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Tisztelt Fótiak!

Március 15-ét a magyarság minden évben megünnepli és megemlékezik az egyik legnagyobb történel-
mi eseményről. Tapasztalat már az utóbbi években, hogy a közös ünneplésre árnyék vetül. Korábban a 
járvány, most pedig a háború, ami már egy éve tart.

A történelem hozott már jó néhány csöndes vagy éppen viharos ünnepet a múltban is. Mégis, szerte 
Magyarországon és a világban a kisgyermektől kezdve az idős aggastyánig március 15-én kokárdát tűz 
a magyar ember a mellére. Azon hőseink iránti tiszteletből, akik a forradalomban részt vettek, akik a sza-
badságharcban harcoltak. Akik kivívták a nemzet tiszteletét és beírták nevüket a magyar történelembe. 
Ezek a hősök olyan tetteket hajtottak végre, melyekre büszke lehet és legyen is, mindenki.

Azt ünnepeljük, hogy megszületett a modernkori Magyarország. Nemzeti identitásunk egyik alapköve 
ez a nap.

Becsüljük meg a szabadságunkat! Tudjuk, látjuk, érezzük – nem csak könyvekből ismerjük, hanem 
sajnos a valóságunk az, ami ma zajlik a szomszédunkban.

Meg kell védeni nemzetünket a háború és a nagyhatalmi játszmák pusztításától! Gondoznunk kell sza-
badságunkat, a demokráciánkat tisztelettel, hűséggel és hálával!

Adjunk hálát Magyarország szabadságáért, védjük meg országunk és városunk biztonságát, és soha, 
semmilyen körülmények között ne kockáztassuk azt! A márciusi ifjakkal kezdve hét nemzedék adta vé-
rét és életét a nemzet szabadságáért, azért, hogy nekünk már ne kelljen. Nekik tartozunk azzal, hogy a 
béke oldalán állunk, hogy felelős döntéseket hozunk, és mindig a szabadságot, a nemzet iránti hűséget 
választjuk!

A mai ünnep egyik üzenete éppen az, amit 
ezek az emberek jelképesen megtestesítenek: 
hazánk minden polgára, a magyar nemzet min-
den tagja együtt és állhatatosan, egyetértés-
ben és békében kell, hogy szolgálja az ország, a 
magyarság, vagy éppen a szűkebb környezete, 
települése javát, a közjót, ki-ki a maga helyén, 
lehetőségei és tehetsége szerint!

Legyünk hűek az 1848–49-es forradalom és 
szabadságharc hőseihez és üzenetéhez ma is.

„Legyen béke, szabadság és egyetértés.” 

Tisztelettel,
dr. Vass György
polgármester
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A városban sokan ismerik a Munkácsi Szalont és Bartalus Mun-
kácsi Tímeát a Szalon tulajdonosát. Az utat, ahogyan eljutot-
tak idáig, már kevesebben. A Munkácsi Szalon nem csak egy 
„egyszerű” függönybolt, már csak azért sem, mert a Szalon 
kínálata vetekszik a Nyugat – Európai szalonokéval. Munkájuk 
minőségét nem csak a vásárlók elégedettsége, hanem néhány 
hollywoodi szuper produkcióban látott függöny és drapéria is 
igazolja. Az idáig vezető útról, a szalonról, a filmekről és a csa-
ládról Bartalus Munkácsi Tímeával beszélgettünk. 

Két év után 2019-ben változtatta meg a szalon nevét. Miért 
pont akkor, és mi volt a motivációja a névváltozásnak?
Amikor 2017-ben kiderült számomra, hogy az akkori tulajdonos 
szeretné eladni az üzletet, nem akartam veszni hagyni a mun-
kánkat – hatan dolgoztunk az üzletben – ezért családi össze-
fogással megvásároltam a boltot. Akkor Feeling méteráru üzlet 
volt a neve. Mivel a volt tulajdonos ugyanilyen néven egy füg-
gönyboltot működtetett Dunakeszin, ezért azt mondtam, ez 
már az én üzletem, akkor viselje a nevemet is. Ekkor indult el az 
arculatváltozás, amely egy hosszú folyamat volt. Megváltozott a 
külső arculati színünk, és belül is elkezdtük a munkát. 

Egyfajta visszaigazolása volt mindennek az, hogy 2019-
ben önnek ítélték a Fót Vállalkozója díjat?
A díj nekem egy hihetetlen érzést jelentett, amely ma is hatással 
van rám! Az, hogy hoztam egy döntést a szalon megvásárlására, 
és másfél év múlva nekem ítélik ezt a díjat, nagyon inspiráló volt. 

Fóttól Hol l y w o o d i g

Bartalus Munkácsi Tímea
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Fóttól Hol l y w o o d i g
Fóti hölgyeket  a címlapra: Bartalus Munkácsi Tímea, a Munkácsi   Szalon tulajdonosa

Ezért is gondolom, hogy az arculatváltozással és a Szalon 
profilváltásával kapcsolatos döntéseim helyesek voltak. 

Miben más a Munkácsi Szalon, mint egy méteráru és 
függönybolt?
Leegyszerűsítve annyiban, hogy szalon munkát végzünk. 
Mi olyan személyreszabott kiszolgálást nyújtunk a vásárló-
inknak, amellyel egy méteráru vagy függönyüzletben nem 
találkozhatnak. Mára a vevőink ezt el is várják tőlünk. Ami-
kor a szalonba bejönnek, leülnek, akkor egy vagy két kol-
légám csak velük foglalkozik. Igyekszünk megtudni, hogy 
mi az elképzelésük, mit szeretnének, milyen a hely, ahová 
a kárpitot, függönyt, bármit elképzeltek. Fotókat nézünk, a 
vásárló megmutatja, hogy neki mi tetszik, mi pedig hozzá-
tesszük a szaktudásunkat. Aztán ez alapján választunk texti-
leket, és amikor elmegyünk felmérni, már mindent az adott 
helyhez tudunk igazítani. Volt olyan, amikor egy teljes ház 
függönyeit, drapériáit mi készítettük, és másnap felhívott a 
megrendelő, mert a férje szeretett volna velünk beszélni és 
megköszönni a munkánkat, minden úgy szép és jó, ahogyan 
megcsináltuk. Nincs annál nagyobb dicséret, amikor egy 
férfi ezért felhív minket! A Szalonban szakszerű kiszolgálást 
és egy olyan széles termékpalettát adunk az ügyfeleknek, 
amelyet kevés helyen találnak meg.

Ezek szerint a Munkácsi Szalonban nem csak kereske-
delem, de tervezés és egyedi gyártás is folyik?
Így van. Ma is adtunk árajánlatot egy olyan fiatal párnak, 
akiknek a szüleinek dolgoztunk, amikor ők még diákok 
voltak. Most mikor első saját otthonukba költöznek, min-

ket kértek fel a függönyözésére, mert már látták, hogyan 
dolgozunk. Nem csak anyagot adunk, megtervezzük, amit 
kérnek, és meg is varrjuk. A filmes munkáink Picasso éle-
téről szóló dokumentum-játékfilm sorozatával kezdődtek 
a világ egyik leghíresebb ismeretterjesztő film csatorná-
ján. A sorozathoz az összes függönyt mi varrtuk itt Fóton. 
Több itthon készülő amerikai szuperprodukcióba varrunk 
vagy tőlünk válogatnak textileket akár Oscar díjas díszlet-
tervezők is, szintén díjazott munkájukba. Új termékként a 
virágdekorációkat is nagy sikerrel készítjük filmek, szál-
lodák és magánszemélyek részére. Megtiszteltetés, hogy 
Gábor Zsazsa magyarországi emlékmúzeumába is mi ké-
szíthettük a függönyöket.

Nagyon szép a szalon, bárhol megállná a helyét a világ-
ban. A szalon dizájnját ön tervezi? Egyáltalán, milyen 
gyakran változtatnak a szalon külsején?
A szalon dízájnját a csapat együtt találja ki. Dóri kolléga-
nőmmel ketten összerakjuk az alapot, és a többiek ehhez 
hozzáteszik a saját ötleteiket és munkájukat. Talán meglepő 
lesz, de a szalon kinézetében a saját kezünk munkája is ben-
ne van. A kézügyességünk, a kreativitásunk, ha kell, akkor 
mi – a család és a munkatársak - saját kezűleg fúrunk-fa-
ragunk, hogy a Szalon olyan legyen, amilyet megálmodtunk. 
Most ott tartunk, hogy a Szalon belső dizájnját három - 
négyhavonta cseréljük. Ebbe beletartoznak a kinti részek és 
a kirakatok is. 

Valóban érdekes dolgot láttam, mielőtt beléptem az 
üzletbe. A tornácon különböző, ízlésesen és látványo-
san elrendezett ódon bútorok vannak. Ezek régi családi 
darabok?
Általában ezek a bútorok több helyről jönnek össze. Van-
nak régi családi bútorok, vannak, amelyeket a régi vásár-
lóink hoznak nekünk, mert ismerik ezt a szenvedélyünket, 
és bizony, van olyan is, amit lomiztunk. Dóri kolléganőm 
legutóbb egy kerek kis asztalkát látott meg. Azonnal felhí-
vott, hogy menjek érte kocsival, mert ez egy csodás darab, 
és addig el nem engedi, míg oda nem érek. A Munkácsy tévét 
például az egyik vevőnktől kaptuk ajándékba.

