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Tisztelt ünneplő Fótiak!

Augusztus 20-án Szent István királyra emlékezünk, 
az államalapítóra, az államférfira, az uralkodóra, 
történelmünk legnagyobb királyára.

De miben is áll Szent István nagysága? Szabó 
Magdától idézném a választ: „ … te vagy legendá-
ink legnagyobbika, István, szent király, aki meg-
nyitottad előttünk az élet kapuját. Amit te tettél, 
valóban az ég csodája volt, hitet adtál, jövendőt…”

Szent István királyunk állandóságot, a magyar 
nemzet összetartozását, fennmaradását hirdeti, eh-
hez adott nekünk – és ad ma is – erőt, hitet.  

Szent István nagysága nem csak az emberi tet-
teiben rejlik, hanem abban, hogy Magyarországot 
a test – szellem – lélek oszthatatlan hármasában 
alkotta meg, és nem feledkezett meg arról, hogy 
tökéletes művet csak az Isten szolgálatában lehet 
alkotni. Nem a kétségbeesés, hanem végtelen sze-
retete indította arra, hogy halála előtt Szűz Mária, a 
Boldogasszony oltalmába ajánlotta országát és vele 
a Magyar Szent Koronát, mely a halandó nagyokkal 
ellentétben azóta is itt van velünk, s üzen a legnehe-
zebb időkben is: nem vagytok egyedül, ne féljetek.

Nincs még egy ország a világon, akinek szakrális 
uralkodója volna, s amely egy ilyen tökéletes tárgy-
ban mutatná meg szétszabdalt és fogyatkozó nem-
zetünk örök egységét.

Augusztus 20-án Szent István által vagyunk meg-
szólítva mi, magyar emberek.

Szent István, a jövőt építő ember. István, a király 
szól hozzánk augusztus 20-án a történelmünk mé-
lyéről, hogy elhívja és megerősítse énünk azon em-

ber-részét, közösségalkotó hűségét, amely 1000 éve 
nem tágít a Kárpát-medence ölelő karjaiból.

E gondolatok jegyében szeretnék kívánni mind-
annyiunknak élményekben gazdag szép ünnepet és 
a Szent István-napi programokhoz nagyon jó szó-
rakozást!

Szeretnénk feleleveníteni a régi fóti búcsúk han-
gulatát, ezért az augusztus 20-i rendezvény az 
Óvodakertben, a templom előtt lesz.

Vegyenek részt a 10 órakor kezdődő szentmisén 
és körmeneten, majd a kora délután kezdődő és 
egészen estig tartó programokon, koncerten, hogy 
egy kicsit együtt ünnepeljünk mi, Fótiak.
Tisztelettel,
Dr. Vass György
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Fóti Hírnök

3



A virágszigeteink, a „vasvirágok”, a villanyoszlopo-
kon lévő virágok és minden, ami szép a közösségi 
tereinken a fóti kertészek munkájának köszönhe-
tő. A virágokat látjuk, de róluk, a kertészeinkről 
szinte semmit sem tudunk. A családról, a munká-
ról, a fóti kertészetről, a koncepcióról, ami meg-
szépíti a mindennapjainkat Fót „főkertészével” 
Izbékiné Bátki Szilviával beszélgettünk.

Kezdjük a legfontosabbal, a családdal.
– Házasságban élek, a kisfiam 11 éves, és bár nem 
itt lakunk, az életünk jelentős részét Fóton töltjük. 
A kisfiam a Garay János Általános iskola tanulója, a 
férjem Izbéki Attila 20 éves koráig fóti lakos volt, az-
tán családi okok miatt költözött Dunakeszire, ennek 
köszönhetően találkozhattunk, jelenleg pedig az FSE 
Kempo Szakosztályának az egyik instruktora. 

Térjünk át a munkára. Az utóbbi években egyre 
szebbek a közösségi tereink. Mit érdemes tudni a 
fóti kertészetről?
– A kertészet a Fóti Közszolgáltató Kft.-n belül mű-
ködik. A feladatunk pedig az, hogy a város egyre 
szebb legyen. Ezért például a virágainkat mi magunk 
termesztjük. Ahogy sok más közszolgáltató is teszi, 
a virágokat palántaként vásároljuk egy magas minő-
séget biztosító nagykereskedőtől. A folyamat akkor 
kezdődik, amikor megjönnek a mikró palánták. Ta-
lán kevesen tudják, de az FKN Kft.-nek saját 1000 
négyzetméteres fűtetlen fóliasátra és emellett egy 
faiskolája is van. Amikor megjönnek ezek a mikró 
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palánták, amelyek pár centiméter nagyságú pici nö-
vények, akkor ezeket átcserpezzük és a fóliában pár 
hónap alatt bevirágoztatjuk. Aztán ezek a már szép 
növények kerülnek ki mindenki örömére az ágyá-
sokba. Sajnos a fűtetlen fóliasátorban mi nem tudjuk 
a villanyoszlopokra kerülő muskátlikat termeszteni, 
ezért az általunk összeállított színkombinációjú vi-
rágokat egy fóti kertészettől vásároljuk. Mindebből 
látszik, hogy ez egy nagyon komoly munka, amihez 
szakértelem is kell.

Ha már szakértelem, ön végzettsége szerint is kertész?
– Igen, a szakképesítésem szerint dísznövénykertész 
vagyok, de van egy HR diplomám is, illetve ősztől má-
sodéves leszek Gödöllőn az Agrártudományi Egyetem 
Kertészmérnöki szakán. Még két év, és a kertészmér-
nöki diplomám is meglesz. A hivatalos beosztásom 
szerint pedig kertészeti csoportvezető vagyok.

Térjünk vissza a munkára. Hányan dolgoznak a 
kertészeti csapatban?
– Jelenleg tíz fővel dolgozom, egyenlő eloszlásban öt 
férfi és öt nő munkatársam van. Ők mindannyian beta-
nított kertészek, és ami fontos, hogy egy fő kivételével 
mindenki fóti lakos. Ami azért jó, mert ez számukra 
nem csak egy munka, hanem a városhoz való kötő-
désük miatt egy valóban fontos és szeretett feladat. 
Nagyon büszke vagyok a csapatra, mert nagyon ügye-
sek és elhivatottak. Azt azonban meg kell említenem, 

hogy sajnos kevesen vagyunk, így szinte állandóan 
versenyt futunk az idővel. Nyilván, ha legalább dup-
la létszámmal mehetnénk, akkor minden virágágyás 
gyommentes lenne, egyszerre öt-hat virágszigetet is 
teli tudnánk ültetni, de tudomásul kell vennünk, hogy 
a lehetőségek ennyit engednek a számunkra.

Az előbb a virágszigeteket említette. Hány jelentős-
nek mondható virágágyás van Fóton?
– A városban jelenleg 26 kiemelkedő jelentőségű 
virág ágyás van. Emellett persze akad számtalan ki-
sebb, és akkor még ott vannak a cserjesorok is. Ez 
utóbbiakat is mind mi alakítottuk ki és természetesen 
gondozásuk is a mi feladatunk.

Melyik áll a szívéhez a legközelebb?
– Talán a Gyermekváros kőfala melletti, ami szem-
ben van a Polgármesteri Hivatallal. Ebben az is benne 
lehet, hogy szívügyemnek tekintettem, hogy a város 
központjában is legyenek szép növényszigeteink és 
soraink. 

Van kimondottan olyan stílus a kertészetben, amit 
kedvel?
– Nagyon szeretem a francia stílust, ami talán látszik 
is a főútjaink mentén. A francia stílus annyit tesz, hogy 
geometriai mintákat teszünk ki a virágokból, négyze-
tet, háromszöget, köralakot és a színekkel is eszerint 
játszunk. Ebbe az irányzatba tartozik a kígyó formájú 
süllyesztett ágyás is a városközpontban, ami egy na-
gyon modern kiültetési forma.

Ebből az látszik, hogy ön figyeli a kertészeti irány-
zatokat a világban.
– Figyelem és tanulom is a világban látható új irányza-
tokat. Igyekszem a munkánkban a modern, látványos 
és szép dolgokat behozni és alkalmazni. A csapattal az 
a célunk, látható legyen, hogy a város egyre szebb, és 
felveszi a versenyt a környező városokkal. Azért dol-
gozunk nap mint nap, hogy a fóti emberek örüljenek a 
szépnek és büszkék legyenek arra, hogy itt élnek.

Ezek szerint egy jó kertész is holtig tanul…
– Így van, ez a munka egy folyamatos tanulás és meg-
újulás. Amikor a jövő évet tervezem, fontos például az, 
hogy melyik virág fajta érzi jól magát nálunk. A követ-
kező évre aztán meghatározom a jövő évi tőszámot, 
a fajtákat és azt, milyen virágösszeállításokban ültes-
sék a kollégák a virágokat. Figyelek arra, hogy minden 
ágyás a következő évben egy picit más fajta, vagy más 
színösszeállítású legyen. Ezzel is próbáljuk visszaadni 
a természet sokszínűségét.

Büszkeség és  elhivatottság
Fótiakat a címlapra: Izbékiné Bátki Szilvia           Fót „főkertésze”
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Az idei aszály az ivóvízbázisokra is hatással volt. 
Sok Pest megyei településen kellett az önkormány-
zatnak vízkorlátozást bevezetnie. Fóton pedig az 
Önkormányzat vízhasználati idősávokat jelölt ki 
a locsolással kapcsolatban. Ugyanakkor a műszaki 
hibák miatt városunkban is többször lajtoskocsi-
ból kapott vizet a DMRV-től a lakosság. Emellett 
vannak olyan külterületei is a városnak, ahol az 
Önkormányzat palackos víz osztással és tartályki-
helyezéssel segítette a lakosságot. A problémákról, 
az okokról és Fót ivóvízzel kapcsolatos helyzetéről 
Bíró Zoltán alpolgármesterrel beszélgettünk.

