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Az, hogy egy gyülekezetet női lelkész pásztorol, nem túl 
gyakori. A lelkészi hivatás és a nőiség összefüggéseiről, a 
gyülekezethez tartozásról, a felpörgött világban az evan-
gélium átadásának változásairól, a Házasság Hetéről és 
a családról dr. Cserhátiné Szabó Izabella evangélikus lel-
késszel beszélgettünk.

Mikor kezdte a lelkészi szolgálatát Fóton?
Sok évvel ezelőtt, 1995-ben kerültünk Fótra.

Hogyan fogadta önöket a gyülekezet?
Nagyon kedves gyülekezet fogadott minket, amikor ideértünk. 
Ahhoz képest, hogy előttem férfiak voltak a lelkipásztorok, nyitott 

Te  v a g y  a  l á t á s  I s t e n e !

dr. Cserhátiné Szabó Izabella

Fóti hölgyeket  a címlapra: dr. Cserhátiné Szabó Izabella, evangélikus    lelkészTartalom
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szívvel és meleg szeretettel fogadtak. Soha nem fogom elfe-
lejteni, amikor megérkeztünk a teherautóval. Várt minket az 
elődöm és a családja, a korábbi lelkész felesége, özvegy Zász-
kaliczky Pálné, és a presbiterek közül is többen. A kedves fo-
gadtatás után a beilleszkedésünk is zökkenőmentes volt. 

Milyen különlegességet jelentett és jelent az, hogy egy 
nő a lelkipásztor a gyülekezetben?
Azt hiszem, hogy a női lelkészségnek hasonló az ajándéka, 
mint egy családban az anyai jelenlétnek. Mindig úgy gondol-
tam, nőként az a feladatom, hogy minél hívogatóbbá, ottho-
nosabbá tegyem azt a közösséget, ahol szolgálok. Soha nem 
próbáltam férfias eszközöket használni, soha nem gondoltam 
azt, hogy versenyben kellene lennem a férfiakkal. Nem gon-
dolom azt, hogy lelkésznek lenni csak egyféleképpen lehet. 
Talán azt mondhatnám, hogy nőként a befogadást, a meghitt-
séget, otthonosságot képviselem.

A többi felekezet lelkészei hogyan fogadták önt női lel-
készként?
Soha nem éreztem azt, hogy ne fogadtak volna el, vagy bár-
milyen fenntartásuk lenne velem kapcsolatban. Időre, az ön-
magammal való békességre is szükségem volt ahhoz, hogy 
személyiségemmel, adottságaimmal beilleszkedjek egy férfi 
közösségbe.

Lelkészként hogyan látja, mennyire változott az elmúlt 
közel harminc évben az evangélium átadásának a módja?
Az üzenet nem változott, viszont az üzenet megformálása, 
ahogyan az evangéliumot próbáljuk továbbadni, az nagyon sok 
találékonyságot igényel. A gyülekezeten belül például sokkal 
több kiscsoportos alkalom szükséges, mint régebben. Beszél-
getőkör, házasok köre, baba-mama kör szolgálja az idetartozás 
erősödését a hagyományos bibliaórai formák mellett. Minden 
évben elmegyünk a gyülekezettel egy közös hétvégére, ahol 
a lelki feltöltődés, hitünk mélyítése van a középpontban, de 
szervezünk gyülekezeti kirándulást, gyermek és ifjúsági tábort 
is. Ma talán az istentiszteletig vezető utat is készítgetnünk kell 
az emberek számára. Régen, az istentisztelet volt a közösségi 
lét centruma. Természetes volt, hogy az „istentiszteleten talál-
kozunk”. Mára a hétvégék túlterheltsége egyszerűen kilökte a 
pozíciójából az istentiszteletet. Ahhoz, hogy a különböző gene-
rációk visszataláljanak a gyülekezeti közösségbe, nem szabad 
feladnunk az istenkeresést és egymás megismerésének vágyát. 
Hinnünk kell abban, hogy a közösséghez tartozás ajándék, és 
gazdagabb életforma, mint a magányosság. 

Elmondható, hogy a mai száguldó világ egy lelkésztől is 
sokkal nagyobb aktivitást, több odafigyelést és munkát 
igényel?
Igen. Jó lenne egy lelkésznek minél mélyebben együtt léle-
geznie azzal a nyájjal, amely rá van bízva. A személyes kap-
csolatok ápolása sok odafigyelést igényel. A lelkészi szolgálat 
abban is sokat változott, hogy meg kell tanulnunk csapatban 
dolgozni. Lelkigondozói terhei miatt magányos hivatás a mi-
énk. Amikor azonban Isten nevében kiállunk és hívogatunk, 
vagy gyülekezeti életet szervezünk, annak egyre inkább csa-
patmunkává kell válnia. És ebben egy lelkész és a munkatársai 
is nagyon sokat formálódnak. 

Jól érzem, hogy a lelkész egyben pszichológus is?
Sok „rokonság” van a két hivatás között. Jézus nagyszerű lel-
kigondozó volt. A vele való személyes kapcsolatom erőforrás 
a hivatásomban is. Tőle nagy érzékenységet, mély emberis-
meretet, a meghallgatás készségét, alázatot, az Isten felé való 
nyitottságot tanulgatom. De szükségem van olvasottságra, és 
a pszichológia különböző területein való tájékozottságra is. 
Nem véletlen az, hogy egyre több lelkész szerez mentálhigié-
nés másoddiplomát. Ez is azt mutatja, hogy égető a szükség a 
gyülekezetekben is a lelki segítségnyújtásra. 

A Házasság Hetének Fóton ön az egyik fő szervezője. 
Térjünk is át a családra. Házasság, gyerekek?
Talán lesz, akit meglepek vele, de nekem a mostani a má-
sodik házasságom. Az első férjem nagyon korán, a fiunk, 
András születése után három hónappal elhunyt. Akkor én 
még Vas megyében voltam lelkész, majd következett egy 
hosszabb győri szolgálat. Ott nagy evangélikus gyüleke-
zet van, több templommal és több lelkésszel. Fiatalon, 
egyedüli női lelkészként, nagyon jó iskola volt. A rend-

Te  v a g y  a  l á t á s  I s t e n e !
Fóti hölgyeket  a címlapra: dr. Cserhátiné Szabó Izabella, evangélikus    lelkész
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szerváltozás idején lehetővé vált istentiszteletek tartása a 
kórházakban is. A Győri Kórházban, ahol második férjem, 
Cserháti Péter fiatal orvosként dolgozott, és lelkesen tolta 
be a betegeket az evangélikus istentiszteletre. Így ismer-
kedtünk meg, bár előtte már találkoztunk az Evangélikus 
Ifjúsági Szövetségnél, ahol ő nagyon aktív volt. Péter nagy 
színházjáró és amatőr színjátszó volt. Győrben az ifjú-
sággal Péter rendezésében adtuk elő Mészöly Dezső Har-
madnapi győzedelem című feltámadás-játékát. Ez a közös 
munka felszínre hozta, hogy többről szól a kapcsolatunk a 
barátságnál. 1991. februárjában kötöttünk házasságot. Há-
rom közös gyermekünk van, János művészeti menedzser, 
Klári pszichológus és coach, Dániel a BME építész hallga-
tója, András vízügyi geológus. András révén hat unokának 
örvendezhetünk.

Beszéljünk egy kicsit a Házasság Hetéről, amely itt Fó-
ton ökumenikus alkalom. Miért jó, hogy ökumenikus?
Az imént azt mondta, fő szervező vagyok, de én nem tartom 
magam annak. A közös munka ötlete talán az enyém volt. 
Menetközben kialakult egy lelkes szervező csapat a feleke-
zetek tagjaiból. Fóton a házasságok nagy része ökumenikus. 
Kevés esetben beszélhetünk tisztán katolikus, református, 
evangélikus vagy baptista házasságról. Miért ne segíthet-
nénk a házaspárokat, hogy egymás felekezete felé is nyis-
sanak? Nekem nagyon szép gyerekkori élményem a szüleim 
házassága. Édesanyám evangélikus, édesapám pedig re-
formátus volt. Ezért gyerekként egyaránt otthon voltam az 
evangélikus és a református templomban is. Az evangélikus 
közösség gyerek alkalmaira jártam, de ez nem volt akadálya 
annak, hogy nagyon jó és élő kapcsolatom legyen a refor-
mátus lelkészbácsival és a református gyülekezet tagjaival. 
Ami azért alakulhatott így, mert szüleimmel váltakozva 
jártunk mind a két felekezet istentiszteleti alkalmaira. Azt 
szeretném, ha a fóti családok is megtapasztalhatnák azt a 
nyitottságot, amelyet én megéltem gyerekként. Hogy a gye-
rekeik otthon érezzék magukat az édesanyjuk és az édesap-
juk templomában is. 

Miért érdemes a Házasság Hetének alkalmaira eljönnie 
azoknak, akik nem járnak egyik felekezetbe sem?
Mert a kapcsolatunknak is szüksége van „karbantartásra”. 
A szeretetünknek pedig tápláló forrásra. Az a jó a Há-
zasság Hetében, hogy vannak súlyponti alkalmai. Ilyen a 
nyitó gitáros mise és a záró istentisztelet, ahol a házas-
párok megerősítő áldásban részesülhetnek. A nagy előa-
dásra olyan valakit hívunk – az idén Pál Feri atyát –, aki 
nem csak a kereszténységgel közeli kapcsolatban lévőket 
tudja megszólítani. Lesz társastáncos esténk is. Emellett 
online programokat is kínálunk a fóti Házasság Hete fa-
cebook oldalán. A házaspárok kedvük és idejük, érdeklő-
désük szerint válogathatnak köztük. Ajánlunk olvasniva-
lót, kapcsolaterősítő sétautakat, filmeket. 

Milyen igei üzenetet adna tovább az embereknek a ne-
héznek ígérkező 2023-as évre?
Az evangélikus egyház erre az évre szóló vezérigéjét aján-
lom, amely így szól: Te vagy a látás Istene! Ezt a mondatot az 
Ószövetségben, Mózes első könyvében egy mélységesen mély 
helyzetben lévő asszony mondja. Hágár  a neve, aki Ábrahám 
feleségének Sárának a szolgálója volt, és Sára kérésére gye-
reket szült Ábrahámnak. Amikor Hágár várandós lett, a két 
asszony között erős konfliktus keletkezett. Hágár Ábrahám 
gyermekével a szíve alatt elmenekült a pusztába. Ott szólítja 
meg őt Isten. Elmondja, hogy ismeri Hágár helyzetét – aki 
azért sokat tett a Sárával való viszonyának a megromlásáért 
–, tanácsolja, hogy menjen vissza, legyen alázatos és találja 
meg a helyét a családnál. Az Úr pedig figyelni fog rá, és nagy 
nép atyjává teszi a gyermekét. Ekkor mondta Hágár: Te vagy 
a látás Istene! Ez a hitvallás arról szól, hogy látsz engem Iste-
nem minden élethelyzetben.  Ismersz és átlátod azt a szöve-
vényt, amelyet én nehezen tudnék kibogozni. És azt is jelenti, 
hogy az Úr túl is lát a pillanatnyi helyzeten.  Látja az értelmét, 
a kimenetelét. Van terve a nyomorúságos helyzeteinkkel is. 
Ebben a nagyon nehéz időszakban, amiben most élünk, ka-
paszkodó lehet, hogy Isten lát, ismer minket, túl lát a mélysé-
geinken és szabadulást készít.