A Házasság Hete rendezvénysorozat idejében járunk, 
térjünk hát át a családra. Házasság, gyerekek?
A miénk a férjemmel, Péterrel gyerekkori szerelem. Tizenhét 
évesek voltunk, amikor egymásba szerettünk. Voltak küz-
delmes időszakaink, de mindig kitartottunk egymás mellett 
és megharcoltunk a házasságunkért. Két fiunk – Bartalus 
Bence és Bartalus Jácint – született, és nagy boldogságunk-
ra, már van egy unokánk is. Azt tudom mondani minden-
kinek, hogy a házasság egy huszonnégy órás munkahely, 
amelyben a legfontosabb, hogy szeressem és tiszteljem a 
páromat. Felnézzek rá, és megbecsüljem. Mindig szem előtt 
kell tartani, hogy a házasságért folyamatosan dolgozni kell. 
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Annak ellenére, hogy a város az energiaárak emelkedése 
miatt többletkiadásokra kényszerül, jelentős infrastruk-
turális fejlesztéseket szeretne 2023-ban megvalósítani. 
Folytatódnak a csapadékvíz elvezetési problémák megol-
dásai, az út-, járda-, és gyalogátkelőhely építések. Pályá-
zati forrásokból pedig közpark és piac is épül a városban. 
A fejlesztésekről és a 2023-as tervekről Bíró Zoltán alpol-
gármesterrel beszélgettünk.

Kezdjük talán az útépítéssel, mert az mindenki számára 
fontos.
A város fejlődése szempontjából valóban fontos, hogy folyta-
tódik a felújítandó utcák tervezése. Tíz utca tervei fognak el-
készülni az idei évben, és a tervek elfogadását követően eze-
ket ütemezve meg is szeretnénk építeni. Ahogy a lakosság 
már megszokhatta, ezek teljes körű kivitelezést jelentenek, 
csapadékvíz elvezetéssel, járdaépítéssel és a gépkocsibeállók 
elkészítésével. Útépítés, zártrendszerű csapadékvíz elvezetés 
és gépkocsibeállók építése az idén az Agárdy Gábor utcában 
és a Móricz Zsigmond közben lesz. Az Agárdy utca azért ka-
pott elsőbbséget, mert a középső, mélyen fekvő részén minden 
nagyobb esőnél szinte tó keletkezik, amelyből a víz befolyik a 
lakóházakhoz, illetve ezt a részt csak költségesen, szippantó 
autóval tudjuk vízmentesíteni.

Mi a következő kiemelt feladat?
Az előző kérdésnél említettük a csapadékvíz elvezetést, ame-
lyet továbbra is kiemelt területként kezelünk. Vannak a régeb-
bi problémák, például a Juhász Gyula és a Kosztolányi Dezső 
utcák vízelvezetésének megoldása, és vannak az újak, amelye-
ket az én felhívásomra jelzett felénk a lakosság. Az előző évből 
áthúzódó, százmilliós nagyságrendű munkákat a kivitelező 
folytatja és hamarosan be is fejezi. Az idén sem állunk meg, és 
bruttó 300 millió Ft értékben folytatjuk a csapadékvíz problé-
mák megszüntetését a városban. Többet szerettünk volna erre 
fordítani, de most ez az, ami biztos. Aztán júniusban, amikor 
már látjuk, mennyi iparűzési adó folyt be az Önkormányzat-
hoz, akkor, ha erre lehetőség adódik, módosítjuk a költségve-
tést és többletforrásokat biztosítunk a csapadékvíz elvezetési 
problémák megoldásának folytatására. Egyelőre 83 problémás 
pontot azonosítottunk a városban, a tavasz végére ebből több 
mint 50-et elkészít a kivitelező. Ami azonban nagyon fontos 
ezen a területen, az az, hogy a nagy problémákat okozó be-
avatkozásokat befejeztük, a többin pedig dolgozik a kivitelező.

A 2022-es évben több gyalogátkelőhely is épült. Ennek 
lesz folytatása?
Ígéretünkhöz híven 2023-ban is folytatjuk a gyalogátkelőhe-
lyek létesítését. A munka hamarosan elkezdődik a Malom utca 

– Kossuth Lajos utca kereszteződésében, amely még a tavasz 
folyamán be is fejeződik. A lakosság részéről nagy igény van az 
újabb gyalogátkelőhelyek létesítésére, ezért öt új gyalogátkelő-
hely tervét is elkészíttetjük az idén. Tervezünk gyalogátkelőhe-
lyet a Rákóczi utcában a kereszteződés előtt, a Dózsa György 
úton az üzletek előtti részen, valamint a Szent Imre utcában a 
Táncsics Mihály utcai kereszteződésben, a Hargita utcában, az 
ESZEI előtt, illetve a Németh Kálmán úton a Kund Pál utcához 
közel.

A gyalogátkelőhelyek mellett a közvilágítás állapota is 
érdekes a lakosság számára.
Így van, és lépünk is ezen a területen. A közvilágítást két lép-
csőben kívánjuk teljes mértékben modernizálni, és átállítani a 
takarékos LED világításra. Emellett a lakosság biztonsága ér-
dekében folytatjuk a város térfigyelőkamera rendszerének a 
kiépítését is, erre 2023-ban 60 millió forintot szánunk. Ugyan-
csak fejlesztjük a térinformatikai rendszerünket is.

Térjünk át az új bölcsőde épületre, amelynek már az alap-
kövét is lerakták.
Az alapkövet február elején leraktuk, a két csoportszobás és 
minden más kiegészítő helyiséggel rendelkező új épület több 
mint 340 millió forintos állami támogatással, a terveink szerint 
októberben elkészül és fogadhatja a gyerekeket.

Mi a helyzet a Zeneiskolával? Valóban új épületet kapnak?
Olyannyira, hogy a város már 2021-ben megvásárolta a régi 
takarékszövetkezet épületét erre a célra. A tervek elkészültek 
és az idén nekilátunk a kivitelezésnek is. Érdemes megemlíte-
ni, hogy ígéretet kaptunk a Dunakeszi Tankerületi Központtól 
arra, hogy a korábban Fótról elkerülő Összművészeti Iskola 
visszatérhet Fótra, és a Zeneiskolával közösen használhatja az 

Városunk tervei 2023-ra  
|  beszélgetés Bíró Zoltán beruházásokért felelős alpolgármesterrel
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épületet. Nem tartozik szorosan ide, de az idén elkészül az új 
Városi Könyvtár koncepció terve is, amely azt tartalmazza, hogy 
a Kisalagi Könyvtár és Közösségi Ház továbbra is megmarad, 
míg az Öregfaluban a Petőfi Sándor utcában kerül kialakításra a 
volt Pirok házban a Városi Könyvtár másik épülete.

A kutyafuttató bővítéséről is szó volt egy tavalyi lakossá-
gi fórumon.
Örömmel tapasztaltuk, hogy a kutyások körében nagyon nép-
szerű a kutyafuttató, így a kibővítése mellett döntöttünk. A ku-
tyatulajdonosok kérését meghallgatva a kutyafuttatót a Budai 
Nagy Antal utcáig kibővítjük és a teljes területét ellátjuk világí-
tással, ezzel is növelve a biztonságot.

Milyen terveket készít még a város az idei évben?
Sok év után végre megkaptuk a Dózsa György út két oldalának 
a kezelését. Ez nem az út bővítését jelenti, az továbbra is a Pest 
Megyei Közútkezelő Zrt. tulajdonában marad, hanem az út két 
oldalán lévő, eddig elhanyagolt terület több szakaszban történő 
megújítását. Zöldterületek és parkolók kialakításában gondol-
kodunk, amelyeknél a lakosság igényeit vesszük figyelembe. Az 
idén elkészül az új városháza terve is, az előtte lévő közpark 
tervével együtt. A lakosság számára érdekes lehet, hogy janu-
árban befejeződött a volt 100-as ABC épületének az átterve-
zése. A célunk az, hogy külső befektető bevonásával a megújult 
üzletközpont minél előbb megnyithasson. Azért készítettük el 
mi a terveket, mert csak így lehetett biztosítani, hogy az épü-
let harmonikusan illeszkedjen az új városközponthoz. Nyílt 
pályázatot hirdetünk, amelyre kereskedelmi cégek jelentkez-
hetnek. Az előzetes érdeklődések alapján azt gondoljuk, több 
cég is pályázni fog az üzemeltetésre. Befejeződik az idén a Géza 
fejedelem és a Móricz Zsigmond út kereszteződésének a ter-
vezése is, ami közlekedésileg egy problémás pontja a városnak. 
Reményeink szerint az ősz folyamán itt már a kivitelezést is el 
tudjuk kezdeni. Ezek mellett elkészül a város Kerékpáros Kon-
cepció terve és az MLSZ előírásainak megfelelően a műfüves 
pályához terveztetnünk kell egy öltöző épületet is.