Kezdjük a legaktuálisabbal. Az önkormányzat a 
DMRV tájékoztatása alapján visszavonta a II. foko-
zatú vízkorlátozást. Eszerint minden rendben van? 
Várható még vízkorlátozás?
– Igen, Fót vízellátása teljes mértékben megoldott. 
Előreláthatóan nem lesz vízkorlátozásra szükség a 
városban. Ilyen helyzet, ha valami extrém eset nem 
történik, azért nem állhat elő, mert Fót több helyről 
kapja az ivóvizet, többek között például a Fővárosi 
Vízművektől. A Fővárosi Vízművek Zrt.-nek megfe-
lelő vízmennyiség áll rendelkezésére ahhoz, hogy vá-
rosunkban elegendő ivóvíz legyen. Ezért mondhatom 
azt, hogy Fóton valószínűleg nem lesz vízkorlátozás. 

Ez nagyon jó hír, ugyanakkor felmerül a kérdés, 
hogy akkor mégis mi okozta a vízkimaradásokat a 
város egyes részein?
– Kétségtelen, hogy a városban több helyen is volt nyo-
máscsökkenés vagy vízkimaradás. Ezt a három föld 
alatti medencénknek a vízszintcsökkenése okozta, ami 
azért következett be, mert Dunakeszin a Széchenyi 
utcában egy nagy átmérőjű ivóvíz nyomócső eltörött. 
Sajnos nagy átmérőjű cső javításáról volt szó, ami több 
napot is igénybe vett. Ez rendkívül komplex feladat volt 
a szakemberek számára, mert el kellett hárítani a hibát, 
ki kellett cserélni a szerelvényeket, illetve komoly vas-
beton támasztékokat is be kellett építeni. Így ki kellett 
várni azt az időt is, amíg a beton megköt.

Mindent egybevetve ez nem egy olyan egyszerű ja-
vítás volt, amit pár óra alatt el lehetett volna végezni. 
Ezt megelőzően Fóton a Rév utcában is volt csőtörés, de 
azt gyorsan megjavították a DMRV szakemberei. Mivel 
a javítás gyorsabban ment, a medencék vízszintje nem 
csökkent jelentős mértékben, ezért nem kerültünk 
olyan helyzetbe, mint a Széchenyi utcai csőtörésnél. 

Egy kicsit más, de mégis a vízellátással kapcsolatos. 
A külterületi Sátorfáknál és a Kurjancson az Ön-
kormányzat víztartályokat rakott ki. Erre miért volt 
szükség?
– A Sátorfáknál már az előző vöröskód idején ki-
raktuk az ezer literes víztartályt, amelyet a mai na-

A fóti vízhelyzetről 
|  beszélgetés Bíró Zoltán alpolgármesterrel

Bíró Zoltán alpolgármester

Lajtos kocsi a Szent Benedek utcában
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pig az FKN Kft. tölt fel folyamatosan vízzel. Erre 
azért volt szükség, mert az ottlakók jelezték, hogy 

az aszály miatt azon a területen vészesen lecsökkent 
a kutakban a vízszint. Emellett az Önkormányzat a 
lakók között kihirdette, hogy akinek ivóvízre van 
szüksége, az jelentkezzen az Önkormányzatnál, 
ahol palackozott vizet biztosítanak számára. A lako-
sok több formában is élhettek ezzel a lehetőséggel. 
Egyrészt bemehettek a vízért az Önkormányzathoz 
személyesen, vagy akinek erre nem volt lehetősége, 
az jelezhette ezt a Hivatalban és számára a város ki-
szállította a palackozott ivóvizet. Most, a második 
vörös riasztásnál jelezték a Kurjancsban is a nyo-
máscsökkenést, illetve az időszakos vízhiányt, amit 
a Széchenyi utcai csőtörés okozott, ezért oda is ki-
helyezett az Önkormányzat egy ezer literes víztar-
tályt. 

A víztartályon kívül más megoldásban is gondolko-
zik a város vezetése például a Sátorfák esetében? 
– Igen, és erre vonatkozóan már alá is írtam a Vállal-
kozási szerződést. A Sátorfáknál a város kezdemé-
nyezésére kiépített a DMRV egy közkutat, ahonnét 
a lakosság ingyenesen bármikor vízhez tud jutni. 
A kútnak külön vízmérője lesz, és a vízszámlát Fót 
Város fizeti majd a szolgáltató felé. A jövőre nézve 
ez biztos megoldást jelent majd a Sátorfáknál élők 
számára.

Új aszfaltjavítógép a Fóti Közszolgáltató Kft.-nél
A Fóti Közszolgáltató Kft. (FKN Kft.) egy modern, 
magas minőségű munkavégzésre alkalmas asz-
faltjavítógépet vásárolt. Az új gép árába a FKN 
Kft. négy munkatársának a betanítása is beletar-
tozik. Az FKN Kft. által beszerzett nu-phalt asz-
faltjavító rendszerű gép az egyik legmodernebb 
eszköz, amit útjavításra, kátyúzásra használhat 
egy város. A berendezés mínusz 15 fokos hidegig 
képes javítás mentes minőségű aszfaltozást pro-
dukálni. Nem mellékesen a lehetőségekhez mér-

ten környezetbarát is, mivel a fel nem használt 
aszfaltot nem kell kidobni, mert a gép azt a kö-
vetkező kátyúzás, vagy útjavítás során is fel tud-
ja használni. Az eszköz a kátyúk mellett a kisebb 
javítási feladatokat is meg tudja oldani. Jó példa 
erre, az Erzsébet híd budai buszsávjának híd-
felhajtója, ahol egy szintén nu–phalt rendszerű 
géppel végeztek több négyzetméteres javítást. 
Ennek már 13 éve, és a sávnak azt a részét még 
mindig nem kellett felújítani.

Az új közkút a Sátorfáknál

Fóti Hírnök
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A további tervezésnek biztos és szilárd alapja van, ezt 
tavaly már bebizonyította a magyar gazdaság – fogal-
mazott a lapunknak adott nyilatkozatában Tuzson 
Bence, városunk és térségünk országgyűlési képvi-
selője. Mint mondta, nagyon fontos számára a kör-
zetünkben működő vállalkozások fejlesztése, ezért az 
elmúlt hetekben több egyeztetést is folytatott az érin-
tettekkel, helyi vállalkozókkal és cégvezetőkkel.

A nyári időszakban is folyamatosan dolgozunk, szünet 
nélkül haladnak tovább a megkezdett beruházásaink, 
és az újabbakat is, amelyek még az előkészítés fázisá-
ban vannak, tervezgetjük már – mondta el a lapunknak 
adott nyilatkozatában Tuzson Bence, városunk és tér-
ségünk országgyűlési képviselője, aki a napokban Már-
kus Tamással, a Fóti Kastély Étterem vezetőjével egyez-
tetett egy csodálatos környezetben, a Károlyi-kastély 
parkjában található étterem teraszán. A találkozó után 
a képviselő lapunknak arról beszélt, hogy „körzetünk-
ben számos impozáns vendéglátóhelyet találunk, de 
közülük is kitűnik a Fóti Kastély Étterem, ami a Káro-
lyi-kastélyban található. Tradicionális magyar ételek, a 
grófi család kedvenc fogásai teszik híressé az étterem 
étlapját, ami így nemcsak Fótnak, de régiónk egészének 
is megbecsülést és elismerést hozhat akár szélesebb, 
országos viszonylatban is.” A képviselő emlékezetett 
arra, hogy a 18. században épült kastély műemlékvédel-
mi védettség alatt ál, bár az építész, aki az objektumot 
megálmodta, ismeretlen.
A fóti Károlyi-kastély eredetileg földszintes, kastély jel-
legű épület volt, amely korábban Fekete János gróf tulaj-
donában állt, majd 1808-ban a Károlyi család vásárolta 
meg a hozzá tartozó birtokkal együtt. Ők a 19. század 
elején egy emelettel bővítették az épületet, valamint épí-
tettek hozzá egy kis kápolnát is.
Kérdésünkre válaszolva a képviselő beszélt arról is, hogy 
„mi tudjuk, hogy az erős közösségeknek jövőformáló 
erejük van”, s mint mondta, „minden egyes nap azért 
dolgozunk, hogy a településeinken – ahogy az elmúlt 
években Csomád, Csömör, Dunakeszi, Erdőkertes, Fót, 
Göd és Veresegyház lakossága már megszokhatta tőlünk 
– továbbra is adott legyen a mindennapok nyugalma és 
biztonsága, az alkotómunka, a tervezhető és kiszámít-
ható jövő”. Ragaszkodunk az átgondolt, tudatos és hoz-
záértő városépítéshez, az összehangolt, jól megtervezett 
fejlesztésekhez, a közös gondolkodáshoz – nyilatkozta 
lapunknak Tuzson Bence.

Nagyon fontos számomra a körzetünkben működő vál-
lalkozások fejlesztése, ezért az elmúlt hetekben több 
egyeztetést is folytattam az érintettekkel, helyi vállal-
kozókkal és cégvezetőkkel – folytatta a képviselő –, to-
vábbra is számíthatnak rám a településeinken működő 
vállalkozók. Tuzson Bence kitért arra is, hogy azzal, hogy 
„a járványhelyzet után milyen repülőstartot tudott ven-
ni tavaly a gazdaságunk, megmutatta az erejét, hiszen 
uniós viszonylatban is kiemelkedően teljesítettünk, ez 
pedig biztos és szilárd alapja a további tervezésnek. Az 
Országgyűlés elfogadta a jövő évi költségvetést, ami a 
háború okozta válság ellenére is garantálja Magyaror-
szág biztonságos működését. Az elhúzódó háború és a 
déli határon erősen fokozódó migrációs nyomás miatt a 
kormány az ország védelmének megerősítéséről döntött. 
Magyarország biztonsága az első, és az egyenruhásoknak 
a megbecsülése, akik a magyar emberek védelmét vá-
lasztják hivatásuknak” – fogalmazott a lapunknak adott 
nyilatkozatában térségünk országgyűlési képviselője.

