Alapítvány laikus szülői tapasztalattal 
rendelkező, de a képzésen végzett, felkészült segí-
tőket juttat el a segítséget kérő családokhoz.

Te is szoktál még kimenni családhoz?
– Az elmúlt 18 évet úgy töltöttem, hogy folyamatosan 
látogattam a segítséget kérő családokat. Az év elején 
még idén is szakítottam erre időt, aztán a masszőr-
képzés miatt ezt nem tudtam folytatni. A koordiná-
tori munkában viszont továbbra is részt veszek. 

Van egy negyedik „életed” is, amiről eddig nem esett 
szó. Hogyan jött az ötlet, hogy a Muharay Színpad 
gyerekcsoportját megalapítsd?
– Ez a kaland még 2015-ben kezdődött, amikor a 
Vörösmarty Művelődési Házban felvetették, hogy 
szükség lenne egy színjátszócsoportra. Arról be-
szélgettünk, hogy volt Fóton egy Faluszínpad és az 
milyen jól működött. A beszélgetést tett követte és 
akkor kezdtem el verbuválni a gyerekeket a társu-
latba. A Fóti Hírnökbe is így hirdettük meg, hogy a 
Faluszínpad megújul, és várjuk a jelentkezőket. Mi 
akkor a Faluszínpadból adódóan vegyes korcsoport-
ra gondoltunk, ám nagyrészt gyerekek jelentkeztek. 
Végül 2015-ben 17 gyerekkel elindult a csapat. Kö-
zülük páran ma már felnőttként erősítik a társula-
tot. A legidősebb tagunk 22 éves. Akinek van kedve 
hozzánk csatlakozni, szívesen látjuk. Korosztályos 
csoportokban dolgozunk, ahol erős barátságok, sőt 
már szerelmek is szövődtek. A szülők számára nyil-
ván az is fontos, hogy mivel ezt az Önkormányzat 
finanszírozza, a részvétel teljesen ingyenes. Mi pe-
dig cserébe, amikor önkormányzat által szervezett 
esemény van, mindig vállalunk egy-egy előadást, 
ahol a gyerekeink bemutathatják a tanultakat.

Nyitottság és  közösségi élet

A Muharay Színpad gyerek társulata 
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A mondás azt tartja, a számok nem hazudnak. A 
2021-es év számairól, a korábbi évekről és a fej-
lődésről Dr. Vass György polgármesterrel beszél-
gettünk.

Fót kétségkívül sokat fejlődött az elmúlt két évben. 
Hogyan fordítaná ezt le a számok nyelvére?
– Több irányból is megközelíthetjük a dolgot. Az első 
lehet, ha a bevételek irányából nézzük a fejlődést. Az 
előző ciklus végén, 2018-ban a város adóbevételeinek 
összege valamivel több, mint 1,97 milliárd Ft volt, ami 
azt jelentette, hogy az adóbevételek tekintetében a 
város 95,85%-ot teljesített az akkori tervhez képest. 
Vagyis nem tudta a város realizálni teljes mértékben 
az eltervezett bevételeket. Ezzel szemben 2021-ben a 
város adóbevételei meghaladták a 2,73milliárd forin-
tot. Nem mellékesen ez azt jelentette, hogy a terve-
zett bevételhez képest 144,5%-os eredményt értünk 
el. Ez pedig a gyakorlatban azt jelenti, hogy többlet-
ként 840 millió Ft-nál valamivel több pénz folyt be a 
város kasszájába a tervezettnél.

Ez nagyon fontos valóban. De az talán még in-
kább, hogy a pénzt mire fordította a város.
– Azt gondolom, ebben a tekintetben is jól teljesí-
tett Fót. Aki elfogulatlanul körbe néz a városban, 
az láthatja, hogy mire fordítottuk a pénzügyi ered-
ményeket. Csatornázásra, csapadékvíz-elvezetés-
re, útépítésre, városi konyha korszerűsítésre, óvoda 
felújításra, közösségi terek – például a Somlyó-tó 
– fejlesztésére. És akkor nem is említettem azokat 
a beruházásokat – Városi Sportcsarnok, műfüves 
sportpálya –, amelyek mára szintén a lakosság szol-
gálatába állnak. 

Térjünk vissza a számokhoz. Az első kérdésnél 
a bevételek irányából néztük a fejlődést. Milyen 
irányból lehet még vizsgálni az eredményeket?
– Például a konkrét, tárgyévre vonatkozó számok 
tükrében is sok minden megmutatkozik. Nézzük a 
tavalyi évét a városnak. A beruházások összege elér-
te az 1,1 milliárd forintot. A város bevételei rekordot 
döntöttek, ahogy a tervezés és a valós tények kö-
zötti megvalósulás is. A város bevételi főösszege, ha 
hajszállal is, de 9 milliárd forint fölé került. Ebből a 
pénzmaradványunk valamivel több, mint 3 milliárd 
forint. A város vagyongyarapodása pedig 2021-ben 
700 millió forint volt. Vagyis bátran mondhatom, 

hogy Fótra a folyamatos pénzügyi stabilitás a jel-
lemző. És ebben jelentős részben az elnyert pályázati 
források is benne vannak.

Ez lett volna a következő kérdésem. Hogyan áll Fót 
a pályázatokkal?
– Amikor polgármester lettem, az egyik első utasí-
tás, amit kiadtam, arra vonatkozott, hogy pályázzunk 
mindenre, ami csak elérhető lehet számunkra. Ír-
junk, ha kell ezer pályázatot is egy évben, de ameny-
nyit csak lehet, Fót hozzon el a forrásokból! Ebben 
természetesen partner volt az alpolgármester, a Kép-
viselő- testület és a Hivatal is. Mert ezt csak együtt 
lehetett megcsinálni. Két év távlatából azt mondha-
tom, hogy sikeresek voltunk a pályázatok tekinteté-
ben. A lakosok és a város érdekében arra törekszünk, 
hogy ez így is maradjon. De nézzük itt is a számokat. 
Amikor összehasonlítjuk 2018-at és 2021-et, akkor 
olyan jelentős különbséget láthatunk, ami minden-
kinek szembetűnő. Míg a város 2018-ban 261 millió 
Ft támogatásra pályázott, addig 2021-ben ez a pályá-
zati összeg valamivel több, mint 1 milliárd forint volt. 
Már ez is körülbelül négyszeres különbség. Az iga-
zán szembeötlő azonban a valóban elnyert – vagyis 
pénzben Fótra is érkező - pályázati támogatások kö-
zött van. 2018-ban a pályázott 261 millió Ft-ból végül 
csak 70 millió forintot sikerül realizálni a városnak. 
Ehhez képest 2021-ben Fót 1 milliárd 34 millió fo-
rint támogatásra pályázott, és ebből 977 millió forint 
támogatást el is nyertünk a város számára. Ebben az 
évben pedig mindent elkövetünk azért, hogy a 2022-
es év még a tavalyinál is jobb legyen.

Eredmények a számok tükrében 
|  interjú Dr. Vass György polgármesterrel

Dr. Vass György polgármester
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Térségünk tele van tenni akarással, ötletekkel és kre-
ativitással – mondta el a lapunknak adott interjúban 
Tuzson Bence, körzetünk országgyűlési képviselője, 
aki hangsúlyozta azt is, hogy a családok védelmében 
továbbra is kitartanak a rezsicsökkentés mellett, va-
lamint meghosszabbították az élelmiszerárstopot és 
a benzinárstopot is. A képviselő felhívta a figyelmet, 
hogy az idén soha nem látott támogatásban része-
sültek a gyermeket nevelő családok, és mint mondta, 
örömmel tapasztalja, hogy térségünkbe, mint az ország 
egyik legdinamikusabban fejlődő régiójába már nem-
csak élni, de vállalkozni is szívesen jönnek az emberek. 

A folyamatban lévő, illetve a tervezett fejlesztések tük-
rében milyennek látja Fót helyzetét?
– Sok olyan fejlesztést valósítottunk meg az elmúlt idő-
szakban, amelynek köszönhetően kiemelkedően jónak 
értékelhetjük a helyzetet, nem véletlenül lehetünk büszkék 
arra, hogy térségünk – amelyhez Fót is tartozik – orszá-
gos szinten is a legdinamikusabban fejlődő régiók egyike. 
Aki ide költözik, az egy szorgalmas és jó közösségbe kerül, 
biztonságban érezheti magát, mert folyamatos a fejlődés és 
stabil jövőképet láthat maga és a gyermekei előtt. Telepü-
léseinken már az elmúlt években is folyamatosan utakat, 
iskolákat, óvodákat, bölcsődéket építettünk, fejlesztet-
tük az egészségügyi létesítményeket, mert agglomeráci-
ós régióként nálunk az ilyen beruházásokra mutatkozott 
a legnagyobb igény. Nem állunk meg, tovább bővítjük az 
óvodai és bölcsődei férőhelyek számát. A mögöttünk lévő 
időszakban kétszáz új bölcsődei férőhelyet hoztunk létre a 
választókerületben, most pedig három új bölcsőde építé-
sébe kezdünk bele: örömmel mondhatom, hogy ezek kö-
zül – Csömör és Dunakeszi mellett – az egyik Fóton épül.