SZERELMI KALANDTÚRA
hazassag.hete.fot@gmail.com

SZERELMI KALANDTÚRA
hazassag.hete.fot@gmail.com

MÁRCIUS 03. PÉNTEK 18.00
MOZI ÉS BESZÉLGETÉS
REFORMÁTUS GYÜLEKEZETI TEREM

SZERETETBE KAPASZKODVA

2023. FEBRUÁR 12-19.

HÁZASSÁG 
HETE FÓTON

FEBRUÁR 12. VASÁRNAP 18.00
NYITÓ GITÁROS SZENTMISE
RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOM

FEBRUÁR 17. PÉNTEK 18.00
HÁZAS-TÁRSAS-TÁNC-TANULÁS
VÖRÖSMARTY MŰVELŐDÉSI HÁZ

FEBRUÁR 14. KEDD 18.30
SZERELMES VERSES EST
EVANGÉLIKUS KÖZÖSSÉGI HÁZ

FEBRUÁR 19. VASÁRNAP 11.00
ZÁRÓ ISTENTISZTELET ÉS ÁLDÁS
EVANGÉLIKUS TEMPLOM

FEBRUÁR 16. CSÜTÖRTÖK 18.00
PÁL FERI ELŐADÁSA
SZENT ÁGOSTON KERESZTÉNY ÁLTALÁNOS  
ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM (FÓT, VÖRÖSMARTY U. 4.)

EGÉSZ HÉTEN IMASÉTA A KÖZPONTBAN

Részletek
 Facebookon

Részletek hamarosan!
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Sokan, ha azt hallják, hogy ITS, igazából nem tudják, hogy 
miről van szó. Nos, az ITS nem más, mint az Integrált Te-
lepülésfejlesztési Stratégia, amely a város elkövetkező 
hét évének a fejlesztési terveit tartalmazza. Mielőtt bár-
ki legyintene, és tovább lapozna, jó, ha tudja, hogy az ITS 
olyan projektek megvalósulásáról szól, akár forrás meg-
jelölésével is, mint az új Egészségház, a Városháza, illetve 
más, nekünk, lakosoknak fontos fejlesztések. Ami ebben 
nincs benne, az az elkövetkező években nagy valószínű-
séggel nem valósulhat meg!

Mit tartalmaz az ITS?
Kezdjük azzal, hogy ha egy város stratégiailag szeretne fejlődni, 
akkor különböző hazai jogszabályok, Európai Uniós stratégiák 
és a stratégiai tervezési alapelvek mentén saját településfejlesz-
tési stratégiát kell alkotnia. A város dokumentumban rögzíti, 
hogy közép és hosszú távon merre szeretne fejlődni. A magyar 
jogszabályok szerint kétféle stratégiát kell készíteni a települé-
seknek. Az egyik a településfejlesztési koncepció, amely hosszú 
távú, 15 évre szól, és a város fő fejlesztési irányait határozza meg. 
A másik pedig, az előbbinek a mélyebb szintű lebontása az in-
tegrált településfejlesztési stratégia (ITS). Ez utóbbi egy közép-
távú, hét évre vonatkozó fejlesztési stratégia, amely tartalmazza 
a célok és irányok eléréshez tervezett intézkedéseket. Erre azért 
volt most szükség, mert a korábbit több mint 10 évvel ezelőtt 
készítették, és azóta sok minden változott. Többek között a jog-
szabályok, az önkormányzatok feladatai, az elérhető források, 
az Uniós költségvetési ciklus. A városvezetés pedig a saját am-
biciózus tervei mentén egy új fejlesztési pályára szeretné állítani 
Fót városát. Ezért nem a régi terveket vizsgáltuk felül, hanem 
egy teljesen új koncepciót és stratégiát készítettünk. Fót város 
elfogadott jövőképe így szól: Hagyományunk a jövőnk, Fót egy 
élhető és fenntarthatóan fejlődő, versenyképes gazdasági-lo-
gisztikai szereppel rendelkező, hagyományait őrző kisváros.

Milyen lakosságot is érintő példákat tudna mondani?
A stratégia készítés egy megalapozó vizsgálattal kezdődött, 
amely a jelenlegi helyzetet  mérte fel és elemezte. Ez biztosította 
számunkra a tényalapú tervezés lehetőségét. Az ITS széleskörű 
partnerségben készült, azaz tartalmazza az érintett államigaz-
gatási szervek, a szomszédos önkormányzatok, a társadalmi és 
gazdasági szervezetek és a lakosság észrevételeit és javaslatait is. 
Az új ITS 94 projektet azonosított, amelyeknek a megvalósításá-
ra 7 év alatt tesz kísérletet a város. Ebben természetesen vannak 
olyan állami beruházások is, mint a vasútvonal, a keleti elkerülő 
út, az NFI filmstúdió és a Lovas Terápiás Központ fejlesztése, 
amelyeket az állam Fóton valósít meg. Emellett ott vannak a 
vállalati projektek is, mint a CBA Príma bevásárlóközpont, vagy 
civil szervezetek beruházásai. Ezek a projektek kategorizálva 

vannak, és ezek között vannak az úgynevezett kulcsprojektek, 
amelyek város kiemelt fejlesztési tervei, amelyeket mindenkép-
pen szeretnének megvalósítani a város vezetői. 

Melyek ezek a kulcsprojektek?
A város vezetése két kulcsprojektet jelölt meg. Az egyik az új 
Egészségház felépítése és a Szent Benedek park körüli terület 
rendezése. A korábbi tervhez képest ezzel előrelépett a város, 
mert elfogadott építési terve van az Egészségháznak, illetve a 
forrás is megjelölésre – az EU helyreállítási alap – került. Ez 
azt mutatja, hogy ma sokkal reálisabb ennek a megvalósulási 
esélye az elkövetkező hét évben, mint a korábban bármikor. És 
erre valós társadalmi igény is van. A másik pedig – amire szin-
tén társadalmi igény van – az új városháza megépítése. Nyilván-
valóan ez is egy akkora beruházás, amit a város önerőből nem 
tud megvalósítani. Az érthető igény a lakosok és a város vezetői 
szempontjából, hogy Fóton egy 20 ezer fős városnak megfelelő 
városháza legyen. 

Milyen projektek vannak még?
Kiemelt jelentőségű projektek még az úgynevezett akcióterületi 
projektek. Ezekbe olyan fejlesztések tartoznak, amelyeket egy 
földrajzi területen, adott idő alatt szeretnének megvalósítani. 
Az ITS-ben hat akcióterület lett kijelölve. Az egyik a városköz-
pont, a második a Királydomb és Szent Benedek park, a har-
madik a Kisalagi alközpont, a negyedik a Dózsa György út, az 
ötödik a Kisalagi szolgáltató központ, a hatodik pedig az ófalui 
új oktatási központ területe. Ezeken a területeken meghatározó 
fejlesztések várhatóak, vagy vannak már folyamatban. Például a 
Királydomb és Szent Benedek park területén kialakításra kerü-
lő szabadidőpark és futópálya, a már említett CBA Príma bevá-
sárlóközpont, vagy az új Egészségház kialakítása.

A részleteket is tartalmazza az ITS?
Természetesen, hiszen pont az a lényeg, hogy minden olyan 
projekt stratégiai lépései szerepeljenek benne, amelyeket a vá-
ros szeretne megvalósítani. Aki a tervezett projektekre, azok 
ütemezésére vagy becsült költségére kíváncsi, a város webolda-
lán a teljes ITS dokumentációt megtalálja. 

A részletes Integrált Településfejlesztési Stratégiát itt olvas-
hatják: fot.hu/telepulesfejlesztes/

ITS – kulcsprojektek és akcióterületek 
|  beszélgetés dr. Balla Gergellyel az ITS-t készítő Nordic Consulting Kft. ügyvezetőjével

dr. Balla Gergely
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A helyi vállalkozásokat támogatva 
megvalósulhat a termelői piac fej-
lesztése Fóton abból a kétszázhar-
mincmillió forintos támogatásból, 
amit most nyert el a város önkor-
mányzata – tájékoztatta lapunkat Tu-
zson Bence, térségünk országgyűlé-
si képviselője. Mint mondta, ez egy 
újabb fontos lépés azok után, hogy a 
magyar kormány bejelentette, négy 
és fél milliárd forinttal támogatja a 
hazai kis hentesüzleteket, ami ter-
mészetesen a fótiaknak is nagy se-
gítséget jelenthet. Kérdésünkre vá-
laszolva a képviselő beszélt arról is, 
hogy a Deregulációs Kerekasztal tu-
lajdonképpen egy javaslattevő tes-
tület, amelynek az a feladata, hogy 
ötleteket adjon arra, hogyan lehetne 
egyszerűsíteni a mindennapi ügyin-
tézést, vagyis megkönnyíteni a ma-
gyar emberek, a hazai vállalkozások 
életét.

Mivel Fóton egyre nagyobb igény van a 
bölcsődei férőhelyekre, az önkormány-
zat tavaly februárban pályázott a Fóti 
Boglárka Óvoda és Bölcsőde fejlesztésé-
re, a sikeres pályázatnak köszönhetően 
pedig február elején már alapkőletétel-
re is sor kerülhet – kezdte a lapunknak 
adott nyilatkozatát Tuzson Bence, váro-
sunk és térségünk országgyűlési kép-
viselője, aki felhívta a figyelmet arra is, 
hogy huszonnyolc férőhelyes lesz az új 
bölcsődeépület. Városunk önkormány-
zata csaknem háromszázötven millió 
forintos kormányzati támogatást nyert el 
erre a beruházásra.

A fejlesztés nem kevésbé fontos célja, 
hogy elősegítse és megkönnyítse a kis-
gyermekes szülők számára a visszatérést 
a munkaerőpiacra – hangsúlyozta Tu-
zson Bence. Mint mondta, a most meg-
valósuló fejlesztések eredményeként az 
ellátással és szolgáltatással érintett terü-
let lefedettsége nő, így csökken a távol-

ság a lakóhely és az igénybe vett ellátást 
nyújtó intézmény, szolgáltató között. 
Fontos eredménynek és egy újabb si-
kernek tekintem, hogy elkezdhetjük ezt 
a beruházást, hiszen ezzel sok-sok fóti 
szülő számára könnyítjük meg a gyer-
mekvállalást, ugyanakkor pedig hozzájá-
rulunk ahhoz is, hogy az édesanyáknak 
ne kelljen választaniuk a család és a kar-
rier között – tette hozzá a képviselő.