„Az erős közösségeknek jövőformáló erejük van”
|  Minden egyes nap azért dolgozunk, hogy a településeinken továbbra is adott legyen 

a mindennapok nyugalma és biztonsága – mondta lapunknak Tuzson Bence

Tuzson Bence térségünk országgyűlési képviselője

Tuzson Bence és Márkus Tamás

Fóti Hírnök
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Ahogy a legtöbb országban, így Magyarországon 
is rendszeresek a lakosságot felmérő népszámlá-
lások. Hazánkban erre – a vírushelyzet miatt egy 
év késéssel – az idén ősszel kerül sor. A 2022-es 
Népszámlálás szervezője, a Központi Statisztikai 
Hivatal (KSH) több lehetőséget is biztosít a szá-
munkra, hogy éljünk állampolgári kötelességünk-
kel. Amint Dr. Mihályi Zsolt Apor, Fót jegyzője 
rámutatott, ez valóban kötelezettségünk, aminek 
elmulasztását akár szankcionálhatják is.

A Népszámláláskor a legtöbbünknek a számlálóbiztosok 
jutnak az eszünkbe, illetve az a dilemma, hogy beenged-
jük-e őket vagy sem? Azonban, ha figyelünk a tájékoz-
tatásokra, akkor elkerülhetjük, hogy ezzel kapcsolatban 
zavarjanak minket. Ahhoz viszont, hogy ez így lehessen, 
eleget kell tennünk az augusztus 31-ig meghosszabbí-
tott házszámkihelyezési kötelezettségünknek is! Más-
ként előfordulhat, hogy nem kapjuk kézhez azt a levelet, 
amelyben az összes információ mellett a személyes kó-
dunk is ott lesz, amivel kitölthetjük a számunkra legké-
nyelmesebb megoldást, az online kérdőívet.

A legjobb az online!
Az egyik legfontosabb tudnivaló a Népszámlálással 
kapcsolatban, hogy október 1-je és október 16-a kö-
zött bárki kitöltheti a népszámlálási kérdőíveket on-
line – kezdte a legjobb lehetőséggel Dr. Mihályi Zsolt 
Apor, Fót jegyzője. Amint mondta, aki nem szeretné, 
hogy számlálóbiztosok keressék fel otthonában, ok-
tóber első két hetében otthon, online töltse ki a kér-
dőívet. Az ehhez szükséges információkat, és a ki-
töltéshez szükséges saját személyes kódunkat a KSH 
levélben küldi el a címünkre. Ha lehetőségünk van rá, 
akkor segítsünk idősebb családtagjainknak is az on-
line kitöltésben. Így mindenki gyorsan és egyszerű-
en eleget tehet állampolgári kötelességének, és senki 

nem fog hozzánk vagy a szüleinkhez, nagyszüleinkhez 
emiatt becsöngetni.

A második kör: a számlálóbiztosok
Abban az esetben, ha nem tudjuk megoldani az online 
kitöltést, még mindig ott lesz számunkra a számlálóbiz-
tosok általi segítség. Ebben az esetben két fontos tud-
nivaló van. Amint azt Fót jegyzője kiemelte, a számláló-
biztosok csak azoknak a címét kapják meg a munkájuk 
során, akik nem töltötték ki online a kérdőívet. A máso-
dik, amit tudnunk kell, hogy kötelességünk október 17-e 
és november 20-a között a kérdezőbiztosok rendelke-
zésére állni, és bizony kötelező számunkra az adatszol-
gáltatás. Azt azonban jó, ha tudjuk, hogy a Népszámlá-
lás ezen szakaszában már nem lehet az online kitöltésre 
váltani! Abban az esetben, ha a számlálóbiztosok nem 
találnak minket otthon, értesítést dobnak be a postalá-
dánkba, hogy ott jártak, illetve mikor jönnek legközelebb 
hozzánk. Ha ennek ellenére sem teszünk eleget a köte-
lezettségünknek, a törvénybe foglaltak szerint akár 200 
ezer forint bírságot is kiszabhatnak ránk. 

Az utolsó lehetőség
Amennyiben az életünk úgy hozta, hogy sem online 
nem töltöttük ki a népszámlálási kérdőívet, sem a 
számlálóbiztos nem talált minket otthon, és az értesí-
tésre sem reagáltunk, a törvényalkotók még egy utolsó 
lehetőséget biztosítottak számunkra, hogy elkerüljük 
a büntetést. Amikor lezárult a számlálóbiztosok általi 
kitöltés lehetősége, akkor november 21-e és 28-a kö-
zött bemehetünk az Önkormányzathoz, és ott sze-
mélyesen kitölthetjük a népszámlálási kérdőívet. Ez 
azonban már valóban csak egy utolsó lehetőség. 
A legjobb, ha október 1-e és 16-a között otthonról, 
kényelmesen online kitöltjük a kérdőívet.

Kötelező a részvétel a Népszámláláson!

Keressen pénzt a Népszámlálással!

A becslések szerint Fótnak 46 számlálóbiztosra van 
szüksége, és még jónéhány üres hely vár feltöltésre. 
A KSH kalkulációja szerint a kitöltött kérdőívek tör-
vényben rögzített díjazása alapján egy számlálóbiz-
tos fizetsége akár a bruttó 200–250.000,-Ft-ot is 
meghaladhatja. Ha szeretné, hogy pénzt hozzon ön-
nek a Népszámlálás, jelentkezzen számlálóbiztosnak 
az Önkormányzatnál. (a jelentkezéshez szükséges 
adatlap és tájékoztató az Önkormányzat honlapján, a 
www.fot.hu oldalon elérhető)

Dr. Mihályi Zsolt Apor, Fót jegyzője

Fóti Hírnök
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Augusztus 21-én  
utcabál lesz  

a kisalagi  
kézilabdapályán

Augusztus 21-én vasárnap, hagyományteremtő utcabál 
lesz a kisalagi kézilabdapályán. Az eseményen a zenét 
18 és 22 között Csoresz és a Zarándok együttes szol-
gáltatja.

A tervek szerint a rendezvény a következő években 
Kisalagi napok néven folytatódik tovább. A szervezők 
mindenkit szeretettel várnak. 

Csorba István 
önkormányzati képviselő

Tájékoztató
házszám táblákkal kapcsolatban

Településünkön sok ingatlanról hiányzik a házszám-
tábla vagy helytelenül van feltüntetve, és ez sok eset-
ben problémát jelent az ingatlan beazonosítása során.

A helyi utcanevekről és a házszámrendezés szabá-
lyairól szóló 24/2016. (IX.29.) önkormányzati rende-
let szerint:
„15. § (6) A házszámtábla saját költségen történő el-
helyezéséről, folyamatos karbantartásáról, pótlá-
sáról az ingatlan tulajdonosa - minden esetben:
a)  hatósági döntés esetében, a hatósági döntés jog-

erőre emelkedésétől és végrehajthatóvá válásától 
számított 90 napon belül, vagy

b)  a változást igazoló, jogerős használatbavételi/
fennmaradási engedély, építési engedély köteles 
munka végzése hiányában hatósági bizonyít-
vány, hivatalból elrendelt/eszközölt hatósági el-
járás indítása esetén a hatósági értesítés kézhez-
vételétől számított 90 napon belül, vagy

c)  a házszámtábla eltűnése, megrongálódása vagy 
elvesztése esetén a házszámtábla eltűnésétől, 
megrongálódásától vagy elvesztésétől számított 
90 napon belül,

folyamatosan - köteles gondoskodni.”

A rendelet alapján kérjük azon ingatlan tulaj-
donosokat, akiknek a lakóépületén a házszám 

nincs feltüntetve vagy nem a megfelelő házszám 
van elhelyezve, hogy 

2022. augusztus 31.
napjáig gondoskodjanak az ingatlan pontos  

házszámának elhelyezéséről.

A fenti határidő leteltét követően a házszám kihe-
lyezését a Közterület-felügyelet ütemterv szerint el-
lenőrzi. 

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a házszámtáb-
lák kihelyezésének elmaradása a közösségi együtt-
élés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának 
jogkövetkezményeiről szóló 24/2019. (VI.20.) önkor-
mányzati rendeletben foglaltak szerint közigazgatási 
bírsággal sújtható.

Amennyiben az ingatlan pontos házszámával kap-
csolatban kérdése van, akkor a Fóti Közös Önkor-
mányzati Hivatal Ügyfélszolgálatán érdeklődhet.

Fóti Közös Önkormányzati Hivatal

Meghallgatás  
új növendékek számára

2022. augusztus 25. 17-18 óra között

2022. augusztus 29. 15-18 óra között
a Zeneiskola épületében

(2151 Fót, Dózsa György út 12-14.)

Várunk mindenkit szeretettel!

Fóti Hírnök
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Jó hangulatú délután volt a Somlyó-tónál
Július 23-án délután öt órától az FKN Kft. szervezésé-

ben jó hangulatú angol délután volt a Somlyó-tónál. Az 
eseményen kicsik és nagyok egyaránt jól érezték magu-

kat. Az estét pedig a Hungarian Rhapsody igazán lüktető 
és élvezetes Queen számokból álló koncertje tette emlé-
kezetessé az ottlévőknek.

90. születésnapja alkalmából köszöntötték Terike nénit
Kilenncvenedik születésnapja alkalmából 
a város nevében Dr. Vass György polgár-
mester és Lévai Sándorné önkormányzati 
képviselő köszöntötték Rózsahegyi Mi-
hályné Bese Terézt. 

Terike néninek boldog születésnapot és 
jó egészséget kívánunk.