A polgármester úr mindig az első helyen említi a pályáza-
tokat. Ezekkel, hogy állunk?
A TOP Pluszos Európai Uniós pályázatok valóban nagyon 
fontosak a város életében. Ezekből a 100%-os támoga-
tottságú pályázatokból többet is sikerült elnyernünk, 
és a pénz már rendelkezésünkre áll. Az azonban elkép-
zelhető, hogy a beruházásokhoz valamennyit hozzá kell 
majd tennünk a város költségvetési keretéből, mert ezek 
a pályázatok egy évvel ezelőtt lettek kiírva, és a beleke-
rülési költségeket is akkor számolták ki a tervezők. Az 
árak pedig azóta emelkedtek. Minden pályázat, amelyet 
elnyertünk, értékben 200 millió forint fölötti összeget 
jelent Fót számára. Az első ilyen pályázati forrásból meg-
valósuló munka, a Királydomb alatti részen épülő nagy 
közpark lesz, amelyben egyéb növények mellett 180 fát 
fogunk elültetni. Ide kapcsolódik még a futókör körüli 
részen és a parkban kialakítandó szilárd burkolatú sétány 
a padokkal. Saját forrásból egy hatalmas játszótér is épül 
a park mellé, amelyet a kisgyerekes családok már nagyon 
várnak. A következő nagy projektünk, a József Attila utca 
csapadékvíz elvezetésének a megoldása lesz. Csapadék-
víz szempontjából ez a város legneuralgikusabb pontja. 
Itt a nyílt árok megszűnik és egy nagy átmérőjű földalatti 
csővezetéket helyezünk el, amely az Ybl Miklós utcától 
megy le végig a József Attila utcán, majd befordul a Keleti 
Márton utcába, és levezeti a csapadékvizet a Tőzeg tóhoz. 
A következő pályázati projekt, amit elnyertünk, a régi fóti 
részen, a rendőrség mögött lévő területen a piac és kö-
zösségi tér kialakítása lesz. Ez egy oszlopos, fedett pi-
actérből és egy zárt épületből áll. A környező területet is 
rendezzük, lesz sétány egészen a patakig és helyreállítjuk 
a régi vízimalomkereket is. Középtávon azután a rendőr-
ség átköltözik a szomszédos házba, amelyet a város erre a 
célra megvásárolt és átépít. A mostani rendőrségi épület 
pedig visszakapja az eredeti funkcióját és piacfelügyeleti 
házként működik tovább. 

A József Attila utcában is megoldódik a csapadékvíz-elvezetése
Hamarosan új gyalogátkelőhely épül a Kossuth Lajos utca és  

a Malom utca kereszteződésében

Fóti Hírnök interjú
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Olyan gondolatokat és ötleteket sikerült megismernem, 
amelyekben valóban látom a közösséget előre mozdító 
lehetőséget, a helyiekre oly jellemző kreatív energiá-
kat, illetve a város további fejlődésének útját – mond-
ta el a lapunknak adott nyilatkozatában Tuzson Bence, 
városunk és térségünk országgyűlési képviselője, aki 
a múlt hónapban a legnagyobb fóti cégek vezetőivel 
találkozott a művelődési házában. A vállalkozások és 
beruházások távlatairól, az előttünk álló lehetőségről 
beszélgettünk az érintettekkel – tette hozzá. A magyar 
gazdaság tavaly három rekordot is megdöntött egyszer-
re: soha ilyen sokan nem dolgoztak még hazánkban, 
újabb csúcsot ért el a kivitelünk, és soha annyi befekte-
tés nem történt az országban, mint 2022-ben – fogalma-
zott Tuzson Bence, aki szerint mindennek térségünkben 
is érezhető a pozitív hatása.

Régiónk, és azon belül Fót további fejlődése szempontjá-
ból is kiemelt jelentőségűek gazdaságunk országos szin-
ten tavaly elért kimagasló eredményei: rekordszinten van 
hazánkban a foglalkoztatás és felpörgött a kivitelünk is, 
az pedig, hogy minden korábbi csúcsot megdöntött a be-
fektetések statisztikája, olyan távlatokat nyit meg előttünk, 
amelyek a nehéz nemzetközi környezetben is szemlélete-
sen jelzik, hogy jó irányba haladunk – mondta lapunknak 
adott nyilatkozatában Tuzson Bence. Városunk és térségünk 
országgyűlési képviselője éppen ezért nevezte különösen 
fontosnak a művelődési házban megtartott találkozót, ame-
lyen alkalma nyílt elbeszélgetni a legnagyobb fóti cégek ve-
zetőivel. Az előttünk álló lehetőségről, a helyi beruházások 
távlatairól egyeztettünk az érintettekkel, és ismét azt kellett 
látnom, hogy olyan kreatív energiák működnek térségünk-
ben, amelyek még előbbre vihetik nemcsak a régió, de Fót 
fejlődését is – fogalmazott Tuzson Bence.

Mint mondta, mindig érdemes figyelemmel kísérnünk 
az országos intézkedéseket is, mert például több mint 
százezer gyermek megszületéséhez járult hozzá hazánk-
ban a Babaváró támogatás, aminek térségünkben – Cso-
mádon, Csömörön, Dunakeszin, Erdőkertesen, Fóton, 
Gödön és Veresegyházon is – sok-sok, családalapításra 
készülő fiatal házaspár volt már eddig is a kedvezménye-
zettje. „Hadd hívjam fel ezúton is a kedves olvasók figyel-
mét arra, hogy a múlt hónapban dupla nyugdíj érkezett 
a jogosultakhoz, ami azt jelenti, hogy az aktuális juttatás 
mellett a tizenharmadik havi nyugdíjat is most kapták 
meg az érintettek. Jól emlékszünk még arra, hogy ezt a 
baloldal egy tollvonással vette el a nyugdíjasoktól és a mai 

napig is támadja a tizenharmadik havi nyugdíj kifizetését. 
Mi azonban megbecsüljük az időseket, akik a legnehezebb 
időszakban is számíthatnak ránk” – mondta lapunknak 
Tuzson Bence.

A képviselő beszélt arról is, hogy térségünkben több 
bölcsődei, óvodai és iskolai beruházás van folyamatban, s 
így például az egyik épp Fóton, ahol új épülettel bővül a 
Fóti Boglárka Óvoda és Bölcsőde. Csaknem háromszázöt-
venmillió forintos kormányzati támogatással valósul meg 
a huszonnyolc férőhelyes új épület, amely segíti a kisgyer-
mekes szülőket abban, hogy ne kelljen választaniuk a mun-
ka és a család között. „Az ilyen fejlesztésekkel is segítjük és 
támogatjuk a családokat, hiszen így a szülők jóval hama-
rabb visszatérhetnek a munkahelyükre, és senkinek sem 
kell döntenie gyermekvállalás és karrier között, hiszen a 
kettő tökéletesen és gördülékenyen összeegyeztethető” – 
hívta fel a figyelmet a képviselő, aki különösen fontosnak 
nevezte azt is, hogy a bölcsőde mellett egy tornatermet 
is kialakítanak, amelynek új épülete kinézetre a mostani 
bölcsődének a látványtervéhez illeszkedik majd.

Gondolatok, amelyek előremozdíthatják városunk 
fejlődését 
|  Tuzson Bence: Megkezdődött a Fóti Boglárka Óvoda és Bölcsőde bővítése

Tuzson Bence és dr. Vass György  
az új bölcsőde épület alapköve előtt
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Az új bölcsőde épület 346 millió forintos támogatási összeg-
ből valósulhat meg, és a tervek szerint még az idei év végé-
ig el is készül. A két csoportszoba 28 férőhellyel bővíti a fóti 
családok lehetőségeit, emellett 7 új munkahelyet is teremt a 
városban. Az alapkövet Tuzson Bence, térségünk országgyű-
lési képviselője, dr. Vass György polgármester és Bíró Zoltán 
alpolgármester helyezték el az új épület előtti területen.

I. helyezést ért el a fóti csapat 
a Dunakeszi Mindmegeszi toroskáposzta és böllérversenyen
Sikert arattak a fóti csapat ételei az I. Dunakeszi Mindmege-
szi toroskáposzta és böllérversenyen a közönség körében, a 
kolbász kategóriában pedig a csapat első díjat nyert. A csapat 
dr. Vass György polgármester vezetésével már reggel 5 órakor 
nekilátott a munkának. A verseny kiírásának megfelelően ké-
szült itt toroskáposzta, orjaleves, sülthúsok, és természetesen a 
frissen töltött kolbászból sültkolbász is. A munka közben jutott 

idő a vendégek fogadására is, mert többek mellett meglátogatta 
a csapatot Bíró Zoltán alpolgármester, Dióssi Csaba, Dunakeszi 
polgármestere és Tuzson Bence, térségünk országgyűlési kép-
viselője. A vendégeket a csapat igazi fóti vendéglátással fogadta. 
Az I. Dunakeszi Mindmegeszi toroskáposzta és böllérverse-
nyen a fóti csapat nyerte el az első díjat a kolbász kategóriában! 
Gratulálunk a csapat minden tagjának!

Letették a Fóti Boglárka Óvoda és Bölcsőde
új bölcsőde épületének az alapkövét
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A Kormányablakbusz  
március 30-án 9.00-13.00 óra között  
a Vörösmarty téri parkolóban  
várja a Fótiakat.

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

Lakossági bejelentés nyomán 
Koncz János és Soros László István 
képviselők segítettek a lakosokat 
zavaró fatuskók eltávolításában.

Legközelebb március 30-án jön 
Fótra a Kormányablakbusz

Eltávolították 
a fatuskókat

HÉSZ lakossági fórum volt a Vörösmarty Művelődési Házban

Illegális szemétlerakókat fogtak a sikátori fiatalok

Február 27-én délután nagy lakossági érdeklődés kí-
sérte a Helyi Építési Szabályzat változásáról és a hozzá 
kapcsolódó Település Szerkezeti Tervről szóló lakossági 
fórumot. A teljesen megtelt Szalkay teremben a lakosok 
kérdeztek többek között a Keszi hegyről, a Kurjancs és az 
Öreghegy belterületi átminősítéséről, a Budapestre veze-
tő kerékpárútról, a város széli területeken kijelölésre ke-
rült leendő lakóövezetekről, ezzel kapcsolatosan az épülő 
új bölcsőde épületről és még számos, a lakosságot érintő 
kérdésről. A válaszokat többnyire Bíró Zoltán beruhá-
zásokért felelős alpolgármestertől kapták meg, de több 
kérdést megválaszolt Máyer Andrea településtervező és 
Péterffy Márton főépítész is. A főépítész tájékoztatása 
alapján a lakosság 2023. március 07-ig tudja elküldeni 
javaslatait az új HÉSZ-hez a forum@fot.hu e-mail címre. 
A lakosok a tervezetet Fót Város weboldalán a https://fot.
hu/lakossagi-forum-fot-telepulesrendezesi-eszkozei-
nek-modositasa/ oldalon tudják megnézni.

