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„…már megtudtam, hogy szeretetet kapni nem lehet,
mindig csak adni kell, ez a módja...”
(Márai Sándor)

Márai Sándor gondolatával, a Polgármesteri Hivatal és a magam
nevében tisztelettel köszöntöm Önöket.
Amikor bekapcsoljuk az ünnepi díszkivilágítást, amikor az Óvodakertben elhelyezzük az Adventi koszorút, a szívünkben komoly remény és várakozás van. Remény és várakozás, ami idén nem csupán
karácsonyra vonatkozik. A járvány önmagában türelemre, várakozásra
tanít mindannyiunkat. Várjuk, hogy vége legyen, közben megpróbálunk arra gondolni, hogy szeretünk, és minket is szeretnek.
Karácsony a legbensőségesebb ünnepünk, lehetőséget nyújt arra,
hogy a szeretet és az összetartozás jegyében gyertyát gyújtsunk. Régen az advent az elcsendesedés, az elmélyülés ideje volt. A lelki rendrakásé és az előkészületeké. Napjainkban advent a rohanás időszakának
kezdete. Pedig nem a drága ajándékok jelentik a fényt a lelkünkben,
hanem a szándék, hogy önmagunktól mit adunk önzetlenül.
Fontos, hogy a karácsony elmúltával ne veszítsük el emberségünket, mások iránti tiszteletünket, szeretetünket. Vigyük magunkkal
karácsony üzenetét jövőre is, hogy a mindennapokban segítsen a
testi, lelki, szellemi feltöltődésben, értékeink megőrzésében, városunk fejlődésében.
Év végéhez közeledve, köszönetet mondok mindazoknak, akik
egész évben segítették településünk fejlődését. Kívánom, hogy az
elkövetkező esztendőben is az összefogás, az együtt gondolkodás,
az egymásiránti tisztelet jellemezze hétköznapjaikat. Dolgozzunk
együtt ezért a városért, a mi városunkért! Most azonban néhány
napra legyen csend, vonuljunk vissza szeretteink körébe, és várjuk
együtt Megváltónk születését!
Magam és a Képviselő-testület nevében áldott, szeretetteljes,
boldog karácsonyt és egészségben, sikerekben, eredményekben
gazdag boldog új esztendőt kívánok!
Szeretettel: Dr. Vass György
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interjú
Közösen a járvány ellen – beszélgetés
Dr. Vass György polgármesterrel
A jelenlegi veszélyhelyzet újabb
nehéz feladatokat ró az önkormányzatra. Dr. Vass György a védekezéssel kapcsolatos munkába
avatta be lapunk olvasóit.

A napi információk azt mutatják, hogy a vírus szinte mindenhol
megtalálható. Mi a helyzet a polgármesteri hivatalban?
– November végén tesztelték a hivatal összes dolgozóját, beleértve
engem is. Sajnos már ez előtt három
kollégánkról kiderült, hogy COVID
fertőzöttek. A velük egy irodában
dolgozókat hazaküldtük. Viszont
emiatt a hivatal összes helyiségét
fertőtleníteni kellett. Éjfél utánig
tartott a munka, de muszáj volt elkészülni vele, hogy másnap zökkenőmentesen kezdődhessen a munka.
Egyelőre több fertőzöttünk nincs, de
ez bármelyik pillanatban változhat.
Tavasszal az ESZEI munkatársai
sokaknak segítettek a gyógyszer
vásárlásoknál és a posta feladásánál is. Ez most is működik?
– Természetesen az ESZEI a mostani veszélyhelyzetben is mindent
megtesz azért, hogy a lakosságnak
segítsen. Így folyamatosan megy a
gyógyszerbeszerzés és kiszállítás
a rászorulóknak. Az ESZEI megállapodott a Pandulia és a Somlyó
gyógyszertárakkal és ez alapján hetente kétszer kiviszik a mozgásukban korlátozottaknak a gyógyszereket. A két gyógyszertár – köszönet
nekik érte – előfinanszírozzák a
megrendelt gyógyszereket, és a lakosok akkor fizetik ki, amikor a
lakásukon azokat kézhez kapják.
Emellett az ESZEI dolgozói sokaknak intézik a postázást és a csekkfeladást is. Mindezt amellett, hogy
továbbra is ellátják az eredeti, házi

ellátási feladataikat is. Kétségtelen,
hogy a teljesítőképességük határán dolgoznak, de egyelőre bírják
a megfeszített munkát. A szervezet
megbízott vezetője azért, hogy enyhítsen a terheken, megállapodást
kötött a mezőőri szolgálattal, hogy
segítsenek be Sikátor pusztán az
olyan feladatokban, mint a betegek
orvoshoz juttatása, vagy a gyógyszerek házhoz szállítása.