Anyakönyvi hírek
Születtek:
  Horváth Szófia
  Várfi Blanka
06.03. Tóth-Szabó Mia
06.15. Kincs Natasa Bodza
06.19. Schalk Kata Matilda
06.24. Vant Milán
06.30. Ferenczi Boldizsár
06.30. Angyal Csenge
07.04. Balázs Mátyás
07.04. Ulicska Flóra 
07.12. Bella Bence Dávid
07.13. Sinyei Éva Iringó
07.19. Csepregi Marcell
07.21. Kiss Dorina
07.26. Horváth Anna

Elhunytak:

Burkus József  79 év

Csóka Imre  47 év

Herr Jánosné  99 év 
szül.: Csuka Mária

Kőrösi László  54 év

Láng Tibor  66 év

Sáfár József  80 év

Viniczai József 83 év

Házasodtak:
07.29.  Jakab Sándor  

és Bea Csilla Ilona

07.23.  Rozsovits Péter  
és Steinerlein Alexa

07.21.   Berecz Zsolt  
és Cselőtei Orsolya

07.08.   Pellek Mihály  
és Nagy Brigitta

 Rózsahegyi Mihályné, Terike néni,  
Dr. Vass György  

és Lévai Sándorné

Fóti Hírnök
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Napkert  
– ahol a zöldségek mellett közösség is terem
Kellemes, szellős időben telt a július 9-i nyílt nap a Napkertben, Fót közösségi kertjében.

2020. április-májusa környékén, a COVID első hul-
láma idején Tűzkő-Kéger Ildikó, aki jelenleg is a kert 
koordinátora, a lakás négy fala közti bezártságot 
megelégelve nagyot álmodott: legyen egy közösségi 
kert, ahová kiszabadulhatnak és ahol gazdálkodhat-
nak a kert nélküli ingatlanban élő lakosok is.

Fel is vette a kapcsolatot az Önkormányzatnál dolgozó 
ismerősével, és hamar pozitív választ kapott: az ön-
kormányzati kertészetnek van egy használaton kívüli 
területe, amit szívesen ajánlanának fel közösségi kert 
létrehozására. A vizet biztosítja a kertészet, csupán a 
használt terület lekerítését kérték. Ildikó meghirdette 
a lehetőséget különböző csoportokban, szájról szájra 
is terjedt a hír, így az első évben már 8-10 db, 50 m2-
es terület gazdára is talált a 22 parcellából.

A lelkes csapat tapasztaltabb és teljesen tapaszta-
latlan tagokból állt össze, kisgyerekes családoktól a 
nyugdíjasokig. Rögtön közösséggé kovácsolódva áll-
tak neki a tennivalók és a működés átgondolására: a 
kerítés kihúzására, a víz elvezetésére, a parcellák ki-
mérésére, az évek óta parlagon lévő föld feléleszté-
sére. Megállapodtak egy egyszeri belépési és egy havi 
tagdíjban, ami a későbbi tervek, évközben felmerülő 
költségek fedezetéül szolgál. Az első pillanattól kezd-
ve érezhető volt a közösségi gondolkodás, a közös ér-
tékrend; egyet értettek abban is, hogy vegyszermentes 
gazdálkodást fognak folytatni.

A földet először fel kellett szántani, hogy elkezdőd-
hessen a tarack elleni küzdelem, és amíg a második 

évben el nem érték a teljes létszámot, addig a műve-
letlen terület parlagfűmentesítéséről, kaszálásáról is 
közösen gondoskodtak. Terveik között volt egy szer-
számtároló és egy komposzt WC felállítása is, amiket 
sikerült megvalósítani a Tesco közösségi pályázatán 
nyert összegből. Idén fűkaszára és homokozóra pá-
lyáznak, hiszen többen is vannak a tagok között, akik-
nek kicsi gyermekeik vannak.

Fontos számukra, hogy a gyerekek és a fiatalabb 
korosztály is tudja, hogy a zöldség-gyümölcs nem 
gyártószalagokról kerül a ládákba, és mennyi munka 
jár a termesztésükkel. Ezzel összhangban a Waldorf 
iskola 2 osztálya gondoz 2 parcellát. Így ők is láthat-
ják, hogy mi minden terem meg a területen: többek 
közt paradicsom, paprika, uborka, cukkini, padlizsán, 
tökfélék, hagymafélék, répa, édesburgonya, kukorica, 
fűszernövények.

A közösségi kertek akkor tudnak működni hosz-
szú távon, ha a közösség megtartó ereje érvényesül 
és vannak közös programok. Eleinte ez a kert kiala-
kításával kapcsolatos teendőket jelentette, de amióta 
kevesebb ilyen közös feladat van, igyekeznek egy-egy 
bográcsozást szervezni a tagok számára.

A helyzet kölcsönösen előnyös a kertészet és a tagok 
számára is, így a kertészet idén újabb területet aján-
lott fel művelésre és további parcellákkal bővül a kert 
a következő szezontól kezdve.

Amennyiben csatlakozna a közösséghez, írjon a foti.
kozossegi.kert@gmail.com e-mail címre.

Jarabin Zita

Fóti Hírnökesemény



GÉPI FÖLDMUNKA – TEREPRENDEZÉS
www.gepifoldmunka-tereprendezes.hu

06 20 261 7666
INGYENES ÁRAJÁNLAT

Gépi földmunka
Tereprendezés
Telektisztítás

Tuskózás
Alap ásás
Palaccolás
Tükör készítés

Fóti póker siker Las Vegasban!
Lendvai Tamás nyerte június 30-án Las Vegasban a Póker Világbajnoki 
Sorozat egyik nagy versenyét, és ezzel a világbajnoki címet. Az 50 éves 
versenyző korábban 15 évig élt Fóton, és bár 11 éve az Egyesült Álla-
mokban él, magyarnak vallja magát, így a verseny megnyerését köve-
tően az eredményjelző táblán ott volt Fót város neve is, és a versenyző 
tiszteletére eljátszották a magyar Himnuszt. 

Lendvai Tamás nem profi versenyző, Las Vegasban saját autókeres-
kedését vezeti, két nagy fiú és egy egyéves kislány boldog édesapja. 
Mindig is álma 
volt, megsze-
rezni a világ-
bajnoki címet, 
több kisebb 
győzelem után 

a szerencsejátékok hazájában most ez is sikerült. A vi-
lágbajnoki cím mellé hagyományosan megkapta a világ-
bajnoknak járó egyedi aranykarkötőt is. 

A négynapos! versenyen 4.913 játékos ült asztalhoz, és 
ebben a népes és korábbi nyertesekkel tarkított mezőny-
ben sikerült Lendvai Tamásnak megnyernie a versenyt. A 
díjátadón részt vett a Los Angeles-i magyar konzul is.

Fóti Hírnök hírek



Skót juhászokkal és sheltiekkel nyerik  
a versenyeket a fóti Lissai nővérek
Épp jókor érkeztünk a kutyatenyésztő testvérpár-
hoz, ugyanis nemrég születtek kiskutyák, így a Ri-
neweld Collie kennel megint gyarapodott. Lissai 
Erika és a testvére Zsuzsanna kutyáikkal szinte az 
összes európai kutyaversenyen részt vettek már, Vi-
lággyőztes címmel és számos serleggel büszkélked-
hetnek. A kutyákról, a tenyésztésről, a versenyekről 
és erről az egész, kívülállók számára ismeretlen vi-
lágról a Lissai nővérekkel beszélgettünk. 

Hogyan kezdődött a szenvedély a kutyákkal? 
– Erika: Középiskolás koromban indult el ez az egész 
szerelem. Közel 30 éve, egy vonatból kinézve megláttam 
egy fenséges, királyi megjelenésű kutyát négy németju-
hász kíséretében. Olyan volt, mint a király és a katonái. 
Onnantól kezdve elkezdtem bújni a szaklapokat, vajon 
milyen fajta kutyát láttam? Aztán, még iskoláskorom-
ban elkezdtem tenyésztőket látogatni, míg végül érett-
ségire megkaphattam az első skót juhászomat, Redyt. 
Ő angol szülőktől származott, de Magyarországon szü-
letett. Balázsovits Jánoséknak nagyon köszönöm, hogy 
rám bízták ezt a nagyon szép kutyát. Vele indult el az 
első tenyésztésem, belekóstoltam az első versenyekbe, 
és megérintett a különleges hangulatuk. Ez egy olyan 
világ, amit nem is tud elképzelni az, aki még nem volt 
nagy versenyen.

Nemrég az édesapjukkal készítettünk egy interjút, 
tőle kaptuk a tippet, hogy önökkel is érdemes lenne 
beszélgetnünk.
– E: Apánk volt sokáig a fő sofőrünk. A kezdetek kez-
detén, a kilencvenes-kétezres években volt egy nagy 
mikrobuszunk, és kutyás barátokkal összebeszélve 
volt, hogy öt emberrel és hat kutyával nekivágtunk Eu-
rópának. Gyakorlatilag az összes országban jártunk az 
elmúlt huszonöt évben. Akkor még léteztek a határok, 
útlevéllel kellett utazni, valutát kellett váltani. Az első 
nagy versenyünk 1997-ben Bernben, Svájcban, négy 
napos volt és 14 000 kutyát neveztek rá. Akkor persze 
főleg csak tapasztalatot gyűjtöttünk. Most egy kis put-
tonyos autónk van, azzal járunk a versenyekre.

Különböző színű skót juhászokat látok. Mi a különb-
ség közöttük?
– E: Igen, a 3 szín közül az ezüstös színű, blue-merle 

(kékesszürke alapon fekete foltos) lett a kedvencem, de 
most is vannak gold-saable (vörös és fehér) illetve tri-
color (fekete, vörös, fehér) kutyáink is.