Február végén négy sikátori fiatalember – 
Galgóczi Kristóf, Zelenyánszki Zsolt, Zele-
nyánszki Zsombor és Varga Dominik – ille-
gális szemétlerakókat észlelt a településen, 
megakadályozták a szemét lerakását és 
hívták a rendőrséget. A gyorsan helyszínre 
érkező rendőrök pedig elfogták az illegális 
szemétlerakókat. Az esetet követően a négy 
szemfüles fiatalnak a város nevében dr. Vass 
György polgármester adta át a jól megérde-
melt jutalmat. 
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Gratulálunk a díjazottaknak!
Fót Város Önkormányzata minden év március 15-én 
helyi kitüntetéseket adományoz. 

A 2023-as év díjazottjai:
I. Fót Városáért

– Puskás Tibor KSC 
II. Fót Egészségügyéért Díj 

– Papp László Jenőné Márta védőnő
– Dr. Vozák Mária címzetes főorvos

III. Fót Gyermekeiért, Ifjúságáért Díj 
– Jusztinné Rick Éva intézményvezető
–  Kincs Zsoltné Száz Juhocska Óvoda  

óvodapedagógusa
–   Lakatosné Balog Erzsébet Száz Juhocska Óvoda 

óvodapedagógusa
IV. Fót Kultúrájáért Díj 

–  Hangyálné Praszna Éva Fóti Fáy András Általános  
Iskola pedagógusa 

V. Emberséggel Fótért Díj 
– Fót- és környéke Természet- és Állatvédő Egyesület

VI. Év Közszolgálati Tisztviselője Díj 
– Koppné Szita Erika köztisztviselő

VII. Év Közalkalmazottja Díj 
– Sass Tiborné GESZ

– Kollár Lászlóné ESZEI
–  Baráth Erika Margit, Németh Kálmán Általános Iskola 

pedagógusa
VIII. Fót Vállalkozója Díj 

–  Toldi Ágnes, Czifra Cekker csomagolásmentes bolt 
tulajdonosa

IX . Év Sportolója Díj 
18 év feletti kategória:

– Suhajda Szilárd hegymászó
14–18 év alatti kategória: 

–  Kovács Petra a magyar női labdarúgás egyik legígérete-
sebb játékosa

14 év alatti kategória: 
– Ernyes Emma ritmikus gimnasztika 

Elismerő oklevélben részesülnek:
–  Szilágyi Zsuzsanna (kutyafuttatóért végzett  

munkájáért)
– Sütő Ilona Németh Kálmán Általános Iskola tanítója 
– Pusztai Zoltánné Fóti Zeneiskola pedagógusa
–  Dosztár Barnabás Fóti Garay iskola tanulója,  

szabadfogású birkózó
– Földi Tamás Gergő jégkorong-kapus
–  Büte Zsolt Fóti Garay János Általános Iskola testnevelő 

tanára

Az Aligamajor felé vezető út mentén a fóti önkormányzat és a 
Futureal-csoport együttműködésében 115 új, többször iskolá-
zott platánfát telepítenek.

Európa egyik vezető ingatlanfejlesztő vállalata, a Futu-
real-csoport számára fontos a környezetbarát működés, ezért 
az új irodaházaiba költöző bérlők minden tizedik dolgozója után 
elültet egy fát a fenntarthatóság javítása érdekében. A zöld kez-
deményezés keretében felajánlott fák közül 115 darab Fóton kap 
helyet, mivel a társaság tevékenysége a településhez is kötődik. 
A cégcsoport tagvállalata a HelloParks egy modern, energiaha-
tékony és fenntartható megaparkot épít Fóton, amellyel közel 
2000 új munkahely jön majd létre a város kö-
zelében. A HelloParks emellett fontosnak tartja 
az értékteremtést, ezért különféle támogatá-
sokkal is hozzájárul a városi mikroközösségek 
terveinek és céljainak 
megvalósításához.

KITÜNTETÉSEK
HAGYOMÁNYUNK A JÖVŐNK

Március elsejétől 115 új platán-
fával zöldül tovább Fót!

 

 
A Fóti Városszépítő Egyesület 

Fót Város Önkormányzatának támogatásával  

2023. évben újra meghirdeti a 

“TISZTA UDVAR, RENDES HÁZ” 
pályázatot. 

       A pályázaton, Fót városban és településrészein (Fótliget-
lakópark, Sikátorpuszta, Öreghegy, Kurjancs, Istvánhegy Sátorfák) 

élő ingatlanok tulajdonosai, használói nevezhetnek. 

Információ és jelentkezési lap: 

www.varosszepitok.hu 

Jelentkezési határidő: 2023. június 30. 

Díjátadás: 2023. szeptember vége 

 

A Fóti Városszépítő Egyesület
Fót Város Önkormányzatának támogatásával

2023. évben újra meghirdeti a

“TISZTA UDVAR, RENDES HÁZ”
pályázatot.

A pályázaton, Fót városban és településrészein (Fót
ligetlakópark, Sikátorpuszta, Öreghegy, Kurjancs, 
Istvánhegy Sátorfák) élő ingatlanok tulajdonosai, 

használói nevezhetnek.
Információ és jelentkezési lap:

www.varosszepitok.hu
Jelentkezési határidő: 2023. június 30.

Díjátadás: 2023. szeptember vége
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Tisztelt Fóti Lakosok!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a DTkH Nonprofit Kft. a 2023. április 1. – 2023. június 
30. napjáig tartó időszakra vonatkozóan díjmentesen biztosítja a Lakosság részére a 
zöldhulladékok gyűjtésre szolgáló zsákok, valamint az Önkormányzat és a Közszol-
gáltató megállapodása értelmében a szelektív hulladékok gyűjtésére szolgáló zsákok 
éves mennyiségét. A hulladékgazdálkodási közfeladat kikerül az önkormányzatok 
hatásköréből, és állami feladattá válik 2023. július 1. napjától, vagyis a jelenlegi hatá-
lyos Közszolgáltatási szerződések 2023. június 30. napjával a törvény erejénél fogva 
megszűnnek. Tekintettel a fentiekre a Közszolgáltatási szerződésben foglalt azon kö-
telezettség, hogy a zöldhulladék gyűjtésére szolgáló zsákokat a Közszolgáltató bizto-
sítsa az ingatlanhasználóknak, csak időarányosan (2023. április 1. – 2023. június 30.) 
tud eleget tenni. Tájékoztatjuk továbbá Önöket, hogy az Önkormányzat és a Közszol-
gáltató közötti megállapodás értelmében a szelektív hulladékok gyűjtésére szolgáló 
zsákok éves mennyisége kerül kiosztásra (52 db/háztartás), melynek költségét az Ön-
kormányzat a 2023. évben is átvállalta.
A díjmentes zsákok az alábbi időpontokban és helyszíneken vehetőek át.
A zsákok átvételének időpontjai:
2023. március 17. péntek, 12:00 – 18:00 időintervallumban
2023. március 18. szombat, 8:00 – 16:00 időintervallumban
2023. március 19. vasárnap, 8:00 – 12:00 időintervallumban
A zsákok átvételére az alábbi helyszíneken lesz lehetőség:
1. Kisalagi Fiókkönyvtár, Béke utca 35.
2. 100-as ABC, Vörösmarty tér
3. Buszforduló Óvoda parkoló, Szent László u. – Bölcsőde u. kereszteződés
4. Önkormányzati Épület, (Fáy A. Általános Iskola melletti épület) Ferenczy I. utca 8.
A zsákok átvételekor bemutatni szükséges a személyi igazolványt, a lakcímkártyát 
és a hulladékgazdálkodási számlát!

Fóti Közös Önkormányzati Hivatal
DTkH Nonprofit Kft.

Az ESZEI szervezésében idősek far-
sangja volt februárban a Hargita ut-
cában. Sajnos betegség miatt sokan 
hiányoztak, akiknek mindenki sok 
szeretettel kívánt jobbulást. Azonban 
az eseményből mégsem maradt ki sen-
ki, mert a vidám tombola sorsoláson a 
hiányzók sorszámai is részt vettek és 
nyertek is! A tombola sorsoláson a fő díj 
egy 5 000 forint értékű vásárlási utal-
vány volt. Az idősek farsangján a sós ro-
pogtatnivalókat és a fánkot a Dunakeszi 
Auchan áruháznak és a Nagycsaládosok 
Újpalotai Egyesületének köszönhetjük.

Zöld és szelektívzsák osztás Idősek farsangja  
az ESZEI-nél

Születtek:

01.13. Liska Liza

01.15. Tóth Gréta Zorka

02.02. Horváth Lili Emma

02.03. Hunyadi László

02.07. Dombos Teodor Hunor

Elhunytak:

Biró Bertalanné 77 év 
szül.: Lencsés Sára

Borbás Ilona 41 év
Jován Imre László 83 év
Juhász Lászlóné   96 év 

szül.: Balog Matild
Lantos Andrásné 88 év 

szül.: Illyés Erzsébet 
Orosz János 86 év
Szabó Sándorné 78 év 

szül.: Varga Julianna

Szűrös Barnabásné 72 év 
szül.: Gulyás Mária

Takács János Antal 68 év
Tóth István 83 év
Ulveczki Tiborné 87 év 

szül.: Bokor Éva
Varga Menyhért 76 év
Varga József 67 év
Váczi Lászlóné 85 év 

szül.: Almási Aranka

Házasodtak:

Bocskai Anita  
és Tóth Krisztián

Deák Lili Elizabet  
és Cseh Martin Mátyás

Anyakönyvi hírek

Köszönetnyilvánítás
Köszönöm mindazoknak, akik édesanyám, Juhász Lászlóné temetésén fájdalmunkban osztoztak, 
valamint a SZIGÜ vezetőjének, Jaros Ágnesnek és munkatársainak a méltó búcsúztatást.