S ha már a helyi sikereknél tartunk, 
hadd mondjam el azt is, hogy milyen 
nagyszerű eredményt ért el Suhajda Szi-
lárd, a Fóton élő expedíciós hegymászó, 
aki tavaly feljutott bolygónk negyedik 
legmagasabb pontjára mesterséges oxi-
gén használata és teherhordók segítsé-
ge nélkül – mondta lapunknak Tuzson 
Bence, aki a napokban személyesen ta-
lálkozott a sportolóval. Suhajda pedig 
nemcsak az expedíciós élményeit osz-
totta meg a képviselővel, de hosszan be-
szélgettek arról is, hogy hamarosan arra 
készül, hogy meghódítja a Mount Everest 
csúcsát.

Mint ismert, a képviselő a Deregu-
lációs Kerekasztal elnökeként veze-

ti azt a munkát, amelynek célja, hogy 
egyszerűsítsék a jogszabályokat, és a 
megszokottnál sokkal gördülékenyebb 
legyen bárki számára a hétköznapi hi-
vatalos ügyintézés. Az erre vonatkozó 
kérdésünkre válaszolva Tuzson Bence 
kifejtette: „A Deregulációs Kerekasz-
tal munkájával is a magyar családokat 
segíti a kormány, a célunk ugyanis az, 
hogy megkönnyítésük és egyszerűsíté-
sük a magyar emberek, vállalkozások 
mindennapi életét, ügyintézését. Ezért 
döntöttünk úgy, hogy létrehozunk egy 
javaslattevő, érdekegyeztető fórumot. 
A Deregulációs Kerekasztal felada-
ta, hogy kiszűrje a gyors ügyintézést 
megnehezítő vagy lassító szabályokat, 
csökkentse a túlszabályozottságot és 
tartalmilag újragondolja a közigazgatási 
hatósági és egyéb eljárásokat. Ennek a 
megtisztelő feladatnak a célja tehát az, 
hogy még emberközpontúbbá tegyük 
a mindennapi ügyintézést. Ezzel pedig 
tovább növeljük hazánk versenyképes-
ségét, ami ebben a háborús, az elhibá-
zott brüsszeli szankciók által előidézett 
nehéz időszakban különösen fontos.”

A termelői piac fejlesztése a helyi vállalkozások 
érdekeit szolgálja
|  Tuzson Bence: Egyszerűsítjük az ügyintézést, hogy ezzel is megkönnyítsük a magyar emberek életét

Tuzson Bence és Suhajda Szilárd
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A képviselő beszélt arról is, hogy a dereguláció az elmúlt 
években is folyamatosan zajlott és ennek eredményeként több 
ezer jogszabályt vizsgáltak felül. Mint mondta, ennek köszön-
hetően ma már mind az ügyfelek, mind az ügyintézők számá-
ra érzékelhető a változás. Amellett, hogy jelentősen csökkent 
az ügyintézés ideje a 2010 előtti időszakhoz képest és felül-
vizsgáltunk, módosítottunk több ezer olyan jogszabályt, ami 
feleslegesen terhelte a közigazgatás rendszerét és a magyar 
emberek mindennapjait – tette hozzá Tuzson Bence, aki hang-
súlyozta azt is, hogy a Deregulációs Kerekasztal segíti a magyar 
családokat. „Javaslatot teszünk például arra, hogy a GYED-re 
jogosult szülőknek a továbbiakban ne kelljen külön kérvényt 
benyújtaniuk ahhoz, hogy a GYES-t megkapják. Itt egy auto-
matizmus fog életbe lépni, s így nemcsak a családok válláról 
kerül le egy ügyintézési kör, de a hivatalnak éves szinten leg-
alább száznegyvenezerrel kevesebb kérvényt kell majd befo-
gadnia és feldolgoznia” – részletezte lapunknak Tuzson Bence.

A másik fontos előrelépés az lesz, hogy javaslatot tesznek 
arra, hogy a tizenhat éven aluliaknak ne kelljen a különböző el-
látási igények mellé iskolalátogatási igazolást is csatolniuk, hi-
szen a tankötelezettség eleve tizenhat éves korig tart, márpedig 
ez minden érintett fóti lakosnak is nagyon kedvező előrelépést 
jelenthet majd – tette hozzá a képviselő.

A választókerületben folyamatban lévő fejlesztésekről szól-
va Tuzson Bence örömmel jelentette be, hogy a helyi vállalko-

zások piacra jutását segítő termelői piac fejlesztése valósulhat 
meg Fóton abból a kétszázharmincmillió millió forintos tá-
mogatásból, amit most nyert el a város önkormányzata. Mint 
mondta, ez egy újabb fontos lépés azok után, hogy a magyar 
kormány bejelentette, hogy négy és fél milliárd forinttal tá-
mogatja a hazai kis hentesüzleteket, ami természetesen a fó-
tiaknak is jelentős könnyebbséget biztosít majd abban is, hogy 
térségünk továbbra is megőrizhesse azt az országos szinten is 
kiemelt helyét és szerepét, amivel az elmúlt időszakban már el-
érte, hogy hazánk legdinamikusabban fejlődő régiójává váljon. 
Ezen az úton kell továbbhaladnunk, és a megkezdett munkát 
következetesen folytatnunk – szögezte le a lapunknak adott 
nyilatkozatában Tuzson Bence, városunk és térségünk or-
szággyűlési képviselője.

Mi a jelenlegi helyzetben is kiállunk a családok támogatása 
mellett, ezért januártól megemelt maximális összeggel vehetik 
igénybe a kisgyermekesek a GYED extrát – hívta fel a figyelmet 
a képviselő, aki szerint a tavaly elért eredményeinket a körze-
tünkben élők összetartó közösségének köszönhetjük, és ezt az 
értéket az idén is meg kell őriznünk. Mint mondta, amellett, 
hogy januártól tizenöt százalékkal emelkedtek a nyugdíjak, a 
gyermekgondozási díj maximális összege is megnövekedett: az 
idén már a minimálbér-emeléssel bruttó 324800 forintot tesz 
ki, ami 2010-hez képest már több mint háromszoros emelke-
dést jelent – tette hozzá a képviselő.

Lakossági fórum volt a fóti kerékpáros koncepcióról

Az eseményt az Önkormányzat Kerékpáros Munkacsoport-
jának a vezetője, Bérciné Berke Szilvia önkormányzati képvi-
selő nyitotta meg, de jelen volt – és a meglátásait is elmond-
ta – dr. Vass György polgármester és számos önkormányzati 
képviselő is. Az Értékterv Kft. részéről Barna Zsolt és Berecz-
ky Ákos voltak jelen, akik végig vezettek minket a diákon, ele-
mezték a jelenlegi helyzetet, és bemutatták az elérendő célt. 
Fontos tudni, hogy az Értékterv Kft. feladata egy olyan köz-
lekedési koncepció bemutatása volt, amelyben az autósok, a 
kerékpárosok és a gyalogosok is megtalálják a helyüket. 

Fóton az elmúlt 20 évben több mint 750 személyi sérülés-
sel járó baleset történt. Ebből 19 sajnos halálos kimenetelű. 
Vagyis kis túlzással mondhatjuk azt, hogy minden évben el-
veszítettünk egy embert közlekedési balesetben…

A szakembereknek innen indulva kellett válaszokat adni-
uk arra, hogyan tudjuk a célt elérni. Az elképzeléseik sok 
változást hoznának Fót közlekedésében. És itt nem a megé-
pítendő kerékpárutakról van csak szó, amelyekkel kapcso-
latban dr. Vass György elmondta, hogy minden erejével azon 
lesz, hogy ezek megépülhessenek. Illetve a város a lehetősé-
geihez képest igyekszik felszámolni a közlekedésileg veszé-
lyes gócpontokat is. 

A koncepció részeként a szakemberek a Szent Imre utca – 
Rév utca „tengelyt” az autók teljes kizárása nélkül kerékpá-
rosítanák, és a lakóövezeteket különböző – 20-30 km/h-s 
– sebességzónássá alakítanák. Arra, hogy ezek működnek, 
számos külföldi és hazai példát is bemutattak. A fórum 
szinte minden diájához volt kérdés vagy lakossági felszóla-
lás. A lakosok és a szakértők számos esetben nem értettek 
egyet. Nagyon pozitív volt, ahogy a két szakértő a lakossági 
felvetésekre reagált vagy szakmailag megalapozott választ 
adott. Összességében elmondható, hogy a tartalmas, szak-
mailag megalapozott koncepcióról egy nagyon jó Lakossági 
fórumon vagyunk túl. Érdemes ezt így folytatni tovább. 
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Az Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézmény 
(ESZEI) Fóton több területen is segíti a hozzájuk for-
duló családokat. Tevékenyen részt vesznek a családok, 
a gyerekek és az idősek ellátásában is. Munkájuk sok 
esetben egybeesik a Gondoskodó Fót programmal. A 
2023-as év terveiről Orosz Anikó intézményvezető és 
Váradi Krisztina a család és gyermekjóléti szolgálat ve-
zetője tájékoztatta a lapunkat.

Orosz Anikó fél éve vezeti az intézményt, de ahogy mondta, 
szeretné, hogy egyes területek nagyobb hangsúlyt kapjanak eb-
ben az évben. Az, hogy a megszokott keretek között működjön 
az ESZEI a város jóvoltából 2023-ban is biztosított. A tovább-
lépést, amihez a család és gyermekjóléti szolgálat vezetőjeként 
Váradi Krisztina is csatlakozott, viszont szeretnék gyorsítani. 

