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Fölfelé megy borban a gyöngy;
Jól teszi.
Tőle senki e jogát el
Nem veszi.
Törjön is mind ég felé az
Ami gyöngy;
Hadd maradjon gyáva földön
A göröngy.
 
Testet éleszt és táplál a
Lakoma,
De ami a lelket adja,
Az bora.
Lélek és bor két atyafi
Gyermekek;
Hol van a hal, mely dicső volt
És remek?
 
Víg pohár közt édesebb a
Szerelem.
Ami benne keserű van,
Elnyelem.
Hejh galambom, szőke bimbóm,
Mit nevetsz?
Áldjon meg a három isten,
Ha szeretsz.
 
Érted csillog e pohár bor,
Érted vív,
Tele tűzzel, tele lánggal,
Mint e szív;
Volna szívem, felszökelne
Mint a kút,
Venni tőled vagy szerelmet,
Vagy bucsút.
 
Hejh barátom, honfi társam,
Bort igyál.
Víg, komor, vagy csüggeteg vagy,
Csak igyál.
Borban a gond megbetegszik,
Él a kedv.
Nincs a földön gyógyerőre
Több ily nedv.
 
Borban a bú, mint a gyermek,
Aluszik.
Magyar ember már busúlt sok
Századig.
Ideje hogy ébredezzen
Valaha:
Most kell neki felvirúlni
Vagy soha.

Bort megissza magyar ember,
Jól teszi;
Okkal-móddal meg nem árthat
A szeszi.
Nagyot iszik a hazáért
S felsivít:
Csakhogy egyszer tenne is már
Valamit.
 
No de se baj, máskép leszen
Ezután;
Szóval, tettel majd segítsünk
A hazán.
Ha az isten úgy akarja
Mint magunk,
Szennyet rajta és bitor bűnt,
Nem hagyunk.
 
Rajta társak hát, igyunk egy
Húzamost;
Bú, szerelmek, házi gondok
Félre most:
A legszentebb - , legdicsőbbért
Most csak bort,
De ha kellend, vérben adjunk
Gazdag tort!
 
A legelső magyar ember
A király:
Érte minden honfi karja
Készen áll.
Lelje népe boldogságán
Örömét,
S hír, szerencse koszorúzza
Szent fejét!
 
Minden ember legyen ember
És magyar,
Akit e föld hord s egével
Betakar.
Egymást értve, boldogítva
Ily egy nép
Bármi vésszel bizton, bátran
Szembe lép.
 
Ellenség vagy áruló, ki
Hont tipor,
Meg ne éljen, fogyjon élte
Mint e bor.
Áldott földe szép hazánknak,
Drága hon,
Meg ne szenvedd soha őket
Hátadon!

S most hadd forrjon minden csep bor
Mint a vér,
Melyet hajdan frígyben ontott
Hét vezér;
S mint szikrája a szabadba
Felsiet,
Úgy keresse óhajtásunk
Az eget.
 
Légyen minden óhajtásunk
Szent ima,
S férfikeblünk szent imáink
Temploma.
És ürítsük a hazáért
E pohárt:
Egy pohár bor a hazáért
Meg nem árt.
 
Érje áldás és szerencse
Mindenütt,
Ahol eddig véremésztő
Seb fekütt.
Arca, mely az ősi bútól
Halavány,
Felderűljön, mint a napfény
Vész után.
 
Hű egyesség tartsa össze
Fiait,
Hogy leküzdje éjszak rémes
Árnyait:
Künn hatalmas, benn virágzó
És szabad,
Bizton álljon sérthetetlen
Jog alatt.
 
S vér, veríték vagy halál az,
Mit kiván,
Áldozatként rakjuk azt le
Zsámolyán,
Hogy mondhassuk csend s viharban:
"Szent hazánk:
Megfizettük mind, mivel csak
Tartozánk."
 

1842. október 5.
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A Fóti Boglárka Óvoda és Bölcsőde vezetőjét so-
kan ismerik és szeretik a városban. A pályafutá-
sáról, az életéről és munkájáról Jusztinné Rick 
Évával beszélgettünk.

Születésétől fogva Fóton él?
– Igen, született fóti vagyok. Itt jártam iskolába is. 
Ovis nem voltam, mert nagymamám akkor bedol-
gozó volt, így otthon voltam vele és csak iskolaelő-
készítős voltam.

Hová járt iskolába?
– A Garay János Általános Iskolába jártam, aztán 
jött a Gyermekvárosban az Óvónőképző. Az Orszá-
gos Szakmai Versenyen ott elért eredményemmel 
felvételi nélkül mehettem a Kecskeméti Tanítókép-
ző Főiskola Óvónői szakára. 

Mióta dolgozik óvónőként?
– Egészen pontosan 1988. júliusától vagyok óvónő. 
Kecskeméten a nappali szakra jártam, így egy ideig 
ott laktam. Aztán két év után Nyéki Lászlóné Iluska 
hívott vissza Fótra és azóta itt dolgozom, most már 
harmincötödik éve. 

Család, gyerekek?
– Még a kecskeméti Főiskola ideje alatt egy barát-
nőmnek köszönhetően ismerkedtem meg a férjem-
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mel Cegléden. A Főiskola után összeházasodtunk 
így az idén már 35 éves házasok leszünk. A lányaink 
Zsanett és Petra már felnőttek, és öt unokánk van. 

Mióta vezeti a Fóti Boglárka Óvoda és Bölcsődét?
– Már negyedik éve vagyok az intézmény vezetője. Ami-
kor Iluska nyugdíjba ment, akkor lettem én a vezető. 

Megkerülhetetlen a kérdés: melyik könnyebb, óvó-
nőnek vagy vezetőnek lenni?
– Egyértelműen óvónőnek. Legalábbis nekem. Na-
gyon szerettem az óvónői pályát. Szerettem a gye-
rekeket, jó kapcsolatom volt a szülőkkel. Sok prog-
ramot szerveztünk. Mindig úgy éreztem, hogy 
szeretnek. Amikor intézményvezető lettem, ez egy 
kicsit átértékelődött. Először jött a megfelelés a szü-
lők felé és a fenttartó felé… Sokszor gondolkodtam 
rajta, hogy valóban ezt akartam-e? Most, négy év 
után úgy érzem, hogy jól döntöttem, amikor pályáz-
tam az intézményvezetői posztra. Jól érzem magam 
és azt gondolom, hogy helyére kerültek a dolgok.

Óvónőként mi volt a legnehezebb az ön számára?
– Amikor az integrálás bekerült az életembe. A 
csoportomba kaptam egy SNI-s (sajátos nevelési 
igényű) gyermeket. Először szokatlan volt, de aztán 
mindig volt a csoportomban legalább egy SNI-s, 
vagy autizmussal élő gyermek. Közben fejlesztőpe-
dagógiát tanultam és letettem a szakvizsgát is. És 
nagyon szerettem már az integrált csoportokat.

Mi volt a legmeghatóbb a pályája során?
A megható pillanatok mindig a búcsúk voltak. Fő-
leg az utolsó nagycsoportomé, amikor már tudtam, 
hogy intézményvezetőként dolgozom tovább. Tud-
tam, hogy a ballagással kiengedem őket az óvodá-
ból és nem csak rájuk, de rám is egy új élet vár. Az 
utolsó csoportom nagyon közel állt hozzám. Sokat 
kirándultunk, sok közös programot csináltunk, szü-
lős programjaink is voltak. Amikor őket elengedtem, 
akkor éreztem, hogy ez után valami teljesen más do-
log következik.

Követi az óvodásai sorsát?
– Tudok róluk, és ha lehet, követem a sorsukat. Na-
gyon sokan már a gyermeküket vagy az unokájukat 
hozzák az óvodába beíratni, ami nagyon jó érzés 
számomra. 

Nagyon szeretem  az óvónői pályát
Fótiakat a címlapra: Jusztinné Rick Éva, a Fóti Boglárka Óvoda  és Bölcsőde intézményvezetője
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A Városi Sportcsarnok Fót több pontjáról is látható, 
ám amikor közelebb érünk, akkor látható csak az 
igazi mérete. Sokakat érdekel, hogy mire fog a város 
egy ilyen csarnokot használni? Az üzemeltető ÚMT 
Sport Menedzsment Kft. ügyvezetőjével, Vasa Zol-
tánnal beszélgettünk.

Tegyük tisztába a dolgokat az elején. Hogyan lettek 
önök az üzemeltetők és üzemeltetőként mi a dolguk?
– Egyszerűen fogalmazva a Sportcsarnok működteté-
se. Persze ennél sokkal összetettebb a dolog. A csarnok 
részben állami költségvetési, úgynevezett TAO forrásból 
épült, melynek jogosultja, az építtető társaság (ÚMT Kft.) 
volt. A jogszabályi háttérből adódóan szükséges a tár-
saság fenntartása, ezért a város úgy látta jónak, hogy a 
legjobb megoldás az, ha a Sportcsarnok üzemeltetését 
ránk, az építtető cégre bízza. A feladatunk elsősorban az, 
hogy a Városi Sportcsarnokot költséghatékonyan és ha-
tékonyan üzemeltessük. Ennek már neki is láttunk, mert 
szerződésben vállalt feladatunk a fóti oktatási intézmé-
nyek sportolással, testneveléssel kapcsolatos igényei-
nek kielégítése. Az intézmények többségével felvettük a 
kapcsolatot, örömmel fogadták a lehetőséget és éltek is 
vele, így a fóti gyerekek számára a Sportcsarnokban lévő 
órákat több iskola is beiktatta a tanrendjébe. Számukra 
a reggel 8 órától 14 óráig tartó időszak áll rendelkezésre. 
Természetesen a városi vagy állami fenntartású intézmé-
nyeknek a használatért nem kell fizetniük. Az intézmé-
nyek mellett az Fóti Sport Egyesülettel is aktív kapcsolat-
ban állunk a különböző „labdás” szakosztályok idejének 
beosztásával, így a délutáni időszak egy részében az FSE 
sportólói használhatják játékteret. Az esti idősávban még 
vannak kiadható időpontok.

Rendezvények is lesznek. Mivel kezdenek?
– Az első komoly rendezvényünk az FSE által szer-
vezett lassan hagyománnyá váló sportágválasztó 
lesz szeptember 10-én, amelyre nagyon sok diákot/
gyermeket/szülőt várunk. Programok lesznek az 
FSE pályán, a mögöttünk lévő műfüves pályán és itt 
a csarnokban is. Nálunk például kézi- és kosárlabda 
bemutató edzések lesznek, amelyeknek a szüneté-
ben a gyerekek kipróbálhatják az edzők és a játékosok 
közreműködésével az adott sportágakat. Dobálhatnak 
a kosárpalánkra, dobhatnak heteseket, a kapus „he-
lyében” érezhetik magukat, amire kiváncsiak megkér-
dezhetik, amit a különbözőt sportokban szeretnének, 

kipróbálhatják. Hogy minél több gyereknek jusson le-
hetőség a kosárlabda kipróbálásához, a parkolóban is 
lesznek majd mobil kosárlabdapalánkok, ahol szintén 
szakemberek várják majd a gyerekeket. 

Milyen programokra számíthatunk még ezen kívül?
– A programjaink folyamatosan alakulnak. A sport-
csarnok minden teremben űzhető sportág számára 
nyitva van a labdajátékokon keresztül a küzdőspor-
tokig, a tánctól a szellemi sportokig. Azt mondtam a 
város vezetőinek, hogy egy ilyen csarnoknak a teljes 
felfuttatásához legalább egy év kell. Az első év tapasz-
talataiból tudunk építkezni a jövőt illetően, ezért már 
most igyekszünk minden lehetőséget megragadni, 
de idő kell ahhoz, hogy teljes legyen a kihasználtság. 
Ennek megfelelően a város azt várja el tőlünk, hogy 
a Sportcsarnok anyagilag önfenntartó legyen, és ezért 
mindent meg is teszünk.