Miben látja térségünk fejlődésének kulcsát, milyen to-
vábbi lehetőségek állnak még körzetünk előtt?  
– Fontos hangsúlyoznunk, hogy az összefogásban rejlik 
térségünk ereje, és ez egyaránt igaz Csömörre, Csomádra, 
Dunakeszire, Erdőkertesre, Fótra, Gödre és Veresegyházra 
is. Nagyon örülök mindazoknak a terveknek, amelyekről 
ez elmúlt hetekben több település vezetőjével, köztük Vass 
György fóti polgármesterrel is egyeztethettem, hiszen 
ezek mind azt jelzik, hogy térségünk tele van tenni aka-
rással, ötletekkel és kreativitással. Szépen szimbolizálja ezt 

a fóti Waldorf iskola és óvoda példája is: az óvoda tervezési 
szakaszban van, épp a szakhatósági engedélyeket szerzik 
be, s várhatóan jövőre készül el. Nem kevésbé fontos a Fóti 
Boglárka Óvoda és Bölcsőde bölcsőde fejlesztése sem, ami 
a Széchenyi 2020 programban valósul meg, csaknem há-
romszázötvenmillió forintos kormányzati támogatással. 
Itt egy összesen huszonnyolc férőhelyes, két csoportszo-
bás, új bölcsődei épületet alakítunk ki. Az a célunk, hogy 
a gyermekellátási szolgáltatások fejlesztése mellett meg-
könnyítsük a kisgyermekes szülőknek a munkába való 
visszatérést. Továbbra is az a meggyőződésem, hogy a jö-
vőt építi, aki iskolákat épít, mi pedig az elért eredménye-
ink között számos bölcsődei, óvodai és iskolai fejlesztést 
tudunk felmutatni, ezen az úton haladunk tovább.

A családok megerősítéséért hozott kormányzati intézke-
dések itt helyben mennyire éreztethetik majd hatásukat?
– Az egyik legnagyobb kincs a biztonság. Ahogy ígér-
tük is, mi megvédjük a munkahelyeket, a nyugdíjakat, 
a rezsicsökkentést és a családtámogatási rendszert. Ép-
pen ezért meghosszabbítottuk az élelmiszerárstopot és 
a benzinárstopot, ez utóbbi pedig különösen fontos itt, 
az agglomerációban. A családok számíthatnak ránk, meg 
fogjuk védeni őket, ahogyan a korábbi években is tettük. 
Mi a béke pártján állunk, és továbbra sem engedjük, hogy 
a háború árát a magyar családok fizessék meg. Azok után, 
hogy tavaly minden idők eddigi legmagasabb nyugdíj-
prémiumát fizettük ki, az idén februárban pedig a tizen-
harmadik havi nyugdíjuk teljes összegét is megkapták a 
jogosultak, júliustól további 3,9 százalékkal emelkednek 
a nyugdíjak. A nyugdíjemelés januárig visszamenőleg jár 
minden jogosultnak.

Szorgalmas és jó közösségben tudunk 
fontos sikereket elérni
| A családok számíthatnak ránk, megfogjuk őket védeni, ahogyan eddig is tettük – fogalmazott 
a lapunknak adott interjúban Tuzson Bence, városunk és térségünk országgyűlési képviselője
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Több alkalommal tájékozódhattak az olvasók a te-
lepülésünkön, illetve a városhoz tartozó területeken 
történő beruházásokról, építkezésekről. Ezek nagyon 
fontosak az itt élők szempontjából, hiszen munkahe-
lyeket jelenthetnek, könnyebben elérhető szolgáltatá-
sokat és a település bevételi forrásának a gyarapodását 
segítik. Városunk gazdálkodásáról, a szociális támoga-
tásokról, a kultúráról és a sportról Lévai Sándornéval 
a Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bizottság elnökével be-
szélgettünk.

Nézzük talán a legfontosabbat, hogy áll Fót anyagilag?
– A hírekben többször hallható, a kisebb - nagyobb váro-
sok úgy tudják a működéshez szükséges forrásokat elő-
teremteni, hogy eladják a vagyonelemeiket. Fót városa a 
megfontolt, tervezett fejlesztéseknek és a takarékos gaz-
dálkodásnak köszönhetően olyan helyzetben van, hogy 
a város működtetésére és a lakosság közösségi életének, 
igényeinek, kényelmének megteremtésére rendelkezésre 
áll a bevételi forrás a vagyon felélése nélkül.

Az előbb a lakosságot említette. Mi az, amivel a város 
kimondottan a lakosokat segíti?
– Szeretném néhány olyan szolgáltatásra felhívni a figyel-
met, amelyet a város vezetősége városi forrásból finanszí-
roz, mert úgy gondolja, hogy ez szolgálja a lakosok kelle-
mes életérzését. Fót városa az M2, M3 autópályák mentén 
könnyen elérhető, de közösségi közlekedési eszközök 
– autóbusz, vonat - is rendelkezésre állnak. Az önkor-
mányzat a városon belüli közlekedést is segíti figyelembe 
véve az ingyenes AUSCHAN járat útvonalát. Ennek kö-
szönhetően ugyancsak ingyenesen lehet eljutni a helyi 
járattal a vasútállomásokra, igazodva a vonatok indulásá-
hoz és érkezéséhez. A köznyelvben csak SZTK járatnak 
hívott helyi busz pedig a Dunakeszi szakrendelőbe való 
eljutást segíti. Ezek mellett még ott vannak a reggeli jára-
tok, amelyek a gyerekek iskolába jutását könnyítik meg.

Ez a közlekedés része a dolognak. Ahhoz, hogy a vá-
rosban élők jól érezzék magukat, más is szükséges.
– Ez így van. Ezért is fontosak számunkra a város kö-
zösségi terei. A közösségi terek létrehozása és működ-
tetése nagyban hozzájárul az emberi társaskapcsolatok 
építéséhez. Az önkormányzat parkokat, játszóteret tart 
karban a Fóti Közszolgáltató Közhasznú Kft. (FKN Kft.) 
közreműködésével. Az FKN Kft. biztonsági szempontból 

évente felülvizsgálja a játszótéri eszközöket, illetve javít-
ják és cserélik azokat. De szintén az FKN Kft. működteti 
a faházikókkal körülvett kedves kisvárosi piacot is, amely 
igazi közösségi térként működik, egymásra találnak a he-
lyi termelők és a friss termékekre vágyó vásárlók. Emel-
lett a Somlyó-tó területén kialakításra került a gyerek ka-
landpark, a kerékpár és gördeszka-pálya, a KRESZ park, 
sütögető hely és az egyre impozánsabb sétány a tó körül. 
Egy családi és baráti kör apraja-nagyja megtalálja már 
a tónál a kedvenc időtöltését. Ugyancsak a tónál kapott 
helyet a KUND-GRUND, a fiatalok találkozó helye. Ahol 
van asztalitenisz, teqball, darts, biliárd és egy nagy méretű 
televízió is, hogy a fiatalok kulturáltan, szép környezet-
ben eltölthessék a szabadidejüket. Az újonnan megnyitott 
büfé és kisbolt a tóhoz látogatók és ott lakók régi óhaja 
volt, így a tó és környéke nemcsak jó szórakozási és spor-
tolási lehetőséget nyújt, hanem teljesen komfortossá vált.

A fiatalok többségének ez nyilván nagy öröm. Viszont 
biztosan vannak, akik segítségre szorulnak például a 
továbbtanulással kapcsolatban. Nekik hogyan segít az 
Önkormányzat?
– Korábban a Fóti Hírnökben is olvashattunk arról, hogy 
milyen módon igyekszik gondoskodni az önkormány-
zat a fóti születésű Fóton lakó gyermekekről, fiatalok-
ról. Néhány támogatási formát szeretnék újra felidézni: 
születését követően minden fóti illetőségű csecsemő 
babakelengyét kap. Aztán iskolás korukban beiskolázá-
si támogatást, továbbtanulást segítő támogatást kapnak, 
valamint részesei lehetnek a Bursa Hungarica ösztöndíj 

Szerethető várost, pezsgő kulturális és 
sportélettel
|  interjú Lévai Sándornéval a Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bizottság elnökével

Lévai Sándorné
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rendszernek is. A tehetséges fiatalok pedig megpályáz-
hatják a Sípos Pál Tehetséggondozó Ösztöndíjat is. Ebből 
is látható, hogy a város minden tőle telhetőt megtesz a 
gyerekekért és a fiatalokért.

A közlekedésnél nevesítette az SZTK járatot. Milyen Fót 
helyzete az egészségügyi és szociális területen?
– Elsőként az egészségügyi ellátások közül szeretném ki-
emelni a Fóton működtetett 24 órás ügyeleti rendszert, 
amely kiemelkedő szolgáltatás. A szakemberek vélemé-
nye szerint is nagyon kevés város működtet ilyen ügyeleti 
rendszert. Aztán ott vannak az ingyenes oltások, ame-
lyekkel a gyermekes családokat segíti az Önkormányzat. 
A Rota vírus elleni oltást például 2021-ben ingyenesen 
183 fóti kisgyermek kapta meg. A város az idei év júniusá-
tól rászoruló családok gyermekei számára támogatással 
elérhetővé tette az agyhártyagyulladás elleni Meningo-
coccus B baktérium elleni védőoltást is. És akkor ott van 
még az EpiPen injekció, amit az óvodák és iskolák kaptak 
azért, hogy az allergiás roham egyetlen fóti kisgyermek 
életét se veszélyeztesse. Nem hagyhatjuk ki a táboroz-
tatást sem. Az önkormányzat az Egyesített Szociális és 
Egészségügyi Intézmény szervezésében segít a szülőknek 
a gyermekek napközbeni elhelyezését megoldani a nyári 
napközis táborok szervezésével.