Kulturális programok és közösségépítés
Olyan kulturális programok kellenek, mint a Mikulás, a ka-
rácsonyi ünnepségek, az Angyalka program, amelyeket a la-
kosság minél szélesebb köréhez szeretnének eljuttatni. Az 
ESZEI ellátási területe a családok, a gyerekek és az idősek, 
ezért fontosak az olyan programok, amelyekben részt tudnak 
venni. Orosz Anikó úgy gondolja, hogy ezek által élmények-
hez juthatnak, csatlakozhatnak a közösséghez, és elérhetőbbé 
válik az intézmény minden érintett számára. A programokat 
a hagyományokra és az évszakokra építik majd, hogy minél 
több embert tudjanak megszólítani. Emellett a Területi Gon-
dozási Központ keretében működő Nappali ellátáson belül 
nagyobb hangsúlyt szeretnének fektetni az idősek lelki és 
mentális támogatására. Színesebb kulturális programok, ki-
állítások látogatása, több kirándulás, melyben tavaly is sok 
segítséget kapott az intézmény Fót Sportegyesületétől, a 
programok látogatására való eljutásban. Igaz, egyelőre még-
csak terv, de szeretnének olyan lehetőségekkel is hozzájárulni 
az idősek mindennapjaihoz, mint például fodrász, pedikűrös, 
hogy az idősek nappali ellátása keretén belül működő klubta-
gok ezeket a szolgáltatásokat a megszokott környezetükben 
megkaphassák. A gyerekeknél pedig a prevenció a legfonto-
sabb. Az intézményvezető elmondta, a prevencióba sok min-
den belefér, például a mintamutatás, a szocializáció, illetve a 
nyitás és nyitottság. Ez segítheti, hogy az érintett gyerekek 
lássák, tapasztalják hogyan kell közösen játszani, vagy hogyan 
lehet hasznosan eltölteni a szabadidőt. De akár a korrepetálás 
is – amely most is működik - ide tartozik. A tervek között 
szerepel ennek a lehetőségnek a bővítése is, mert nagyon po-
zitív tapasztalatok és visszajelzések vannak. A lényeg azonban, 
ahogy Orosz Anikó fogalmazott, nyitni Fót felé, hogy minél 
többek számára elérhető legyen az intézmény. Ebbe beletar-
tozhat, hogy az iskolákban is tartsanak prevenciós foglalko-
zásokat, amelyek a közösségépítés, a konfliktuskezelés, az 

anti-bullyng (közösségi bántalmazás) témakörökre épülne a 
gyerekek számára. Céljuk az, hogy az intézmény által nyúj-
tott szolgáltatások lehetősége ismert és elérhető legyen min-
den érintett számára. Mivel az ESZEI minden szolgáltatása és 
programja ingyenes, a tervezett új programok és lehetőségek 
ingyenességét, különböző pályázati és támogatási lehetősé-
gekből szeretnék biztosítani. Ebben az elmúlt időszakban is 
sok segítséget kaptak fóti vállalkozók önzetlen, pro bono fel-
ajánlásaiból, amelyet ezután is nagyon szívesen fogadnak és 
ezúton is köszönik a segítséget. 

Rendezvényeken a családokért
A nyitáshoz kapcsolódó újdonság például az is, hogy szeret-
nének – főleg a család és gyermekjóléti szolgálat – a város 
rendezvényein megjelenni. - Ez például az előbb már említett 
prevenció miatt is fontos – tette hozzá Váradi Krisztina. Mint 
mondta, azért érdemes a rendezvényeken ott lenniük, mert a 
prevenció kapcsán nem csak a hátrányos helyzetű gyerekekre 
kell figyelniük. A mai világban minden gyerek nagyon meg-
terhelt lelkileg, és szüksége lehet a segítségre, amit az ESZEI 
szakemberei megadhatnak számára. Minden, ami a szülőket 
éri, a kutatások által igazoltan, lecsapódik a gyereknél. A kicsik 
és a kicsit nagyobbak pedig ezt a terhet beviszik az óvodába 
és az iskolába. - Nekünk, gyerekvédelmi szakembereknek 
ennek a feloldásában kell támogatnunk a szülőket – fejtet-
te ki Váradi Krisztina. A családot ilyen módon is egységként 
kell kezelni, és a szülőknek a tanácsadáson át a pszichológiai 
segítségnyújtásig mindenféle szolgáltatással a rendelkezésére 
kell állni. Ennek érdekében nyitni szeretnének az intézmé-
nyek felé, akár szerződéses kereteken belül is. Fel szeretnének 
keresni ezzel kapcsolatban több olyan alapítványt, nonprofit 
szervezetet, akiknek a bölcsődés kortól a kisiskolás korig sok 
olyan szolgáltatásuk van, amit a fóti gyermekek érdekében 
igénybe tudna venni az ESZEI. Ez pedig azért lenne fontos, 
mert ez által egy szélesebb palettával rendelkező szolgálta-
tást tudnának biztosítani az intézményhez fordulóknak. Erre 
a forrást pályázati úton, és az önkormányzat által nyújtott tá-
mogatásból szeretnék biztosítani. 

Továbblépni a lakosság szolgálatában 

Az ESZEI fontos szereplője a város szociális ellátásának
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KÉMÉNYSEPRÉSI KISOKOS
Pest megye teljes területén, minden településén a lakossá-
gi tulajdonú ingatlanok és a társasházak égéstermék-el-
vezetőinek rendszeres felülvizsgálatát a katasztrófavéde-
lem kéményseprőipari szervezetének szakemberei végzik 
el. Tekintettel az elmúlt időszakban a kéményseprés te-
rületén végbement változásokra, még sokan nem isme-
rik pontosan a szabályokat, ezért egy rendszerező közle-
ménnyel segítjük az eligazodást.

A kéményseprők szempontjából az ügyfeleket két nagy 
csoportba lehet sorolni: a családi házban és a társasház-
ban élőkre. Mindkét csoport tovább osztható két másikra: 
ahol nincs bejegyezve gazdálkodó szervezet és ahol van. 
Vegyük sorra, mi a dolga az embernek, attól függően, 
hogy melyik kategóriába tartozik:

•  Aki családi házban él és oda nincs bejegyezve gazdál-
kodó szervezet, annak a kéményseprés önkéntes és in-
gyenes. A kéményseprő akkor jön, amikorra a kémény-
tulajdonos időpontot foglal. Az időpont egyeztetését a 
következő linken:
Családi házak › Kéményseprőipari tevékenység (ka-
tasztrofavedelem.hu) vagy a 1818-as telefonszámon, a 
9-es, 1-es menüpontokban lehet kezdeményezni.

•  Abban az esetben, ha a családi házba gazdálkodó szer-
vezetet jegyeztek be, akkor a kéményseprés megrende-
lése már nem opció, hanem kötelesség. Az alábbi linken 
a település irányítószámának megadásával elérhetővé 
válik azon kéményseprőcégek listája, amelyek egyikétől 
meg kell rendelni a munkát:
Gazdálkodó szervezetek › Kéményseprőipari tevé-
kenység (katasztrofavedelem.hu)

•  Aki társasházban él és oda nincs cég bejegyezve, ah-
hoz kérés nélkül érkezik a kéményseprő és két idő-
pontot ajánl, amelyben ingyen elvégzi az ellenőrzést. 
A társasházak éves sormunkaterveit itt találja megyék 
szerinti bontásban:
Kéményseprőipari tevékenység (katasztrofavedelem.hu)

•  Aki pedig társasházban él, de a lakásába gazdálkodó 
szervezet van bejegyezve, ahhoz kijön a kéményseprő 
megrendelés nélkül, de pénzért dolgozik. Ha a lakásnak 
saját kéménye van, akkor a teljes munkadíjat, ha a tár-
sasház gyűjtőkéményére csatlakoztatták, akkor a mun-
ka rá eső részét kell kifizetnie, például egy tízlakásos 
házban a teljes munkadíj tizedét.

A kéményseprőipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. 
törvényben, valamint a kéményseprőipari tevékenység 

ellátásának szakmai szabályairól szóló 21/2016. (VI.9.) BM 
rendeletben meghatározott közfeladat elvégzése érdeké-
ben a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 
Gazdasági Ellátó Központ, mint kéményseprőipari szerv 
elkészítette a 2022. évi kéményseprőipari sormunka – a 
társasházakat érintő – ütemterveit. Egyúttal tájékoztat-
juk Önöket, hogy Fóton a sormunkaterv alapján a tár-
sasházakban a közfeladat ellátására a 2023. március 1. 
– április 30. közötti időszakban kerül sor.

A tűzmegelőzés és a szén-monoxid-mérgezéssel járó 
balesetek megelőzése területén bizonyított a kémény-
seprők rendszeres ellenőrző munkájának fontossága. 
Ha nincs semmilyen probléma, egy égéstermék-elveze-
tő teljes nyomvonalának szemrevételezése és műszeres 
ellenőrzése harminc percet vesz igénybe. Ha a kéményt 
tisztítani kell, valamivel hosszabb időbe telik, de a biz-
tonság megéri a ráfordított időt. A munka elvégzéséről 
és az eredményről minden esetben tanúsítvány készül, 
ennek egy példánya az ügyfelet illeti. Ha a tanúsítványon 
szerepel hibakód, arról szóbeli tájékoztatást is kell kapni, 
a problémát minél hamarabb, de legkésőbb a következő 
ellenőrzésig szakemberrel kell kijavíttatni.

Fűtési technológiától függetlenül komoly veszélyt je-
lenthet a készülékek szabálytalan kivitelezése, illetve a 
karbantartás és a rendszeres műszaki felülvizsgálat el-
mulasztása. A rendszeresen karbantartott fűtőeszköz 
nemcsak biztonságos, hanem gazdaságosabban is mű-
ködtethető.

Érdemes a munkát időben beütemezni, hiszen tudjuk, 
hogy mikor leszünk szabadságon, a fűtési szezonon kívü-
li időszakban pedig a kéményseprők kevésbé leterheltek, 
így otthonunk és szeretteink biztonságáról könnyebben 
tudunk gondoskodni.
(Forrás: BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági 

Ellátó Központ)
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Átadták a Phoneix Sport-
csarnok és a Phonix-MT 
Fót kosárcsapat ajándékait 
Átadták a fóti PHOEINX Sportcsarnokban összegyűjtött 
adományokat a gyerekeknek. A Fóti nagycsaládosok egye-
sülete részéről Emese és Melinda, a Szent Ágota Gyermek-
védelmi Szolgálat részéről Jyothi nővér és Anna nővér vették 
át az ajándékokat. A Károlyi István Gyermekközpont lakói 
számára az ajándékok átadása hamarosan megtörténik. 
Az átadást a PHOENIX-MT FÓT képviseletében Surmann 
Gábor csapat menedzsere, a Sportcsarnok részéről pedig  
Márkusné Gonda Zsuzsanna koordinálta.

Birtokba vették a sport-
csarnokot a Fóti Boglárka 
Óvoda és Bölcsőde ovisai
A Méhecske és a Béka csoport apróságai boldogan lab-
dáztak és futkároztak a hatalmas térben. A labdás játé-
kokat Mariann óvónéni vezette, aki korábban NB1-es ko-
sárlabdázó volt. 

Csarnokbemutatóval egybekötött erőgép fesztivált 
szervezett fóti telephelyén az Agrolánc Kft.
Január végén városunkban szokatlan nyüzsgésre lettünk figyelme-
sek a Csipányok utcában. Amint azt Králl Ágnes és Szemerei Károly a 
cég tulajdonosai elmondták, statikus kiállítás helyett szerettek volna 
olyan lehetőséget biztosítani partnereik számára, amelyen kipróbál-
hatják az általuk megvásárolni kívánt gépeket. Elképzelésük sikeres 
volt, mert a cég partnerei a kiállítás 5 napja alatt folyamatosan ér-
keztek, hogy kihasználják az Agrolánc Kft. által kínált különleges le-
hetőséget a közel 400 millió forint értékben épült új csarnokban.  A 
jelenleg 42 főt foglalkoztató cég 33 éve van a piacon, 2006. óta vannak 
Fóton, a tavalyi évben árbevételük elérte a 3,5 milliárd forintot. 