Önök főállásban kutyatenyésztők?
– E: Véleményem szerint a tenyésztőknek két csoportja 
van. Vannak olyan tenyésztők, akik mennyiséget állíta-
nak elő, céljuk igazából a haszonszerzés, a kutya eladá-
sa. És van a tenyésztőknek egy másik fele, az őrülteb-
bek, akikhez én is tartozom. Nálunk egyáltalán nem cél 
a haszon, igazából sokszor veszteségesek vagyunk. A 
második csoportba tartozó tenyésztők nemesítik a faj-
tát, elutaznak akár kétezer kilométerre is egy fedezőkan 
miatt, vagy akár félmillió forintot fizetnek egy behozott 
kutyusért. Én húsz éve dolgozom egy multinál három 
műszakban, és ebből tartom el a kutyás hobbimat.

Ön hogyan került a kutyatenyésztők közé?
– Zsuzsanna: Igazából nekem mindig a kistestű ku-
tyák tetszettek, szeretem az ilyen dajkálható jószágo-
kat. Egy kiállításon megláttam, hogy a skót juhászból 
van egy kicsi változat, a shetlandi juhászkutya (sheltie 
vagy törpe skót juhász). Végül 2006-ban megkaptam 
az első sheltie-t. Azóta van nálunk ez a fajta is, de én 
nem váltottam ki külön kennelnevet. Nagyon szeretem 
a kutyákat, de a versenyekre, kiállításokra főleg Erika 
viszi őket, bár gyakran én is elmegyek vele. Én inkább 
a gondozásban veszek részt, etetem, fésülöm őket. Azt 
szeretem, hogy a kutyák itt vannak velem, s szeretget-
hetem őket és nagyokat sétálunk velük. Pórázzal me-

Lissai Erika és Lissai Zsuzsanna 
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Lissai Erika 

gyünk el a kutyáinkkal a rétig, ahol levesszük az öveket 
és szabadon szaladhatnak. Nem távolodnak el tőlünk, 
ott maradnak a közelünkben, így senkinek nem okoz-
hatnak problémát.

Hogy néz ki egy nap a kutyákkal?
– E: Az a jó, amikor felesben dolgozunk és hugi dél-
utános, én meg délelőttös, mert akkor van egy lefe-
dettség. Például a mamakutyát Grétit most kienged-
jük a kicsiktől, mert háromórás szünetek vannak a 
szoptatások között. A nap úgy indul, hogy megkapják 
a kutyusok a reggelijüket, a szuperprémium-tápot, és 
a főtt kaját, ezeket szoktam kiegészíteni túróval, hal-
konzervvel, nyers tojássárgájával. Egész nap szabadon 
az udvaron vannak, csak éjszakára jönnek be a lakásba 
és foglalják el a kutyaszobájukat. Az a jó a shetlandi-
ban is, hogy ezeket sem kell szobában tartani. A hideg-
ben is elég nekik a kutyaház. Nagy álmunk volt régen, 
hogy legyen egy olyan házunk, mint ez, ahol van egy 
előszoba, be tudunk rendezni egy szülőszobát, ahol 
van egy külön csempézett kutyaszobájuk. A nappali-
ba, hálószobába, konyhába azonban nem jöhetnek be.

Mostanában is járnak versenyekre?

– Zs: Igen, szombaton például Losoncon voltunk és gyö-
nyörű eredményt értünk el. 154 nevezett kutya volt és két 
angol bíró. A shetlandi juhászból az általam tenyésztett 
kutyus, Kiyoko lett a legszebb, úgyhogy egy nagyon szép 
serleggel tértünk haza. Ez igazi szakmai megmérettetés 
volt, mert a bírónő is ezt a fajtát tenyészti. Talán a legna-
gyobb eredményünk a 2003-as dortmundi világverseny 
volt, ahol gyakorlatilag a legnagyobb tenyésztők jelentek 
meg, jöttek Amerikából, Nyugat- és Kelet-Európából. Vi-
lággyőztes címmel tértünk haza.

Konkoly-Thege György

Fóti Hírnök interjú

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

Oltalom
Temetkezés

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

www.oltalomtemetkezes.com

Szolgáltatásaink:

• Teljeskörű temetkezési ügyintézés

• 0-24 órás szállítási ügyelet

• Temetés megrendelés otthonában is

• Sírköves munkák

• Temetési kellékek árusítása



Klassz lehetőség – 
nem klasszikus úton
2020 őszétől zajlik Fóton kiscsoportos közép-
iskolai felvételi és érettségi előkészítő okta-
tás. 2021 telén bemutattuk az iskolát. Az azó-
ta történtekről beszélgettünk a két alapítóval, 
Omischel Mónikával, aki magyar nyelv és iroda-
lom tanár és Turai Ágnessel, aki matematikát ta-
nít a Klasszban.

Mi történt az elmúlt két tanévben?
– O.M.: Vállakozásunk nagy örömünkre szépen fej-
lődik. Az első évben négy, tavaly már hat csoport-
tal foglalkoztunk. Három nyolcadikos csoporttal 
dolgoztunk, és örömmel mondhatjuk, hogy a döntő 
többséget az első helyen megjelölt iskolába vették fel. 

Egy hatosztályos csoportunk volt, és ezt a képzést 
is folytjuk, mert mindig vannak lelkes hatodikosa-
ink.

Népszerű a negyedikeseknek szervezett kurzus 
is. Budapesten, Gödöllőn, Dunakeszin is van nyol-
cosztályos gimnáziumi képzés, és mindenütt nagy 
a túljelentkezés. A szülői visszajelzésekből tudjuk, 
hogy a tíz diákunkból hetet felvettek az első helyen 
megjelölt iskolába.

A szóbeli felvételi előtt háromórás előkészítőt 
tartottunk, ahol beszéltünk arról is, hogyan kell 
viselkedni, megszólalni ebben a szorongást okozó 
helyzetben.
Sikeres volt szülői estünk, ahol a felvételi tájékoz-
tató mellett beszéltünk a környék középiskoláiról, 
és kitértünk a felvételi pszichológiai vetületére, a 
szülők szerepére is.  

Januártól szerveztünk hetedikeseknek felkészí-
tést, ahol lassabb tempóban, két félév alatt vesszük 
végig az anyagot, így nagyobb hangsúly eshet a ne-
hezebb témakörökre.

Érettségi előkészítőt hirdettünk, matematikából 
és történelemből volt csoportunk. Az online okta-
tás még mindig éreztette a hatását, örültünk, hogy 
mi végig jelenléti formában tudtunk tanítani.

Hogyan zajlik egy-egy foglalkozás?
– T.Á.: Az órák hatvan percesek. Úgy ismételjük át 
az általános iskolai tananyagot, hogy közben a fel-
vételi feladattípusaira fókuszálunk. Sok gyakorlás, 
feladatmegoldás adja az órák alapját. A felvételi és 

az érettségi során különféle témakörökkel talál-
koznak a tanulók matematikából. Ezért meg kell 
tanítanunk a diákokat a megfelelő elméleti tudás 
előhívására és a gyors váltásra a feladattípusok kö-
zött. A tematikus rendszerezésen és a gyakorláson 
kívül hangsúlyt fektetünk az időnyerő módszerek 
kialakítására is. 
– O.M.: A középiskolai felvételi nem csak az általá-
nos iskolai tananyagra épül. Irodalomból minimá-
lis tankönyvi tudást kérnek számon. Sokkal fonto-
sabb a feladattípusok kombinálása, a nyelvi-logikai 
kreativitás, a szövegértési és az alkotási képesség, 
amivel célzottan foglalkozunk. A kis létszám segíti, 
hogy az egyéni hibákat is tudjuk korrigálni.

Miért igénylik a szülők a plusz felvételi előkészí-
tőt? Miben mást ez, mint az iskolai oktatás?
– O.M.: A legfontosabb a motiváció. Aki vállalja, 
hogy szabadidejéből áldoz rá, jobban elköteleződik 
a tanulás mellett. Természetesen az általános isko-
lákban is foglalkoznak a felvételire való készüléssel, 
de ott nem ez a fő feladat. Mi erre koncentrálunk. 
A gyerekeknek más közösségben kell bizonyítaniuk 
képességeiket. Legjobban egy szülő fogalmazta ezt 
meg: „Lányom nagyon élvezte az előkészítő tanfo-
lyamot, mert megerősítést kapott, hogy a tudása 
valós, nem csak úgy kapja a jó jegyeket. Amit eset-
leg nem tudott, azt itt megtanulta, és a többi gyerek 
között is megmérethette magát.” Ezért gondoljuk, 
hogy hatékony ez a tanulási forma. Emellett egyé-
ni oktatással, korrepetálással is foglalkozunk, mert 
erre is van igény.

Mik az idei terveik?
– T.Á.: A tanfolyamokat meghirdettük az elmúlt 
tanév végén. A jelentkezők számától függ, hány 
csoportot indítunk. Bízunk benne, hogy újabb gye-
rekeket segíthetünk szép eredményekhez, elképze-
léseik megvalósításához.

Címünk: Klassz – magánoktatás, 
Fót, Bajcsy-Zsilinszky u. 4. 
Jelentkezni lehet a Klassz Facebook-oldalán:
https://www.facebook.com/klasszfot
és a +36 70 619 40 90-es telefonszámon.
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Fóton régi hagyományai vannak a nyári kép-
zőművészeti alkotótábornak, két különálló álta-
lános iskolás korosztály számára. Július 11-től 15-
ig 14 kisdiák kapott lehetőséget, hogy ábrázolási 
képességeiket kibontakoztathassák, esetenként 
az ösztönös szín- és ábrázolási technikák mellett 
szakavatott művészeti vezetőktől szerzett tuda-
tossággal is kiegészítsék. Az alkotótábor vezetője 
ez évben is Kiss Eszter festő-képzőművész, tanár 
és Potyók Sára művész fotográfushallgató volt. A 
hét visszatérő témájának mondavilágunk legje-
lentősebb elemét a csodaszarvasmondát, azaz a 
magyarság eredetmondáját választották. 