Úgy hallottam, hogy NB1/B-s kosármeccsek is lesz-
nek a Városi Sportcsarnokban.

Indulnak a Városi Sportcsarnok programjai 
|  beszélgetés Vasa Zoltán ügyvezető igazgatóval

Vasa Zoltán ügyvezető igazgató
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– Ez így van. Ugyanakkor ez már összefügg a névadó 
szponzorunkkal is. A kosárlabdacsapatunk a Phoenix 
MT Fót néven az NB1/B piros csoportjában fog játsza-
ni. A klub vezetői bíznak abban, hogy sok néző és jó 
hangulat lesz majd a meccsek alatt a csarnokban. A 
névből már a szponzor kiléte is világossá vált. A Pho-
enix Pharma nem csak a kosárcsapatot, hanem magát 
a Sportcsarnokot is támogatja, így a csarnok hivatalos 
neve Phoenix Sportcsarnok Fót lesz ezentúl. 

Miben gondolkodnak még?
– Többek között terveinkben szerepelnek kulturális 
programok, koncertek, kiállítások, gyermek foglalko-
zások szerevezései, de lesznek céges rendezvények is 
a csarnokban. Több folyamatban lévő egyeztetésünk 
és megkeresésünk van különböző sportágak részéről 
(Pl. kick boksz, kempo stb.), de pályázunk hétvégi baj-
nokságok lebonyolítására is a különböző csapatsport 
szervezeteknél. Szeptemberben nyit a csarnokban és 
várja az edzeni, mozogni vágyókat egy nagyon jól fel-
szerelt Konditerem is, ahol a futó- és evezőpadtól a 
bringán és az elliptikus tréneren át a különböző erő-
fejlesztő gépekig sok minden van. És persze ehhez 
kapcsolódik, hogy szeptemberben nyit a büfénk is, 
ami természetesen nem csak a csarnokba látogatókat 

fogadja. Ami viszont biztos, hogy novemberben a fóti 
iskolák már több szalagavatóra lefoglalták a csarno-
kot, így végre a fóti gyerekeknek és a hozzátartozók-
nak nem kell más városokba utazniuk, hogy együtt 
ünnepelhessék a diákoknak fontos eseményeket.

Testvérvárosunk velünk ünnepelt 
Augusztus 20-i nemzeti ünnepünk alkalmá-
ból Bátyú városvezetése levélben köszöntötte 
a Fótiakat, lélekben velünk együtt ünnepelték 
államalapítónk ünnepét. Fót városa háromszor 
küldött segélyszállítmányt a kárpátaljai testvér-
városunkba a háború kitörése óta. 

Tisztelt Polgármester Úr! 
Nagy tisztelettel és sok szeretettel köszöntjük Önt 
és Fót város lakosait Magyarország nemzeti ünne-
pe alkalmából. Lélekben együtt ünnepeljük Önökkel 
államuk megalapítását és államalapító Szent István 
király emléknapját.

Szívből kívánunk mindenkinek jó egészséget, 
szakmai sikereket, hitben, reményben és békes-
ségben teljes mindennapokat, valamint felemelő és 
meghitt ünneplést!

Bátyú, 2022. augusztus 20.

Városunk Önkormányzata elkötelezett a biztonságos kerék-
páros közlekedés lehetőségeinek megteremtése mellett, hogy 
a különböző közlekedési módok között valóban szabadon 
lehessen választani – legyen szó akár iskolába járásról, vásár-
lásról, a vonat eléréséről vagy szabadidő eltöltéséről. Számos 
tapasztalat mutatja, hogy a megfelelő kiépítettségű kerékpáru-
tak, a biztonságos közlekedési lehetőségek kialakítását követő-
en a kerékpáros közlekedés aránya jelentősen megnövekedhet. 
Ez számos pozitív „mellékhatással” jár: kevesebb torlódás, biz-
tonságosabb közutak, egészségesebb közlekedők.

Ezért Önkormányzatunk kerékpárforgalmi hálózati tervet 
készíttet az Értékterv Kft-vel. A hálózati terv kidolgozása so-
rán a kerékpározási lehetőségek szempontjából felmérik Fót 
úthálózatát, megismerik az itt élők, itt közlekedők szokásait és 
igényeit. Az összegyűjtött információk alapján az Önkormány-
zattal és a helyi civilekkel együttműködve megfogalmazzák 
városunk kerékpáros jövőképét, azaz a szükséges fejlesztések 
irányát, tartalmát, megvalósításának javasolt ütemezését. A há-
lózati terv nem csak kerékpárutakkal foglalkozik, hanem min-
den olyan tényezővel, amelyek a kerékpáros közlekedés fejlő-
dését segíthetik – így érinti a lakóutcák közlekedésbiztonságát, 
a csomóponti kialakításokat, az iskolakörnyezetek problémáit, 
a vasút megközelítését, a kerékpártárolást és számos egyéb 
kérdést.

Az ősz folyamán a lakosok többször találkozhatnak a hálóza-
ti terv híreivel, illetve az azon dolgozó mérnökökkel a Fóti Hír-
nök oldalain, online kérdőíven keresztül, vagy akár az utcákon 
két keréken kezükben fényképezőgéppel vagy mérőszalaggal…

Kerékpáros fejlesztések előkészítése
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Fóton számos olyan fejlesztés készült el az elmúlt 
években, amely az itt élők kényelmét és biztonságát 
szolgálja – nyilatkozta lapunknak Tuzson Bence, tér-
ségünk országgyűlési képviselője, aki kérdésünkre vá-
laszolva beszélt arról is, hogy továbbra is megmarad a 
Babaváró hitel és az otthonteremtési támogatás, akár-
csak a családi adókedvezmény is. Térségünkben már 
nyolcszáz óvodai férőhelyet hoztunk létre, és a sport-
létesítmények fejlesztésében is haladunk előre – tette 
hozzá Tuzson Bence.

Térségünkben az elmúlt években megvalósított fejlesz-
tések kivétel nélkül az itt élő lakosság életminőségének 
javítását, a hétköznapok biztonságát, a tervezhető jövőt 
szolgálják – fogalmazott a lapunknak adott nyilatkoza-
tában Tuzson Bence, a Pest megyei 5-ös választókerület 
országgyűlési képviselője. Mint mondta, ugyanúgy igaz 
ez Fótra, akárcsak Csomádra, Csömörre, Dunakeszire, 
Erdőkertesre, Gödre vagy Veresegyházra. Fóton például a 
Somlyó-tó gyönyörű környezetében gördeszka- és brin-
gapálya is helyet kapott, az ehhez kapcsolódó szabad-
idős és kiszolgáló létesítményekkel együtt – tette hozzá a 
képviselő. Mint mondta, az Aktív Magyarország program 
részeként megvalósult pályát a rolleresek, a görkorisok és 
a bringások is egyaránt birtokba vették, és egybehangzó 
tapasztalat, hogy mindig nagy élmény kijönni ide. Emel-
lett említhetnénk a fóti óvodát is, amelynek szépen kivi-
telezett külső és tágas belső tereiben nagyon jól érzik ma-
gukat a legkisebbek, jelenleg száztíz fölött van az ide járó 
gyermekek száma. Térségünkben már nyolcszáz óvodai 
férőhelyet hoztunk létre, és a sportlétesítmények fejlesz-
tésében is haladunk előre – mesélte lapunknak Tuzson 
Bence.

Nagyon fontosak számunkra a legfiatalabbak, vagy-
is a felnövekvő nemzedékek – folytatta a képviselő, aki 
felhívta a figyelmet arra is, hogy „fontos eredményeket 
hozott számunkra az idei nyár, ugyanis a pihenés idősza-
kában is folyamatosan dolgoztunk, aminek eredménye-
ként szünet nélkül haladnak tovább a megkezdett beru-
házásaink, és már az újabbakat is tervezgetjük, amelyek 
még az előkészítés fázisában vannak. A bölcsődei, óvodai 
és iskolai fejlesztésekre több szempontból is szükségünk 
van, hiszen a miénk az ország legnagyobb tankerülete” – 
hangsúlyozta Tuzson Bence.

A képviselő ehhez kapcsolódva beszélt arról is, hogy 
„egy nagyon fiatal régió vagyunk, amelyben a lakos-
ság átlagéletkora országos szinten is a legalacsonyabbak 

közé tartozik. Mivel nagyon sok kisgyermekes család 
él nálunk, vagy települ ki hozzánk, a kicsik neveléséről, 
biztonságáról, oktatásáról is gondoskodnunk kell. Ami 
persze örömteli feladat, de egyben hatalmas felelősség is. 
Bővítjük a férőhelyeket, és azon dolgozunk, hogy min-
denkinek itt helyben teremtsük meg azokat a feltételeket, 
amelyek a leginkább megfelelnek az igényeinek. Meggyő-
ződésem, hogy csak olyan beruházásokat kell megvalósí-
tanunk, amelyekre itt helyben, Fóton a lakosságnak reális 
és valós igénye van.”

Kérdésünkre válaszolva Tuzson Bence kitért arra is, 
hogy a magyar kormány nem engedi meg, hogy a szom-
szédságunkban dúló háború miatt kialakult nemzetközi 
válság megrengesse a családtámogatási rendszert. Mint 
mondta, tisztában vannak azzal, hogy ebben a helyzetben 
a legkiszolgáltatottabbak az idősek, a nyugdíjasok, ezért 
őket segíteni kell, biztonságot, kiszámíthatóságot kell 
adni nekik: az elmúlt tizenkét év kormányzati politikája 
bebizonyította, hogy betartottuk az idős honfitársaink-
nak tett ígéretünket, megőriztük a nyugdíjak vásárlóér-
tékét, sőt visszaadtuk a tizenharmadik havi nyugdíjat is 
– fogalmazott a képviselő, aki felhívta a figyelmet, hogy 
továbbra is megmarad a Babaváró hitel és az otthon-
teremtési támogatás, akárcsak a családi adókedvezmény 
is. A kedvezményes, ötszázalékos lakásáfát is további két 
évvel meghosszabbítottuk – nyilatkozta lapunknak Tu-
zson Bence, aki hangsúlyozta azt is, hogy a szomszédsá-
gunkban kialakult háborús helyzetre csak egy megoldás 
lehetséges, ez pedig a béke.

A béke az egyetlen megoldás az emberéletek megmen-
tésében, a háborús infláció és a háborús gazdasági válság 
egyetlen ellenszere is egyben – tette hozzá városunk és 
térségünk országgyűlési képviselője, aki hangsúlyozta azt 
is, hogy a magyar kormány megvédi Magyarország béké-
jét és biztonságát.

Nagyon fiatal régió a miénk 
|  Tuzson Bence: Bővítjük a férőhelyeket, és azon dolgozunk, hogy mindenkinek itt helyben 

teremtsük meg azokat a feltételeket, amelyek a leginkább megfelelnek az igényeinek

Dr. Vass György és Tuzson Bence

Fóti Hírnök
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A Közterület-felügyelet napi szintű feladata, a város 
közterületén történő szabálytalanságok ellenőrzése, 
kivizsgálása, szankcionálása. Napi szinten ellenőrzik 
a szabálytalan parkolást, az elhagyott üzemképtelen 
gépjárműveket, a gyomos, gazos, közterületet, bok-
roktól beláthatatlan területeket, a játszóterek szabály-
szerű használatát, és minden olyan körülményt, ami 
veszélyezteti az élet- és vagyonbiztonságot. A felada-
taik közé tartozik még, hogy a lakossággal betartassák 
a jogszabályok és a helyi rendeletek előírásait, vala-
mint a balesetveszély megelőzését, ellenőrizzék az en-
gedély nélkül használt közterületeket, a kivágott fákat, 
az illegálisan lerakott hulladékokat, a közterületen 
gazdátlanul kóborló kutyákat, a közterületre kihelye-
zett roncsautókat, köveket, oszlopokat. A munkájuk 
során együttműködnek a rendőrséggel, a mezőőrök-
kel, az útellenőrrel, valamint a Zöld Menedék Állatvé-
dő Alapítvány állatbefogójával is.