Környezettudatos ajándékot a csomagolásmentes boltból! 
Környezettudatos ajándékot keresel a kedvesednek?
Nálunk az alábbiak közül tudsz válogatni:
- natúr kozmetikumok (férfiaknak, nőknek egyaránt!),
- nasik minden mennyiségben,
-  csodás textilek, amikkel az egyszer használatos eszközöket tu-

dod kiváltani,
és még sok minden más, amivel a szerelem dobozában megtöltheted!
Címünk: Fót, Dózsa György út 50.
Nyitvatartás: hétfő: 14-18, kedd-péntek: 8-18, szombat: 8-12
Sok szeretettel várunk Mindenkit!

Szemerei Károly és felesége Králl Ágnes az Agrolánc Kft. tulajdonosai

Köszönetnyilvánítás
Szeretnénk megköszönni mindazoknak, akik férjem, Kurucz Sándor temetésén fájdalmunkban osztoztak és a kegyelet 
virágait elhelyezték. Köszönet Sebestyén Győző református lelkész Úrnak a méltó temetési szertartásért.

Kurucz Sándorné

Fóti Hírnökhírek
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Ernyes Anna EB ezüstérmes 

Bor Péter ezüstérmes lett  
az első Ice Boarding Világbajnokságon

A járványügyi korlátozások miatt 2 év halogatás után 2022 november 12–13.-
án Skopjéban, Macedóniában került megrendezésre a F.E.W. (Federations of 
European Wado-Kai)  47. Wado Európa-bajnoksága. A rendezvényen 17 ország 
433 versenyzője 607 nevezést adott le. A magyar válogatott 40 versenyzővel je-
lentkezett az eseményre, közöttük volt Ernyes Anna, a Garay János Általános 
Iskola tanulója, aki egyben a FÓT S.E. karate versenyzője is. Anna a tavaszi ver-
senysorozat után már másodszorra került azok közé a sportolók közé, akik 
bekerülhettek az őszi EB keretbe. Legutóbb 2019-ben kapott helyet a váloga-
tottban. A júliusi rosta után augusztusban kezdte meg a felkészülést. A két és 
fél hónapos fáradtsággal és verejtékkel teli munka azonban meghozta az ered-
ményt. 
A 2 napos rendezvény végére Magyarország 8 arany, 13 ezüst és 21 bronzéremmel az 5. helyen végzett. 
Ehhez az eredményhez Anna két ezüstéremmel járult hozzá:
Ernyes Anna 12-13 éves lány kata (formagyakorlat)   II. hely
  12-13 éves lány csapatkumite (küzdelem)   II. hely

Bor Péter huszonöt éve foglalkozik különböző „deszkás” 
sportokkal. Gördeszka, snowboard, snakeboard és most 
ez utóbbinak a jég változata. Nem csak ő, az egész család-
járól elmondható, hogy a sport az életük része. Felesége 
Bor-Szeifert Adrienn amatőr futóként rendszeresen részt 
vesz terep és ultra futóversenyeken, illetve kutyájukkal 
együtt évek óta indulnak Hard Dog Race versenyen is. Lá-
nya, Lilien tavaly megnyerte a fóti alsótagozatosok futóver-
senyét, Milán fia pedig 7 évesen bronzérmes lett a magyar 
gördeszka országos bajnokságán 12 év alatti kategóriában. 

Bor Péter rendhagyó módon nem gördeszkával kezdett, hanem 
egy sokkal kevésbé ismert, de annál veszélyesebb deszkával, a 
snakeboarddal. Ez a deszka a snowboardhoz hasonlóan rá van 
csatolva a lábra és a két vége külön mozog a deszka közepé-
től egy kígyó szerű mozgást eredményezve. Ezzel a különleges 
deszkával több országos bajnoki címet és nemzetközi sikere-

ket is elért, majd két éve, amikor meglátta, hogy kerekek helyett 
jégre is lehet menni, tudta, hogy ezt neki is ki kell próbálni. Úgy 
gondolta, hogy ennek a jeges változata, amikor a kerekek helyett 
„korcsolyapengék” vannak a tengelyen, még érdekesebbé teszi a 
haladást és a trükkök kivitelezését. Tavaly kezdte a jeges edzé-
seket és idén januárban már világbajnokságon állhatott a dobo-
gó második fokára. Sikerének értékét külön növeli, hogy nála 
gyorsabb csak a spanyol 14-szeres snakeboard világbajnok volt. 

Érdekesség még, hogy a snakeboardokon lévő négy penge 
különbözik a korcsolyák pengéitől. Ennél fogva speciális éle-
zést igényelnek, hogy a snakeboard fékezhetősége, irányítha-
tósága és gyorsasága is megmaradjon. Bor Péter egy magyar 
barátjával ezen a téren is a tökéletességre törekedett. A közös 
munkának, teszteléseknek köszönhetően sikerült egy olyan 
különleges élezési módot megalkotni, amelyről most már ki-
mondható, hogy éles – az ATSX szervezésében bonyolított –
versenyen is bizonyított. 
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Fóti bajnoki címek a technikai sportokban
Ma még talán kevesebben ismerik Cselőtei Patrik és 
Kádár Dominik nevét, de az eddigi eredményeik alap-
ján a jövőben ez biztosan változni fog. Cselőtei Patrik 
az egyre népszerűbb sport, a drift profi kategóriájá-
nak országos bajnoka, míg Kádár Dominik a motocross 
egyik szakágának az ifjúsági bajnoka.

Kettejük útja a bajnoki címig eltérő, mégis sok hasonlóságot 
mutat. A sikerhez a technikai sportokban is sok-sok munka, ki-
tartás és kitűzött célok kellenek. A két fóti fiatal pedig mindent 
megtesz a célja elérése érdekében.

Mi is az a drift?
Aki arra gondol, hogy a hátsókerék hajtású autók hajtott kere-
keiről a gumi leégetése, az nagyot téved! A drifting ma már elis-
mert, népszerű és igencsak látványos sportág. Ám az autósport 
ebben a szakágában nem a sebesség, és még csak nem is az idő 
a fontos, hanem a driftelés minősége, amit egy táncversenyhez 
hasonlóan a bírók pontoznak. A lényeg az, hogy a nagy telje-
sítményű autók hátsó, meghajtott kerekét egy túlkormányo-
zottsági állapotot fenntartva kell csúsztatni, amihez tökéletesen 
kivitelezett kormányzás és gázpedálkezelés szükséges. 

Cselőtei Patrikot minden szál 
Fóthoz köti. A Fóti Boglárka 
Óvoda és Bölcsődében volt óvo-
dás, alsó tagozatban a Fáy András 
Általános Iskolába, míg felsőbe 
a Garay János Általános Isko-

lába járt. Jelenleg a gödöllői Madách Imre Szakközépiskola és 
Szakgimnázium tanulója.

Patrik 9 évesen egy FRT versenyen ült először versenyzőként 
autóba, természetesen akkor még a szülei voltak a navigátorai. 
A driftbe viszont 11 évesen szeretett bele, figyelve drift edzőként 
dolgozó szüleinek a munkáját. Onnantól viszont nem volt meg-
állás, és 15 évesen már Pro Drift bajnoknak mondhatta magát. 
Aztán 2021-ben az Országos Drift Bajnokság Drifting Pro2 ka-
tegóriájában nyert bajnoki címet, a tavalyi évben pedig az Or-

szágos Drift Bajnokság Profi kategóriájában lett elsőhelyezett, 
és ezzel magyar bajnok.

Az idei évben a legfiatalabb Pro pilótaként az öt fordulós 
nemzetközi Drift Masteren történő részvétel és a magyar baj-
noki cím megvédése a legfontosabb célok számára.

Bajnoki cím után kategória váltás
Kádár Dominik szintén fóti kötődésű, városunkban a Fáy And-
rás Általános Iskolába járt, jelenleg a Bánki Donát Technikum 
tanulója. A motocrosst a szülői példát látva, 10 éves korában 
kezdte. Családi kapcsolat révén került jelenlegi edzőjéhez, Lécz 
Gergőhöz és a Lécz Motorsport Egyesülethez. Azóta hét év telt 
el, aminek tavaly érett be igazán a gyümölcse, mert enduro cro-
ssban az ifjúságiak között magyar bajnok lett. Igaz, ez a győze-
lem már érett, hiszen az előző két évben mindkétszer a dobogó 
második fokára állhatott. A 2022-es év azért is volt különleges 
számára, mert az enduro crossban elért bajnoki cím mellé, a 
motocross ágazatban is begyűjtötte az ezüstérmet. 

Technikai sport lévén nemcsak korosztályonként, de a motor 
mérete szerint is megoszlanak a kategóriák. Dominik kisebb 
korában egy 85 köbcentiméteres motorral kezdett, aztán évekig 
a 125-ös kategóriában indult, az idei év pedig a bajnoki cím után 
nagy ugrást hozott számára, hiszen kategóriában is ugrott egyet 
fölfelé, és 2023-ban már új KTM motorjával a 250 köbcentimé-
teresek között versenyez majd. 

Kádár Dominik fiatal kora ellenére komoly eredményeket ért 
el. Az idei évben is szeretné enduro crossban a magyar bajnok-
ságot megnyerni, és 2023-ban rajthoz áll már felnőtt versenye-
ken is. Nagy álma, hogy egyre rangosabb nemzetközi versenye-
ken indolhasson, és ott helytálljon.
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Holisztikus szemlélettel tekinteni a ma 
gyermekére
A Kunigunda Központ tulajdonosa, Szilágyi Kinga kü-
lönleges látásmóddal közelít a különböző problé-
mával – magatartási és viselkedési zavarok, tanulási 
problémák (DYS), étkezési zavar, autisztikus tünetek, 
SNI, ADHD, hiperaktivitás, megkésett beszédfejlődés, 
szobatisztasági problémák – küzdő gyerekek felé. A 
szokásoktól eltérően nem csak egy-egy részterület-
re koncentrál, hanem a test-lélek-szellem holisztikus 
szemléletével végzi a prevenciós felmérést és a foglal-
kozásokat is. A Központban elérhető fejlesztési lehető-
ségekről, a problémákról és a kiváltó okokról Szilágyi 
Kinga TLSZ Prevenció specialista, gyermek és ifjúsági 
preventorral beszélgettünk.