Az ügyeleten kívül a fentiek mind a gyermekes csalá-
doknak volt a segítségére. Mi a helyzet az idősekkel?
– Az idősek igénybe vehetik a nyugdíjasklub összejöve-
teleit, programjait, amely nagy sikerrel működik a mű-
velődési házban. A Kisalagi Közösségi Ház Senior prog-
ramjai is látogatottak.  Népszerűek a Területi Gondozási 
Központ szervezésében működő idősek nappali ellátása 
keretében igénybevehető foglalkozások, étkezési lehe-
tőségek is. Azon idősek számára pedig, akik a bentlaká-
sos megoldást szeretnék választani az önkormányzat 15 

fő számára lehetőséget biztosít az elhelyezésre a Sztehlo 
Gábor Evangélikus egyház által Dunakeszin működtetett 
szeretetszolgálatnál. Ráadásul a fóti idősek egy teljesen 
újonnan kialakított szárnyban, napfényes, kétágyas szo-
bákban kaphatnak elhelyezést, ahol minden szobában 
akadálymentesített fürdőszoba áll a rendelkezésükre.

Egy picit térjünk vissza az egészség területére, azon 
belül is a sportra.
– Az egészséges életmód egyik legfontosabb eleme a 
rendszeres testmozgás. A szeptemberben hivatalosan 
megnyíló Városi Sportcsarnok infrastrukturálisan is le-
hetőséget biztosít a testmozgást kedvelők számára. A Fó-
ton működő sportegyesületek (FSE, KSC) számára a mű-
ködésükhöz a költségvetéséből évi 41 millió Ft-ot biztosít 
az Önkormányzat. Az FSE szakosztályok választhatósága 
az elmúlt években az érdeklődéseknek megfelelően bő-
vült, így 872 tag és 300 rendszeresen sportoló, nem FSE 
tag veszi igénybe a sportolási lehetőségeket, amely na-
gyon örvendetes mindenki számára.

Hogyan áll a város a kultúra területén?
– Az önkormányzat 2022-ben 5,5 millió Ft értékben írt ki 
közművelődési, kulturális és sport jellegű tevékenységek 
megrendezésének segítésére a civil szervezetek részére 
pályázatokat. A sikeres pályázók folyamatosan szervezik 
a pályázat által lehetővé vált rendezvényeiket. Emellett 
egész éven át egymást követik a rendezvények, fesztivá-
lok, melyek közül mindenki megtalálhatja az érdeklődési 
körének megfelelő szórakozási lehetőséget. Különfé-
le koncertek, farsangi, húsvéti szokások felelevenítése, 
gyermeknap és főzőverseny a tónál, Fóti értékek napja 
a művelődési házban, Ismerős arcok koncert a Vörös-
marty téren, kiállítás és séta a SUUM CUIQUE telepen,” 
melyet egy világ épített”. És persze ott vannak a Vörös-
marty Művelődési Ház programjai, a színházi előadások 
– Vigéc, Őrületek tornya, Jöhetsz drágám, Kalamajka a 
kastélyban stb. –, az előadások, a szakkörök, a koncer-
tek és sok egyéb más színes program, amit a „kultúrház” 
kínál a lakosságnak. Mindent egybe véve, pezsgő, színvo-
nalas kulturális életnek lehetnek részesei az érdeklődők, 
mintegy emlékezve városunk történetének legkiemelke-
dőbb korszakára, Fót reformkori életére. Fót csodálatos 
természeti környezetben, épített és teremtett szellemi, 
kulturális örökségekkel rendelkezik, amely segít az itt 
lakóknak a településhez érzelmileg is kötődni. A város 
vezetésének a víziója, hogy Fót egy szerethető város le-
gyen az itt élők számára, pezsgő kulturális és sportélettel. 
Jól látható, hogy a kötelező feladatokon túl milyen plusz 
szolgáltatásokat, lehetőségeket kínál az önkormányzat a 
polgárainak ahhoz, hogy a lakóhelyükön, biztonságosan 
és komfortosan érezzék magukat. 
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A csapadékvíz-elvezetés Fóton sok utcában prob-
lémát okoz. Van, ahol az Önkormányzat már meg-
oldotta, és van, ahol még dolgoznak a megoldáson. 
A konkrétumokat a legilletékesebb, Bíró Zoltán 
beruházásokért felelős alpolgármester mondta el 
lapunknak.

Az újonnan megépített utaknál már minden esetben 
korszerű csapadékvíz elvezetési rendszereket építünk 
ki. Így történt ez a Malom utca és a Sport utca megépí-
tése során is A napokban megkezdődött Hársfa utca 
építése során is elkészül a csapadékvíz-elvezető rend-
szer – kezdte a beszélgetést az alpolgármester. 

Ha már útépítés, akkor érdemes megemlíteni, hogy a 
Kossuth Lajos utca nagyállomáshoz vivő szakasza újra 
épül, új aszfaltburkolattal és térkő burkolatú járdával. 
A fentebb említett Hársfa utca pedig aszfaltburkolatot 
kap, térkő burkolatú járdával és csapadékvíz-elveze-
téssel. - A munkaterületet átadtuk a kivitelezőnek, aki 
el is kezdte a munkát. A két úton ez év októberében 
fejeződnek be a munkálatok – tette hozzá Bíró Zoltán.

Probléma felmérés és megoldások
A város területén mintegy 36 helyen mértek fel csa-
padékvíz elvezetési anomáliákat. Ezért a 2022. évi 
költségvetésben bruttó 450 millió forintot különített 
el a város vezetése ezen régi problémák megszünte-
tésére. Amint azt az alpolgármester elmondta, a köz-
beszerzési eljárást lefolytatták, a munkák elvégzésére 
már megvan a kivitelező is. Jó hír a lakosságnak, hogy 
a munkálatok még a nyár folyamán elkezdődnek, és 
számítások szerint jövő év tavaszára be is fejeződnek. 
- Olyan műszaki megoldásokat valósítunk meg a csa-
padékvízzel terhelt utcákban, amelyek biztosan meg-
oldják a fennálló gondokat. Több esetben a konkrét 
csapadékvíz-elvezetési problémák megoldásán kívül 
elvégzünk csatlakozó útjavítási- és járda javítási mun-
kálatokat is – fejtette ki Bíró Zoltán.

Ahhoz, hogy a beavatkozási pontok nagyságrend-
jéről teljesebb képet kapjanak az olvasók, az alpol-
gármester felsorolta azokat a munkapontokat, ahol 
csapadékvíz-elvezetési munkálatokba kezd az Ön-
kormányzat 2022-ben: 
• Fruzsina utca – Erkel Ferenc tér környéke,
•  Rév utca vízelvezető árkának korszerűsítése az Alagi 

utca és a Balassa Bálint utcák közötti szakaszon, 
•  az Alagi utca alsó szakaszán a csapadékvíz elvezetés 

kiépítése,

•  Győrffy I. utca és a Keleti Márton utca csapadékvíz 
elvezetésének, elszikkasztásának megoldása, 

•  a József Attila utca nyílt árkos csapadékvíz elvezető 
rendszerének átépítése földalatti zárt rendszerűvé,

•  a 48-as Ifjúság utca és a Berda József utca kereszte-
ződésének környéke,

•  a Magvető utca 6. szám előtti csapadékvíz elvezetési 
probléma megoldása,

•  a Vörösmarty Mihály út és az Öreghegy utca ke-
reszteződésében a csapadékvíz elvezetési probléma 
megoldása,

•  a Mihályi Dénes utcában szikkasztó árkok építése
•  a Géza fejedelem utca és az Etelköz utca keresztező-

désében nagyméretű folyókarács beépítése,
•  a Béke utca 42. szám előtti csapadékvíz elvezetési 

probléma megoldása,
•  Szőlőkalja utcában a vízelvezetés megoldása, 
•  a Kund Pál utca 12. szám és a 21. szám előtti csapa-

dékvíz elvezetési problémák megoldása,
•  a Wass Albert utca és Mária utca kereszteződésében 

nagyméretű folyókarács beépítése,
• a Tátra utca 8. szám előtt szikkasztó akna létesítése, 
•  a Jedlik Ányos utca – Sopronok utca kereszteződé-

sében a csapadékvíz elvezető burkolt árka szennyfo-
gójának átalakítása,

•  a Temesvári utca 20. szám előtt szikkasztó árkok 
építése,

•  a Németh Kálmán út – Alagi utca kereszteződésében 
a csapadékvíz elvezetési probléma megoldása,

•  a Hargita utca 37. szám, illetve a 45.szám előtti csa-
padékvíz elvezetési probléma megoldása,

A csapadékvíz-elvezetés kiemelt terület

Bíró Zoltán beruházásokért felelős alpolgármester
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Várják a fóti idősek jelentkezését
a Sztehlo Gábor Evangélikus Szeretetszolgálatnál

Önkormányzati látogatás volt júniusban a Sztehlo Gábor 
Evangélikus Szeretetszolgálatnál Dunakeszin. A látogatá-
son részt vett Dr. Vass György, Dr. Mihályi Zsolt Apor és 
a képviselő testület számos tagja. A fóti vendégeket Buda 
Annamária az intézmény vezetője fogadta és kalauzolta 
végig a fóti időseknek újonnan kialakított épületszár-
nyon. A látogatásra azért került sor, mert az Önkormány-
zat – a helyi szociális rendelet alapján - szakosított ellátás 
keretében ápolást, gondozást nyújtó tartós bentlakásos 
ellátást biztosít az intézményben a Fóton legalább öt éve 
folyamatosan bejelentett lakóhellyel rendelkező szemé-
lyek részére, akik a nyugdíjkorhatárt már betöltötték. 