Ebben az évben a legtöbb bejelentés az alább közterü-
leti problémák miatt érkezett:

• szabálytalan parkolások,
• a játszóterek rongálása és szemetelés,
•  közterületre kihelyezett kövek, oszlopok, melyek 

balesetveszélyesek,
• póráz nélküli kutya sétáltatás.

A nyári parlagfű szezonban sok lakossági bejelentést 
kellett kivizsgálni. Emellett ütemterv szerint elle-
nőrizték a Felügyelők az összes belterületi ingatlan 
előtti közterületet, hogy parlagfüves, gyomos-e? Ez-
úton köszönjük a lakosság együttműködését, a posta-
ládákban elhelyezett felszólítások nagy részben célba 
értek, és a visszaellenőrzéskor már rendezett közte-
rület fogadta a Felügyelőket. Elmondható, hogy az 
üzemképtelen, sérült, roncs gépjárművek közterületi 
„parkoltatásának” száma jelentősen lecsökkent az el-
múlt évhez képest. Ez mindenképpen nagy változás 
jelent.

Ősszel elkezdjük az ingatlanok házszámmal való 
ellátásának ellenőrzését is. Ez szintén egy fontos 
kérdés, adott esetben probléma. Nemcsak a népszám-
lálás közeledtével, de a napi szintű postai kézbesítések 
megkönnyítése miatt is. Kérünk mindenkit, helyezze 
ki az ingatlanához tartozót házszámot a közterület-

ről jól látható helyre! A Felügyelők ütemterv szerint 
fogják bejárni a belterületi ingatlanokat és a nem 
beazonosítható ingatlanok postaládájába felszólítást 
helyeznek el a házszám pótlására, melyet vissza is fog-
nak ellenőrizni!

A Közterület-felügyelői munka egyik kiemelkedő-
en fontos része a közlekedési szabálysértések, vala-
mint a szabályszegések ellenőrzése, szankcionálása. 
Ezen belül is a közúti közlekedési szabályok kisebb 
fokú megsértése, melyek közül a megállni tilos, vá-
rakozni tilos, mozgáskorlátozottak részére kijelölt 
parkoló jogtalan használata, parkolóból, ingatlanból 
való ki- és beállás akadályozása, a járdán megállás 
szabálysértése, valamint a behajtani tilos szabálysze-
gések fordulnak elő. A városban már többen talál-
kozhattak a gépjárművekre helyezett TÁJÉKOZTA-
TÁS-sal, amely nem bírság, csupán egy információ 
az elkövetett szabálytalanságról, valamint az arra 
kiróható bírság összegéről. A TÁJÉKOZATÓ-t ér-
demes komolyan venni, következő lépés a helyszíni 
bírság kiszabása lesz.

Ezúton kérjük a gépjármű tulajdonosokat, hogy 
lehetőség szerint az ingatlanukon belül parkoljanak 
gépjárműveikkel. A közterületi parkolással kapcso-
latos bejelentések nagy részben az ingatlanok előtt 
parkoltatott gépjárművekből adódnak. Tilos az ingat-
lan előtti közterületre kihelyezni köveket, oszlopokat. 
Sokan úgy vélik ezzel megakadályozzák az ingatlanuk 
előtti parkolást, de balesetveszélyes helyzetet terem-
tenek vele.

A Felügyelők munkáját segítő hivatali ügyintéző 
elérhetőségei:

Nagyné Csapó Márta
Tel.: 06 70/945-9127, 06 27/535-365/9115 m.
E-mail: nagyne.csapo.marta@fot.hu

Közterület-felügyelők elérhetőségei:
Tel.: 06 70/380-2112, 06 70/380-1796
E-mail: kozterulet@fot.hu

Bízunk abban, hogy a lakosság közreműködésével 
városunk szebb és rendezettebb lesz!

Fóti Közös Önkormányzati Hivatal

Tájékoztatás a Közterület-felügyelők 
2022. évben végzett munkájának tapasztalatairól, 

és még ebben az évben kitűzött célokról

Fóti Hírnök
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Ahogy azt az Erodium „Atyja” Dr Cserni István elmondta, 
régiónkban egyre népszerűbb – mind a betegek, mind az 
orvosok között – a betegirányító rendszer. Már több fóti 
felnőtt háziorvosi praxisban kiépített Erodium rendszer 
után Önkormányzatunk most a két gyermek háziorvosi 
körzetben szervezte meg és építtette ki az Erodiumot.
Betegeink hozzátartozói a „rendelői terminál” segítségé-
vel, valamint online (www.albimed.hu) jelentkezhetnek 
be a rendelésekre. Mindkét felületen részletes információ 
segíti a bejelentkezést és az időpont foglalást.
Képzeljen el egy orvosi várótermet, ahol béke és nyu-
galom uralkodik...
• kellemes halk zene szól,
•  páciensek nyugodt környezetben, kényelmesen vára-

koznak,
•  egy nagyképernyős TV-n szórakoztató rövidfilmek és 

betegoktató anyagok segítik a várakozási idő gyorsabb 
eltöltését.

Képzeljen el egy rendelést, ahol a várakozó páciensek-
nek nem kell egymást figyelniük...
•  érkezéskor a rendszer becslést ad a várható várakozási 

időről,
•  az érkezési sorrendet maga a rendszer tartja nyilván, 

nem kell a régebb óta várakozókat memorizálni,

•  nincs szükség sorszám húzására, a rendszer minden-
kit név szerint hív és a saját nevén szólít, amikor sorra 
kerül,

•  nincs tolakodás, előzés és trükközés a bejutás kapcsán, 
mindenki az igazságos sorrendben kerül ellátásra,

•minden behívás után megjelenik az aktuális várólista, így 
mindenki pontosan láthatja az előtte és utána várakozók 
számát.
Képzeljen el egy weboldalt, ahol Ön előző nap időpon-
tot foglalhat a szükséges orvosi ellátásra...
•  így elegendő csak az időpont előtt néhány perccel meg-

érkezni a váróterembe,
•  rövid várakozás után a foglalt időpontban azonnal Ön 

következik, ezáltal az előre tervezhető orvosi ellátásokra 
nem kell a fél napot rászánnia, és hosszan várakoznia,

•  a weboldalon foglalt időpont hiányában is bármikor 
élőben megnézheti, hogy éppen hányan várakoznak a 
rendelőben, így nem sürgős esetben a csúcsidőt bizto-
san elkerülve keresheti fel orvosát,

•  az élő rendelési információkon túl várakozási idő sta-
tisztikák állnak rendelkezésére, melyek alapján foglalt 
időpont hiányában is olyan időpontot választhat az or-
vosi ellátásra, amikor általában kevés várakozó szokott 
lenni.

Fót városa minden fóti lakcímmel rendelkező első 
osztályos tanulónak 10.000 forint értékű beiskolázá-
si támogatást nyújt. A támogatás összegét az Önkor-
mányzat ettől az évtől a korábbi kétszeresére emelte. 
A beiskolázási támogatást a feltételeknek megfelelő 
családok október 1-ig az Önkormányzat ügyfélszol-
gálatánál igényelhetik. A tavalyi évben Fót Városa 143 
iskolás gyermeknek nyújtott beiskolázási támogatást.

A korábbiakkal ellentétben az idei évben a város veze-
tésének tervei szerint nem lesz jégpálya Fóton. Váro-
sunk elkötelezett a gyermekek sportolása és egészsége 
mellett, ám a jelen helyzetben a technikai problémák 
– ideiglenes áram bekötése – mellett a városvezetők-
nek a megtakarítás volt a legfőbb szempontja. A jég-
pálya 33-50 millió forint közötti összegbe került volna 
(a folyamatosan változó energiaárak függvényében), 
melyet a város vezetése inkább lakossági tűzifa támo-
gatásra és egyéb szociális támogatásokra fordít.

Fót Város Önkormányzata jóvoltából már  
a gyermekorvosi rendelőben is üdvözli Önöket  
az Erodium Orvosi Betegirányító Rendszer!

Iskolakezdési támogatás Jégpálya helyett  
tűzifa- és szociális támogatás

Fóti Hírnök
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„

XVI. Ars Sacra Fesztivál
2022. szeptember 17-25.

PARS PRO TOTO

Csató Tamás és Balogh Ádám festőművészek 
kiállításának megnyitója 

Fóti Szeplőtelen Fogantatás templom
2022. szeptember 23. péntek este 7 órakor

A kiállítást megnyitja Takács Bence Ervin 
előadóművész,

a Hír Televízió műsorvezetője

Közreműködik a templom Magnificat kórusa



Anyakönyvi hírek
Születtek:
06.19. Shalk Kata Matilda
06.19 Shalk Blanka Magda
07.26. Balogh Nolen Tibor
07.27. Budai Eleonóra 
08.11. Csepregi Sámuel Illés
08.15. Tölgyesi Bella

Elhunytak:

Antal József  83 év

Cutka Györgyné 76 év 
szül.: Fülöp Eszter

Sáfár József 80 év

Házasodtak:
06.18  Collins Martin és T. Nagy Gyöngyike
06.23.  Dévity István és Jakab Judit
08.05.  Szentes István János és Nagy Angéla
08.05.  Csendes Ádám és Kató Nikolett
08.06.  András Hunor és Tóth Evelin
08.12.  Darázs István Zoltán és Juhász Edina
08.13.  Takács Attila és Pilmayer Katalin Viola
08.13.  Karaszi Arnold Péter és Vass Csenge 
08.26. Kardos Péter és Várkonyi Anikó
09.01.  Karácsony Bence Balázs és Tamási Eszter Sára

Dr. Vass György polgármester nagyon kedves kötelességének tett eleget augusz-
tusban. A Lizzy Card jóvoltából Fót Város 10 kisdiákja kapott teljes felszerelést 
az iskolakezdéshez. 
Sikeres, boldog és vidám évet kívánunk a kicsiknek!

Lizzy Card ajándékok a fóti 
iskolásoknak

Kormányablakbusz
Legközelebb szeptember 28-án jön Fótra  
a Kormány ablakbusz.
A Kormányablakbusz szeptember 28-án 11.00-15.00 óra 
között a Vörösmarty téri parkolóban várja a Fótiakat.

Ügyfélfogadás az alábbi ügytípusokban lesz:
• személyi igazolvány,
• útlevél,
• vezetői engedély,
• diák igazolvány (NEK adatlap), 
• ügyfélkapu.

Bár az Önkormányzat már nem fenntartója az intéz-
ménynek, a város a fóti gyerekek érdekében a saját költ-
ségén kibővítette a Garay János Általános Iskola udvarát.

A munkálatok során a kibővített udvar új kerítést ka-
pott és az FKN Kft. a munkavégzés befejezését követően 
11 juharfát és 200 tő cserjét is ültetett, hogy a gyerekek 
zöld környezetben élvezhessék a szünetek idejét.