Miért van szükség olyan fejlesztő központokra, mint a 
Kunigunda Központ?
A mai gyerekek teljesen mások, mint a mi generációnk, vagy 
akár a mostani Y generáció volt. Már egészen kicsi korban 
jól kezelik például a mobiltelefont, vagy a számítógépet. Ami 
nem feltétlenül baj, de az biztos, hogy ez által másként fej-
lődik az agyuk. Ezt már kutatások is alátámasztják. Nagyon 
sokan gondolják azt, hogy ez az újabb evolúciós lépcsőfoka 
az emberiségnek. Azonban ez a gyerekek – és a szülők – 
számára is sok problémát okoz. 

Ez indokolja a Központ létrehozását?
Az látható, hogy a társadalomban sokasodnak a problé-
mák. A gyerekeknél a baj pedig még nagyobb. Felgyorsult 
világban élünk, rengeteg inger ér nap mint nap bennünket. 
Sok a napi stressz, teljesítményorientált világban élünk. A 
gyermekek pszichés terheltsége rendkívül nagy. Öt gyer-
mekes édesanyaként azt tapasztaltam, hogy a ma már ka-
masz gyerekeim osztályaiban korábban elvétve megjelent 
egy-két problémás, ún. „papíros” gyermek . Most azt látom, 
hogy megfordult a trend, és nem túlzok, ha azt mondom, 
hogy szinte fele-fele arányban vannak a problémamentes 
és az olyan gyerekek, akik valamiféle segítségre szorulnak. 
Drasztikusan megnőtt az önsértő magatartás és öngyilkos-
ságok száma a serdülők körében. Amikor ezen gondolkod-
tam föltettem magamban a kérdést, hogy miért lehet ez? És 
itt részben visszajutunk az első kérdéshez. Mert azt láttam, 
hogy ezek a gyerekek másként szocializálódtak a digitá-
lis világnak köszönhetően, amitől kétdimenzióssá váltak. 
Ugyanakkor háttérbe szorulnak a valódi testközeli emberi 
kapcsolatok, az érzelmek közös megélése és kifejezése. A 
covid két éves időszaka tovább rontott a mentális és érzel-
mi állapotokon. Visszakanyarodva én azt vallom, hogy a di-

gitális eszközöket nem tiltani kellene, hanem beépíteni az 
oktatásba, növelve a ma gyermekének tanulás iránti moti-
vációját. Hogy a modern problémákból egy gyakori példát 
is mondjak, nagyon sokan fordulnak hozzám szenzorosság 
vagy hiperérzékenység miatt.

Mit jelent a szenzorosság, és hogyan lehet rajta segíteni?
A szenzorosság egy ingerfeldolgozási zavar (SPD), amikor 
egy gyerek túlérzékenyen reagál az őt ért ingerekre. Zavarja 
ha koszos a keze, a ruha címkéje, bizonyos ételek íze vagy 
állaga, zavarják a hangos zajok, gyakran lábujjhegyezik 
vagy W alakban ül. A tünetek listája végtelen hosszú. Ezért 
a prevenciós szűrés során megnézem, hogy szenzorosság-
ról, idegrendszeri éretlenségről, pszichés vagy egyéb ere-
detű popblémáról lehet szó. Az idegrendszeri éretlenség, 
csecsemőkori le nem épült reflexek következménye lehet. 
A kiváltható csecsemőkori reflexek okozhatnak olyan tü-
neteket, amiből a szülő, a pedagógus csak annyit érzékel, 
hogy a gyerek nem bír például nyugton végigülni egy 45 
percet az iskolapadban. Ha kizárjuk a szervi okot, akkor 
szenzorosság, hiperérzékenység, idegrendszeri éretlenség 
következtében kaphat valaki ADHD, autista, vagy hipera-
tív diagnózist – holott ezt el lehet kerülni. A prevenciós 
szűrés keretében ezeket mérem fel különböző vizsgálatok 
során. Amikor egy-egy gyerek hozzám kerül, holisztikus 
szemlélettel – test, lélek, szellem - nézem meg, hogy mit 
lehet tenni. Nem csak egy részterületet szűrök, hanem a 
gyermekre egészként tekintek. Ami azért fontos, mert a 
szülőnek nem kell külön pszichológushoz, mozgásterape-
utához és fejlesztő pedagógushoz vinnie a gyermekét to-
vábbi felmérésekre. 

Szilágyi Kinga a Kunigunda Központ tulajdonosa
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Hogyan működik a szűrés?
Amikor hozzám elhoznak egy gyereket, akkor fontosnak 
tartom, hogy elegendő időt adjak és szeretetteljes, barátsá-
gos légkört teremtsek számára, hogy megnyíljon. De nem 
biztos, hogy egy gyerek a Központban ugyanúgy teljesít, 
mint otthon a saját környezetében. Ezért bevezettem azt, 
hogy a visszahúzódóbb gyerekeknél a prevenciós szűrést 
elvégzem a gyermek otthonában, ahol biztonságban érzi 
magát, és így a természetes viselkedését és valós képességeit 
láthatom. Ég és föld a különbség ahogy egy félénk gyerek a 
saját szobájában vagy egy idegen helyen teljesít.

Kidolgozott egy saját programot is TLSZ néven. Ez mit 
takar?
A TLSZ program, amelyet kidolgoztam gyorsan és hatéko-
nyan segít a gyerekeknek. Tartalmaz önismereti modelleket, 
pszichoterápiás eszközöket, viselkedésterápiát, és mozgás-
terápiás elemeket. A lényeg a megoldásra törekvés és a haté-
konyság. Ha valaki ma el szeretné vinni a gyerekét egy szű-
résre, a leterheltség miatt azt tapasztalja, hogy több hónapos 
várakozási idő van már az első szűrésre is. A TLSZ program 
– amelynek nagy előnye az időbeni és anyagi tervezhető-
ség – egy 4 hónapos intenzív foglalkozás-sorozat, amellyel 
hatékony változást érünk el. És ami szintén nem mellékes, 
hogy a program során végig én dolgozom a gyerekkel. Nem 
kell minden egyes részterületen egy újabb terapeutához al-
kalmazkodnia. Az a tapasztalat, hogy a legtöbb szakember a 
saját programját ajánlja, mert szerinte az a legjobb. Nekem 
az a fontos, hogy a gyereknek tudjak segíteni, ezért, ha úgy 
ítélem meg, hogy az én TLSZ programom hatékony lehet, 
akkor azt ajánlom, de ha nem, akkor a prevenciós szűrést 
követően írásbeli javaslatot teszek a gyermek problémáját 
leghatékonyabban megszüntető terápiás lehetőségekre vo-
natkozóan. Fóti lakosoknak 10% kedvezményt biztosítok a 
TLSZ program árából. A honlapomon már elérhetők a 2023-
as évi nyári napközis táborra vonatkozó információk is.
Bővebb információ: www.kunigundakozpont.hu,
telefon: 06-30 433-7635, Fót, Temesvári u. 19.

Téli pihenőjük után szombatonként 
ismét várják a régi és az új vásárlóikat 

a Fóti piacon árusaink!

Fóti Hírnök
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Diákfórum a Szent Ágostonban

Csácsogó madárka énekverseny

Január 25-én szerdán megrendezésre került a diákfórum 
a Szent Ágoston Keresztény Általános Iskola és Gimnázi-
umban, ahol osztályonként 2 diák jelent meg. 

A közel 2 órás gyűlésen az iskola épületétől a tanórá-
kig mindenről szó esett. Mindenki elmondta a kérdéseit, 
kéréseit a vezetőség vagy a szakos tanár felé és mindenki 
mindenre kapott választ. Vannak dolgok, amibe érdemes 
belekezdeni, viszont az új épület tervezése miatt sajnos 
nincs értelme például új foci pályát építeni, ugyanakkor a 
ping-pong asztal és a különböző játékok beszerzése elin-
dult. Sikerült azt is megbeszélni, hogy a 7.30-as gyüleke-
zést lecsökkentsük 7.25-re. A büfében igény szerint válto-
zik majd a választék, ez is a diákok érdeke miatt, és még 
sorolhatnám mennyi mindenről szó esett. A következő 
nap körbementem az iskolában, hogy kinek mi a vélemé-
nye, de a többség meg van elégedve a döntésekkel kap-
csolatban az iskolában. ,,Az elképzelés nekem tetszett, és 

szerintem erre szükség is volt 
már, hogy a diákok őszintén 
elmondják a dolgokat, és ezt 
meg is hallgassák. Szomorú va-
gyok, hogy már csak a nálam fia-
talabb korosztály fogja látni a válto-
zásokat.”– fogalmazta meg egy 11.osztályos tanuló.

A felső tagozaton is érkeztek visszajelzések. „Szerin-
tünk nagyon jó kezdeményezés. Bízunk benne, hogy bi-
zonyos kérdésekben elindulnak a változások. Magát az 
eseményt nagyon jó lehetőségnek tatjuk.” Nyilatkozta a 
6.a osztály.

Összességében egy remek elindulás volt a fejlődés felé, 
hasznos információk hangzottak el.

Menyhárt Kristóf 
Diákelnök

2023 januárjában alsósaink közül 16 gyermek képviselte iskolánkat a városi Csácsogó madárka énekversenyen. A jó hangu-
latú, rangos verseny elnöke Kiss Kata énekesnő volt. Versenyzőink jól felkészülten vágtak bele a versenybe. Népi ruháikban, 
méltóképpen adták elő választott népdalaikat. Hat megnyerhető helyezésből 4 díjat zsebeltünk be.
Győzteseink:
1-2 osztály kategóriájában:
• 1. hely Nemes Csenge 2.b
• 2. hely Kádár Alexandra 2.b

3-4. osztály kategóriájában:
• 2. hely Domokos Emese Fanni 4.a
• 3. hely Papp Nelli 4.a

A felkészítő tanítók Márta Istvánné és Kiss Hajnalka nagyon büszkék lehettek kis tanítványaikra. Az éneklést nem hagy-
juk abba, jövőre újra indulni fogunk!  Kiss Hajnalka
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Van egy kis utca Fót és Kisalag határán, amely a Hargita 
utcából nyílik, rövid, a vége már zsákutca, még nincs szi-
lárd burkolata, de tavasztól már lesz. Korábban Ötvös név-
re hallgatott, nem a méltán megbecsült fémműves szakma 
okán, hanem a történelem játékából egy szerencsétlen kis-
katona után, akit 1956-ban eltalált egy kósza puskagolyó és 
ezáltal, ha akarta, ha nem a munkásmozgalom hősi halottja 
lett, és utcát neveztek el róla.

Ma ez az utca Agárdy Gábor nevét viseli, ezzel talán a név-
adások kiszámíthatatlan történetében egy a történelem vi-
harait jobban álló gondolat lengi be a jobb sorsra érdemes 
közterületet.