A fóti idősek az új szárnyban kétágyas, akadálymen-
tesített fürdőszobás szobákban kerülnek elhelyezésre. 
Amint azt Buda Annamária elmondta, az Önkormány-
zattal kötött megállapodás alapján az intézmény 15 fóti, 
65 év feletti lakos részére ebben a szárnyban teszi lehe-
tővé ellátást. Hozzátette, ezen felül amíg szabad férőhely 
van az intézményben, azokra a helyekere is jelentkezhet-
nek Fótról az idősek. Fontos tudnivaló, hogy az Önkor-
mányzat támogatásának köszönhetően a bekerüléskor 
nincs előre fizetendő összeg, mint más idősek otthoná-
ban és a napi díj is ehhez mérten a kifizethető mértéken 
belül marad. Jelenleg még vannak szabad férőhelyek, 

amelyekre az alábbi elérhetőségeken várják a fóti idősek 
jelentkezését.
Intézményvezető: Buda Annamária
Ügyintézők: Bőnisch Beáta és Nagy Andrea
E-mail: kerelem@sarepta.hu
Tel: +36/20 513 2952 ( hétfő - péntek 8-16 óráig )
Honlap: www.sztehlodiakonia.hu

•  a Tessedik utca 21. szám és 33. szám közötti csapa-
dékvíz elvezető árok felújítása,

•  Puskin utca – Mindszenty József utca kereszteződé-
sében szikkasztó akna telepítése,

•  a Március 15. utca és a Hegyalja utca 44-46. szám 
között, a csapadékvíz elvezető árkok megoldása,

•  a Hargita utca – Agárdy Gábor utca kereszteződésé-
ben a csapadékvíz elvezetés megoldása,

•  a Bartók Béla utca 1/A. szám előtti csapadékvíz elve-
zetési probléma megoldása, 

•  az Alagi utca 34. szám előtti csapadékvíz elvezetési 
probléma megoldása, 

•  a Bánya utca 8. szám és az Árvácska utca 48. szám 
előtti csapadékvíz elvezetési problémák megoldása

•  a Kosztolányi Dezső utca 11-13. számok előtti csapa-
dékvíz elvezetési problémák megoldása,

•  a József Attila utca 8. szám előtti szikkasztó árkok 
megépítése,

•  a Tátra utca 11. szám előtti pincébe való vízbefolyás 
megszüntetése,

•  a Táncsics Mihály utca 34. szám előtti csapadékvíz 
elvezetés megoldása

Környezetvédelem és együttműködés
Itt szeretném megjegyezni, hogy ezen munkála-
tok keretében végre megoldódik a Tőzeg-tó vizének 
az utánpótlása is – ismertetett egy újabb eredményt 
Bíró Zoltán. A Tőzeg-tóval kapcsolatban hosszú ide-
ig birtokháborítási per volt folyamatban az Önkor-
mányzattal szemben, emiatt nem lehetett megnyitni a 
2020-ban elkészült áteresz zsilipjét. Az alpolgármes-
ter tájékoztatása szerint most megépül a zsilip előtti 
iszapfogó vasbeton műtárgy és mivel a felperes elállt 
a további pereskedéstől, végre újból feltöltődhet a Tő-
zeg-tó. Reményeink szerint helyreáll az a csodálatos 
növény és állatvilág, melyet a tóban megszokhattunk 
– mondta a tóval kapcsolatos zárszóként Bíró Zoltán.

Az alpolgármester végezetül egy kéréssel is fordult a 
lakossághoz. Azt kérte, amennyiben a csapadékvíz-el-
vezetéssel kapcsolatban a fentieken kívül újabb prob-
lémás helyek merülnek fel, azt jelezzék az Önkor-
mányzati Hivatalban. Mint mondta, ez azért fontos, 
mert ezen problémák megoldását az Önkormányzat 
utólag beemeli a kivitelezési szerződésbe, ezzel orvo-
solva azokat.

Fóti Hírnök
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Fót Város Önkormányzata (a továbbiakban: Ajánlatkérő) a lakások és helyiségek bérbeadására, elidegenítésére, 
valamint a hasznosítással összefüggő díjakra vonatkozó szabályokról szóló 21/2020(XI.30.) önkormányza-
ti rendelet 78.§(2) bekezdése alapján egy fordulós, nyílt pályázatot hirdet a tulajdonában álló 2151 Fót, Erkel 

Ferenc tér 1. szám alatti, Fót belterület 2155 hrsz. alatt felvett ingatlanon található 42m2 alapterületű helyiség-
csoport („Gesztenyés” ABC) bérbeadására, felújítási kötelezettséggel:

1. Az Ajánlatkérő megnevezése: Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2. Az Ajánlatkérő székhelye: 2151Fót, Vörösmarty tér 1.
3. Az Ajánlatkérő képviselője: Dr. Vass György polgármester
4. Az Ajánlatkérő egyéb adatai: Tel:27/535-375,27/358-232.
5. A bérbe adni kívánt üzlethelyiség adatai:

• Az üzlethelyiség címe: 2151 Fót, Erkel Ferenctér1.
• Alapterülete: 42 m2

6. A bérbe adni kívánt üzlethelyiség egyéb műszaki jellemzői:
A bérlemény közműellátottsága: víz, gáz, áram. A bérlemény felújításra szoruló műszaki állapotú, a ter-
vezett használati módnak megfelelő felújítása a leendő bérlő feladata. A felújítási munkálatok költsége a 
leendő bérlőt terhelik. Az előírt kivitelezési munkálatokat és várható költségét a pályázati dokumentáció 
tartalmazza.

7. Az Ajánlatkérő által, a bérlet tárgyában meghatározott lényeges szerződéses rendelkezések:
• A bérbeadás tervezett időtartama: 5 év határozott idő
•  A nyertes pályázó a bérleti szerződés megkötésekor a helyiség bérletével kapcsolatos fizetési kötelezett-

ségeinek teljesítésének biztosítására, háromhavi bérleti díjjal megegyező mértékű óvadékot köteles a 
bérbeadónak megfizetni. Az óvadék összege a bérleti szerződés megszűnésekor visszajár, amennyiben 
a bérlőnek sem bérleti díj, sem közmű szolgáltatási díjhátraléka nincs, valamint a bérleményt bérbeadó 
részére újrahasznosítható állapotban adja át.

• Az Ajánlatkérő pályázati biztosíték meg fizetését nem írja elő.
8.  A pályázat benyújtásának helye és ideje: Fóti Közös Önkormányzati Hivatal  Ügyfélszolgálatán 2022. július 6. 

(szerda) 8.00 órától 2022. július 21. (csütörtök) 10.00 óráig.
A teljes pályázati kiírást keresse www.fot.hu weboldalon!

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
ÜZLETHELYISÉG BÉRBEADÁSÁRA

Tájékoztató parlagfű-mentesítéssel kapcsolatban
Az ingatlan tulajdonosoknak folyamatosan gondoskodniuk kell arról, hogy ingatlanukon megakadá-
lyozzák a parlagfű virágbimbójának kialakulását. Így szeretnénk felhívni minden fóti földtulajdonos és 
földhasználó figyelmét, hogy folyamatosan védekezzen a parlagfű szaporodása és a pollenszórása ellen!

A parlagfű elszaporodásának a közegészségügyi és gazdasági károsító hatása számottevő. A parlagfű elle-
ni védekezés az ingatlan tulajdonosának, illetve használójának a kötelezettsége. A hatóságok feladata, hogy – 
amennyiben a tulajdonos nem tesz eleget a kötelezettségének – a mulasztók költségén elrendelik az ún. közér-
dekű védekezést, emellett növényvédelmi bírságot szabnak ki. A bírság mértéke 15 ezertől 50 millió forintig is 
terjedhet. Belterületen a jegyző, külterületen a növény- és talajvédelmi hatóság köteles hatósági eljárást 
indítani azokkal szemben, akik elmulasztották a parlagfű elleni védekezést.

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény. 17. § (4) bekezdése kimondja: „A 
földhasználó köteles az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt köve-
tően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.” 

Tekintettel arra, hogy a parlagfű-mentesítés minden állampolgár közös érdeke, eredményt csak ösz-
szefogással, illetve közös felelősségvállalással érhetünk el. Kérjük, szíveskedjenek eleget tenni e fenti 
jogszabályi kötelezettségüknek! Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a lekaszált földterületet mindvégig 
tiszta, parlagfű-mentes állapotban kell megőrizni. Fót Város belterületén a Közterület-felügyelők vég-
zik folyamatosan az ellenőrzést.
Köszönjük munkájukat és fáradozásukat!

Fóti Közös Önkormányzati Hivatal

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

06 20 261 7666
INGYENES ÁRAJÁNLAT

Gépi földmunka
Tereprendezés
Telektisztítás

Tuskózás
Alap ásás
Palaccolás
Tükör készítés

Webshopunkból Fóton belül a kiszállítás ingyenes! 

HÁZTARTÁSI 
VEGYI-

ÉS PAPÍRÁRU,
DROGÉRIA, 

BABÁPOLÁS, 
SZEZON TERMÉKEK

 
 

VEGYIVEGYI  
KERIKERI
Fót, Dózsa Gy. út 48. 

vegyikeri.hu
info@vegyikeri.hu www.hazaipalinka.hu

Nyugdíjas munkavállalókat keresünk!
Könnyű fizikai munkára, csomagolás és szerelésre 

keresünk 4 vagy 6 órás munkaidőben  
nyugdíjas dolgozókat, fóti telephelyünkre.