A gyerekek persze nem csak rajzoltak, festettek, 
montázsoltak, alaposan megismerkedtek a ma-
gyarság eredetmondájával, nagyszerű előadók ver-
ses, prózai és zenei feldolgozásai alapján. Emel-
lett kirándultak a természetbe, látogatást tettek a 

Károlyi kastélyban, ahol találkoztak gróf Károlyi 
Lászlóval és nagy élmény jelentett Erzsébet asz-
szony érdekes történetmesélése is. Természetesen 
minden eseményt ötletgyűjtésnek, motívumgyűj-
tésnek is szántak, amit az elkészült alkotások sze-
rint ügyesen alkalmaztak is. 

Az utolsó nap délutánján a növendékek számot 
is adtak híres mondánk egy-egy jelenetét ábrázoló 
főművük bemutatásakor. Csodálatos, a gyermeki 
képzelet alkotta varázslatos és meseszerű, mégis 
hitelesnek érezhető művek keletkeztek, egyéni-
leg választott kompozíciós megoldásokkal és saját 
hangulatról is árulkodó színkezeléssel. A kiállított 
és a sokaság előtt a gyermekek által személyesen 
bemutatott művek látványa a szülők, nagyszülők 
arcára mosolyt és büszkeséget varázsolt. 

Windhager

Csodaszarvas eredetmondánk
az Ifjúsági Képzőművészeti Alkotótáborban

 Gróf Károlyi László Kiss Eszterrel és a tábor gyerekseregével

Fóti Hírnök
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Hamarosan új színfoltokkal bővül városunk: Mese-
járda festésbe fog a Városszépítő Egyesület. Az első 
alkalom szeptember 3-án szombaton lesz, amelyre 
kicsiket és nagyokat egyaránt várnak a szervezők.

De mi is az a Mesejárda? Lapunk a részletekről Ká-
rolyiné Ispán Lillát, az egyesület alelnökét kérdezte.
– Ez egy játékos mozgásra buzdító feladatokat tartal-
mazó grafika, elsősorban a gyerekeknek, de vállalko-
zókedvű felnőtteknek is. Vidámabban indulhat és vég-
ződhet a tanítási nap az ovisoknak és iskolásoknak, 
ha a szürke járdaburkolatot feldobja pár vidám minta, 
melyet első helyszínünkön, a Fáy Iskolát és a Ferenczy 
utcai játszóteret összekötő járdára fogunk felfesteni. 
Az ötletet pár éve egy másik településen láttam és az 
egyesület pozitívan fogadta a javaslatomat Tavaly nyá-

ron megnyertük támogatónak a Nor-Color Kft-t eh-
hez a projekthez és Kiss Eszter festőművész elvállalta, 
hogy megrajzolja a motívumokat. Ekkor elindult egy 
hosszabb előkészítő és engedélyezési folyamat, mert 
ez nem csak úgy megy, hogy odamegyünk és festege-
tünk. Kiválasztottuk a helyszíneket, amelyeket egymás 
után, ahogy az időjárás és az önkéntesek ideje engedi, 
fogunk elkészíteni. A kezdeményezésre a városvezetés 
is rábólintott, megkaptuk mind az önkormányzat tu-
lajdonosi hozzájárulását, mind a főépítész engedélyét. 
Az első járdafestés szeptember 3-án szombaton lesz, 
a részleteket Facebookon és egyéb csatornákon fogjuk 
megosztani augusztus vége felé. Számítunk további 
lakossági segítségre a munkában, akár kisgyerekekkel 
is lehet jönni, szerintünk jó buli lesz kifesteni a mintá-
kat és látni a végén a munkánk gyümölcsét.

Mesejárda Fóton

Fóti Hírnök
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Bár az eső többször is megkísérel-
te elmosni a versenyt, a versenyzők, a 
szervezők és a tóhoz látogatók is kitar-
tottak így az I. Somlyó-kupa sikeresen 
lezajlott. A versenyt Dr. Vass György 
nyitotta meg, és a díjakat is Fót pol-
gármestere adta át a győzteseknek. A 
versenyre osztrák, román és szlovák 
versenyzők is neveztek modelljeikkel. 

Hogy mégis mit láthattak a kilátogató 
felnőttek és gyerekek? Sok-sok cso-
dálatos hajómodellt. Volt itt minden a 
XIX. századi gőzhajótól – ami a vízen 
ugyanúgy pöfögött, mint egykor élet-
nagyságú elődje –, a motorcsónako-
kon és a XX. század híres csatahajóin 
– Schanhorst, Yamato, Vittorio Veneto 
– át a modern rakétaromboló model-
lig számos látnivaló. Aztán a parton 
megtekintett látványos modellek vízre 
szálltak, hogy a bóják között manőve-
rezve ott is megmérettessék magukat. 
A kilátogató gyerekek számára nagy él-
mény volt, hogy a bátrabbak kipróbál-
hatták a modellhajók vezetését is. 

Nemzetközi Modellhajó Verseny volt  
a Somlyó-tónál

Az I. Somlyó Kupa 
Nemzetközi  
Modellhajó verseny 
nyertesei és helyezettjei: 

1 Füzi Márton
2 Tímár Gergely
3 ifj. Plank László
4 Szántó Béla
4 Ozsvárt Attila
6 Turóczi Balázs
7 Németh György
8 Plank László
9 Völgyi Dániel
10 Duhi Tibor
10 Decsi Ferenc

Fóti Hírnök
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Júliusi kereszt rejtvényünk nyertesei:
• Viola Istvánné • Máriás Sándor  
•Takácsné Ibolya
A nyertesek 1–1 darab A/4 méretű vászonképet 
kapnak a Wingmix Nyomda – Fót, Móricz Zs. 
út 35. – jóvoltából.

Játsszon velünk!
A 3., 8. és 13. helyes megfejtést beküldő a Vegyi Keri jó-
voltából 3 db 5.000 Ft értékű ajándékcsomagot nyer.
Beküldési határidő: 2022.08.26.
e-mail cím: ujfotihirnok@gmail.com

Mesetábor volt a Kisalagi Közösségi Házban
Mesetábort tartott a Fóti Könyvtár 2022. július 
4-e és 15-e között a Kisalagi Közösségi Házban. 
A két hét alatt volt felolvasás és hangoskönyv 
hallgatás, könyvtárlátogatás, sok-sok játék, raj-
zolás, kézműveskedés, gyöngyfűzés, arcfestés. 
Jártunk a Németh Kálmán Emlékházban. Ellá-
togattunk a Magyar Kereskedelmi és Vendéglá-
tóipari Múzeumba, a Fővárosi Állat- és Növény-
kertbe. Megnéztük a Városligetben a Zene Házát, 
a Mezőgazdasági Múzeumot és a Vajdahunyad 
várát. A gyerekek a táborban tartalmas két hetet 
töltöttek el.

Barócsi Istvánné
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Horváth Lajos (1938-2022) 
Veresegyházán élt 84 évet. 
Rendkívül gazdag életművet 
hagyott hátra. A Pest Megyei 
levéltár, majd az Országgyű-
lési Hivatal Levéltárának főle-
véltárosaként helytörténeti és 
a magyar történelemmel fog-
lakozó munkákat publikált. 

Veresegyház környékén ré-
gészeti kutatásokkal is foglal-
kozott. Nevéhez fűződik a fóti 
avarkori sírok feltárása, mely-
nek értékes leleteit a Nemzeti 
Múzeum és a Váci Tragor Ignác 
Múzeum őrzi.  Elsősorban a 
magyar történelem foglakoz-
tatta, könyvet írt a honfogla-
ló magyarokról és a Trianoni 
diktátumról is. 

Horváth Lajos levéltári gyűj-
tései nyomán számos pest 
megyei település történetét feldolgozta. Hiánypótló 
és óriási érték, hogy megjelenhetett 2014-ben, majd 
2016-ban Fót Város Önkormányzata felkérésére a fóti 
monográfia Horváth Lajos tollából.  

Az első kötet, „Fót története 1711-ig” címmel a szat-
mári békekötésig mutatja be a település gazdag múlt-
ját.  A második kötet „Fót története 1712-1867” címmel 
a kiegyezésig tárgyalja Fót történetét. Mindkét kötet 
a Városi Könyvtárban megvásárolható, illetve a kézi-
könyvtárban hozzáférhető.

Horváth Lajos az első kötet bevezetőjében így ír: 
„Fót történetét alapvetően meghatározza több mint 
ezer éve, hogy a Kárpát-medence központjához, Pest-

hez, Óbudához, Visegrádhoz 
közel fekszik. Ennek a geo-
politikai helyzetnek a követ-
kezménye, hogy a település 
története együtt halad, együtt 
korszakolódik, együtt lüktet 
a központ sorsával. A hun, az 
avar, a magyar „birodalmak” 
központjában fekve, azok ba-
jában és jó sorsában osztozik.”

A második kötet kapcsán 
Horváth Lajos 2020-ban így 
nyilatkozik a FÓTINFO mun-
katársának:

„A történelmi családok is 
benne vannak a kötetben, hi-
szen egy uradalom központja 
Fót, s ez kihatással van min-
denféle vonatkozásban. Egy 
uradalom központjában lévő 
népesség jobban el van lát-
va anyagi javakkal és szellemi 

termékkel. Azzal, hogy Fótra helyezte magát a Károlyi 
család, gyakorlatilag eldőlt a város sorsa. Nagyobb lett 
az értéke a környék többi településénél. Az uradalmi 
központ megítélése mindig pozitív, hiszen az arisz-
tokrácia tartotta fenn az országot.”