Az iskolában ezzel még nem zárultak le a munkálatok, 
mert az Önkormányzat szintén saját költségén teljesen 
felújítja a Garay színpadot is, az iskola szabadtéri köz-
ponti eseményeinek a helyszínét. A megújult Garay szín-
padot a tervek szerint szeptember végén adja át a város 
az iskolának. 11 fát és 200 cserjét ültettek el a Garay iskola új udvarrészén

Megújult a Garay udvar
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

A kisadózó vállalkozók tételes adójáról szóló 2022. évi 
XIII. törvény (továbbiakban KATA tv.) 16-18. §-ai 2022. 
szeptember 1-jei hatállyal több ponton módosították a he-
lyi adókról szóló 1990. évi C. törvényt (továbbiakban Htv.).   

A fentiekből következik, hogy a 2012. évi CXLVII. tör-
vény szerinti „régi KATA” adózási mód 2022. augusztus 
31-ével – a törvény erejénél fogva – megszűnik.
A KATA tv. új szabályai az alábbiak szerint érintik az ipa-
rűzési adófizetést és kötelezettségeket.

A „RÉGI KATA” alanyiság megszűnésével  
kapcsolatos teendők

Mivel a Htv. 2022. augusztus 31-ig hatályos 39/B. §-a sze-
rinti egyszerűsített iparűzési adóalap-megállapításra való 
jogosultság megszűnik, „a régi KATA” adózási mód 
megszűntetését a kisadózó vállalkozásoknak nem 
kell bejelenteni az önkormányzati adóhatósághoz. 
Adóirodánk azt hivatalból lezárta és a 2022. szeptember 
15-én esedékes KATA időarányos részét törölte.

Az a kisadózó vállalkozás, amely/aki 2022. évre az 
önkormányzati adóhatóságnál is a „régi KATA” adózá-
si módot választotta, és a 2022.01.01.– 2022.08.31. 

időszakra adóalap-mentességet, adócsökkentést 
kíván igénybe venni az iparűzési adóban, 2023. ja-
nuár 15-ig nyújthat be adóbevallást a Htv. 39/B. §. 
(6) bekezdése alapján (22HIPAK_A nyomtatvány NY-01 
lap A) 4.-5. pont jelölésével és a 8. pontban bevallás be-
nyújtás okának leírásával.

2022. szeptember 1 utáni időszakkal kapcsolatos 
információk

 „ÚJ KATA” ADÓZÁSI MÓD VÁLASZTÁSA ESETÉN
Az „új KATA"-ba jelentkező egyéni vállalkozóknak 
(a NAV-hoz történő bejelentés mellett) a  Htv. 39/B. § (9) 
bekezdés alapján, a tételes hipa szerinti adózási mód 
bejelentésére – jogvesztő határidővel – 2022. ok-
tóber 15-ig van lehetősége.
Az az egyéni vállalkozó, aki 2022.09.01-től az állami adó-
hatóságnál és a helyi iparűzési adóban is a KATA szerint 
kíván adózni, az erre vonatkozó változás-bejelentést az 
E-önkormányzat portálon keresztül tudja bekülde-
ni adóirodánknak...

További tájékoztatás: www.fot.hu

Tisztelt Adózó!

Fóti Hírnök hírek
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PÉTERFI JÁNOS
K R E A T Í V  F E J L E S Z TŐ

T Á J É K O Z T A T Á S

Az ingyenes helyi járat
menetrendje 2022.
szeptember 8-i dátummal
megváltozik.
Főbb változások:
·A helyi járat kizárólag
munkanapokon
közlekedik.
·Az új helyi járat reggel
(5:55;7:10) a Sátorfák
utcai megállótól indul. 
·A járat érinti a Dunakeszi
vasútállomást, ahonnan a
Verseny utcai
Kormányablak is könnyen
elérhető. 
A busz továbbra is megáll
a Dunakeszi SZTK előtt.
Az Auchan október 31-ig
három – az áruháztól
6:45, 13:00, 14:40 perckor
induló – ingyenes járatot
fenntart. 

A menetrend a www.fot.hu oldalon megtalálható.
 

MENETREND 2022. SZEPTEMBER 8-TÓL
 
MEGÁLLÓK	 	 	 IDŐPONTOK
Sátorfák utca 5:55 7:10      
Munkácsy Mihály utca 6:00 7:12      
Vörösmarty tér (Templom) 6:05 7:15 9:15 13:15 15:15
Határ utca (Temető)   7:18 9:18 13:18 15:18
Tanács József u. – Szőlőkalja u. 6:07 7:19 9:19 13:19 15:19
Vásártér 6:09 7:21 9:21 13:21 15:21
Tessedik u. 6:11 7:23 9:23 13:23 15:23
Rákóczi – Molnár A. u. 6:12 7:24 9:24 13:24 15:24
Dózsa Gy. u. 2–4. 6:14 7:26 9:26 13:26 15:26
Győrffy u. V.Á. 6:16 7:28 9:28 13:28 15:28
József A . u. 6:17 7:29 9:29 13:29 15:29
József A. u. – Ybl Miklós u. 6:18 7:30 9:30 13:30 15:30
József A. u. – Szent Imre u. 6:19 7:31 9:31 13:31 15:31
Szent Imre u. – Batthyány u. 6:20 7:32 9:32 13:32 15:32
Rév u. – Béke u. 6:21 7:33 9:33 13:33 15:33
Béke u. – Németh K. u. 6:22 7:34 9:34 13:34 15:34
Béke u. – Somlói u. 6:23 7:35 9:35 13:35 15:35
Balassa u. – Somlói u. 6:25 7:37 9:37 13:37 15:37
Alagi u. – Somlói u. 6:26 7:38 9:38 13:38 15:38
Alagi u. – Németh K. u. 6:27 7:39 9:39 13:39 15:39
Kisalagi temető   7:41 9:41 13:41 15:41
Dunakeszi SZTK érkezés   7:51      
Dunakeszi Kormányablak/Vasútállomás 6:35   9:51 13:51 15:51

Dunakeszi Kormányablak/Vasútállomás   8:00      
Dunakeszi SZTK indulás 6:40   10:00 14:00 16:00
Kisalagi temető 6:50 8:10 10:10 14:10 16:10
Németh K. – Kazinczy utca 6:51 8:11 10:11 14:11 16:11
Március 15. u. (Petőfi szobor) 6:52 8:12 10:12 14:12 16:12
Béke u. (Sportpálya) 6:53 8:13 10:13 14:13 16:13
Hargita utca 6:54 8:14 10:14 14:14 16:14
Csaba utca 6:55 8:15 10:15 14:15 16:15
Attila utca  6:56 8:16 10:16 14:16 16:16
Autóbusz állomás 6:57 8:17 10:17 14:17 16:17
Rákóczi – Molnár A. u. 6:58 8:18 10:18 14:18 16:18
Dózsa Gy. u. 7:00 8:20 10:20 14:20 16:20
Tessedik u. 7:01 8:21 10:21 14:21 16:21
Vásártér 7:02 8:22 10:22 14:22 16:22
Kodály Z. u. 7:03 8:23 10:23 14:23 16:23
Határ u. (Temető)   8:25 10:25 14:25 16:25
Tanács József utca 7:04 8:26 10:26 14:26 16:26
Vörösmarty tér (Templom) 7:06 8:28 10:28 14:28 16:28
Munkácsy Mihály utca   8:30   14:30 16:30
Sátorfák       14:33 16:33



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.



Tisztelt Fóti Lakosok!

Fót Város Önkormányzata hagyományai-
nak megfelelően idén ősszel is megrendezi 
a lakossági veszélyes- és elektronikai hulla-
dékgyűjtési akciót, amelynek alkalmával az 
alábbiakban felsorolt anyagokat vesszük át 
ingyenesen a FÓTI LAKOSOKTÓL (FIGYE-
LEM! LAKCÍMKÁRTYA SZÜKSÉGES!!!):

Veszélyes hulladék

1.  Vörösmarty tér 100-as ABC gazdasági te-
rülete – bejárat a Czuczor u. Mogyoródi 
patak felől

2.  Németh K. u. 40. SzuperCoop üzlet mel-
letti parkoló

• Akkumulátor, elem
• Gyógyszer, méreg
• Növényvédő-, rovarirtó szer
• Festék, lakk, hígító, oldószer, ragasztó
• Fáradt olaj, használt étolaj
• Maróanyagok, higanyos hulladék
• Hajtógázas (spray) palack

Elektronikai hulladék

1.  Vörösmarty tér 100-as ABC gazdasági te-
rülete – bejárat a Czuczor u. Mogyoródi 
patak felől

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

Azon elektronikai és elektromos berendezések, amelyek szétszerelésre kerültek és elektromos vagy elektroni-
kai alkatrészeiket eltávolították (üres készülékház), már nem minősülnek elektronikai vagy elektromos hulla-
déknak, ezért a gyűjtőponton történő átvételét megtagadjuk!

Átvétel időpontja: 2022. október 8. (szombat) 9.00 – 14.00 óra

Köszönjük minden résztvevőnek, hogy óvja, védi környezetünket!
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal

Veszélyes- és elektronikai hulladékok 
gyűjtése

GYŰJTŐPONTOK
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Az év elején bevezetett zöld oldalunkon a teljesség 
igénye nélkül folyamatosan próbáltunk tanácsot adni 
kezdő kert kedvelőknek. Abban bízva, hogy egyre töb-
ben kedvet kapnak és próbálkoznak egy kis vetemé-
nyessel akár a díszkert „rovására” is, vagy balkonon 
cserépbe, ládákba nemcsak virágot, hanem konyha-
kerti, fűszer és gyógynövényeket ültetnek. Mert a leg-
jobb a saját!

Erről meg is bizonyosodhattunk, mert az idei kony-
hakert programba sok új jelentkező volt, akik közül 
többen balkonosok voltak.  A „Magyarország Leg-
szebb Konyhakertje” országos mozgalom az idei év-
ben a jubileumi 10. évéhez érkezett. Mi Fótiak immár 
kilencedik éve veszünk részt a mozgalomban a lelkes 
kert gondozók által. Méghozzá eredményesen, mert 
voltak már országos díjazottaink is!

Vannak kert tulajdonosok, akik a kezdetek óta részt 
vesznek a programban és vannak mindig új indulóink 
is. Korábban voltak olyan évek, amikor óvodás, iskolás 
csoportok is részt vettek a kertészkedésben. Sajnos – ki 
tudja miért – ők elmaradtak. A program során a részt 
vevő kertekben kétszer tartunk szemlét. Az elsőt június 
elején a másodikat augusztus végén. Ennek a két szem-
lének az értékeléséből alakul ki egy díjazási sorrend, ami 
feltöltésre kerül az országos rendszerbe. Azonban jó, ha 
mindenki tudja, hogy ez nem verseny, mert itt mindenki 
csak nyer! Ha mást nem tapasztalatot és elismerést.

A mozgalom során csodálatos kerteket volt szeren-
csénk megtekinteni, mindegyik egy – egy külön kis 
világ, és igazából nem összehasonlítható egyik a má-
sikkal. A résztvevők kitartó munkájukkal példát mu-
tatnak, hogyan lehet, hogyan érdemes a saját kertünk 
kincseit gondozni és fogyasztani. Mert a kertészkedés 
hasznos és örömteli tevékenység.