Bér: 1300 Ft/óra
Jelentkezés önéletrajzzal az r.monika@hazaipalinka.hu e-mail címre.



Július 26-án jön Fótra  
a Kormányablakbusz
A Kormányablakbusz július 26-án és augusztus 9-én 
9.00-15.00 óra között a Vörösmarty téri parkolóban 
várja a Fótiakat.

Ügyfélfogadás az alábbi  
ügytípusokban lesz:

- személyi igazolvány,

- útlevél,

- vezetői engedély,

- diák igazolvány (NEK adatlap),

- ügyfélkapu.

ÁllÁshirdetés
B kategóriás jogosítvánnyal rendelkező, férfi 
munkatársat keresünk temetői munkára.

Jelentkezni személyesen, fényképes önéletrajzzal 
az alábbi címen lehet; 
2151. Fót, Károlyi István u. 8/A.

Temetkezési ügyintézőt keresünk, teljes munkaidő-
ben. Nyugdíjasok jelentkezését is várjuk.

Jelentkezni személyesen, fényképes önéletrajzzal 
az alábbi címen lehet; 
2151. Fót, Károlyi István u. 8/A.

SZIGÜ Temetkezés Kft.
Schön Márta, telefon: +36 70 373 7650

Anyakönyvi hírek
Születtek:
05.11. Kohl Róbert Mátyás
05.12. Kabódi Nina
05.18  Major Zselyke
05.19. Balogh Luca
05.24. Bodzsár Emma Alíz
05.24. Gast Natasa
05.24. Megyeri Boldizsár
05.27. Major Jázmin
05.28. Varga Márk

Házasságot kötöttek:
05.28.  Hosseini Seyedmohammad  

Fáb Fanni Zsófia
06.17.  Zeke Ferenc  

és Németh Zsanett
06.18.  Collins Martin  

és T. Nagy Gyöngyike
06.23.  Jakab Judit  

és Dévity István

Virágszőnyeg  
a Szeplőtelen Fogantatás 

templom udvarán
Júniusban az Úr napja alkalmából virágba borult a 
Szeplőtelen Fogantatás templom udvara.

2021-ben 183 fóti gyermek kapott ingyenes  
ROTARIX oltást az Önkormányzat jóvoltából

Fót Város Önkormányzata ingyenes oltást biztosít a fóti gyerekek számára a ROTA vírus és rászorultsági 
alapon 2022 júniustól a Meningococcus B baktérium ellen. 

Amint azt a városunk közkedvelt gyermekorvosa, Dr. Albi Marianna elmondta, 2021-ben praxisában 183 
fóti gyermek kapott ROTARIX oltást. 

Városunk Önkormányzata az ingyenes ROTARIX oltáson keresztül 183 fóti gyermek családját támogatta 
körülbelül 70.000 forinttal.

Fóti Hírnök
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KEDVES OLVASÓINK! 
 

KÖNYVTÁRUNK 
2022.07.26. kedd és 2022.08.08. hétfő 

között  
ZÁRVA TART! 

NYITÁS:  
2022.08.09. kedden 10 órakor 

Fóti Hírnök
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Kapcsolat: 
Kis Anita, megyei kabinetvezető, kis.anita@nak.hu, +36704796744  
Internet: www.nak.hu/sajto 

 
Sajtóközlemény 
 
Cegléd, 2022. június 16. 
 
MEGVÁLASZTOTTÁK A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA PEST MEGYEI 
TISZTSÉGVISELŐIT  
 
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) Pest megyei küldöttgyűlése 2022. június 16-án megtartotta 
alakuló ülését, ahol megválasztották a megyei tisztségviselőket, köztük a NAK megyei elnökét, Velkei 
Józsefet.  
 
A 2022. május 20-i kamarai választások eredménye alapján a Magyar Gazdakörök és 
Gazdaszövetkezetek Szövetsége (Magosz) és 17 támogató szervezetének küldöttjelölt-listáján szereplő 
személyek alkotják a 90 fős megyei küldöttgyűlést. A Pest megyei küldöttgyűlés 2022. június 16-án 
megtartotta alakuló ülését, ahol megválasztották a megyei elnököt és alelnököket, az etikai bizottság 
tagjait, a kamarai osztályok megyei vezetőit, illetve azt a 15 országos küldöttet, akik az országos 
küldöttgyűlésen képviselik a megyét. 
 
A NAK Pest megyei elnökének Velkei Józsefet választották, az ő munkáját 6 alelnök: Klément György 
Zoltán mezőgazdaságért, Unilever Magyarország Kft. (dr. Csalári Judit) élelmiszeriparért, Jászkarajenői 
Mezőgazdasági Zrt. (Törőcsik István) vidékfejlesztésért, Obreczán Ferenc általános agrárgazdasági 
ügyekért, illetve dr. Petrányi Csaba és Veres Mihály helyi földbizottsági ügyekben közreműködő 
alelnökök segítik. 
 
A megyei küldöttek maguk közül az ARANY - TEJ Állattenyésztési Kft. (Farsang János), Aranyszarvas 
Mezőgazdasági Termelő és Szolgáltató Zrt. (Majoros Máté), Bazan Ákos, HERBRO Broiler Keltető 
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Kiszel Gábor), Jászkarajenői Mezőgazdasági Zrt. (Törőcsik István), 
KIMAGRO Kft. (Kis Miklós Zsolt), Klément György Zoltán, Kovács József, Mádi Zsolt Krisztián, Mirelite 
Mirsa Zrt. (dr. Losó József), Muhari Balázs Sándor, Obreczán Ferenc, Petőházi Tamás, Pilisi Parkerdő 
Zrt. (Reinitz Gábor), és a "TÓGAZDA" Halászati Zrt.-t (dr. Németh István) választották országos 
küldöttnek. 
  
A megyei etikai bizottság tagja lett Dr. Répás József, Gyüre Pál, Palya István Kálmán és Aranyi Sándor. 
 
Az alakuló küldöttgyűlésen megválasztották a megyei kamarai osztályok elnökeit is.  A Szántóföldi 
növénytermesztési és beszállító ipari osztályt Sebestyén Csaba, a Kertészeti és beszállító ipari osztályt 
Dr. Orlóci László, az Állattenyésztési és beszállító ipari osztályt a Toldi-Tej Szarvasmarhatenyésztő Kft. 
(Kustár Tamás Balázs), az Élelmiszer-feldolgozási osztályt a Hungarofreeze Kereskedelmi Kft. (Sebesta 
Péter), az Agrár- és élelmiszer-kereskedelmi osztályt a FRÜH-KER Kft. (Frühwirth Péter), a Kistermelői, 
együttműködési és helyi kezdeményezések osztályt Dányi Balázs, az Erdő- és vadgazdálkodási osztályt 
Szendrei Ferenc, a Fiatal gazda és innovációs osztályt Tóth Pál, a Környezeti, vízgazdálkodási és 
fenntarthatósági osztályt Mádi Zsolt Krisztián vezeti a megyében. A megválasztott megyei 
tisztségviselők megbízatása 5 évre szól. 
 
A köztestület tisztújításának utolsó állomása az országos alakuló küldöttgyűlés lesz.  

Segített az önkormányzat a külterületen élőknek a hőségriadó idején!

Fót Önkormányzata gondoskodott azokról a lakosokról, családokról, akiknél vezetékes ivóvíz hiányában még 
nagyobb nehézségeket okozott és okoz a kánikulai időszak. 

Az önkormányzat az alábbi intézkedésekkel segített, illetve segít számukra:
Naponta fejenként 1 karton – összesen 9 liter - ásványvizet biztosít a város a külterületen élők számára. Az 

ásványvíz személyesen vehető át a polgármesteri hivatal nyitvatartási idejében. Akinek nehézséget okoz, hogy 
személyesen menjen a hivatalba, jelentkezhet az Önkormányzatnál és a lehetőségek szerint minél előbb ki-
szállítják számára a vizet. Ezzel kapcsolatban a város vezetői gondoskodtak arról is, hogy néhány héten belül 
elkészüljön egy közkút az Istvánhegyi részen. Erről folyamatban vannak az egyeztetések a DMRV-vel. A közkút 
kialakításának és a lakosok általi vízfogyasztásnak a költségét az önkormányzat vállalta magára.

Megválasztották a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Pest megyei tisztségviselőit

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

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



„Úgy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek tite-
ket!” – ezzel a gondolattal indítottuk a 2022-es esz-
tendőt és ezzel készülünk a XVI. Ars Sacra Fesztivál-
ra, amely ebben az évben újra szeptember harmadik 
hetében jelentkezik magas színvonalú, műfajilag sok-
színű, a történelmi egyházakhoz kapcsolható művé-
szeti alkotásokat és produkciókat bemutató ingyenes 
programkínálatával.

A fóti Szeplőtelen Fogantatás templom közössége a 
kezdetektől csatlakozott a rendezvénysorozathoz, év-
ről évre színvonalas zenei és képzőművészeti progra-
mokat kínálva.