Horváth Lajos örök gondolataival búcsúzunk szelle-
miekben gazdag földi életétől:

„Tudnunk kell, honnan jövünk és hova tartunk. 
Tudnunk kell, hogy mit hagyunk meg, mit veszítünk 
el a múltból, hogy megsejtsük, mire számíthatunk a 
jövőben, milyen győzelemre és vereségre. A múlt és a 
jövő végtelen, a jelennek nincs kiterjedése. „

Molnár Krisztina 

Elhunyt Horváth Lajos  
levéltáros, történész, Fót két kötetes monográfiájának szerzője

Fóti Hírnök nekrológ
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A Fóti Iparosok Közművelődési 
Egyesületének (F.I.K.E.) története

Balogh Dávid |

Fóton a lakosság foglakozásait tekintve merő-
ben megváltozott az 1900-as évek első évtizedétől 
kezdve. A főváros közelsége kedvezett a vidékről, 
esetenként Újpestről érkező iparosoknak, kereske-
dőknek. Az 1930-as évekre ugrásszerűen megnőtt 
a számuk a vegyeskereskedéseknek, henteseknek, 
pékségeknek, kocsmáknak. Fóton jelentős iparos 
réteggel kellett számolnunk (a mezőgazdasággal 
foglalkozók mellett), akik segítve egymás életét kü-
lönböző egyesületekbe tömörültek. A legelső ilyen 
csoportosulás a Fóti Iparosok Közművelődési Egye-
sülete (röviden F.I.K.E.) volt, amely 1911-ben alakult 
meg. Az egyesület alapszabályait 1911. március 28-i 
keltezéssel rögzítették, melyet az elnök Tóth Káz-
mér, Fót község akkori főjegyzője (1895–1915-ig) és 
anyakönyvvezetője, illetve Koczóh Lajos titkár írt 
alá. Az egyesület céljai saját megfogalmazásuk sze-
rint a következő alappillérekből álltak: 

–  a községben lakó iparosok szellemi, társadalmi 
és anyagi érdekének előmozdítása az összetartás, 
szeretetre ébresztés és valláserkölcsi eszközök 
fejlesztése által

–  gazdasági és ipari szakban való értekezések, népi-
es felolvasások, színielőadások, szavalatok és da-
lárda, mint szellemi szórakozások létesítése

–  a magyar nyelv és magyar haza szeretetének fej-
lesztése és ápolása

–  közérdekű társadalmi eszmék megvitatása, hasz-
nos könyvek, jó irányú lapok olvasása 

–  könyvtár és olvasókör alapítása
Az egyesület vagyonát az alapítvány tőke befizeté-

sek és felszerelések képezték. 1917-ből fennmaradt 
egy értékleltárról készített jegyzőkönyv, amelynek 
felsorolt eszközei, tárgyai a fentiekben említett te-
vékenységi köröket sejtetik (színpadi-, ruhatári-, 
irodai-, könyvtári-, labdarúgó felszerelések, továb-

Fóti Iparosok Közművelődési Egyesületének (F.I.K.E.) csoportképe, 1913

Fóti Hírnök
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bá hangjegyfüzetek, népszínművek). Talán egyedül 
a labdarúgás nem szerepel a célok megjelölésénél, 
eszerint és 1926-os újságok bejegyzéseit figyelembe 
véve az egyesületnek egy rövid ideig önálló focicsa-
pata is lehetett. A jegyzőkönyvet, amely 1917.12.31-én 
kelt Fóton, az egyesület új elnöke, Cselényi Zsigmond 
katolikus kántor szignálta.

Az egyesület tagjai lehettek: dísz-, alapító-, ren-
des-, pártoló- és tiszteletbeli tagok, továbbá a követ-
kező tisztségeket tölthették be: elnök, alelnök, titkár, 
pénztárnok, könyvtárnok, jegyző és számvizsgáló. Az 
egyesület működési köréből a politikai és felekezeti 
kérdéseket kizárták. 

A Fóti Iparosok Közművelődési Egyesületének első 
ismert társadalmi szerepvállalása egy zászlóavatás 
volt Fóton, melyet 1913. május 12-én, pünkösdhétfőn 
tartottak díszes keretek között. A „zászlóanya”1 tisztet 
dr. Haslinger Jánosné, született Kádár Lujza2 töltötte 
be. Ünnepi beszédet mondott Tóth Kázmér az egye-
sület elnöke. Az estét táncmulatsággal zárták, melyen 
több fóti értelmiségi személy is részt vett.3 Feltehetően 
ekkor készülhetett az a csoportkép, amelynek közép-
pontjában az egyesület zászlója látható, köré rende-
ződnek kétoldalt a tagok, illetve más vendégek is. 

Az egyesület igyekezett kivenni a részét a jóté-
konykodásokból és megsegíteni a szegényeket, az I. 
1 Ünnepélyes zászlóavatás tisztségére felkért hölgy, többnyire állami, városi, esetleg katonai vezető személy női hozzátartozója.
2  Dr. Haslinger Jánosné ún. szegénylátogatói tisztet töltött be gróf Apponyi Franciska által alapított Fót Község Segítő és Népjóléti Bizottságában, 

illetve férjével, dr. Haslinger János orvossal együtt a Suum Cuique Alap ideiglenes bizottságának is tagja volt  
3 Az Ujság, 1913.05.17 ./ 117. szám, 18. 
4 Néptanítók lapja, 1915.10.21, 42. szám, 12.
5 Vadadi Albert: Épül az új Magyarország, in: Független Ujság (Ujpest-Rákospalota), 1922.06.04. V. évfolyam, 24. szám, 6.
6 PPSK 1931, 193.

világháború károsultjait. Így tettek 1915. 09. 26-án is, 
amikor hazafias színelőadásuk teljes bevételét, vagy-
is 100 koronát ajánlottak fel – az alelnök Cselényi 
Zsigmond javaslatára – a háborúban elesett tanítók 
özvegyei, árvái számára.4 Hasonlóképpen a hadiöz-
vegyeket, hadirokkantakat segítették 20 ezer koro-
nával a fóti Suum Cuique telep nagyszabású építke-
zésének elősegítése érdekében.5

1931-től az egyesület vezetője már Székely Lajos 
szabómester, taglétszámuk hetven főre tehető, dí-
szelnökük gróf Károlyi István, az alelnökük Kal-
ma József és Ertl Mihály, titkáruk Korbel József, 
jegyzőjük Dióssy József, pénztárosuk pedig Rólik 
Ödön.6

A F.I.K.E. megbeszéléseit, báljait a Brandtner-féle 
vendéglőben tartotta. Így történt az 1933. június 4-én, 
pünkösdvasárnapon tartandó díszközgyűlésen is, 
amelyen a díszelnök gróf Károlyi István, védnöknője 
dr. Závodszky Elekné vett részt. 

A Fóti Iparosok Közművelődési Egyesülete fontos 
szerepet töltött be Fót kulturális és szociális életében. 
Diadalútjuknak az 1/176/6./1949. IV. 3. számú rende-
let vetett véget, melynek során a Belügyminisztérium 
feloszlatta az egyesületet, szinte ezzel egy időben az 
államosítás kezdetével a fóti iparosok többségére is 
nehéz idők vártak…

Luttye Lajos péksége és szatócsboltja, 1930-as évek G. Elek József korcsmája, 1930-as évek közepe 
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2022. augusztus 20. 
Vörösmarty tér, Óvodakert

10:00 | Ünnepi szentmise,
körmenet 
szeplőtelen Fogantatás 
római katolikus templom
12:00-20:00 | 
kenderkóc népi játszóház, 
kézművesek és mesterek, 
kirakodó vásár,  
pónicikli, állatsimogató
15:00 | Gólyalábas vásári komédia
16:00 | katánG zenekar
17:00 | musical sláGerek 
a madách színház színészeivel
19:00 | misztrál együttes
21:00 | zanzibár zenekar
22:30 | tűzzsonGlőrök

szent istván 
nap és búcsú

17:00 | koszorúzás 
      és új kenyér áldás

2022. augusztus 19. 
Kisalag, Milleniumi Emlékpark - 
szent István szobor
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Szeptember 1-től változott a helyi buszjáratok menetrendje
1. JÁRAT

HONNAN INDULÁS VASÚTI 
CSATL.

SÁTORFÁK 5:45
WALDORF ISKOLA 5:47
GYERMEKVÁROS/VÖRÖSMARTY TÉR 5:50
VÖRÖSMARTY UTCA 5:51
TEMETŐ (HATÁR ÚT) 5:52
TANÁCS UTCA, SZŐLŐKALJA 5:54
VÁSÁRTÉR 5:56
TESSEDIK UTCA 5:57
MOLNÁR A. UTCA; VASÚTÁLLOMÁS 5:59 6:02 BP-RE
SZENT IMRE UTCA 6:01
SZENT IMRE/JÓZSEF ATTILA UTCA 6:02
SZENT IMRE/BATTHYÁNY UTCA 6:03
RÉV U./BÉKE U. 6:04
BÉKE U./NÉMETH KÁLMÁN UTCA 6:05
BÉKE UTCA/SOMLÓI UTCA 6:07
SOMLÓI UTCA 6:08
ALAGI UTCA 6:09
ALAGI UTCA/NÉMETH K. UTCA 6:10
KISALAGI TEMETŐ 6:11
DUNAKESZI, VASÚTÁLLOMÁS 6:21 6:34 VÁCRA 

6:46 BP-RE
DUNAKESZI, SZTK 6:25

2. JÁRAT

HONNAN INDULÁS VASÚTI 
CSATL.

DUNAKESZI, SZTK 6:30
KISALAGI TEMETŐ 6:40
RÉV U./BÉKE U. 6:42
SZENT IMRE U./BATTHYÁNY UTCA 6:43
JÓZSEF A. U./SZENT IMRE UTCA 6:44
JÓZSEF A. U./YBL MIKLÓS UTCA 6:45
JÓZSEF ATTILA UTCA 6:46
GYŐRFFY U., VASÚTÁLLOMÁS 6:47 7:05 BP-RE
KOSSUTH ÚT 6:49
GYERMEKVÁROS, BENZINKÚT 6:51
WALDORF ISKOLA 6:52
SÁTORFÁK 6:54

3. JÁRAT

HONNAN INDULÁS VASÚTI 
CSATL.