Agárdy Gábor színművész 1922-ben született Szegeden, a 
Nemzet színésze, Kossuth díjas, kétszeres Jászai Mari díjas, 
Érdemes és Kiváló művész volt, akinek 2006-ban bekövet-
kezett halála után született meg a gondolat, hogy névadó-
ja legyen az utcának, hisz hosszú évtizedekig számtalan és 
szoros szállal kötődött Fóthoz.

Agárdy Gábor 1973-ban vásárolta meg fóti telkét, ami va-
lódi menedékké, műteremmé, alkotó bázisává vált az évek 
alatt. Nem elefántcsonttoronnyá, mert a művész nem elvo-
nulni járt ide, hanem szervesen bekapcsolódott a település 
kulturális életébe. A városi rendezvények műsorvezetésén, a 
helyi amatőr színjátszó körben való rendezésen túl számta-
lan szállal kötődött a városhoz.

Fót városa díszpolgári címet adományozott neki, majd 
örökös hegygazdának választotta, ezzel mutatva meg, büsz-
ke arra a kapocsra mellyel a városhoz kötődik. A színházi 
szerepek mellett igen tehetséges portré és ikonfestő volt, 
jónéhány ikonnak szolgáltatták a fóti pincék hordódongái, 
öreg házak kerítései az alapanyagot. Ezekből az ikonokból 
2023 márciusában a Vörösmarty Művelődési Ház kiállítást 
is tervez.

2022 augusztusában néhány lelkes helyi lakos, Ponyiczky 
László vezetésével gyűjtést kezdeményezett, hogy emlék-

táblát állítsanak az utcában. A cél az volt, hogy közadako-
zásból, személyenként 1000 forintokból összejöjjön a szük-
séges összeg januárig, a művész halálának évfordulójáig. A 
gyűjtés sikeres volt, sőt jónéhányan önszántukból sokkal 
magasabb összeggel járultak a nemes célhoz. A Fóti Város-
szépítő Egyesület, és a Fóti Értéktár Bizottság is beszállt a 
közadakozásba, de az önkormányzat képviselői is adakoztak 
magánszemélyként.

2023 január 21-én szépszámú érdeklődő előtt avatták a 
fel a táblát, ami az Agárdy Gábor és a Hargita utca sarkán 
található, és a reményeink szerint egy újabb látnivalóként 
gazdagítja Fót érdekes emlékhelyeit. Az avatást jó hangulatú 
beszélgetés követte, ahol érdekes, humoros történetekkel, 
fóti és nem fóti emlékek felelevenítésével idézték meg a je-
lenlévők a nagy művész emlékét.

A táblaavatáson Gálvölgyi János színművész azt mondta, 
egy színész addig él, ameddig emlékeznek rá. Ez a tábla re-
méljük sokáig fogja Agárdy Gábor emlékét őrizni, és talán 
példát is mutat másoknak, ha a gondolatot tett követi, nincs 
lehetetlen. 

Ponyiczky László

Felavatták Agárdy Gábor emléktábláját
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Lakodalmi
 szokások Fóton

 
2023.02.17. (péntek) 18 óra

Balogh Dávid 
művészettörténész-muzeológus

előadása a könyvtárban: 
 Fót-Kisalag, Béke utca 35.

 

Társ-a-dalom
 Petrezselyem Károly fafaragó

 és barátai kiállítása.
Megtekinthető 2023 februárjában

a fóti könyvtárban, Kisalagon (Béke utca 35.)

Mindenkit szeretettel várunk a könyvtár
nyitvatartási idejében! 

Megnyitó: 2023.02.03. (péntek) 18 óra

A kiállítást megnyitja Keresztes Ferenc alkotó

Orgonás Szabó Marika Pásztorné Bári Emese

Ivánka Ari

Petrezselyem Károly

KEDVES OLVASÓINK!

Felhívjuk figyelmüket, hogy könyv-

tárunkba 2023. február 15-től is-

mét bevezetjük a késedelmi díjat. 

Kérjük, hozzák vissza az önöknél 

lévő könyvtári dokumentumokat 

vagy hosszabbítsák meg azok köl-

csönzési idejét! Bővebb informáci-

óért látogassanak el honlapunkra 

vagy hívjanak minket telefonon. 

Együttműködésüket előre is kö-

szönjük! 

A könyvtárosok

Fóton volt a XI. Regionális Csellótalálkozó 
Január utolsó szombatján a Fóti Zeneiskola volt a házi-
gazdája a Vörösmarty Művelődési Házban a XI. Regionális 
Csellótalálkozónak. A rendezvényen négy zeneiskolát lát-
tunk vendégül Csömörről, Gödöllőről, Kistarcsáról és Pé-
celről. Ötvenkét csellista gyermek és tanáraik vettek részt az 
eseményen. A közönséget pedig a szülőkből, nagyszülőkből 
és testvérekből álló szép számú érdeklődő alkotta. 

Az eseményen Illés Erika intézményvezető köszöntő szavai 
után a műsor egy ismert angol karácsonyi dallal kezdődött: J. 
Arbeau: Branle de l’ Official/ Ding-Dong Merrily  on High /

A darabot Nagy Eszter kistarcsai tanárnő dolgozta át 5 
csellószólamra, melyet a találkozó minden részt vevője, ta-
nárok és növendékek együtt szólaltattak meg. Nagyszerű 
élmény volt látni a sok csellistát egy helyen, akik szívvel-lé-
lekkel egységesen tudtak muzsikálni és megszólaltatni ezt 
a gyönyörű darabot. Ezután kamaradarabok következtek, 
a barokk zeneszerzőktől a XX. századig, majd záró műsor-
számként a tanárok együttese Kiss Tibor (Quimby együttes): 
Most múlik pontosan című dalát adta elő nagy sikerrel.

A Kistarcsai intézményvezető asszony záró szavai után az 
alkalom közös sütizéssel és szakmai beszélgetéssel ért vé-
get.  Nagyon jó volt hallani, hogy régiónkban mennyi gyer-
mek szereti és tanulja szorgalmasan ezt a szép hangszert, 
a csellót.  Időt és energiát nem kímélve, áldozatot hoztak 
azért, hogy értéket teremtve, feledhetetlen produkciókkal 
ajándékozzák meg a hallgatóságot, miközben maguk is igazi 
közösségi élménnyel gazdagodhattak.

Győri Gabriella
intézményvezető-helyettes



PHOENIX Sportcsarnok Fót

RENDEZVÉNYEK

23.02.04.  10:00 utánpótlás kézilabda mérkőzés

23.02.05.   10:00-16:00 utánpótlás kosárlabda  

mérkőzések

23.02.05.   17:00 NB1/B kosárlabda mérkőzés  

PHOENIX-MT FÓT – NKA Pécs

23.02.11.  10:00 utánpótlás kézilabda mérkőzés

23.02.12. 11:00 utánpótlás kosárlabda mérkőzés

23.02.19.   9:00-16:00 utánpótlás kosárlabda  

mérkőzések

23.02.19.   17:00 NB1/B kosárlabda mérkőzés  

PHOENIX-MT FÓT – Nagykőrösi Sólymok

23.02.23-26.   EYBL nemzetközi kosárlabda  

mérkőzések

Hepp Kupa: A legjobb 8 között a PHOENIX-MT FÓT 
kosárlabda csapata

Felnőtt csapatunk január 18-án este a korábbi évek egymás elleni eredményei 
alapján már-már "mumusnak" számító Óbudai Kaszások együttese ellen vívta ki 
hatalmas küzdelemben a Hepp Kupába a legjobb nyolc közé jutást.
Surmann Gábor (PHOENIX-MT FÓT vezetőedző): "Szerda késő este, sajnos nem 
túl kosárlabda időpontban léptünk 
pályára. A kezdésünkön ez meg is 
látszott, hiszen 5 perc leforgása alatt 
már kétszámjegyű hátrányunk volt 
a lelkesen és nagy energiával kezdő 
ellenfelünkkel szemben. Ezt követő-
en összeállt a védekezésünk, illetve 
támadásban a kezdeti görcsösséget 
követően felszabadulttá váltunk. A 
harmadik negyedet rendkívül jó szel-
lemben tudtuk elkezdeni, örömömre 
szolgált látni a kőkemény védekezést 
melyhez gördülékeny támadójáték 
párosult. Ezt követően a vendégek 
védekezést váltottak, amire hiába készültünk, sajnos ismét megfogott bennünket 
ezt el kell ismernem. Hál istennek azonban ez most csak időszakosra sikerült, hiszen 
utána csak-csak megtaláltuk azt a bizonyos rést a pajzson. A végjátékban a szeren-
cse most egyértelműen mellénk szegődött, amire a srácok most rá is szolgáltak vé-
leményem szerint. Örülünk a győzelemnek, s egyúttal a továbbjutásnak, egy nagyon 
jól felkészített csapatot sikerült legyőznünk. Továbbá boldogsággal tölt el az is, hogy 
új játékosunk Füzi győztes meccsen tudott debütálni és ki is vette a részét a sikerből. 
Köszönöm stábom segítségét, illetve a kilátogató nézőknek a helyszíni bíztatást."

Média elérhetőségeink: www.fotsportcsarnok.hu | facebook: PHOENIX Sportcsarnok Fót | facebook: Csarnok Fitness

PHOENIX Sportcsarnok Fót

Kosárpalánta 2. forduló

A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége szerve-
zésében január 28-án szombaton megrendezésre került 
a Kosárpalánta Bajnokság 2. fordulója Csarnokunkban, 
ahol a Fóti Oroszlánok is pályára léptek. Az érdeklődök 
ügyesebbnél ügyesebb kis palántákat láthattak, akik kü-
lönböző versenyszámokban mérhették össze tudásu-
kat. A résztvevők nem is maradtak jutalom nélkül, hiszen 
mindenki aranyéremmel gazdagodott a forduló után.

European  
Youth  
Basketball  
League

 Február 23-26. között 
Csarnokunk ad otthont a 
nemzetközi EYBL kosár-
labda bajnokság 2. for-
dulójának, melyen nem 
kevesebb, mint 7 ország 
csapata képviselteti ma-
gát. A 18 mérkőzésből 
álló torna megtekintése 
díjtalan. Minden érdeklő-
dőt szeretettel várunk!