Az idei rendezvény különös érdeklődésre tarthat 
számot, hiszen kiállítónk, Csató Tamás városunk pol-
gára. Művésztársával, Balogh Ádámmal Pars pro toto 
címmel egy a maga nemében páratlan festménysoro-
zattal jelentkezik. Az alkotó páros áprilisban már ki-
állította a képeket Budapesten az Aranytíz Kultúrház-
ban, komoly sikert aratva. Nagy örömmel rendezzük 
meg nálunk is.

Dr. Feledy Balázs művészeti író így méltatta a so-
rozatot:

„Ez a képsorozat nem csak titkokkal teli, de min-
den szempontból különlegességeket hordoz magán. 
Köztudott, hogy a keresztút ábrázolás a képzőmű-
vészet történetének egyik legnehezebb és legfeleme-
lőbb feladata. Azonban a történéseket századokon át 
egyfajta látványteremtés igézetében jelenítették meg, 
melyben kiemelten van fókuszban Jézus Krisztus tel-
jes személye, teste, öltözete, ruhátlansága, meggyö-
törtsége, karjai, kezei, lábai, feje, arca, szemei… Meg 
lehet-e örökíteni ezt a mindenekfeletti szenvedést és 
egyben felmagasztosulást úgy, hogy a teljes testi való-
ságból csak egy – állíthatjuk – fragmentum érzékel-
hető: Jézus keze? Természetesen absztrakt kompozí-
ció sok született, főleg a XX. század második felétől, 
de ez a műsorozat nem absztrakt! Ez maga a valóság 
és annak ábrázolása, amely egy ismert stilisztikai elv 
képpé alakítása, nevezetesen pars pro toto, azaz rész 
az egészért! S itt erről van szó. Ez maga a valóság és 
annak képi megjelenítése, ám a teljes látványnak csak 
egy része van megörökítve, igaz egy rendkívül fontos 
testrész, inkább itt is csak annak egy fragmentuma. A 
Keresztút sorozat minden darabján Jézus keze, kéz-
feje, ujjai, ökle ábrázolásán keresztül festődnek meg a 
történések. A Megfeszítés című képpel való szembe-
sülésünkkor pedig feltehetjük a döbbenetes kérdést: 
ez még az élő vagy már a lelkét kilehelő Jézus keze?  
S az is a kép egyik különleges értéke, hogy erre nem 

kell választ itt leírnunk, választ minden néző maga ad, 
méghozzá egy befogadási folyamat imája során.

A másik különlegesség, hogy a képeket nem egy, ha-
nem két festő készítette, amelyre manapság táblakép 
esetében már ritkán van példa. Balogh Ádám festő és 
fotográfus, valamint Csató Tamás festő. Együttmű-
ködésük sikeres. Balogh Ádám a teljes háttér dráma-
ian szuggesztív, vörös árnyalatokban gazdag, sejtető 
gomolygását vetette vászonra, amely egyébként jelzi 
szuverén festői felfogását is, Csató Tamás az átszege-
zett kezet, csuklót festette meg, s ez az ábrázolás is 
utal alkotója amúgy jellemző felfogására. S a két festő 
képi találkozása, az ő kezeik által kivételes művet te-
remtett, melyben - egyedülállóan a kortárs művészet-
ben - ott a részben az egész.”

A kiállítás megnyitója 2022. szeptember 23.-án, 
pénteken 19 órakor lesz a katolikus templomban. 
Megnyitja Takács Bence Ervin előadóművész, a Hír 
Televízió műsorvezetője. Közreműködik a templom 
Magnificat kórusa Kúnné Kocsis Erzsébet vezetésével.

Mérei Sándor

2022-ben is Ars Sacra Fesztivál

Csató Tamás és Balogh Ádám

Fóti Hírnök
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Májusi kereszt rejtvényünk  
nyertesei:
• Medák Krisztina • Vincze Katalin • Hrachovina Virág Éva
A nyertesek az ajándékcsomagokat a Czifra Cekker csoma-
golásmentes boltban – Fót, Dózsa Gy. út 50. – vehetik át.

II. Zenei tábor 
2022. június 20–24.

Immár másodszor szerveztünk nyári zenei tábort 
Intézményünkben. 

Ezúttal 42 gyermek vett részt az Erzsébet-tá-
borban az Erzsébet Alapítvány jóvoltából. Sokrétű 
programokkal, izgalmas, kreatív, mozgalmas foglal-
kozásokkal, valamint egy őrbottyáni kirándulással 
töltöttül el az öt napot. 

Köszönjük szépen támogatónknak, a Casa Étte-
rem és Pizzériának, hogy ebben az évben is finom 
ebédeket főztek!

Játsszon velünk!
A 3., 8. és 13. helyes megfejtést beküldő 1–1 darab A/4 méretű 
vászonképet kap a Wingmix Nyomda – Fót, Móricz Zs. út 35. – 
jóvoltából.
Beküldési határidő: 2022.07.20.
e-mail cím: ujfotihirnok@gmail.com

Fóti Hírnök kultúra



2022. június 23-26 között ciprusi partnereink láto-
gattak el hozzánk. Tavaly mi voltunk náluk, idén 13 
diák és 8 tanár kolléga jött el Fótra a larnakai AGIOS 
SPYRIDONAS SPECIÁLIS ISKOLÁBÓL. A diákok 
mindegyike enyhén értelmi sérült fiatal, de ez nem 
akadálya annak, hogy évek óta több, sikeres közös 
projektet valósítsunk meg. 

Június 23-án az iskolában vártuk őket programokkal, 
amin több saját diákunk is részt vett. Volt kézműves-
kedés, ahol hűtőmágnest készítettek maguknak, majd 
egy játékos sportfoglalkozás, ahol a magyar gyerekek 
segítségével egy akadálypályát teljesítettek. Ez után egy 
jó hangulatú, zenés, táncos foglalkozással zárult a déle-
lőtti program az iskolában. A kollégák közül mindenki, 
a diákjaink közül pedig a nyári szünet ellenére legalább 
huszan voltak jelen a vendégek fogadásánál. Pénteken és 
szombaton vendégink budapesti programokon vettek 
részt. A nyolc ciprusi kolléga közül hárman is Magyar-
országon szerezték meg gyógypedagógusi diplomájukat, 
beszélnek magyarul, jól ismerik a várost és diákjaikat, 
tudták, hogy mi okoz számukra igazán élményt. 26-án a 
Fóti-tónál jó hangulatú búcsúpartival fejeződött be a ma-
gyar mobilitásuk. Köszönöm egykori diákjainknak, akik 
eljöttek, hogy találkozzanak tavalyi partnereikkel, szüle-
iknek, akik házi készítésű süteménnyel járultak hozzá a 
vacsorához. Köszönöm a városnak, hogy a gyönyörűen 
rendbe rakott tópartot és gazdag lehetőségeit használ-
hattuk. Külön köszönöm polgármester úrnak, hogy a vá-
ros nevében ajándékot küldött vendégeinknek, egy-egy 
pólót, és Bérciné Berke Szilviának, hogy gondoskodón 
végig velünk maradt, így minden a legnagyobb rendben 

zajlott. És, talán velük kellett volna kezdeni a köszönetek 
sorát, köszönöm kollégáimnak, hogy a hőség ellenére 
velünk voltak, főztek, igazi vendéglátók voltak. 

A gyerekek és kollégák élétre szóló élménnyel tá-
voztak. Reméljük, sikerül a kapcsolatot a jövőben is 
megtartani velük. 

Papp Ilona
projekt koordinátor

Ciprusi Erasmus partnerek látogatása 
Fóti Hírnök
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2022. május 27-én megrendezésre került első Családi 
napunk Óvodánk történetében.

Gyermeknap alkalmából a gyerekeket egész délelőtt 
különböző elfoglaltságokkal várták az óvónénik és da-
dusnénik. Bölcsődéseink már délelőtt játszhattak az 
óvoda udvarán felállított ugrálóvárban. Mindeközben 
az ovisok és bölcsisek élvezhették Ricsi bohóc műsorát.

A bölcsődések szülei nyílt nap keretében bekapcso-
lódhattak gyermekeik intézményes mindennapjaiba, 
melyet a gondozónénik különböző programokkal tar-
kítottak, kézműveskedésekkel, sportjátékokkal.

A gyerekek a délutáni alvásból felébredve már 
várhatták is az anyukák és apukák érkezését, hogy 
kezdetét vehesse a Családi napunk, melynek keretén 
belül első programként az apukákat köszöntötték a 
gyermekek. A nap hátralevő részében a gyerekeknek 
szüleik segítségével akadályokat kellett teljesíteni-
ük, melynek révén teljesítési pecséteket kaphattak. 
Ezt megelőzően egy nagy közös bemelegítéssel in-
dítottak, melyet a zenés torna foglalkozáson részt-
vevő gyermekeinek bemutatója nyitott meg. Közben 
kézműveskedések, ugrálóvár, a csoportokban pedig 
állófogadások várták az akadálypályák teljesítésében 
elfáradt gyerekeket, testvéreket és szüleiket. A nap 
zárásaként a HURRÁ! zenekar adott zenés műsort és 
a gyermekek is megkaphatták a jól kiérdemelt okle-
veleiket.

Béke utcai tagintézményünkben is párhuzamos 
időben zajlottak a Családi nap programjai. A HURRÁ! 
zenekar nyitotta a programokat, majd Timi néni Roc-
ky-s gyerekei mutathatták meg, mit is tanulhattak az 

év folyamán. Ezután Mezei Eszter közös, játékos tor-
nával izzította a családos sportnapi programokat. Volt 
kötélhúzás, célbadobás, trambulin, horgászat, külön-
böző ügyességi játékok és ugrálóvár.