SÁTORFÁK 7:30
WALDORF ISKOLA 7:32
GYERMEKVÁROS/VÖRÖSMARTY TÉR 7:35
VÖRÖSMARTY UTCA 7:37
TEMETŐ (HATÁR ÚT) 7:39
TANÁCS UTCA, SZŐLŐKALJA 7:41
VÁSÁRTÉR 7:43
TESSEDIK UTCA 7:44
MOLNÁR A. UTCA; VASÚTÁLLOMÁS 7:46 8:02 BP-RE
SZENT IMRE UTCA 7:48
SZENT IMRE/JÓZSEF ATTILA UTCA 7:49
SZENT IMRE/BATTHYÁNY UTCA 7:51
RÉV U./BÉKE U. 7:53
BÉKE U./NÉMETH KÁLMÁN UTCA 7:54
BÉKE UTCA/SOMLÓI UTCA 7:56
SOMLÓI UTCA 7:58
ALAGI UTCA 8:00
ALAGI UTCA/NÉMETH K. UTCA 8:01
KISALAGI TEMETŐ 8:02
DUNAKESZI, VASÚTÁLLOMÁS 8:12 8:25 BP-RE

 8:34 ÁCRA
DUNAKESZI, SZTK 8:16

4. JÁRAT

HONNAN INDULÁS VASÚTI 
CSATL.

DUNAKESZI, SZTK 8:26
KISALAGI TEMETŐ 8:36
RÉV U./BÉKE U. 8:38
SZENT IMRE U./BATTHYÁNY UTCA 8:39
JÓZSEF A. U./SZENT IMRE UTCA 8:40
JÓZSEF A. U./YBL MIKLÓS UTCA 8:42
JÓZSEF ATTILA UTCA 8:43
GYŐRFFY U., VASÚTÁLLOMÁS 8:44 9:04 

VÁCRA
KOSSUTH ÚT 8:46
GYERMEKVÁROS, BENZINKÚT 8:48
WALDORF ISKOLA 8:49
SÁTORFÁK 8:51

5. JÁRAT
HONNAN INDULÁS VASÚTI 

CSATL.
VÖRÖSMARTY TÉR 9:15
VÖRÖSMARTY ÚT 9:16
TEMETŐ (HATÁR ÚT) 9:17
TANÁCS UTCA, SZŐLŐKALJA 9:19
VÁSÁRTÉR 9:21
TESSEDIK UTCA 9:22
MOLNÁR A. UTCA; VASÚTÁLLOMÁS 9:24 9:27 BP-RE
SZENT IMRE UTCA 9:26
SZENT IMRE/JÓZSEF ATTILA UTCA 9:27
SZENT IMRE/BATTHYÁNY UTCA 9:28
RÉV U./BÉKE U. 9:29
BÉKE U./NÉMETH KÁLMÁN UTCA 9:30
BÉKE UTCA/SOMLÓI UTCA 9:32
SOMLÓI UTCA 9:33
ALAGI UTCA 9:34
ALAGI UTCA/NÉMETH K. UTCA 9:35
KISALAGI TEMETŐ 9:36
DUNAKESZI, VASÚTÁLLOMÁS 9:46 9:55 BP-RE 

10:04 VÁCRA
DUNAKESZI, SZTK 9:50

6. JÁRAT
HONNAN INDULÁS VASÚTI 

CSATL.
DUNAKESZI, SZTK 10:00
KISALAGI TEMETŐ 10:10
RÉV U./BÉKE U. 10:12
SZENT IMRE U./BATTHYÁNY UTCA 10:13
JÓZSEF A. U./SZENT IMRE UTCA 10:14
JÓZSEF A. U./YBL MIKLÓS UTCA 10:15
JÓZSEF ATTILA UTCA 10:16
GYŐRFFY U., VASÚTÁLLOMÁS 10:17 10:30 BP-RE 

10:34 VÁCRA
KOSSUTH ÚT 10:19
GYERMEKVÁROS, BENZINKÚT 10:21
WALDORF ISKOLA 10:22
SÁTORFÁK 10:24

7. JÁRAT
HONNAN INDULÁS VASÚTI 

CSATL.
VÖRÖSMARTY TÉR 11:10
VÖRÖSMARTY ÚT 11:11
TEMETŐ (HATÁR ÚT) 11:12
TANÁCS UTCA, SZŐLŐKALJA 11:14
VÁSÁRTÉR 11:16
TESSEDIK UTCA 11:17
MOLNÁR A. UTCA; VASÚTÁLLOMÁS 11:19 11:27 BP-RE
SZENT IMRE UTCA 11:21

SZENT IMRE/JÓZSEF ATTILA UTCA 11:22
SZENT IMRE/BATTHYÁNY UTCA 11:23
RÉV U./BÉKE U. 11:24
BÉKE U./NÉMETH KÁLMÁN UTCA 11:25
BÉKE UTCA/SOMLÓI UTCA 11:27
SOMLÓI UTCA 11:28
ALAGI UTCA 11:29
ALAGI UTCA/NÉMETH K. UTCA 11:30
KISALAGI TEMETŐ 11:31
DUNAKESZI, VASÚTÁLLOMÁS 11:41 11:55 BP-RE 

12:04 VÁCRA
DUNAKESZI, SZTK 11:45

8. JÁRAT
HONNAN INDULÁS VASÚTI 

CSATL.
DUNAKESZI, SZTK 12:00
KISALAGI TEMETŐ 12:10
RÉV U./BÉKE U. 12:12
SZENT IMRE U./BATTHYÁNY UTCA 12:13
JÓZSEF A. U./SZENT IMRE UTCA 12:14
JÓZSEF A. U./YBL MIKLÓS UTCA 12:15
JÓZSEF ATTILA UTCA 12:16
GYŐRFFY U., VASÚTÁLLOMÁS 12:17 12:20 VÁCRÓL

12:30 BP-RŐL
KOSSUTH ÚT 12:19
GYERMEKVÁROS, BENZINKÚT 12:21
WALDORF ISKOLA 12:22
SÁTORFÁK 12:24

9. JÁRAT
HONNAN INDULÁS VASÚTI 

CSATL.
VÖRÖSMARTY TÉR 14:50
VÖRÖSMARTY ÚT 14:51
TEMETŐ (HATÁR ÚT) 14:52
TANÁCS UTCA, SZŐLŐKALJA 14:54
VÁSÁRTÉR 14:56
TESSEDIK UTCA 14:57 ELHORD
MOLNÁR A. UTCA; VASÚTÁLLOMÁS 14:59 14:54 BP-RŐL
SZENT IMRE UTCA 15:01

SZENT IMRE/JÓZSEF ATTILA UTCA 15:02
SZENT IMRE/BATTHYÁNY UTCA 15:03
RÉV U./BÉKE U. 15:04
BÉKE U./NÉMETH KÁLMÁN UTCA 15:05
BÉKE UTCA/SOMLÓI UTCA 15:07
SOMLÓI UTCA 15:08
ALAGI UTCA 15:09
ALAGI UTCA/NÉMETH K. UTCA 15:10
KISALAGI TEMETŐ 15:11 ELHORD
DUNAKESZI, VASÚTÁLLOMÁS 15:21 14:53 BP-RŐL
DUNAKESZI, SZTK 15:25

10. JÁRAT
HONNAN INDULÁS VASÚTI 

CSATL.
DUNAKESZI, SZTK 15:40
KISALAGI TEMETŐ 15:52
RÉV U./BÉKE U. 15:54
SZENT IMRE U./BATTHYÁNY UTCA 15:56
JÓZSEF A. U./SZENT IMRE UTCA 15:57
JÓZSEF A. U./YBL MIKLÓS UTCA 15:58
JÓZSEF ATTILA UTCA 15:59 ELHORD
GYŐRFFY U., VASÚTÁLLOMÁS 16:01 15:27 BP-RŐL

15:53 VÁCRÓL
KOSSUTH ÚT 16:03
GYERMEKVÁROS, BENZINKÚT 16:05
WALDORF ISKOLA 16:06
SÁTORFÁK 16:08
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2022. augusztus 20. 
Vörösmarty tér, Óvodakert

10:00 | Ünnepi szentmise,
körmenet 
szeplőtelen Fogantatás 
római katolikus templom
12:00-20:00 | 
kenderkóc népi játszóház, 
kézművesek és mesterek, 
kirakodó vásár,  
pónicikli, állatsimogató
15:00 | Gólyalábas vásári komédia
16:00 | katánG zenekar
17:00 | musical sláGerek 
a madách színház színészeivel
19:00 | misztrál együttes
21:00 | zanzibár zenekar
22:30 | tűzzsonGlőrök

szent istván 
nap és búcsú

17:00 | koszorúzás 
      és új kenyér áldás

2022. augusztus 19. 
Kisalag, Milleniumi Emlékpark - 
szent István szobor
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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

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.
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FÓT VÁROSI 
SPORTÁGVÁLASZTÓ 

NAP

ASZTALITENISZ, ATLÉTIKA, BMX, FIT-KID, JUDO, KEMPO, KÉZILABDA, 
KOSÁRLABDA, LABDARÚGÁS, MODERN TÁNCOK, RITMIKUS GIMNASZTIKA, 

RÖPLABDA, SAKK, TENISZ, TOLLASLABDA

PROGRAMOK
# MEGLEPETÉS VENDÉG   # ÜGYESSÉGI PRÓBÁK

 
# BEMUTATÓ EDZÉSEK    # UGRÁLÓVÁR

 
# ÉRTÉKES TOMBOLA-NYEREMÉNYEK

2022. SZEPTEMBER 10.

TOVÁBBI RÉSZLETEK: WWW.FOTSPORTEGYESULET.HU
HELYSZÍNEK: # FÓT, BALOGH SÁNDOR SPORTCENTRUM   # FÓT VÁROSI SPORTCSARNOK
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