Hasonlóan sikeres évek óta tartó másik programunk a 
TISZTA UDVAR RENDES HÁZ. Itt is szaporodnak 
a jelentkezők, mert jönnek az ajánlások, illetve járjuk 
a várost mi magunk is, és keressük a kitüntetésre ér-
demes ingatlanokat. Jó, ha tudjuk, hogy az ingatlan-
tulajdonosok igenis hozzájárulnak a város szépítésé-
hez azzal, hogy közvetlen és közvetett környezetüket 
áldozatos munkával az év minden napján rendben 
tartják. És itt nem az új építésű ingatlanok kerülnek 
előtérbe, hanem sokkal inkább a hosszú évek munkája 
kerül elismerésre. Az elismerés pedig egy szép kerá-
mia tábla, legyünk rá büszkék!

Mindkét program eredményhirdetése és díjazása 
szeptember 10-én lesz, hagyományosan a Németh Kál-
mán emlékház kertjében. Az érintetteket személyesen 
értesítjük, hogy átvehessék az elismeréseket. A díjazottak 
névsorát az októberi Fóti Hírnökben olvashatják az ér-
deklődők, illetve a Városszépítők Facebook, illetve web-
oldalán is látható lesz, természetesen a fotókkal együtt. 

ZÖLDÜLÜNK ÉS SZÉPÜLÜNK
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EREDMÉNYESEN LEFOGYNI ORVOSI SEGÍTSÉGGEL FÓTON

Az INSUMED táplálkozási terápia lényege: rendszeres testösszetétel méréssel felügyelt fogyás 
Németországban kifejlesztett kiváló minőségű magas fehérje tartalmú tápszerekkel, elkerülve a rossz 

fogyókúra által okozott izom leépülést, mely csaknem mindig visszahízást eredményez.

Segíteni tudunk még:
•  a testsúly csökkentése által a II. tipusú cukorbetegségben szenvedők gyógyszer igényének 

illetve a cukorbetegség szövődményeinek csökkentésében,
• PCOS (polycistás ovarium syndromás) betegek termékenységének növelésében,
• idős, illetve betegség miatt fehérjehiányos betegek speciális roboráló (erősítő) táplálásában,
• NAFLD (nem alkoholos zsírmáj) folyamatának visszafordításában,
• fehérje koncentrátumokkal sportolók teljesítményének növelésében.

Érdeklődni:
Balláné dr Fejes Judit
Telefon: 06-30 594-3501
fotinsumed@gmail.com

https://insumedgod.webnode.hu/

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



A Fóti Garay János Általános Iskola pedagógusai a 
nyáron sem tétlenkedtek, hanem módszertani, nyel-
vi, matematikai, informatikai és könyvtárpedagógiai 
továbbképzéseken vettek részt Rovinjban, Máltán, Ír-
országban az Erasmus pályázat segítségével. Célunk 
egy átfogó, módszertani megújulás, illetve, hogy mi-
nél magasabb szinten motiváljuk a hozzánk járó ta-
nulókat, és vonjuk be a tanulás-tanítás folyamatába.

Megtanulhattuk, hogyan ébresszük fel a szunnyadó 
tehetséget komplex képességfejlesztéssel, illetve a 
tanuló személyiségének holisztikus megközelítését. 
Hogyan alkalmazzuk a tudatosság elvét és fejlesszük 
a kognitív és szomatikus képességeket.

Milyen válaszokat adhatunk az égető környezeti 
problémákra, hogyan valósíthatjuk meg a fentartható-
ságot a mindennapokban, az étkezés és a divat terüle-
tén hogyan lehetünk környezetbarátok, mindezt angol 
nyelven sajátították el a nem angol szakos kollégáink!

Milyen érdekes és inspiráló módszerekkel fejlesz-
szük a matematikai képességeket és tegyük érdekessé 
ezt a tantárgyat. Jógyakorlatokat, praktikus tanácsokat, 
élményeket ismerhettek meg pedagógusaink, melyek 
meghatározóak ezen tantárgy oktatása területén. A fel-
fedezés öröme és a játék hogyan jelenik meg a szám-
rendszerek, kombinatorika, térgeometria stb oktatása-
kor és hogyan fejleszthető az intellektuális bátorság.

Milyen módon rendszerezzük és alkalmazzuk az órán 
a különböző informatikai alkalmazásokat, hogy azok a 
leginkább segítsék a tanulás- tanítás folyamatát, hogyan 
készítsük fel tanítványainkat a biztonságos internethasz-
nálatra. Megismerhettük, hogy digitális oktatást hogyan 
vonják bele a mindennapi pedagógiai folyamatokba nem-
zetközi szinten, európai unióból érkező tanár kollegáink.

Megtanultunk otthonosan mozogni az IKT eszkö-
zök világában, megismerhettünk új tanulástechnikai 

eljárásokat, tudatosan használjuk az oktatási keret-
rendszereket, felhő alkalmazásokat, képesek lettünk 
eredményesen integrálni a különböző applikációkat a 
tanítás- tanulás folyamatába, a megismert alkalmazá-
sok segítségével a diákoknak meg tudjuk mutatni, ho-
gyan sajátítsák el az önálló ismeretszerzés képességét.

Megismerhettük hogyan változtassuk az iskolai 
könyvtárakat a 21. századi tanulási és közösségi terek-
ké. Hogyan alakítsunk ki kapcsolatot a Z generáció igé-
nyei és az iskolai könyvtári szolgáltatások között, olyan 
gondolkodásmód kialakításával, amely lehetővé teszi a 
résztvevők számára, hogy folyamatosan újra gondolják, 
átalakítsák és újratervezzék iskolai könyvtáraikat és 
szolgáltatásaikat.  Az iskolai könyvtár hogyan tud meg-
felelni az iskolai közösség gyorsan változó igényeinek.

A továbbképzés résztvevői és kurzuscímek:
Asztalosné Tóth-Fekete Beatrix

Varázsold elő tanítványodból a talentumot
Beély Gábor

Felhasználói élmény fokozása az iskolai könyvtárakban
Czirják Judit

Kalandra fel! IKT eszközök használata (nemcsak) 
történelem órákon

Dögeiné Andrási Edit
Varázsold elő tanítványodból a talentumot

Fabini Beáta
Using Technology in the Classroom

Jaskó Tünde
Fluency and English Language Development for 
Educational Staff

Kovács Margit
A felfedezés örömforrás – matematika felsősöknek 
(5-8 osztály)

Miklósné Megyesi Ibolya
Fluency and English Language Development for 
Educational Staff

Pál József
Fluency and English Language Development for 
Educational Staff

Svecz Beáta
Kalandra fel! IKT eszközök használata (nemcsak) 
történelem órákon

Tóth Tamásné Rick Katalin
Engedd, hogy csináljam….A matematika tanítása 
az alsó tagozatban 3-4 osztályos pedagógusok 
részére kiegészítve angol nyelvtanfolyammal

2022.08.28.
Fabini Beáta angol tanár, pályázati koordinátor

Pedagógusaink az iskolapadban
Fóti Hírnök
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Augusztusi kereszt rejtvényünk nyertesei:
• Persa Tímea 
• Bukta Krisztina 
• Bakó Natália
A nyertesek az ajándékcsomagokat  
a Vegyi Keri Dózsa György úti üzletében 
(Dózsa György út 48.) vehetik át!

Játsszon velünk!
 A 3., 8. és 13. helyes megfejtést beküldő könyvaján-
dékot kap a Fóti Hírnök jóvoltából.
Beküldési határidő: 2022.09.23.
e-mail cím: ujfotihirnok@gmail.com

Nyirokmasszázs az egészséges lábakért!
Nyirokkeringés javítás az ödémás, vizes, dagadt lábakra

5 nap/4éjszaka, hétfői vagy vasárnapi érkezéssel
Szállás, svédasztalos reggelivel, svédasztalos vacsorával,
külső-belső gyógyvizes medencék (kénes gyógyvíz a az 

ízületekre, porckopásra),úszómedence, gyerekmedence, 
szauna, sókamra, fürdőköntös, zárt parkoló használat,

1 alkalom 20 perc kézi nyirokmasszázs kezelés,

2 alkalom 30 perc gépi nyirokmasszázs kezelés, /fo-
kozza a vérkeringést, a bélfunkciókat (székrekedés), 
frissíti a fáradt lábakat/

1 alkalom 20 perces 3D masszázsfotel használat
Érvényes: 2022. október 2-től
Hajnal szárny: 64 000,-Ft/fő/4 éj
Kikelet szárny (tágasabb szoba): 68 000,-Ft/fő/4 éj

HAJNAL HOTEL MEZŐKÖVESD***
3400 Mezőkövesd Zsory-fürdő, Hajnal u. 2.

Tel: 06 (49) 505-190 | Fax: 06 (49) 505-199 | Mobil: 06 (30) 539-4173 |info@hajnalhotel.hu | www.hajnalhotel.hu

Fóti Hírnök kultúra



A Fóti Hírnökben három részes cikksorozattal és a 
Fóti Értéktár Bizottság kiváló kiállításával emlékez-
tünk meg méltó módon a Suum Cuique telep felava-
tásának 100 éves évfordulójáról és a telep létreho-
zójáról, gróf Károlyi Lászlóné Apponyi Franciskáról. 
A kiállítás kurátora és a cikksorozat szerzője Balogh 
Dávid művészettörténész, a tőle megszokott igé-
nyességgel és szakmaisággal kiváló munkát végzett, 
nélküle nem jöhetett volna létre a páratlan kiállítás. 

Fontos még Apponyi Franciska 1945 utáni életéről 
is szólnunk. Tudjuk, egész életét a szegény sorsúak 
gyámolítására és az új nemzedék, az ifjúság értékek-
re alapuló nevelésére fordította. A zebegényi Virág-
egyletéről több könyv is megjelent. Apponyi Francis-
ka példa képe Árpádházi Szent Erzsébet volt. 

Mi történ vele 1945 után?
1944 őszén bejöttek a szovjet csapatok, így számos 
arisztokrata család menekülésre, emigrálásra kény-
szerült, ahogy a fóti Károlyi család tagjai is. Apponyi 
Franciska grófnő azonban nem bírta elhagyni hazáját 
és nem ment el. 1945-ben a kommunisták Zebegény-
ből elüldözték. A fóti kastély egyik mellékhelyiségében 
húzta meg magát, majd onnét is kitették. A helyi kato-
likus plébánia sem tudta befogadni, mert megfigyelés 
alatt állt, prépost urat, ahogy akkoriban más papokat 
is, alaposan megfélemlítették. Végül Zászkaliczky Pál 
evangélikus lelkész úr adott menedéket a grófnőnek 
a Mandák villában. A villa a II. világháború alatt ko-
moly sérülést szenvedett, berendezését kifosztották. A 
tulajdonos, az egyedülálló idős Mandák Mária a villát 
az őt ellátó Zászkaliczky családnak ajánlotta fel, 
akik az ingatlant 1946-ban az Evangélikus 
Egyházmegyének ajándékozták. 

Apponyi Franciska 1957-ig, több 
mint tíz évig élt a Mandák villá-
ban. Néhány fóti asszony egy-
más között beosztva látta el 
étellel a kisemmizett, osztá-
lyidegen grófnőt éveken ke-
resztül, hálás szívvel, nem 
felejtve a nemes lelkű grófnő 
jótéteményeit. Sajnos, tudunk 
olyan személyekről, akik hamar 
felejtettek, a kastély bútorait el-
hurcolták, a könyveket a kastély 
udvarán elégették…. 

1957-ben a Párizsba emigrált Fruzsi-
na lánya nagy nehézséggel, névházasság 

révén kijuttatta Apponyi Franciska grófnőt Francia-
országba, aki rá egy évre, 1958. július 27-én elhunyt. 

Több év után hamvait hazaszállították, s ma már itt 
nyugszik a fóti templom Károlyi kriptájában.