Az Eőri Barna utcai telephelyen gyermeknapon ug-
rálóvár várta a gyermekeket, délután pedig a HURRÁ! 
zenekar adott koncertet. Itt egy hét eltolással tartották 
a Családi napot, melyen közös torna és sportvetélke-
dők voltak, tombolával.

Ezúton is szeretnénk köszönetünket kifejezni min-
den szülőnek, résztvevőnek, szervezőnek és adomá-
nyozónak, akik hozzájárultak Alapítványunk és ezáltal 
Óvodánk támogatásához!

Külön szeretnénk megköszönni Schultz Brigitta 
szülő közbenjárását a TESCO Global Áruházak Zrt. 
támogatásához, általa a Dunakeszi-Fóti áruház igaz-
gatójának, Bodnár Zoltán adományát Eőri utcai tagin-
tézményünk részére.

Jusztinné Rick Éva
intézményvezető

Családi nap és Gyermeknap a Fóti 
Boglárka Óvodában

Fóti Hírnök
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Idén első alkalommal került megrendezésre a Fóti Fa-
ter Hét a Vörösmarty Művelődési Házban. A progra-
mokra vegyes érdeklődéssel, de hatalmas lelkesedés-
sel érkeztek az érdeklődők. 

Az apák napja, és így az apukák családban betöltött 
szerepének fontosságáról való megemlékezés ma még 
talán nem örvend akkora népszerűségnek, mint az 
anyák napja, azonban már létezik, és egyre több csa-
lád, iskola köszönti június harmadik vasárnapján vagy 
annak környékén az édesapákat.

A Művelődési Ház egy egész hetes programsorozat-
tal állt a mozgalom mögé, mely arra hívja fel a figyel-
met, hogy az apák jelenléte a családban az egyensúly 
és az egészséges lelki folyamatok fenntartásához el-
engedhetetlen. 

Kedden Pál Ferenc atya, mint mentálhigiénés szak-
ember állt a Művelődési Ház színpadára az Egyen-
súlyvesztéstől az új egyensúlyig című előadásával. A 
megtelt széksorokon apukák, anyukák egyaránt ültek, 
de még nagyszülők is ellátogattak hozzánk. Az atya el-
mondta, hogy az egyensúlyvesztés vagy szörnyű, vagy 
a legjobb dolog, ami történhet velünk, amennyiben 
megértjük, hogy az egyensúly nem egy állapot, hanem 
egy folyamat, ami a fejlődés felé vihet minket épp úgy, 
mint a kapcsolatunkat. 

Léder László pszichológus, az Apa Akadémia alapító-
ja, és így egy csendes apa forradalom vezetője szűkebb 
körben tartotta meg előadását, melynek köszönhetően 
személyes beszélgetésekre és élmények megosztására is 
sor kerülhetett. Léder Lászlótól megtudhattuk, hogy az 
elapátlanodás társadalmi rizikófaktor, az apa hiányától a 
fiúk bevadulnak, a lányok áldozattá válnak. Fontos, hogy 
az apák egyedül is legyenek a gyerekekkel valamint, hogy 
egy sikertörténet mindig az őszinteséggel kezdődik.

A Fóti Fater Nappal a szervezők épp erre az együttlétre 
kívántak lehetőséget biztosítani. Természetesen szívesen 
fogadták az anyukákat is, mindamellett, hogy fontosnak 
érezték a tér megteremtését ahhoz, hogy az apukák való-
ban a gyerekekkel játszva tudjanak eltölteni egy kellemes 
délutánt. Ehhez a Fóti Ökumenikus és Közművelődési 
Egyesület biztosított gokartokat, a Szent Ágoston Általá-
nos Iskolától és Gimnáziumtól kapott kölcsön a Művelő-
dési Ház egy csocsó asztalt, a lányok gyönyörű hajfonatát 
pedig Szőnyi Dorina fóti fodrász készítette el. 

A programsorozatot Lengyel Tamás önálló estje zár-
ta Kitolás című előadásával bevezetve a kezdő apákat 
a pelenkázás rejtelmeibe, miközben egy vidám néző-
pontból idézhették vissza a haladó apukák a gyermek 
családba érkezését. 

Jarabin Kinga

Fóti Fater Hét  
a Vörösmarty Művelődési Házban

Lengyel Tamás Léder László

Fóti Hírnök

22

esemény



Az FKN Kft. szervezésében létrejött, és az Önkormány-
zat által támogatott eseményen sok fóti család és gyerek 
vett részt. Amint azt Bíró Zoltán alpolgármester elmond-
ta, több ehhez hasonló kisebb rendezvény lesz még az 
idei évben a tó körül.  A programban elsőként egy rend-
hagyó „szülői értekezletre” került sor, ahol az FKN Kft. 
vezetői és a Kund Grund ifjúsági létesítményét használ-
ni kívánó gyerekek szülei beszélték meg a szabályokat. 
Aztán következett maga a rendezvény, ahol a családok 
és különösen a gyerekek remekül szórakoztak. Volt itt 
asztalitenisz, gördeszkaoktatás, Öko labirintus, ahol fa-
gyijegyeket és ingyenes állatkerti belépőt lehetett nyerni, 
gokartozás, hüllő és ízeltlábú bemutató, zenei flashmob 
és 18 órától a Sicksox együttes koncertjét hallgathatták 
meg a jelenlévők. Ez egy igazán élvezetes és mozgalmas 
családi délután volt.

Ide kapcsolódik még egy közérdekű közlemény. A 
Somlyó-tó büfé része szerdától vasárnap estig – egyelő-
re csak kisebb helyen – már nyitva tart. A tervek szerint 
július közepétől pedig teljes üzemben működnek majd a 
tónál. Kapható fagylalt, sör, szendvicsek, hamburger és 
minden, ami a jó hangulathoz és kikapcsolódáshoz kell.

A jó hangulatú és színvonalas eseményt nagyon sok fóti család választotta szombat délutáni programnak. A 
rendezvényt Dr. Vass György polgármester nyitotta meg, de a részt vevők között ott volt gróf Károlyi László, a 
felesége Erzsébet asszony, Bíró Zoltán alpolgármester és sok-sok gyerek. 

A színpadon kicsik és nagyok számára egyaránt színes programok zajlottak. Énekelt a Fóti Asszonykórus, 
egymást követték a különböző gyermek és felnőtt néptánc csoportok, volt Kerekerdő mesekoncert, és a jelen-
lévők estefelé meghallgathatták Berecz András Kossuth díjas ének és mesemondó meséjét is. 

Hogy mi volt még emellett? Finom ételek, kézműves sörök, kürtőskalács, és rengeteg program a gyerekek-
nek. Volt ott a nemezeléstől és bőrözéstől, a tűzikovácson át a korongozásig szinte minden. Nem csoda, hogy a 
kézművesfoglalkozások sátrai mindig tömve voltak gyerekekkel, ahogy a kovácsmester előtt is sorban álltak a 
gyerekek, hogy a mester segítségével maguk is kipróbálhassák a kovácsolást egy általuk kért kis tárgy elkészítése 
közben.

Köszönet a szervezőknek és a támogatóknak egyaránt.

Tó-Party volt a Somlyó-tónál

Zeng a lélek 
|  nyárköszöntő népművészeti fesztivál volt a Katolikus Közösségi Háznál 

Fóti Hírnök
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Az idei nyár kettős lehetőséget teremt arra, hogy meg-
emlékezzünk városunk eleddig egyetlen válogatott-
ságig jutó focistájáról. Júliusban lesz Wohlram János 
labdarúgó halálának a 45., augusztusban pedig a szü-
letésének a 110. évfordulója.

Wohlram János labdarúgó, középcsatár volt a magyar 
labdarúgás történetének első aranykorában, az 1930-as 
években. Huszonnégy éves labdarúgó pályafutása során 
pályára lépett A, B, csikó-, és ifjúsági, C liga és egyéb vá-
logatott csapatokban, továbbá az NB1-től az ötödik osz-
tályig számos egyesületben játszott. 

Aktív játékos pályafutása során megfordult a Megye-
ri TC-ben, a Kisalagi SE-ben, a Vincze Ernő SE-ben, a 
Nemzeti FC-ben, a Lampart FC-ben, a Dunakeszi Ma-
gyarságban és a Fóti SE-ben is. Pályafutása során egy gól-
királyi és két bajnoki címet szerzett a II. osztályban, fair 
play díjat kapott, és többször szerepelt nemzetközi mér-
kőzéseken itthon és külföldön egyaránt. 

Legnagyobb sikereit a Nemzeti FC labdarúgó csapa-
tával érte el a magyar I. és II. osztályban. Mindezek el-
lenére nem vált keresett játékossá az I. osztályban, sem 
alapemberré a nemzeti „A” válogatottban. Magyarország 
„A” válogatottjában egyszer szerepelt, 1938 tavaszán egy 
Németország elleni 1:1-es mérkőzésen. Hogy ez mégis 
mekkora elismerés volt, azt jól mutatja, hogy a magyar 
válogatott ebben az évben (1938) ezüstérmet szervet a 
Világbajnokságon (a döntőben Olaszország – Magyar-
ország 4:2).

Újpestről Fótra
Annak ellenére, hogy Wohlram János városi legendává 
vált Fóton, nem városunkban született. A gazdasági világ-
válság következtében egyre nehezebbé váló városi életet 
hátrahagyva költözött a Wohlram család Újpestről Kisa-

lagra. Wohlram János egy évvel ez után igazolt két testvé-
rével együtt a Kisalagi SE-hez.