Január 23-án a Magyar Kultúra Napja és a Himnusz 200 éves jubileuma alkalmából rendezett egy hetes eseménysorozat 
utolsó elemeként dr. Vass György polgármester és Garas Médea művelődésszervező megnyitották a Vörösmarty kiállítást. 
Megnyitóbeszédében a polgármester kiemelte, hogy 2023 januárjában Vörösmarty Mihály, Petőfi Sándor és Madách Imre 
mellett nemzeti imánknak a Himnusznak a 200. születésnapját is ünnepeljük a határainkon kívül élő magyarokkal közö-
sen. dr. Vass György elmondta, hogy számára Vörösmarty költészetének talán a legfontosabb sora a „Hazádnak rendelet-
lenül…”, mert amikor külszolgálatból hazafelé Magyarország határát elérte és felnyílt előtte a piros-fehér-zöld sorompó, 
akkor mindig az a gondolat jutott eszébe, hogy kisebb vagy, mint ahonnét én jövök, de az enyém vagy! Aztán beszédét a 
Fóti Dal soraival zárva méltatta a magyar költőket és írókat, akik a magyar kultúráért éltek és alkottak. A kiállítás megnyi-
tóján közreműködött a Fóti Zenebarátok Kamarakórusa, a Fóti Dalt és a Szózatot Gerner Csaba színművész előadásában 
hallgathatták meg a jelenlévők.  

Vörösmarty kiállítás nyílt  
a Vörösmarty Művelődési Házban
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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

Napsugár EgészségboltNapsugár Egészségbolt
Fót, Dózsa György út 42.
Elérhetőség: +36-30 987-3573

Facebook: Napsugár Egészségbolt Fót
Nyitva tartás: H: zárva, K–P: 9–15-ig, Szo: 8–12-ig

FEBRUÁRI AKCIÓ!

Inno Rheuma forte krém 3690Ft helyett 1850Ft
 (a készlet erejéig)

Kiri Klíma
a megfizethető klíma

Gree Comfort X
3,5 kw
Bruttó:

369.000,-Ft

Polar Optimum
3,5 kw
Bruttó:

309.000,-Ft

Midea Xtreme save
3,5 kw
Bruttó:

314.990,-Ft

MDV Next
3,5 kw
Bruttó:

293.990,-Ft

Kiri Klíma
++3366--2200  440011--66775522  

Az árak tartalmazzák az alapszerelést 3 méter csőszakaszig.
Kiszállási díj nélkül felmérés és szaktanács adás

Budapest és vonzás körzetében!



Kölcsey Ferenc a Himnusz szövegét 1823. január 
22-én tisztázta le. Ez a nap egyben a Magyar 
Kultúra Napja is, melynek idén ünnepeljük 
200. évfordulóját. A Vörösmarty Műve-
lődési Ház egy hetes programsorozat-
tal készült erre az alkalomra. A szín-
házak és a kiállítások mellett idén 
harmadik éve került megrendezésre 
a Csácsogó madárka népdaléneklő 
verseny, melynek zsűri elnöke már 
hagyományosan Kiss Kata, a Kiss 
Kata zenekar énekese. A zsűri továb-
bi tagjai: Taba Csaba, a Fóti Népmű-
vészeti Szakgimnázium és Gimnázium 
néptánc tanára, valamint idén Sziránszki 
Zsófi, a Népművészeti Szakgimnázium nép-
tánc tagozatos diákja volt.

A versenyzők négy korcsoportban mérethették 
meg tudásukat. A dobogós helyezések mellett 

két különdíj is kiosztásra került, melynél az 
előadásmód, az éneklési technika és a vi-

selet együttesen lett értékelve. Délelőtt 
az alsó, délután a felsősök állhattak a 
színpadra Palásti Béla, a Művelődési 
Ház igazgatójának köszöntője után.

A versenyre 55 fő érkezett Fótról, 
Dunakesziről, Gödről, Budapestről, 
Gyöngyöshalászról és Szegedről. A szó 

szinte legszorosabb értelmében telt meg 
a Ház színházterme csácsogó madárkák-

kal. A lélekemelő előadásokat, az élményt 
mindenki magával vihette, mely biztosan 

kitart az év végéig, jövőre pedig vissza várják a 
szervezők a dalos ajkú gyerekeket.       Jarabin Kinga

Népdaléneklő versenyt rendeztek iskolá-
soknak a Vörösmarty Művelődési Házban
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A Házasság Hete alkalmából szeretném bemutatni az egye-
dülálló fóti gyöngyös koszorú gyűjteményt. A Fóti Értéktár Bi-
zottság 2019-ben kezdett el foglalkozni a lakodalmi szokások 
felkutatásával. A külső raktárunkban lévő Csáder hagyatékból 
megmentett koszorúk képezték a gyűjtemény alapját. A kutatás 
megkezdésével egyre több esküvői fénykép és gyöngyös ko-
szorú került elő régi fóti családoktól. Nem is gondoltuk, hogy 
ilyen szép számban és ilyen jó állapotban találunk még beke-
retezett fejdíszeket a településen. A kutatásaink eredményét,  
mindenképen szerettük volna megismertetni a lakossággal. A 
történet folytatása már ismert, hiszen 2020-ban rendeztük 
meg a „Bíborba, bársonyba, gyöngyös koszorúba” – lakodalmi 
szokások Fóton (1883-1950) című nagysikerű kiállításunkat, 
ahol 30 darab gyöngyös koszorút mutattunk be. A nagy érdek-
lődésre való tekintettel, két évvel később a Házasság Hete al-
kalmából, 2022-ben megjelent a kiállítás anyaga egy páratlanul 
szép kiadványban. 

Az Értéktár Bizottság tagjai 2020 óta a Fóti Tájház beren-
dezésén is dolgoznak. A koncepció kialakításakor mindenki 
egyet értett abban, hogy a fóti lakodalmi szokásoknak és a 
változatos díszítésű, különleges menyasszonyi koszorúknak 
egy külön helyiséget szeretnénk biztosítani, így a gazdaház-
ban lévő első termet, egy úgynevezett lakodalmas szobának 
rendeztük be. Az évek során a bekeretezett fejdíszek száma 
a fótiak felajánlásának köszönhetően közel háromszorosára 
nőtt, így ma már 30 darab található a helytörténeti gyűjte-
ményben. A koszorúk egy külön megvilágított állványrend-
szeren időrendben egymás után sorakoznak, így jól megfi-
gyelhető hogyan változott a díszítésük az évtizedek folyamán. 
A legkorábbi emlékünk 1883-ból származik, míg a legkésőbb 
1950-ből. A korai koszorúkat színes virágokkal, gyöngyökkel 

díszítették, az 1920-as évek végén már fehérek lettek a díszí-
tőelemek. Érdekességük a koszorúknak, hogy összhatásukat 
tekintve egységesek, hiszen hasonló alapanyagokból készül-
tek, még sincs kettő egyforma köztük. A fejdíszeken kívül egy 
esküvői pár fóti népviseletben, terített asztal, tulipános láda 
a menyasszony kelengyéjével, régi fényképek, réteses tányé-
rok idézik fel az egykori fóti lakodalmak hangulatát. A Fóti 
Tájházban lévő lakodalmas szoba egyedülálló az országban, 
amelyre büszkék lehetünk. 

A fótiaknak köszönhetően folyamatosan bővül gyűjtemé-
nyünk és szívesen fogadunk újabb koszorúkat és esküvői 
fényképeket, dokumentumokat (akár csak másolás céljából 
is), amelyek segítenek tovább árnyalni tudásunkat, a fóti 
lakodalmi szokásokról. Legújabb felajánlás a képen látha-
tó 1919-ben készült gyöngyös koszorú is, amely kiváló ál-
lapotban maradt meg. A fóti lakodalmas szokásokról és a 
kutatás jelenlegi állásáról bővebben 2023. február 17-én 
(péntek), 18.00 órakor a Fóti Városi Könyvtár és Informá-
ciós Központban hallhatnak egy előadást, amelyre ezúton is 
mindenkit szeretettel várok! 

A fóti gyöngyös koszorú gyűjtemény
Balogh Dávid |

Lakodalmas szoba a Fóti Tájházban

Cselőtei János és Barna Júlia, 1919.02.22. 



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
Dr. Fűrész József
Tel.:  06/27/358-104/9009, 06/70/489-4538

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

Védőnői Szolgálat:
Fót, Szent Benedek u. 15.
vedonok.fot@gmail.com

Tel.: 06/27/358-104 | 06/70/489-4534

Iskolavédőnők
fotiskolavedonok@gmail.com
Papp Lászlóné | 06/70/339-6520
Tariskáné Lassú Katalin | 06/70/339-6321
Gráfné Barva Jolán | 06/70/373-9547

Mezőőrök
Ifj. Koncz János | 06/70/457-4481 
Teleki Sándor | 06/70/331-8522

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 2.

Tel.: 06/27/518-961

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

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

TIGÁZ Zrt. 
Gázszivárgás és üzemzavar bejelentés: 

Tel.: 06/80/300-300
(ingyenesen hívható éjjel-nappal a hét 
minden napján);  
ugyfelszolgalat@tigaz.hu

ELMŰ-ÉMÁSZ
Energiaszolgáltató Zrt.
ELMŰ hibabejelentő 

Tel.: 06/80/38-39-40
ugyfelszolgalat@elmuemasz.hu

Közvilágítás:
PAHUSZ Bt.

Tel.: 06/70/500-3578
kozvilagitas@fot.hu
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     DACIA.HU

Az ajánlat a 2023. január 1. és február 28. között megrendelt és átadott Duster, Sandero Stepway modellekre érvényes a készlet erejéig vagy visszavonásig. Új Sandero Stepway vegyes fogyasztás 
l/100 km: 5,2 – 7,4 CO2-kibocsátás g/km: 108 -131, Új Duster vegyes fogyasztás l/100 km: 4,9 – 7,0 CO2-kibocsátás g/km: 125 -154. Az üzemanyagfogyasztásra és CO2-kibocsátásra vonatkozó adatok 
meghatározása a Bizottság (EU) 2017/1151 rendeletében előírt WLTP vizsgálati eljárással történt. A gépkocsi tényleges fogyasztása eltérhet ezen értékektől a vezetési stílus, a gépkocsi terhelése, 
az időjárási viszonyok, továbbá az útvonalválasztás függvényében. A hirdetésben közölt adatok nem teljeskörűek, és nem minősülnek szerződéskötési ajánlatnak. A részletekért keresse fel hivatalos 
Dacia Márkakereskedőjét. A gépjárművek elérhetősége, a műszaki adatok és megoldások, valamint a felszereltségek országonként eltérhetnek, és bármikor módosíthatók. A képek illusztrációk.

ÚJ
DUSTER

A Dacia ajánlásával

INDULJON AZ ÚJ ÉV EGY ÚJ DUSTERREL, 
KÉSZLETRŐL, 2022-ES ÁRON!

 

BÉKÉSI-FÓT KFT.

31 ÉVE FÓTON A BÉKÉSI
FÓT, MÓRICZ ZSIGMOND ÚT 41., TEL:+36 27 358 270, 
WWW.DACIABEKESI.HU   

2023 .  MÁRCIUS 8 .  19  ÓRA

M i l l e r  Z o l t á n

A belépés díjtalan, regisztrációs jegyhez kötött. Jegyek átvehetők a Művelődési Ház irodájában, nyitvatartási időben.