Idézet Apponyi Franciska leveléből, 
amelyet emigrált Boriska unokájának 

írt még 1946-ban:
„Fő dolog, hogy senkiről semmi 

rosszat ne mondjon, senkire ne 
haragudjon, mindenkinek meg 
kell bocsátani, mert ezt kíván-
ja a vallásunk is. Gyűlölni nem 
szabad senkit sem a történelem 
folyamán, bár vannak olyan tör-

ténések, amelyek fájnak.”
Ma nehéz követni egy ilyen nemes 

gondolkodást. Az Óvodakertben álló 
Apponyi Franciska szobor ezt a szelle-

miséget üzeni számunkra.
Molnár Krisztina

Apponyi Franciska élete 1945 után

gróf Károlyi Lászlóné Apponyi Franciska
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Augusztus 20-a alkalmából Fót városa megemléke-
zést tartott a kisalagi emlékparkban. A megemlékezés 
a Himnusszal kezdődött, majd az eMeRTon és Magyar 
Örökség díjas népdalénekes Maczkó Mária énekét, és 
a Jászai Mari díjas színész, rendező, Vass György sza-
valatát hallgathatták meg a jelenlévők. 

Ezt követően Dr. Vass György polgármester és Tu-
zson Bence, térségünk országgyűlési képviselője 
mondott beszédet, aztán a koszorúzás következett. A 
Szent István szobor talapzatánál koszorút helyezett el 

többek között Tuzson Bence országgyűlési képviselő, 
Dr. Vass György polgármester és Bíró Zoltán alpol-
gármester, valamint a különböző városi intézmények, 
szervezetek képviselői.

Az esemény folytatásaként Sebők Sándor plébá-
nos kanonok az igei bevezetést követően megszen-
telte az új kenyeret, és a résztvevőkkel együtt el-
mondta a Jézus Krisztustól tanult imádságot, a Mi 
atyánkat. 

Az eseményt Maczkó Mária éneke és a Szózat zárta.

Augusztus 19-én kora este szerencsénk volt. Az 
OTTAWAN koncert az ott lévő szépszámú fóti kö-
zönség örömére eső nélkül megvalósulhatott. A 
koncertet a Marschall Music Agency kezdte és a 
zenekar semmit sem bízott a véletlenre. Azt, hogy 
a hangulat nagyon jó lesz, az általuk játszott iga-
zi zenei csemegéken – Neoton és ABBA számo-
kon át egészen a keményebb rockig – is látszott. 
A közönség már igencsak kimelegedett, amikor az 
OTTAWAN két tagja a színpadra lépett. És ekkor 
a buli még tovább fokozódott. Az együttes szinte 
minden slágere előkerült és kiderült, hogy még a 
mai fiatalok is sok számot ismertek ezek közül. A 
koncert fergeteges sikert aratott, amit az is jelzett, 
hogy a közönség nem igazán akart hazaindulni. A 
két sztárénekes hozzáállását és közvetlenségét jól 
érzékeltette, hogy a koncert után még hosszú ideig 
egymás után álltak oda egy – egy fotóra a közön-
séggel. Sok örömöt, egy emlékezetes koncertet, és 
persze a végén megismételhetetlen fotókat adtak a 
rajongóknak. Köszönjük a szervezőknek a remek 
estét és a nagyszerű koncertet.

Az új kenyér megszentelése és Augusztus 20-i 
megemlékezés a kisalagi Millenniumi Emlékparkban

Fergeteges OTTAWAN koncert volt a Fóti Városi Sportcsarnoknál
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Kezdjük talán azzal, hogy hálásak voltunk azért, hogy 
az eső mégsem mosta el városunk augusztus 20-i ren-
dezvényeit. Megállapíthatjuk, hogy sok élménnyel let-
tünk volna szegényebbek, ha mindez elmaradt volna! 

A gyerekek örömére elsőként a Katáng zenekar lé-
pett fel a Vörösmarty Művelődési Házban. És a siker 
nem is maradt el. A gyerekek nagyon élvezték a szó-
rakoztató, interaktív koncertet.

Mindeközben a volt Katolikus Óvoda épületében és 
udvarán már javában zajlottak a kézműves foglalko-
zások. Volt ott minden, ami a kicsiket érdekli, a kis 
körhintától a fa eszközök készítésén át az arcfestésig.

A nap kora délután az Óvodakertben folytatódott, 
ahol a Madách Színház művészei, Balogh Anna és 
Csiszár István az István a király című rockopera fan-
tasztikus slágereit adták elő a közönség legnagyobb 
örömére. Az István a király slágerei ezúttal Fóton va-
rázsolták el a közönséget, és nagyon sokan énekelték 
együtt az ismert sorokat az énekesekkel. 

A rockopera után fellépő Misztrál együttes zenei 
és szövegvarázslata sokakat megfogott. Az együttes 
repertoárjában a magyar és külföldi költők megze-
nésített versei és a népdalfeldolgozások mellett jól 
megférnek a populáris zenei elemek is. Méltó foly-
tatása volt a koncertjük az István a király slágereinek.

A Misztrált követően a színpad átrendezése volt 
soron, amikor a szervezők meglepetéseként Kárász 
Dávid egy rövid, de igen tartalmas koncerttel lepte 
meg a közönséget. A közönség pedig remekül szó-
rakozott, mert a rövid idő alatt olyan hangulat ke-
rekedett, hogy a végén már alig akarták a színpadról 
leengedni a művészt, aki egyébként a nap műsorve-
zetője volt. 

A koncertek zárásaként a Zanzibar együttes fantasz-
tikus hangulatot, varázsolt a teljesen megtelt Óvoda-
kertbe. Elhangzott az összes nagy sláger – Nem va-
gyok tökéletes, Az igazi nevem, Szólj már, Táncolunk, 
Szerelemről szó sem volt – és hallottunk új dalt is. A 
Zanzibar a jelenlévők nagy örömére egy igazi öröm-
koncerttel lepett meg minket, ahol minden együtt 
volt. Egy tényleg örömzenét produkáló sztárzenekar, 
egy remek közönség és egy nagyszerű helyszín. 

Az augusztus 20-i fóti rendezvénysorozat méltó és 
látványos lezárása volt a Lux Mithras tűzzsonglőrei-
nek az előadása a templom előtt. Amit jól mutatott, 
hogy a viszonylag késői időpont ellenére a templom-
udvar és a Vörösmarty tér templom előtti része is 
megtelt nézőkkel.

Jó hangulatú és sok-sok fóti családnak élményt adó 
rendezvénysorozat volt Fóton augusztus 20-án

Kárász Dávid

Balogh Anna és Csiszár István 

Misztrál együttes

A Zanzibar együttes igazi örömkoncerttel lepte meg a Fótiakat
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A Somlyó-tónál idén tavasszal készült el a Kund 
Grund konténerépülete, amely hamar népszerűvé 
vált a fiatalok körében. Sokan kíváncsiak rá, hogy 
mit „tud” az épület és miért érdekes ez a fiatalok 
számára? A válaszokról az egyik ötletgazdával, Bér-
ciné Berke Szilvia önkormányzati képviselővel be-
szélgettünk.

Amikor az ember kilátogat a Somlyó-tóhoz, azonnal a 
szemébe ötlik a büfé épülete mellett lévő konténerház. 
Bár meglepő, de modernsége ellenére valójában esz-
tétikailag is teljesen beleillik a környezetébe. A kérdés 
persze az volt, hogy miért volt erre szükség? A képvi-
selő asszony szerint az ötlet alapja az volt, hogy a tónál 
sok fiatal gyűlik össze a kerekpár pályák és a gördesz-
kapálya miatt. Az önkormányzat a számukra szeretett 
volna egy olyan helyet kialakítani a tónál, ahol megfe-
lelő keretek között további szórakozási lehetőségeik 
vannak, összegyűlhetnek, közösséget építhetnek. 

Sport vagy kultúra?
Valójában mindkettő. Amint azt Bérciné Berke Szilvia 
elmondta, a Kund Grund épülete idén május elsején 
nyílt meg a fiatalok számára. Az idei majálison több 
ezren megfordultak a Somlyó-tónál és ők maguk is 
kipróbálhatták a frissen megnyitott épületet. A meg-
nyitás előtt az első az volt – tette hozzá a képviselőasz-
szony –, hogy biztosították a sporteszközöket a fiata-
lok számára. Van itt asztalitenisz, biliárd, darts, sakk, 
teqball asztal, amelyeket mind használnak is a fiatalok. 
A sláger azonban a hatalmas képernyős LED TV, ame-
lyen a tónál is kiépített free Wi-Fi-nek (egyébként a 

free Wi-Fi rendszer a város további öt pontján is el-
érhető) köszönhetően a filmnézés és a zenehallgatás 
központja lett. Elmondható hát, hogy a fóti gyerekek 
és fiatalok örömmel látogatják a Kund Grund épületét.

Milyen korosztályok?
A nyári szezonban általában 40–50 gyerek használta 
folyamatosan a Kund Grund épületét és sporteszkö-
zeit. Külön érdekesség, hogy a közösen megállapodott 
szabályok szerint az elsőnek érkezők minden esetben 
a takarítással kezdtek, és csak utána álltak neki a já-
téknak vagy zenehallgatásnak. A képviselő asszony ki-
emelte, hogy a rendszeresen kijáró gyerekek két kor-
csoportba, a 10–14 év közöttiek és a 16 év felettiekre 
oszthatók. 

Természetesen a Kund Grund épületében lévő gye-
rekcsapatok soha nem voltak felnőtt felügyelet nélkül. 
A Tógazda, illetve felnőtt felügyelet minden nap ott 
volt, hogy figyeljen rájuk. Ugyanakkor mindezt úgy 
tette, hogy ha minden normális mederben zajlott (ke-
vés kivételtől eltekintve ez így volt), akkor nem korlá-
tozta a gyerekeket. Akik egyébként igénybe is vették a 
segítséget, például olyankor is, amikor a gördeszkapá-
lyához kértek seprűket, hogy a homokot kitakarítsák 
a pályáról.

Életbe léptek a szabályok
Érdekes volt, amikor augusztusban életbe léptek a 
korábban megbeszélt szabályok. Még a májusi nyi-
tás előtt tartott egy megbeszélést - ,,szülői értekez-
letet”- a már kész Kund Grund házban Sólyomvári 
Erika, az FKN Kft. ügyvezetője, Bérciné Berke Szilvia 

Népszerű a fiatalok között az Ifjúsági Kund Grund 
épülete a Somlyó-tónál

Fóti Hírnök

26

közérdekű



és azoknak a gyerekeknek a szülei, akik rendszere-
sen kijártak a tóhoz. A megbeszélésen megállapodtak 
a szülőkkel a fő szabályokban, és abban is, hogy au-
gusztustól egy jelképes tagsági díjat – 1.000 Ft-ot – 
kérnek majd a szülőktől. Erre egyébként szükség van, 
a felelősségvállalás miatt, és a játék hevében tönkre-
ment játékeszközöket (asztalitenisz ütő és labda, bi-
liárd dákó) pótolni, javítani tudják. És persze akkor is 
jól jött, amikor önálló kezdeményezésre egyik klub-
tag bográcsban főzött a többieknek vacsorát.

Nyitottak vagyunk a srácok ötleteire, és igyekszünk 
támogatni őket a kibontakozásban, a közösségformálás-
ban. Aki nem klubtag, 300 forintos egyszeri belépővel is 
használhatja a klubot – tette hozzá a képviselőasszony.

A tagsági rendszer augusztusi életbe lépésével né-
hány fiatal le is mondta a részvételt… A többség azon-
ban továbbra is tagja maradt a Kund Grund közössé-
gének, használva a kínálkozó lehetőségeket. 