Nehezen érthető családneve miatt 1936-ban felvette új 
lakhelye nevét, és ezt követően a sportsajtó Kisalagi né-
ven említette a Nemzeti FC-ben már profiként futballozó 
Wohlram János. Két testvére is jelentős nyomott hagyott 
Fót labdarúgásában, a bátyja Gyula pályafutása után a 
Kisalagi SE vezetőségében vállalt szerepet, Miklós öccse 
pedig hosszú ideig játszott az Egyesületnél. 

A Fóti SE
Wohlram János a II. Világháborút követően igazolt át a 
Fóti SE-hez, és 1950-ben itt is fejezte be játékos pálya-
futását. Edzőként azonban továbbra is a Fóti SE kötelé-
kében maradt. Később azonban edzősködött több Du-
nakeszi klubnál, majd visszatért Fótra, az akkor már Fóti 
Vasutas SE néven szereplő Kisalaghoz. Edzőként aztán a 
VI. osztályú csapattal néhány héttel az 1977 nyarán bekö-
vetkezett halála előtt bajnoki címet nyert. 

Wohlram Kisalagi János egész életét a magyar lab-
darúgásnak szentelte, és sokat tett Fót és Kisalag lab-
darúgásáért is. Városunk neves labdarúgójának az éle-
téről többet is megtudhat a Kisalagi János wikipédia 
szócikkből, illetve a Fóti-, és a Kisalagi Könyvtárban is 
megtalálható Wohlram „Kisalagi” János labdarúgó pá-
lyafutása című könyvből. 

Wohlram Gyula

Wohlram „Kisalagi” János  
| Fót egyetlen válogatott focistája volt

Wohlram János
(Válogatott játékosaink arcképcsarnoka 1981)

A Fóti SE csapata

Fóti Hírnök
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(…) Dicső emléküknek tartozunk 
azzal, hogy egy táborban tömörül-
jön minden becsületes hazafi, mert 
csupán így valósulhatnak meg azok 
a nagy célok, amelyekért ők ön-
zetlenül feláldozták ifjú életüket, 
vagy testi épségüket. Ezzel a Suum 
Cuique telepet átadom rendeltetésé-
nek és szívből kívánom, hogy lakói 
jólétben gyarapodva, boldogan élje-
nek új otthonukban.” 3 

Az avatóünnepség legemelkedet-
tebb pillanata, amikor a magyar nép-
viseletbe öltözött P. Balogh József 
bíró átvette a telepet a kormányzótól, 
melyet szép szavakkal kísért, majd 
ezt követte a kormányzó áldomási-
vása a község csikóbőrös kulacsából: 

„Örömmel veszem át az Újfalut, 
amely a háborúban megrokkant 
derék fiainknak és azok hozzátar-
tozóinak fog biztos hajlékot nyúj-
tani. Mi, a falu népe is megtettük 
Fótújfalu felépítése érdekében, ami 
tőlünk tellett, kézimunkával, fuvar-
ral és más egyebekkel segítettünk 
napról-napra. (…) Hát itt volt a mi 
Kegyelmes Asszonyunk és ő itt is a 
segítségünkre jött, megkereste ide-
gen országok tehetős embereit és 
szavának, amelyet már régen ismer-
ne, ott is meglett az eredménye.”4 A 
felavatási ünnepség záróakkordja a 
fóti református dalkör által elénekelt 
Himnusz volt. 

A népünnepély
Ezt követően a vidámságé és a jó-

kedvé volt a főszerep, melyről egy 
katona- és két cigányzenekar gon-
doskodott, akik már az étkezések 
alatt rázendítettek. A cigányzené-

3 Vadadi 1922, 4.
4 Vadadi 1922, 4-5.
5 Vadadi 1922, 5.
6 Vadadi 1922, 5-6.
7 Vadadi 1922, 7.

szek hol búsuló, hol vidámabb nó-
tákat játszottak. A fóti leányok palo-
tást táncoltak a kormányzó előtt. Az 
egész község összefogott, hogy a né-
pünnepély látványos és felejthetetlen 
legyen. A csárdák mellett bazárok is 
sorakoztak, amelyeknek bevételeit 
jótékony célra fordították. A porté-
kákat a község és környék lakossá-
ga maga ajánlotta fel, melyek között 
régi magyar tányérok, korsók és 
háztartási cikkek voltak. Fóti lányok 
és legények népviseletben jókedvvel 
csárdást táncoltak. A gyerekeket ha-
jóhinta, körhinta, mutatványos bó-
dék, sőt még az állatkertből hozott 
két teve is szórakoztatta. A népün-
nepély „kedves meglepetése” volt 
báró Rieding Biberegg nemzetközi 
Vöröskereszt delegátusának ajándé-
ka, aki 300 csokoládét osztott szét a 
gyerekeknek.5

A népünnepély a felnőtteknek is 
sokféle szórakozást kínált: az egyik 
sátorban jósnő mondott jövendőt, 
aki keleti ruhákba öltözve várta a 
látogatókat. Az iparművészeti sá-
torban mindenféle tárgyat lehetett 

vásárolni. Ezenkívül volt trafik-, vi-
rág-, levelezési- és cukorka sátor is.6 

Az avatóünnepség rendezői fela-
datát a Suum Cuique Alap és a Fót 
Község Segítő és Népjóléti Bizottság 
tagjai vállalták magára. Az ünnep-
ség végeztével, az esti órákban egy 
kedves társaság gyűlt össze a fóti 
lakosok és a dalkör tagjaiból, akik 
szerenádot adtak a kastély kertjében 
a Grófnőnek. Először a Himnuszt 
énekelték el, utána Szeberényi Lajos 
evangélikus lelkész megható beszé-
dében, egy imában köszönte meg a 
Grófnő áldozatkészségét.7  

A felavató ünnepség az esti órák-
ban ért véget. A világ szeme egy pil-
lanatra Fótra vetült, hiszen megany-
nyi külföldi diplomata, előkelőség 
tiszteletét tette a magyar politikai 
méltóságok mellett. Gróf Apponyi 
Franciska adakozási felhívásával 
nemcsak Magyarországot, hanem az 
egész világot megmozgatta, melynek 
során először 18 ház felépülése va-
lósulhatott meg. Az avatóünnepség 
méltó módon koronázta meg az első 
házak elkészültét.

100 éves a gróf Apponyi Franciska által  
létrehozott fóti Suum Cuique telep 3. rész

Balogh Dávid |

A kormányzó a sátrak megtekintésére indul, 1922.05.25.
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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
Ifj. Koncz János | 06/70/4574481 
Teleki Sándor | 06/70/3318522

Fóti Közszolgáltató Kft.
Fót, Malom u. 1. 
Tel.: 06/27/539/680
Vízügyelet készenléti telefon:

06/70/469-7266
Kegyelet: 06/70/373-8640

Közbiztonság Fót Rendőrőrs
Fót, Vörösmarty tér 11.

Tel.: 06/27/358-007

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

Ügyeleti telefon: 06/70/431-5969

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

Tel.: 06/20/315-7685

Krízisvonal
Tel.: 06/30/384-2838 

Hívható:  munkaidő után,hétvégén és 
ünnepnapokon

Postahivatalok
Fót, Szent Benedek u. 17. 

Tel.: 06/27/358-002 
Fót, Vörösmarty tér 2.

Tel.: 06/27/358-106
Fót, Németh Kálmán u. 40.

Tel.: 06/27/358-006 
Fót, Auchan Fehérkő u. 1.

Tel.: 06/27358-298

Károlyi István Gyermekközpont
Fót, Vörösmarty tér 2.

Tel.: 06/27/358-490

Fóti Közművelődési  
és Közgyűjteményi Központ
Vörösmarty Művelődési Ház
Fót, Vörösmarty tér 3. 

Tel.: 06/70/331/5806
Városi Könyvtár
Fót, Dózsa György u. 12-14.

Tel.: 06/27/538-250
Kisalag Fiókkönyvtár
Fót, Béke u. 33.

Tel.: 06/27/358-319,  
        06/70/331-5572

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

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

Egyházak
Római Katolikus Plébánia
Fót, Vörösmarty u. 2.

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

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

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

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

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

Magyar Közút Nonprofit Zrt. 
Pest Megyei Igazgatóság
Központi ügyfélszolgálat

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

TIGÁZ Zrt. 
Gázszivárgás és üzemzavar bejelen-
tés: 06 (80) 300-300
(ingyenesen hívható éjjel-nappal a hét 
minden napján);  
ugyfelszolgalat@tigaz.hu

ELMŰ-ÉMÁSZ
Energiaszolgáltató Zrt.
ELMŰ hibabejelentő 

06 (80) 38-39-40
ugyfelszolgalat@elmuemasz.hu

Közvilágítás:
PAHUSZ Bt.

06/70/500-3578
kozvilagitas@fot.hu

Fóti Hírnök
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2151 Fót, Dózsa György út 50. | Telefon: +36-30 474-5152
Nyitva tartás: hétfő-szerda-csütörtök-péntek: 10-18-ig, kedd és szombat: 8-12-ig.

Lisztek, tésztákLisztek, tészták
FuszerekFuszerek
Mosó- és  Mosó- és  
tisztítószerektisztítószerek
Natúr Natúr 
kozmetikumokkozmetikumok
Sós és édes nasikSós és édes nasik
És még sok más És még sok más 
termék...termék...
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