Pálné Juhász Edit
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Szkander Visegrádi kupa lesz Fóton

A Lécz Motorsport Egyesület fóti versenyzői
jelentős eredményeket értek el
Előző számunkban már olvashattak az Egyesület egyik magyar baj-
nok sportolójáról, Kádár Dominikról. Ebből kiderült, hogy egy több 
mint 15 éve működő Egyesület nőtt fel az évek alatt úgy, hogy az el-
múlt években alig hallottunk róluk valamit. A Lécz Motorsport Egye-
sületről, az edzésekről, a gyerekekről az egyesület névadójával és ala-
pítójával, a többszörös magyar bajnok és junior Európa Kupagyőztes, 
versenyzőként magyar válogatott Lécz Gergellyel beszélgettünk. 

Az Egyesületben Lécz Gergely edzőként több korosztállyal is fog-
lalkozik. A felnőtt kategóriában vannak amatőrök, félamatőrök és 
profik egyaránt. Kádár Dominik például az ifjúsági magyar bajnokság 
megnyerését követően már a felnőttek félprofi kategóriájában indul 
2023-ban. Aztán középen ott vannak az ifjúsági versenyzők, és vé-
gül a gyerekek. Technikai sport lévén a motocrossban a kicsik először 
50 köbcentiméteres kategóriában kezdenek versenyezni, és ahogy 
nőnek, és jönnek az eredmények, úgy lépkednek egyre feljebb, 65, 
80 köbcentiméteres motorűrtartalomig. A „nagyok” pedig 125, 250 
és 450 köbcentiméteres kategóriákban versenyezhetnek. Amint azt 
Lécz Gergely elmondta, Egyesületében közel 50 gyerek és felnőtt ver-
senyző sportol. 

Az Egyesület enduro és motocross szakágban is indít versenyzőket 
a versenyeken, és az eredményeknek köszönhetően már a szpon-
zorok is felfedezték a csapatot. Külön érdekesség, hogy Magyaror-
szágról csak két csapat szerezte meg a jogot ahhoz, hogy versenyzőt 
indíthasson a profi Német Nemzetközi Bajnokságban, és ezek egyike 

a Lécz Motorsport Egyesület. Ehhez minden év decemberében el kell 
küldeni a nevezést a német szövetségnek, amelyet a szövetség jóvá-
hagy, vagy elutasít. A Lécz Motorsport Egyesület két profi versenyzője 
ez alapján elindulhat a Német Nemzetközi Bajnokságon. Lécz Ger-
gely a hét minden napján tart edzéseket, ám arra minden esetben 
figyel, hogy a korosztályokat elkülönítse. Mint mondta, nála a legfon-
tosabb szempont a biztonság, minden más csak az után következhet, 
ezért is nem engedi fel egyszerre a pályára a kicsiket még az eggyel 
nagyobb korosztállyal sem. A gyerekek között meg kell említeni az 
Egyesület szintén fóti versenyzőit, a nagy tehetségnek tartott, és kor-
osztályában magyar bajnok Demény Kristófot és Somlai Ákost, aki az 
50 köbcentiméteres kategóriában volt ezüstérmes. Bízunk benne, 
hogy a kemény munka és a kitartás még több jó eredményt hoz majd 
a Lécz Motorsport Egyesület versenyzőinek, és ez által Fótnak is.

Március 11-én ifjúsági szkander verseny lesz a Vörösmarty Művelődési Házban. A szkanderről, a Visegrádi kupáról és az eddigi magyar ered-
ményekről a verseny egyik szervezőjével, a Fóton élő, sokszoros magyar bajnok, EB ezüst-, és bronzérmes versenyzővel és edzővel, Dobrocsi 
Jánossal beszélgettünk. Talán nem volt véletlen, hogy pár hete két USA-ban profiskodó magyar szkanderes dokumentumfilmjére találtam rá 
a tv-ben. Amikor Dobrocsi Jánossal találkoztunk, az egyik első kérdésem volt, amit a filmben láttam. Nevezetesen, legyőzhet-e egy 75 kg-os 
versenyző egy 130 kg-ost, és hol melyek azok a hibák, amelyekről a filmben hallottam? Nos, ahogy Dobrocsi János mondta, ha a két versenyző 
képességei, tudása azonosak, akkor a fizikumbeli különbségek miatt a magasabb súlyban lévő biztosan nyerni fog. Azokat a bizonyos hibákat 
pedig már az asztalhoz állásnál el lehet követni. Mert, egyáltalán nem mindegy, hogy támadó állásban, vagy védekezőállásban állunk az asztal-
hoz. Nem mindegy, hogyan fogjuk meg az asztalon a szarvat, nem mindegy, hogyan áll a csuklónk, merre fordítjuk a kézfejünket. A győzelem 
ezek együttesén múlik. Mert az erő sok esetben technikával kiegyenlíthető. Ugyanakkor emellett az is fontos, hogy mit csinál az ellenfél a 
másik oldalon, mert ahhoz ugyanúgy, mint bármely más küzdősportban, alkalmazkodnunk kell. A jó versenyzőknél a meccs 90%-ban egyetlen 
másodperc alatt eldől. Dobrocsi János úgy tartja, hogy az edzők azt a 10%-ot tudják megtanítani a versenyzőiknek, amellyel egy jó ellenféllel 
szemben nyerni lehet. Azonban, mint más sportokban is, a szkandernél is az ellenfél tisztelete elsődleges. Dobrocsi János versenyzőként a 80 
és a 90 kg-os master kategóriában áll általában asztalhoz, és ebben a súlycsoportban érte el világbajnoki 4. helyezését is, ami jelentős ered-
mény. A magyar szkander sport a sportág vezetőségének – külön kiemelve Csabai 
Attila elnököt – köszönhetően az elmúlt 10 évben komoly fejlődésen ment keresztül 
és jelenleg az európai középmezőny elején állunk. Ezt jól igazolják, hogy a magyar 
szkander sport az elmúlt években négyszeres Európa bajnokkal és négyszeres világ-
bajnokkal is büszkélkedhet, és több Világ-, és Európa bajnoki ezüst-, és bronzérmet 
is sikerült elérnie a magyar versenyzőknek. Akik szeretnének egy izgalmas versenyt 
megnézni és megismerkedni a szkanderrel, március 11-én a Vörösmarty Művelődési 
Házban megtehetik. A szervezők minden érdeklődőt szeretettel várnak.
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A HÁZASSÁG HETE Fóton

A Házasság Hete egy gitár zenével kísért szentmisével kezdődött  
a Szeplőtelen Fogantatás Templomban

Pál Feri atya humoros, interaktív előadása mindenki számára tartogatott mondanivalót

Pál Feri atya előadására zsúfolásig telt a Szent Ágoston  
Keresztény Általános Iskola és Gimnázium tornaterme

Az eseménysorozatban házaspároknak Cha-Cha-Cha  
és modern tánc oktatás is volt

A Házasság Hete záróalkalmán sorban álltak a házaspárok  
az áldásra várva
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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

MÁRCIUSI AKCIÓ!
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Vajon rábíznád-e a gyermekedet egy börtönviselt férfire, vagy befogadnád-e a házadba 
azt, aki húsz évig ült a sitten? 

Felelős szülőként, nagyszülőként, családfőként mindkét kérdésre a válasz egyértelmű, 
nem! Ám Boros Lajos mégis más, hiszen őt maga a mindenható jó Isten változtatta meg. 

Ha érdekel az ő élete, szeretettel várunk a fóti baptista imaházba (Fót, Deák F. u. 3.) 
március 26-án, ahol két időpontban, 10.00-tól és 16.00-tól lesz hallható Boros Lajos, 
evangélista, börtönlelkész, és a Rácsok mögött szabadon c. könyv szerzőjének története. 
A belépés díjtalan.

Az időjárás és a madarak éneke is bizonyítja, hogy vissza-
vonhatatlanul közeledik a tavasz, és vele a sokunknak igazi 
terápiaként szolgáló kerti munkák hada.

A veteményezés a magvetéssel kezdődhetne, illetve a talaj-
előkészítéssel. A megfelelő talajelőkészítés kulcsfontosságú 
művelet az ültetés előtt.

Mi a célja a tavaszi talaj-előkészítésnek? Aprómorzsás (de 
nem poros), jól megérett, kellőképpen ülepedett vetőágyat 
akarunk létrehozni, ami a vetőmagoknak gyors és egyenle-
tes kelést biztosít, lehetővé teszi a (mű)trágyák és növényvé-
dő szerek hatásának teljes érvényesülését, illetve a gyökér-
zet megfelelő fejlődését.

Így a talajszerkezet kialakítása, a talajban lévő víz meg-
tartása mellett a gyomtalanítás elengedhetetlen művelet. 
Amennyiben ősszel megtrágyáztuk a földet, az a tél folya-
mán a mikroorganizmusok segítségével humuszban és táp-
anyagban gazdagabb talajhoz segít bennünket. A tavaszi 
talajlazítást, porhanyítást végezhetjük rotációs kapa segít-
ségével, vagy annak hiányában kézi kapával, ásóval. Ezu-
tán a következő munkafolyamat: a gereblyézés, így kapunk 
egyenletes, rögmentes területet. Ezután jöhet a tervezés, 
mit-hová ültessünk?