Hogyan tovább?
A hogyan tovább kérdése minden ilyen kezdeményezés-
nél nagyon fontos. Bérciné Berke Szilvia úgy látja, hogy 
az iskolaidőben is járnak majd a tóhoz a fiatalok. Ezért 
a programokra is szükség lesz. Az szinte biztos, hogy az 
egyik hétköznapon a tanulást szeretnék segíteni egy olyan 
fiatal (fóti egyetemista) által, aki több tárgyból is segítsé-
gére tud lenni a gyerekeknek. Ez nem egy korrepetálás, 
sokkal inkább egy tanulássegítés kötetlenül, amit a tagok 
igénybe vehetnek. Emellett továbbra is lesznek filmklu-
bos alkalmak is, akár kötelező olvasmányok vetítésével. 
Szeretnének különböző témákban előadókat meghívni, 
és hétvégékre is olyan programokat, kirándulásokat sze-
retnének, amelyeken szívesen részt vesznek a fiatalok.

A nyitva tartás az iskola kezdéssel sem fog változni. 
A korábbiak szerint a hétfő és a kedd szünnap ma-
rad, szerdától vasárnapig pedig 15 és 22óra között lesz 
nyitva a Kund Grund épülete.

Olasz nyelvi klub és gasztronómia Fóton
Az Enitalia olasz nyelvi klubot és a Chef Pietro olasz gasztronómiai élményeket közvetítő szolgáltatást 
5 évvel ezelőtt hozta létre férjével – a Toszkánából származó chef-el Pietro-val – közösen Orosz Enikő. 

2021-től saját székhelyükön csoportos, egyéni nyelvoktatás, kulturális 
programok, főzőtanfolyam várják az érdeklődőket. Ezen kívül szerveznek 
csoportos utakat Olaszországba, Toszkána és Veneto tartományba, illetve 
tartanak tematikus olasz bulikat is. 

Enikő regisztrált tolmácsként, idegenforgalmi diplomával tart olasz tan-
folyamokat immár 10 éve, jelenleg 65 diákja van.

Pietro Toszkánából költözött Fótra, hazájában szakács iskolát végzett. 
Privát Chef-ként magyarul és olaszul tart különböző gasztronómiai prog-
ramokat. 

Aki szeretne elmélyedni az olasz kultúrában megtalálja az Enitalia klubot 
a Facebbokon is. 

https://www.facebook.com/enitalia.olasz.nyelvklub.nyelvtanulas/
https://www.facebook.com/chefpietrobarsacchi/
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Most vagy soha!  
| – a Petőfi film díszletei között jártunk

Amikor megkaptuk a meghívót a Most vagy soha! fóti 
díszletei közé, sejtettük, hogy valami egészen káprá-
zatosat fogunk látni és nem is csalódtunk. A házigaz-
dáink, Káel Csaba, a magyar nemzeti mozgóképipar 
fejlesztéséért felelős kormánybiztos, Rákay Philip, a 
Most vagy soha! producere, Szente Vajk, a Most vagy 
soha! társforgatókönyvírója és Lóth Balázs, a Most 
vagy soha! rendezője voltak. Már a belépőjük is kü-
lönleges volt, hiszen annak a fából ácsolt hídnak a 
másán fogadtak minket, amely 1848. március 15-én a 
Duna felett állt, sajkákra rögzítve, mert a Lánchíd ek-
kor még csak épülőben volt. Aztán mentünk sorban, 
és láttuk az épületeket kívülről, és visszacsöppentünk 
Petőfiék korába, hogy aztán megnézhessük hátulról is 
mindezt, ami már korántsem azt a látványt nyújtotta. 
És láttuk a darukat, amelyek ott álltak, csak… csak nem 
tudtuk miért? Hát azért, mert ahogyan Rákay Philip 
és Szente Vajk elmondták, 1848. március 15-e egy esős 
nap volt, tehát a filmben is esnie kell az esőnek! És 
ahogy Lóth Balázs rendező elmagyarázta, a daruk egy 
része azokat a hatalmas ponyvákat tartja, amelyek a 
felhős időt biztosítják, a másik részük pedig az esőz-
tető gépeket emeli a megfelelő helyre. Tudták például, 
hogy a fővárosban 1848-ban csak két helyen volt szi-
lárd burkolatú utca? A Helytartó Tanácsnál és a Német 
Színháznál. Vagyis a forradalom napján az emberek az 
esőnek köszönhetően bokáig érő sárban gázoltak az 
utcákon… Éppen ezért a díszletek között bizony akkor 

is sár volt. Aztán körbementünk a korabeli épületek 
díszletei között és beültünk a Pilvaxba. Amit sajnos ma 
már nem tehetnénk meg, mert a mai Pilvax már nem 
az a Pilvax. A régi, Petőfiék által kedvelt Pilvax épületét 
ugyanis a Városi Tanács rendezési tervének végrehaj-
tásához 1911-ben lebontották. Ott ültünk hát a díszlet-
városi Pilvaxban, és ahogy vendéglátóink elmondták, 
nem csak a díszletváros hajszálra ugyanolyan, mint 
Petőfiék idejében volt, de bizony a Pilvax belseje is. 
Kivéve persze a mi kedvünkért üzembehelyezett ká-
véautomatát. A falakon az egykori fotók replikái van-
nak, a padló, az asztalok, a két karambol asztal – azt 
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a fiatalok miatt tétette be egykor a Pilvax tulajdonosa, 
mind-mind ott vannak. Bevallom, áhítattal néztem 
körbe. Bár újságíró kollégák ültek az asztaloknál, bor-
zongató volt az érzés, hogy a filmben majd Petőfiék 
ülnek ugyanitt… A sajtótájékoztatón sok minden szóba 
került a film ötletétől, a megszületés kezdetéig, a kivá-
lasztott fiatal színészekig, akik majd a márciusi ifjakat 
játsszák. És Káel Csaba beszámolójából az is kiderült, 
hogy bár a díszletváros ennek a filmnek a költségveté-
séből készült, a Nemzeti Film in té zet még évtizedekig 
bérbe fogja adni filmes produkcióknak ezt a helyet. 
Rákay Philip ehhez annyit tett hozzá, hogy jelenleg ez 
az egyetlen igazán autentikus, reformkor előtti város-
részlet, ami elérhető. Így már most is több külföldi – 
amerikai és angol – és két magyar produkció is jelez-
te forgatási szándékát a díszletvárosban. Mint Rákay 
Philip hozzátette, olyan lesz ez is, mint a fóti Mafilm 

többi díszlete, amelyek már vagy negyvenszeresen 
több pénzt hoztak Magyarországnak, mint ameny-
nyibe az építésükkor kerültek. Aztán visszatértünk a 
filmhez. Lóth Balázs rendező tolmácsolásában részle-
teket láthattunk a forgatásról, így képet kaphattunk a 
készülő film hangulatáról. Hogy mire számíthatunk? 
Egy látványos, korhű, lendületes kalandfilmre az 1848. 
március 15-ről. Lehet majd szeretni, és lehet majd kri-
tizálni a filmet. Egy valami azonban biztos. Mégpedig 
az, amit Káel Csaba mondott. Ki csináljon filmet a mi 
eposzainkból és a mi hőseinkből, ha nem mi, magya-
rok? És a kormánybiztosnak ebben egészen biztosan 
igaza van. Mert a film, ha bemutatásra kerül, sok ezer 
magyar gyermek számára meséli el élvezetes, mégis 
történelmi hűséggel elkészített filmben annak a bizo-
nyos márciusi napnak az eseményeit.
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Különleges, 700–800 éves templom 
rom Fót határában
A Szent Márton Romtemplom Sikátorpusztánál 
található igazi különlegesség. A feltárás során a 
régészek júliusban olyan leletet találtak, ami őket 
is meglepte. Amint azt Makoldi Miklós Zsombor, 
a Magyarságkutató Intézet Régészeti Kutatóköz-
pontjának az igazgatója elmondta, olyan függő ta-
gos gótikus zárókövet találtak, amely eddig csak 
Pannonhalmán került elő. 

A nap „ezerrel” tűzött, amikor a romtemplom feltárá-
sához igyekeztünk. A döcögős, gidres-gödrös úton, a 
fák között a rom felé haladva értelmet nyert vezetőnk 
kérdése, hogy elénk jöjjenek-e terepjáróval. Bizony, ha 
nem az SUV-vel jövünk, esélyünk sem lett volna. Vég-
re egy kanyar után kibukkantak a régészek terepjárói, 
és a magasra nőtt napraforgó mögött sejteni lehetett 
már a romtemplom maradványait is. Pár szó, és be-
mutatkozás után Makoldi Miklós Zsombor készsége-
sen állt a rendelkezésünkre. 

Hogy állnak most, és mi lesz a templom további 
sorsa? – tettem fel az első kérdést, és közben igye-
keztem felmérni a pár kőfalat, ami az egykori temp-
lomból az útról látszott.
– A feltárás a vége felé közeledik – kezdte a Régészeti 
Kutatóközpont igazgatója. Úgy tűnik, elértük az egyko-
ri padlószintet és kirajzolódik már a templom rajza is. 
Korábban nem tudták, hogyan nézett ki a templom? 
– adtam hangot meglepetésemnek.
– Volt a templomról egy rajzunk a XIX. századból, de a 
hitelességében kételkedtünk – magyarázta az igazgató. 

Miközben beszélgetünk, igyekeztünk a darazsak csí-
péseit és a forróság perzselését is elkerülni. Az előbbi 
némi legyezgetés árán csak-csak sikerült, de a nap a 
delelőhöz közeledve bizony kíméletlenül égetett.
Ma már úgy gondolja, hogy a XIX. századi rajz helyt-
álló lehet? – tértem vissza az előbbi gondolathoz.
– Azt gondolom, hogy igen – bólintott a Régészeti 
Kutatóközpont igazgatója. A templom nagyobb, mint 
amire a romok láttán először számítottunk. Most, 
hogy a falak nagyrészt felszínre kerültek, látható az is, 
hogy a templom bejárata Sikátorpuszta felé nézett. 
Mi teszi különlegessé ezt a templomot?
– Kezdjük azzal, hogy nagyon kevés fellelhető infor-
máció van róla a feljegyzésekben. Nem tudjuk például, 
hogy ki és pontosan mikor építette. Az azonban biz-
tos, hogy egykoron jelentős templom lehetett.

Ha ennyire keveset tudni róla, akkor ezt miért gon-
dolják? – lepődtem meg a feltételezésen.
– Menjünk be a romhoz, és megmutatom – mondta 
Makoldi Miklós Zsombor és előre indult.

Átlábaltunk a napraforgók közötti kis ösvényen és 
elértük az ódon kőfalakat. Ahogy körbe néztünk, lát-
hatóak voltak az egykori templom falai. A legtöbb a 
70–80 centiméternél nem lehetett magasabb. Ami 
meglepő volt ahhoz képest, hogy a hatvanas években a 
visszaemlékezők szerint még 3–4 méter magas falak 
álltak itt. Persze az idő vas foga… Az ásatáson a jelenle-
gi földszintnél közel két méterrel mélyebben hárman 
is dolgoztak. A Régészeti Kutatóközpont igazgatójá-
nak mindegyikükhöz volt pár szava, a mit és hogyan-
nal kapcsolatban aztán magyarázni kezdte, mit látunk.
– Az a sárgás, homokos rész, ahová most leértünk, az 
volt az egykori padlószint – mutatott a kellemesen ár-
nyékos árokba.

Lenéztem, és kicsit irigykedve kérdeztem az odalent 
lapátoló fiatal régészt, hogy vajon odalent hűvösebb 
van-e, mint fent? 
– Jöjjön le és nézze meg! – válaszolta jókedvűen. De 
akkor a lapátot is át kell ám vennie – tette hozzá ne-
vetve.