Addig is, amíg elkezdhetjük odakint a munkálatokat rend-
be hozhatjuk a kerti szerszámainkat, és megtervezhetjük a 
meleg szobában a zöldségek helyét a kertben. Sőt a palán-
táinkhoz már vethetjük a szoba ablakában elhelyezett cse-
répbe, ládába például a paradicsom, vagy paprikamagokat.
Jó kertészkedést kívánunk!

A Környezetvédelmi Tanács nevében:  
Bérciné Berke Szilvia

Rácsok mögött szabadon  
|  egy börtönlelkész története

Talajelőkészítésről dióhéjban 
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Iskolánkban pedagógusaink nagy hangsúlyt fektetnek 
arra, hogy diákjaink kellően motiváltak, tájékozottak, nyílt 
gondolkodásúak legyenek, ezért igyekeznek mindenféle 
színes programmal tarkítani a tanítási napokat.

Az őszi időszakban kiemelt szerepet kapott a szüret, iskolánk 
névadó ünnepségének évfordulója, melyre a Fáy Nap keretén 
belül emlékeztünk, valamint a Fóti Ősz városi rendezvény. A 
helyi hagyományok ápolása na-
gyon fontos számunkra, ezért 
igyekszünk a gyerekeknek ezeket 
az értékeket továbbadni. Kiemel-
kedő munkát végez ezen a téren 
Hangyálné Praszna Éva tanárnő, 
akinek Fót város kultúrája és ha-
gyományainak őrzése szívügye.

A járvány időszak után nem 
könnyű feladat újra a közösségi 
élet kialakítása, de a soron kö-
vetkező programok, események 
mind-mind azért szükségesek, 
hogy diákjaink újra egységként 
tudjanak működni. A Hallowe-
en, a városi és iskolai karácso-
nyi műsorok, a hagyományos 
Mikulás előadás újra sok diákot 
és tanárt mozgatott meg és csalt 
mosolyt arcukra.

Januárban idén először tud-
tuk megrendezni élőben a 2 éve 
indult Fáy Kultúra Napja mű-
vészeti kiállításunkat, amelyet 
összekötve a Magyar Kultúra 
Napjával emlékeztünk Kölcsey 
Ferencre, a Himnusz megírására 
és a magyar irodalom fontossá-
gára. A megnyitó családias ke-
retek között zajlott, de hisszük, 
hogy a művészet minden em-
ber része kell, hogy legyen akár 
zenei, akár irodalmi, akár kép-
zőművészeti formában.

A kiállításon kívül zenei él-
ményekkel is gazdagodnak a 
gyerekek, hiszen idén több mint 
200-an vették meg a Filharmó-
nia Magyarország ifjúsági bérle-
tét, így a tanév során 3 koncerten 
vehetnek részt, melyeknek isko-
lánk ad helyszínt.

Az év elején meghatározott kiemelt feladatainkhoz tarto-
zik a pályaválasztás támogatása, a diákok megsegítése ebben 
a nehéz döntésben. Az iskolai szervezésen kívül a nyolcadi-
kos diákok a váci központban is ismerkedhettek lehetősé-
geikkel és bízunk benne, hogy sikeresek lesznek a felvételi 
vizsgák során is.

A tudatos pénzhasználatra, pénzügyi tudatosságra is ké-
szítjük tanítványainkat. Évek óta szoros együttműködésben 

vagyunk az OTP Fáy András 
Alapítvánnyal, így sikerült egy 
nívós versenyen is elindulni 3 
végzős diákunknak. Feró Hu-
nor, Vinczellér Áron és Kozák 
Norbert a középdöntőig jutott 
nagy örömünkre, valamint egy 
későbbi pályázaton első helyen 
végeztek a fiúk.

Iskolánk arculatát az an-
gol nyelv oktatása adja, mely-
hez kapcsolódóan több siker 
is könyvelhető már az első 
félévben is. Sipos Nadin 8.a 
osztályos tanulónk (felkészítő 
tanára Deákvarga Kinga) beju-
tott az OATV 2. fordulójába és 
ezenkívül megnyerte az Aszó-
di Evangélikus Petőfi Sándor 
Gimnázium angol versenyét. 
Elindult a második BGC két-
tannyelvű angol napközi prog-
ramunk és úgy tűnik sikeré-
nek köszönhetően ez jövőre is 
folytatódik majd.

Az Erasmus+ program kere-
tén belül a tanártovábbképzés 
folyamatos és hamarosan isko-
lánk 10 diákja Dublinba utazik 
majd, így a diákmobilitás prog-
ramon belül ismereteket sze-
rezhetnek az Európai Unióról.

Iskolánk életéről, minden-
napjairól és aktuális informá-
cióról Facebook oldalunkon, 
illetve honlapunkon (www.fot-
fay.hu) is tájékozódhatnak az 
érdeklődők, hiszen nem csak a 
végzős diákok életében fontos a 
helyes út kiválasztása, hanem az 
első osztályba lépők életében is. 

Beke Kornélia

Zajlik az élet a Fáy suliban
oktatás
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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

HHaajjnnaall  sszzáárrnnyy  (1, 2, 3, 4 ágyas szoba):    56000,-Ft/fő/3 éj
KKiikkeelleett  sszzáárrnnyy (2, 2+pótágy, 5 ágyas szoba): 60 000,-Ft/fő/3 éj

Pünkösdi hosszú hétvégePünkösdi hosszú hétvége
Érvényes: május 26–29.  4 nap / 3 éj

• Szállás, svédasztalos reggelivel és vacsorával, élőzenével,  

szombat esti műsorral.

• Ingyenes parkoló.

• Gyógyvizes medence, úszómedence, szauna, infrakabin, 

használata.

• Napi egy kancsó lúgosított egészségvíz fogyasztása szobánként.

• WIFI az egész szállodában.

• Fürdőköntös használata.

Teltházas bemutatkozás az érdeklődő szülőknek

Január 27-én a Fóti Garay János Általános Iskolában nagysi-
kerű szülői értekezletet tartottunk az iskolánk iránt érdeklődő 
szülőknek. Asztalosné Tóth-Fekete Beatrix intézményvezető 
köszöntője után egy kreatív, iskolánkat bemutató kisfilmmel 
kezdtük a rendezvényt. Ezt követően az intézményvezető asz-
szony részletesen tájékoztatta a szülőket az iskolában folyó ne-
velő-oktató munkáról, az innovációkról és az infrastrukturális 
feltételekről. Szó volt az iskola hagyományairól, értékeiről, a ná-
lunk folyó emelt szintű oktatásról, az iskola arculatáról.

Majd Hegyváriné Szabó Erzsébet napközis munkaközösség 
vezető adott tájékoztatást a napközis foglalkozások rendjéről. 

A szülők nagy érdeklődéssel várták a jövendő elsős tanító né-
nik bemutatását is. Az elsős tanítók jövő tanévben Farkas Kinga, 
Hegyváriné Szabó Erzsébet és Virág Angéla lesznek.Ezután Je-
nesné Szász Orsolya elnök, a Szülői Munkaközösség munkáját 
mutatta be.

Az értekezlet végén a szülők tehették fel kérdéseiket, melyek-
re azonnal meg is kapták a választ.

Még két eseményt szervezünk az iskolánk iránt érdeklődők-
nek: Február 24-én Iskolai Forgószínpaddal és március 21-én 
Nyílt nappal folytatódnak az Ovisuli rendezvényei. Mindenkit 
szeretettel várunk!   Beély Gábor

oktatásFóti Hírnök



Ovisok látogatása a Szent Ágostonban 

Leendő elsős tanítók bemutatása

Nagy szeretettel vártuk és fogadtuk a fóti egyházi óvodából érkező nagycsoportos ovisokat február 15-
én. A református és katolikus csöppségek kellemes izgalommal és sok mosollyal érkeztek meg. Iskolá-
saink kaput tartottak, ezen átérve bejutottunk a negyedikesek birodalmába. Ismerkedtünk, beszélget-
tünk, majd furulyáztak a szakkörösök, ezután kisétáltunk az udvarra. Körülnéztünk a tornateremben, 
ezt követően az udvaron játszottunk. Medvét vadásztunk, fogócskáztunk, énekeltünk. Kis ajándékkal 
engedtük útra leendő elsőseinket, és azzal az énekkel, hogy: Jézus szeret minden kicsi gyereket…

Reméljük jó élménnyel tértek haza az óvodások!
Hajni néni és Szöszi néni leendő elsős tanítók

Kiss Hajnalka

Kiss Hajnalka vagyok, Fóton élek a családommal. A Szent 
Ágoston Keresztyén Általános Iskola és Gimnáziumban, il-
letve annak elődjében az ÖKU-ban tanítok 29 éve. Óvónő-
ként érettségiztem, majd a Jászberényi Tanítóképző Főis-
kolán végeztem tanítóként, ének műveltség területen.
20 évet voltam osztályfőnök, 6. alkalommal leszek elsős 
tanító néni. Célom, hogy az óvoda és iskola közötti átme-
net minél zökkenőmentesebb és gyorsabb legyen. Az elsős 
korosztályt különösen szeretem. A beszoktatás izgalmas 
időszaka alatt egymásra hangolódunk, egyre többet tanu-
lunk és okosodunk, kezdünk önállósodni, miközben for-
máljuk kis közösségünket.
Fontos feladatom a bizalom kiépítése, az olvasás-írás-szá-
molás világába való bevezetés, de a legfontosabb felada-
tom, hogy megszerettessem a gyerekekkel az iskolába já-
rást, tanulást.
Az oktatás mellett természetesen nagy hangsúlyt kap a ne-
velés, a lelkükkel való foglalkozás. Figyelek rezdüléseikre, 
gondjaikra, örömeikre és közben sokat beszélgetek velük.
Nincsenek véletlenek. 
Hiszem, hogy azokat a gyerekeket, akik 
az én osztályomba fognak járni,  
Isten az én gondjaimra bízza.

Márta Istvánné – Szöszi néni

Márta Istvánné, Szöszi néni vagyok.
Óvónő, tanítónő, gyógypedagógus, s mivel fontos volt számom-
ra személyes fejlesztésem, ezért számos más jellegű képzésen is 
részt vettem, szereztem diplomát.
Azonban egész életemben pedagógusnak vallottam magam, hi-
szen az elmúlt 45 évben minden területen tanítottam, neveltem, 
segítettem. Tanítani, nevelni csak elhivatottsággal, szeretettel, 
türelemmel lehet.
2014-ben kerültem a Fóti Ökumenikus Általános Iskola és 
Gimnáziumba, mint fejlesztő-, gyógypedagógus, majd kis ki-
hagyással a Szent Ágoston Keresztény Általános Iskola és Gim-
názium tanító nénije lettem. A legjobb döntés volt életemben. 
Ez egy szeretetteljes, óvó, védő közösség, mely kihat a gyerme-
kek szellemi, erkölcsi, érzelmi gondolkodásának fejlődésére. 
Minden mosoly, ölelés, melyet kapok, erőt és újabb ötleteket 
ad hivatásom módszertani gazdagabbá tételében, életérzésem 
megerősítésében és megőrzésében. Hiszek abban, hogy gyer-
mekeink jóléte, boldogsága, fejlődése csak a szülők és peda-
gógusok segítő együttműködése alapján valósulhat meg. Így 
törekszem a szülőkkel való kapcsolatok sikeres kialakítására. 
Fontos számomra, hogy egy olyan közösséget alakítsunk ki, 
amelyben a gyermekek személyiségfejlődése, tanulása, öröm-
teli, ezért nagy gondot fordítok a személyes odafigyelésre, a 
pozitív megerősítésre, a tanulás iránti motiváció felkeltésére, 
valamint a tanórákon kívül töltött idő minőségi meglétére, a 
gyermeki játékosságra és vidámságra. Odafigyelek a gyermekek 
egyéni készségeinek figyelembevételére, az esetleges felzárkóz-
tatásra és tehetséggondozására.
Életszemléletem: „Szeretni és szeretve lenni.”, „Boldogan oktat-
ni, nevelni.”
Szeretettel várom a leendő elsős gyermekeket és szüleiket!
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Február 18-án kicsiknek és nagyoknak egyaránt remek szó-
rakozást nyújtott a Fóti Közszolgáltató Kft. által szervezett 
farsangi mulatság, melyen nagyon sok fóti család vett részt. 
Már az eleje is jól kezdődött, hiszen a vándormuzsikus kö-
szöntő, a gólyalábasok és a Wind Band Fót remekbeszabott 
előadásai nagyszerű alaphangot adtak a mulatságnak. Nekem 
különösen tetszett, hogy a Wind Bandet ezúttal egy valódi 
macskanő vezényelte. Aztán nem volt idő még egy forralt bor-
ra sem, mert jöttek a kínai sárkányosok, majd a gólyalábasok, 
akik kicsiket és nagyokat is megnevettetve röpítették az időt a 
máglyagyújtásig és a télbanyák elégetéséig. Külön említést ér-
demel a Kínai Kulturális Egyesület, amelynek sátrában auten-
tikus kínai teákat kóstolhattunk, de voltak kínai népművészeti 
termékek, pálcikás evésoktatás gyerekeknek és kalligráfia is, 
mely utóbbi az írásnak már-már a képzőművészethez tartozó 
ága. A másik, amit meg kell említenünk, az a Tóparti Bisztró, 
akik bizony igencsak kitettek magukért a finom ételekkel, a 
lángossal és minden mással. De vissza a máglyához, amelyet 
Bíró Zoltán alpolgármester társaival közösen egy egész napon 
át épített! Amikor eljött az idő, és a tűzoltók is felkészültek 
– bár nem volt rájuk szükség, köszönjük a Fóti Aqua Tűzol-
tócsapatának a munkáját – az alpolgármester meggyújtotta 
a máglyát, melynek a csúcsára már előtte felhúzták a fő tél-
banyát. Amíg a máglya égett, a Muharay Színpad banyáinak 
előadását élvezhettük, ráadásul kétszer – aminek örültünk -, 
mert a hatalmas, több mint 3 méter magas máglya lángjának 
a ropogása elnyomta a hangjukat, így aztán már mikrofonnal 
megismételték a produkciót. Amikor a máglya leégőfélben 
volt, a fóti óvodáknak és a bölcsődének az óvó-, és dadusné-

nijei űzték el a maradék telet tűzről pattant táncukkal. Utánuk 
a sátorban az igazán kicsik, az Eőri Barna utcai óvoda Pillangó 
csoportja csalt mosolyt az arcunkra, majd a Trackija zenekar 
táncházzal egybekötött koncertje következett. A farsang zárá-
saként pedig a tutajon úszó máglyát gyújtotta meg a tóparton 
állva Bíró Zoltán alpolgármester az íjászokkal közösen. Igazán 
tartalmas és szép délután volt. Köszönjük a szervezőknek és 
minden fellépőnek.

Vidám és látványos farsangi mulatság volt a Somlyó-tónál
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Októberben már láthatták a fótiak 
Csató Tamás festőművész Balogh 
Ádámmal közös Keresztút című ki-
állítását a Szeplőtelen Fogantatás 
Templomban. Túlzás nélkül állítha-
tó, hogy a két festőművész közös, 
bibliai témájú alkotásai Európa, de 
talán világszinten is egyedülálló-
ak. A számos nemzetközi és tucat-
nyi hazai kiállításon sikert aratott 
fóti festőművésszel, Csató Tamás-
sal a következő kiállításairól, a mű-
vészetről és a művészi hitvallásá-
ról beszélgettünk.

Bevallom, megfogott a Szeplőtelen 
Fogantatás Templomban látott Ke-
resztút kiállítás. Hogyan tudtatok 
közösen ilyen fantasztikus szín és 
látványvilágú, komoly mondaniva-
lót hordozó festményeket alkotni?
Ha technikailag kérdezed, akkor a képi 
alapot Ádám festette, amelyre aztán én 
álmodtam rá egy-egy kézzel kifejezve 
a bibliai témát, a nagyheti események 
történéseit. A spiritualitást tekintve azt 
mondom, ez egy olyan közös együtt 
munkálkodás, amely valamilyen közös 
hit beli meggyőződésen alapul, és ez 
látszik is minden egyes alkotásunkon.

Novemberben Fótról hová kerültek 
a festmények?
A Szeplőtelen Fogantatás Templom 
után Zágrábban, a Liszt Intézetben 
mutatták be a műveinket. Eredetileg 
november hónapra szólt a meghívás, 
de az igazgató asszony kérésére az év 
végéig ki voltak állítva a tárlat. Köz-
ben a helyszínen több nagy sikerű 

rendezvény is lezajlott, amihez a ké-
peink szolgáltak háttérül.

Volt más külföldi kiállításotok a 
múlt évben?
Májusban Svájcban, Bázelben állítot-
ták ki a festményeinket az Európában 
élő magyarok küldöttségeinek a ta-
lálkozóján. Közel húsz európai ország 
magyar szövetségeinek az elnöksége 
találkozott Bázelben egy konferen-
cián, és ennek az idejére kértek fel 
minket a kiállításra. 

Magyarországon is voltak kiállítá-
saitok tavaly?
Igen, a Keresztút című festményso-
rozatunkat „Pars Pro Toto” címmel 
több helyen is kiállították az ország-
ban és Budapesten is. 

Hol lesz a következő kiállításod?
Március másodikán nyílik két festőmű-
vész kollégámmal közös kiállításunk a 
Pozsonyi Liszt Intézetben, ahol engem 
ért a megtiszteltetés, hogy a kiállításun-
kat megnyithatom.  Ezt a kiállítást kö-
vette volna májusban egy isztambuli, de 
a szomorú események miatt ez egy ké-
sőbbi időpontban kerül megrendezésre.

Milyen terveid vannak ezeken felül 
2023-ra?
A beszélgetésünk idején már tart a fo-
tókiállításom a Mamaison Residence 
Izabella hotelben. Bár festőnek tartom 
magam elsősorban, de mindig érde-
kelt az olyan fényjátékok megörökí-
tése is, amit igazán fényképező géppel 
lehet megmutatni.

Tekintsünk egy kicsit vissza az idő-
ben. Hogyan jött a fotózás?
Mindig is szerettem fotózni. Érdekelnek 
az üvegtárgyak által létrehozott színek, 
fények és árnyékok, és ebből jöttek azok 
a kompozíciók, amelyeket láttál. Jóleső 
érzéssel mutatom be a fotóimat is, látva 
azt, hogy ezen a területen is kedvelik a 

Csató Tamás festőművész

Összetörve (Csató Tamás photography)

Szűrt realizmus – az én álomvilágom 
|  beszélgetés Csató Tamás festőművésszel
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munkáimat. Az első fotókiállításomra 
egyébként fotóművész barátom, Baán 
Katalin beszélt rá. Ennek olyan sikere 
volt, hogy a fotóim 14 hónapon keresz-
tül nem kerültek haza, mert mentek 
egyik kiállító teremből a másikba. 