Erről inkább lemondtam, és újra a Régészeti Kuta-
tóközpont igazgatója felé fordultam.
Az igazgató úr azt mondta, megmutatja, miért kü-
lönleges ez a templom…– vettem fel újra a beszélge-
tés fonalát.

Makoldi Miklós Zsombor bólintott, aztán elfordult 
az előző feltárt területtől és a középső részen lévő já-
ratba mutatott. Odalent egy láthatóan régi, több da-

Makoldi Miklós Zsombor a Magyarságkutató Intézet 
Régészeti Kutatóközpontjának igazgatója
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rabra törött, egykor láthatóan masszív, faragott kő ült 
stabilan a gödör alján. Avatatlan szem nem látott mást, 
csak egy kortól szürke, két darabba törött faragott kö-
vet. Kicsit meglepődtem. Ez volna hát az a híres kü-
lönlegesség? 
– Amit az árokban látnak, az egy függő tagos gótikus 
zárókő – magyarázta az igazgató –, amely egészen jó ál-
lapotban maradt fenn. Ilyen gótikus függőleges zárókő 
mindössze egyetlen helyen van az országban. Ez mutatja 
azt, hogy a maga idejében ez egy jelentős hely volt. 

Hitetlenkedve néztem körül. Ott álltam a semmi 
közepén, mégis valószínűleg egy egykor lakott telepü-
lés templomának falai vettek körül. Közben Mokoldi 
Miklós Zsombor folytatta a magyarázatot.
– A múlt században ezt a helyet a köznyelv „Rossz-
templom-dűlőnek” hívta. Mindez arra utal, hogy a 
templom romjai akkor még jól láthatóak voltak. Ré-
gen vélhetően ez egy egyutcás falu lehetett, amelynek 
a templomát most feltártuk. Hogy mégis mitől lehetett 
olyan különleges, amit ez a zárókő mutat, azt még meg 
kell találnunk. Mikor két évvel ezelőtt a templommen-
tők csoportjával idekerültem, méteres vastagságú in-
vazív fák által benőtt romokat láttam, amelyek szinte 
teljesen szétnyomták az egykori templom falait. Aztán 
a segítőink támogatásként ingyen kivágták az ostor és 
ecetfákat és láthatóvá váltak az egyhajós, oktagonális – 
vagyis nyolcszögű magyarázta az igazgató – szentéjzá-
ródású gótikus templom falai, amelyek a késő Árpád–
kori, Anjou–kori falusi templomokra jellemzőek.

Amíg a Régészeti Kutatóközpont igazgatója beszélt, 
igyekeztem a falmaradványokban felfedezni mindazt, 
amiről most hallottam. Aztán lepillantottam az árok-
ban pihenő oly jelentős leletre, a zárókőre.
Mégis mitől különleges ez a zárókő? – szaladt ki a 
számon a kérdés. 
Makoldi Miklós Zsombor lenézett a kőre, aztán mu-
tatni is kezdte, amit magyarázott.
– Az az izgalmas benne, hogy a hajó közepén találtuk ezt 
a gótikus zárókőtöredéket, amely bár darabokra tört, de 
két része azért megvan. A különlegessége pedig az, hogy 
ez egy függő tagos zárókő, ami nagyon ritka a középko-
ri falusi templomokban, igazából csak Pannonhalmán a 
bencéseknél van egy ilyen. Számunkra tényleg hihetet-
len, hogy ebből a korszakból itt van egy abszolút isme-
retlen, a forrásokban szinte nem is említett templomban 
egy függő tagos zárókő, ami arra utal, hogy egykor je-
lentékeny építtetői lehettek a templomnak. Talán olyan 
nemesek, akik itt az akkori Buda környékén nagy birto-
kokkal és jövedelemmel rendelkeztek. 

Amíg Makoldi Miklós Zsombor beszélt, tovább lép-
tünk a feltárás egy másik részére ahol aztán folytatta a 
rom ismertetését.

– A templom szentélye a föld alatt volt – mutatott le 
egy gödörbe –, és kiderült, hogy az 1876-os Arányi–féle 
felmérési rajz, amit a szakma eddig nem tartott telje-
sen hitelesnek, valós volt. Az azonban nagyon fontos 
– pillantott az igazgató a fákon túl terpeszkedő ipari 
csarnokokra –, hogy a közelben lévő ipari park terjesz-
kedésétől ezt az Árpád–kori emlékünket megóvjuk. És 
nem csak megóvnunk kell, vissza kell adnunk annak a 
keresztény egyháznak, amely évszázadokig misézett itt, 
és a tervek szerint a helyreállítás után rendszeresen új-
ból szentmiséket fog tartani ezen a helyen.

Ahogy az ember körbenézett, a jelenlegi helyzetet 
látva ez egy kicsit hihetetlennek tűnt.
Ahhoz előbb be kell fejezni a feltárást – tettem hoz-
zá tamáskodva. Tényleg, hogyan tervezik az ásatás 
lezárását?
A Régészeti Kutatóközpont igazgatója végignézett az 
ódon falakon, és sorolni kezdte a lehetőségeket. 
– A terület örökségvédelmi oltalmat élvez – kezdett 
bele a válaszba Makoldi Miklós Zsombor. Amikor a 
régészeti feltárással elkészülünk, akkor tudunk majd 
egyáltalán arról beszélni, hogy mit lehet itt csinálni. 
Több lehetőség van, amely közül valamelyik mellett 
dönteni kell majd. Az egyik elképzelés az, hogy ma-
radjon a Szent Márton Romtemplom, ahogy a nevé-
ben is van, kicsit romos. Olyan, mint amely például a 
Margit–szigeten látható. A másik elképzelés szerint a 
szentély újbóli felépítésével elkészülhetne itt egy mél-
tó emlékhely. És van olyan idea is – amit én a legin-
kább támogatok tette hozzá –, hogy egy késő Árpád–
kori stílusú templomot építsünk itt újjá a meglévő 
információk felhasználásával, illetve az abból a korból 
származó többi templom alapján. Ezzel a hit és a ma-
gyarság megtartó erejét tudnánk hangsúlyozni. 

A függő tagos gótikus zárókő
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Attila szobor fóti kezdeményezésre
| – 1569 évi késedelemmel állítottunk méltó szobrot Attilának, Isten ostorának!

Miért vallotta Árpád vezér, a Turul dinasztia feje 
büszkén az ősének Attilát és népét, a hunokat? Mi-
ért nevezik az európai népek Magyarországot mind 
a mai napig Hungáriának? Miért tartják az ősi mon-
dáink a magyarságot Attila (Etele) hunjai leszárma-
zottainak? Mind a három kérdésre a helyes válasz: 
Mert így igaz! Mi ugyan mindig tudtuk, de ma már 
a nemzetközi régészeti kutatásokban elfogadott arc-
heogenetikai eljárások is bizonyítják!

„…a legendákban és nemcsak a magyar hagyo-
mányokban, mondákban, hanem a dél-német gesz-
tákban, a Niederlangen-Leed-ben Attilát egy bölcs, 
megfontolt, államteremtő, nagy hadvezérnek, férfi-
únak ábrázolják, ugyanúgy, ahogy a görög Prisz-
kosz rétor is. Attila, ha lehetett, megállapodott az 
ellenségeivel és megkímélte őket. Így tudtuk, így hir-
dettük egészen az 1850-es évekig. Akkortól a szit�-
t�a-hun-mag�ar folytonosságot egy másik meg-
közelítés szorította ki, a finnugor eredet…” (részlet 
Prof. Dr. Kásler Miklós miniszter beszédéből, melyet 
az Attila szobor ünnepélyes felavatásán mondott el).

Szomorú, hogy dicső ősünknek, Attila hun király-
nak csak több mint ezerötszáz évi késéssel sikerült 
egy méltó szobrot emelnünk. Ennyi ideig nem lehe-
tett az erős politikai ellenszélben Attilát elismerni, 
valódi tetteit megmutatni. A szobor felállítását még 
ma sem volt egyszerű elérni. 

Nagy büszkeségünk, hogy az Attila szobor ötlete 
és kivitelezése, majd a helyszín megtalálása Fótról 
indult el. Dr. Ciráki F. György kezdeményezte, hogy 
ideje végre egy komoly szobrot állítani Attila király-
nak. Doktor úr éveken keresztül keresett támoga-
tókat, mire sikerült elegendő pénzt összegyűjteni, 

majd megfelelő szobrászt találni. Amikor pedig a 
közel 5 méter magas szobor elkészült még helyszínt 
is kellett szerezni. Végül Csongrád-Csanád vármegye 
közgyűlése vállalta, hogy Ópusztaszeren fölállítják a 
Nemzeti Történeti Emlékpark bejáratánál. A szobrot 
egy a megye minden településéről érkezett földből 
emelt dombon állították föl. 

Az avatásra az idén, augusztus 19-én került sor, 
mintegy bevezetve a következő napi országos ün-
nepséget. „A magyar hőstörténelem három kulcsfi-
gurája, Attila, Árpád és Szent István nemcsak egy 
etnikumhoz tartozik, hanem egy gondolatiság, egy 
szellemiség fogja őket össze, és ez az a példa, ame-
lyik, mint a búvópatak, időről időre még a Habsburg 
uralom alatt is egészen napjainkig mindig megjele-
nik, mindig összetartja a nemzetet, és meghatároz-
za, hogyan éljünk, mit tegyünk és mi felé töreked-
jünk!” (Kásler Miklós)

Az ünnepélyes avatáson sok neves politikus, és igaz 
történelmünk után érdeklődő személy vett részt, 
többek közt jelentős számban Fótról.

Windhager Károly
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4. Fóti Mesemaraton
A korábbi évekhez hasonlóan augusztus utolsó hét-

végéje maratoni meséléssel telt a Somlyó-tónál. A 
péntek-szombati színes programok mind a mesékhez 
kapcsolódtak, minden korosztály találhatott a kedvé-
re valót a 24 órás szabadtéri rendezvény idején. Volt 
mese apróknak: élőszavas mesemondás és könyv-
ből olvasott; zene-bona és hangszeres játékok. A na-
gyobbak a Muharay Színpad „Bárány” című előadását 
nézhették meg amatőr színjátszó gyerekek fergeteges 
előadásában. A Fóti Filmklub egy családi filmmel szí-
nesítette a kínálatot a családok nagy örömére. Az éj-
jeli tűz melletti mesélést, szalonnasütést és Csíki Lóri 
bácsi meséit ott találta a hajnal, sokan vertek sátrat a 
tó partján a csillagok alatt, akik a 24 órás mese- és 
történethallgatást célul tűzték ki. Kreatív közöségi 
mesemondásunknak nem szabott határt a késői vagy 
inkább szokatlanul korai időpont.

Szombaton a Meseerdőben a gyerekek az össze-
kuszálódott mesevilág történeteit bogozhatták ki a 
színjátszós gyerekek segédletével a biciklipálya erdei 
ösvényén egy kis ajándékért cserébe, majd „Gyapjú-

mesék” címmel új kísérletbe fogtunk: nemeztündér-
kék készítése közben tündérmeséket hallgathattak a 
résztvevők. A program végéhez közeledve Lóri bácsi 
és felesége Sári Adél hozott nekünk bőven még nép-
meséket. Úgy összegezném, népszerűbb és színesebb 
volt mind programok, mind résztvevők, segítők terén 
az ez évi Mesemaraton. Szeretettel várunk jövőre is, 
amikorra vannak újabb megvalósítandó ötleteink!

Révész M.
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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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