Térjünk vissza a festészetre. Most 
min dolgozol?
Jelenleg egy olyan sorozaton dolgo-
zom, amelynek minden festményén 

megjelenik az alma. Ez is bibliai in-
díttatású téma, de egészen más, mint 
a „Keresztút” volt. Amikor elkészülök 
a tervezett festményekkel, akkor „Az 
a fránya alma” címmel lesznek majd 
kiállítva. Szeretném elmondani, hogy 
ezzel arra a közös felelősségre is sze-
retnék rámutatni, amely az édenben 
történt. Mert bár az almát Éva adta 
Ádámnak, neki családfőként azt visz-
sza kellett volna utasítania. Tehát a 
bűnbeesésben éppoly szerepe volt 
Ádámnak, mint Évának. 

Különleges dolgokat alkotsz. Ha meg 
kellene határozni a stílust, amely 
rád jellemző, hová sorolnád magad?
Sokáig gondolkodtam ezen, amíg 
megérett bennem a dolog és rájöt-
tem, hogy nem illek igazán egyetlen 
skatulyába sem. Így kitaláltam ma-
gamnak egy saját kategóriát, amit 
úgy hívok szűrt realizmus. Ami egy 
olyan fajta festészet, amelyben ott 
vannak a szürrealizmus elemei, de 
az én szűrőmön átengedve kerülnek 

a vászonra, mint az én saját álomvi-
lágom. Sokszor az emberek elvárnak 
a festőktől trendi dolgokat, de ez en-
gem nem érdekel. Sokféle próbálko-
zás és útkeresés után rádöbbentem, 
az a legjobb, ha hagyom, hogy az le-
gyen a festményen, ami leginkább én 
vagyok. 

Csató Tamás: Léda

Csató Tamás: Dali



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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PHOENIX Sportcsarnok Fót

RENDEZVÉNYEK

23.03.04. 18:00 utánpótlás kézilabda mérkőzés

23.03.05. 9:00-16:00 utánpótlás kosárlabda mérkőzések

23.03.05. 17:00 NB1/B kosárlabda mérkőzés  

 PHOENIX-MT FÓT – PVSK-Veolia

23.03.11. Nőnapi programok a Sportcsarnok rendezésében

23.03.12. 10:00-17:30 utánpótlás kosárlabda mérkőzések

23.03.17. 22:00-05:00 Lights OFF zenés-táncos rendezvény

23.03.19. 10:00-16:00 utánpótlás kosárlabda mérkőzések

23.03.19. 17:15 NB1/B kosárlabda mérkőzés  

 PHOENIX-MT FÓT – Vasas Akadémia

23.03.26. 9:00-17:00 utánpótlás kosárlabda mérkőzések

PHOENIX-MT FÓT – Nagykőrösi Sólymok 81–80
(2023.02.19. 17:00 – PHOENIX Sportcsarnok Fót)
A mérkőzés egy ünnepélyes feldobással kezdődött, melyet a csarnokunk és egyben a felnőtt csapatunk név-
adó szponzorának, a Phoenix Pharma Zrt.-nek vezérigazgatója Kaló Tamás Úr végzett el.

Az első negyedet rémálomszerűen kezdte el szeretett csapatunk, és a sorozatban elkövetett hibáinkat 
rendre megbüntette a Kovács S. által vezetett vendég gárda. 5 perc elteltével, 0–11-es állásnál született 
meg az első hazai pont Varga Dániel sikeres távolijának köszönhetően. Erre Kovács S. megdobta önmaga 
és egyben csapata negyedik hárompontosát is (3–14), így Surmann Gábor vezetőedző időkéréssel próbálta 
felrázni a tompán kezdő játékosait. A folytatás is a Kőrösiek elképzelése szerint alakult, hiszen Timkó és 
Lakosa kosarai révén már 15 pontos vendég előnyt mutatott a kijelző (3–18). A mieink oldaláról (az estén 
végül 26 pontig jutó) Kinney fújt riadót, amihez előszeretettel társult a csereként jól beszálló és agilisan 
kosárlabdázó Füzi is. Sőt, utóbbi hatalmas zsákolását követően relatíve gyorsan bejött a csapat 10 pont alá 
(11–20). Az utolsó egy-két perc azonban ismét 
a Sólymok akarata szerint alakult, és Kovács B. 
sarokból eleresztett hárompontosa után 11–25-
ös meglepő vendég előnnyel zárták a felek ezt 
a játékrészt. 

A második negyedben markánsan feljavult 
csapatunk védekezése – vagyis főként annak 
agresszívitása –, amire a vendégek nem igazán 
találták az ellenszert. Ahogy Füzi Róbert ihle-
tett formájára sem. Bedobónk 17 pontig jutott 
a nagyszünetig, és oroszlánrészt vállalt a nagy 
hátránynak a ledolgozásában. A nagyszünetre 
így ha „mi sem történt volna", egyenlő állással 
vonulhattak a felek (36–36). 

A harmadik negyedet ismét az elsőhöz ha-
sonlóan rossz felfogásban, dekoncentráltan 
kezdték a Surmann legények, amit a vendégek 
okosan igyekeztek is kihasználni. 4–5 pontos előnynél azonban nem sikerült nagyobbat kiépíteniük. Eb-
ből a hátrányból ráadásul a csapatunk élére álló Kinney egalizálni tudott. Rutinos amerikai irányítónk igazi 
vezérként 17 pontot szerzett csak a második félidőben, és a legtöbbször megoldhatatlan feladatnak bi-
zonyult vendég részről az ő megállítása. A negyed utolsó két támadásából azonban előbb Kocsis egyéni 
akcióból, majd a hasznosan játszó és a védelmünknek sok gondot okozó Váits pontjaival szűk 4 pontos 
Nagykőrös fórral várhatták a záró felvonást a csapatok (54–58). 

A negyedik negyedet a már fentebb említett Váits vezette vendégek kezdték jobban. A mieink ezen az 
estén a megszokottól eltérően most szűkebb rotációval játszottak, és a fáradtság jelei is elkezdtek kiüt-
közni a játékosainkon. Amin nem segített az sem – és elkell ismerni – hogy a Nagykőrös a 35. percig ki-
válóan játszott. Okosan, pontosan támadtak, és mindig akadt közülük valaki aki betalált éppen. 5 perccel 
a vége előtt Kocsis szép közeli befejezése után 61–69-nél időt kellett kérjen Surmann Gábor vezetőedző. 
Hazai részről a folytatásban Kinney kongatta meg a vészharangokat, melyhez csatlakozott a mérkőzés 
MVP címére joggal pályázó Füzi is aki 25/6 pontig jutott végül. A mieink terület védekezésre váltottak, 
amelyre az amúgy jó dobó játékosokból álló vendégek kissé elbizonytalanodtak támadó oldalon. Ennek 
is köszönhetően no meg az óriási plusz energiákat megmozgatva „futott” csapatunk egy 15–6-os sza-
kaszt bő három perc játékidő leforgása alatt úgy, hogy közben a haloványabban játszó Csapai a kipon-
tozódás sorsára jutott. Az előny Kinney labdaszerzés+zsákolás kombóját követően nagyon hosszú idő 
után újra nálunk volt (76–75). A csarnok lila-fehér érzelmű oldala egy emberként ugrott talpra e jelenetet 
követően. A derekasan küzdő Nagykőrös nem zuhant meg, sőt még rá tett egy lapáttal. Három támadás 
alatt háromszor is büntetőkhöz jutottak. Kinney felettébb véleményes 5. faultja után igazi „népharag” han-
gulat uralkodott a csarnokban bő másfél perccel a vége előtt. A Nagykőrösiek 6/5 büntetőt értékesítettek, 
így 13,7 mp-vel a vége előtt 76–80-nál fóti időkérés következett. 

A lehetetlennek bizonyuló feladat előtt csapatunk jött oldalról. A bedobást követően Katonát jóformán 
egyből (s érthetetlenül) faultolta Kocsis tripla dobás közben, mely után három hazai büntető következett 
11,3 mp-vel a vége előtt. Katona 3/3 hidegvérrel, jöhetett a taktikai fault amit Füzi azonnal beütött Lakosán. 
A vendégek legponterősebb játékosa mindkét büntetőjét "elizgulta", sőt, Kovács S. lepattanó megszerzése 
közben faultolta Varga Dánielt aki két büntetőhöz jutott ezáltal hiszen már a vendégek is „bónuszban” vol-
tak. Rutinos erőcsatárunk mit sem foglalkozva a téthelyzettel, továbbá a vendégtábor duda és fütty hang-
zavarával. Mindkettőt a helyére tette. A vendégek edzője nem tudott időt kérni, mivel az utolsót már három 
perccel a mérkőzés vége előtt kikérte, így csapatának azonnal játékba kellett hoznia a labdát. Végül Kovács 
B. révén dobásig is eljutottak, a hárompontos azonban céltévesztett és Füzi irdatlan nagyot ugorva a fontos 

(GYŐZTES) lepattanót be-
gyűjtötte megkoronázva 
aznapi teljesítményét. Jö-
hetett a leírhatatlan hazai 
öröm és boldogság. Igazi 
extázis hangulat övez-
te csapatunk és a népes 
lila-fehér publikum vala-
mennyi tagját. Csapatunk 
amilyen mélyről felállva 
visszajött a mérkőzésbe, 
és amilyen lélekjelenlétet 
tanúsítottak a végjátékban, 
az egyszerűen fantasztikus 
volt és komoly elismerés 
illeti a játékosokat. A sike-
rünk ezen tények miatt 
biztosan nem érdemtelen, 
ám a sportszerűség azt 
kívánja, hogy a vendég 
együttes ugyanúgy győzel-
met érdemelhetett volna. 
A szerencse azonban most 
fiaink mellé állt, igazi szív 
diadala győzelem lett ez. 
SZÉP VOLT FIÚK, SZÍVBŐL 
GRATULÁLUNK!

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

PHOENIX Sportcsarnok Fót
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