Mi a helyzet a közterületek fertőtlenítésével?
– Ahogy máshol, itt is jól állunk.
A munka megoszlik az FKKN és a
Fóti Aqua Önkéntes Tűzoltó Egyesület között. A fertőtlenítést a két
szervezet folyamatosan végzi a város közterein.
Az időkorlátok betartását az üzletekben ellenőrzi valaki?
– Igen, már két hónapja újra van a
városnak közterület felügyelete. Az
ő feladatuk az üzletek ellenőrzése,
ami kiterjed a vásárlási idősávok
betartatására is. Örömmel mondhatom, hogy ebben a vállalkozások
messzemenően partnereink és eddig mindenki betartotta a szabályokat, amit ez úton is köszönök a
kereskedelemben dolgozóknak.
Az önkormányzat terveit mennyiben befolyásolta a második hullám?
– A gyülekezési korlátozás okozza ebből a szempontból a legtöbb
problémát. Nekem személy szerint az a legfájóbb, hogy nem tudok kötetlen formában találkozni
a lakosokkal. A közmeghallgatás is
elmaradt, megcsináltuk persze az
online verziót, és becsületesen válaszolunk minden kérdésre, de sokkal jobb lett volna szemtől szemben
válaszolni és elmagyarázni a miérteket. Emiatt a korlátozás miatt az
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Dr. Vass György

adventet, a gyertya gyújtásokat is
csak szűk körben lehetett megtartani, és elmaradt minden tervezett
rendezvényünk is. Aztán akadályoz
minket az is, hogy nem csak a három fertőzött, de a környezetükben
dolgozók is kiestek a munkából. Ez
pedig csúszásokat eredményezhet.

Végezetül, van valami, amiben a
lakosság segítségét szeretné kérni?
– Szeretném megköszönni Fót város összes lakosának a fegyelmezettséget, a türelmet és a hozzáállásukat ehhez a nehéz helyzethez.
Mindenkitől azt kérem, ahogy eddig, ez után is tartsa be a gyülekezési, a távolságtartási, a maszkviselési
és a vásárlási szabályokat.

interjú
Veszélyhelyzetben is folytatódott
a város fejlesztése
Az idei veszélyhelyzet komoly nehézségek elé állította az önkormányzatot. Arra voltunk kíváncsiak, hogy ennek ellenére mi valósult
meg fejlesztések közül? Azért, hogy
pontos képet kaphassanak olvasóink, Bíró Zoltán beruházásokért
felelős alpolgármestert kérdeztük.

Mely területeken sikerült előre
lépnie a városnak?
– Hét területen sikerült komoly fejlesztéseket elvégeznünk az elmúlt
egy évben. Az út- és járda építések,
a csapadékvíz elvezetés és csatornázás, a központi konyha felújítása, az
óvoda felújítások és a sportlétesítmények területén.
Akkor nézzük egyenként. Hol voltak út- és járda építések?
– Az egyes feljlesztéseket nem lehet
ennyire szétválasztani. Ahol utat építettünk, ott kiépítettük a csapadékvíz
elvezetést, felújítottuk vagy megépítettük az egyoldali járdát és megépítettük a gépkocsibeállókat is. De a
kérdésre válaszolva, új aszfaltburkolatot kapott a Liget utca, a Kemény
Gusztáv utca, az Ady Endre utca, az
Alberti Béla utca, a Csaba utca és a
Nagy László utca. Az Arany János
utcában átépítettük a csapadékvíz
elvezető rendszert, felújítottuk az
aszfaltburkolatot, egyoldalon megépítettük az új gépkocsi beállókat és
a járdát. Tisztán Önkormányzati forrásból készült el 9 szilárd burkolatú
utca, csapadékvíz elvezetéssel, gépkocsi beállókkal, illetve az utcák egyik
oldalán a járdák felújításával. Ezek az
utcák a következők: Bajcsy-Zsilinszky utca, Mária utca, Mindszenty utca,
Árpád fejedelem utca, Bethlen Gábor
utca, Etelköz utca, Emese köz, Kazinczy utca, Vörösmarty köz. A 9 utca
beruházásának összköltsége mintegy

mára különösen fontos. A 240 millió
forintos beruházással kívül - belül
megújult konyha 1700–2000 főt
tud ellátni. Külön kiemelem, hogy a
konyha most már alkalmas speciális – például glutén mentes – ételek
készítésére is.

Bíró Zoltán

bruttó 579 millió forint volt. Szintén
régi „adóssága” volt a városnak, a
Tóth Árpád utca csapadékvíz elvezetésének megoldása. Itt felújítottuk az
aszfaltburkolatot, és megépítettük a
korszerű csapadékvíz elvezetést.

A csapadékvíz elvezetés mellett a csatornázás is fontos. Hol
csatornáztak, és hol tart ebből a
szempontból Fót?
– A szennyvíz csatorna beruházás
mintegy 600 millió forintba került.
Ezt a kormánynak köszönhetjük,
mert tisztán állami és pályázati forrásból valósult meg. A mi dolgunk a
munka követése volt, illetve a kapcsolattartás a kivitelezőkkel és a
lakossággal. Ennek köszönhetően
most már Fót teljes belterületén és az
üdülőövezetben is elkészült a csatornázás.
Nézzünk egy másféle beruházást,
a Központi Konyhát.
– A Központi Konyha felújítása
fontos volt a város számára. Ezzel
a fejlesztéssel már el tudjuk látni az
összes intézményünket egészséges,
meleg étellel. Ez a gyermekek szá-
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Ebből a konyhából látják el az
óvodákat is, ahol szintén jelentős
beruházások voltak.
– Ebben a tekintetben két kiemelt
projektünk volt, illetve van. Az első
az Apponyi Franciska Óvoda, ahol
180 millió forintos beruházás keretében jövő év februárjáig befejeződik
az óvoda épületének külső és belső
felújítása. A másik óvoda projektünk a Gondviselés Katolikus Óvoda
körüli csapadékvíz elvezetés, járda
építés és útszélesítés volt. Ugyanakkor kicsit ide kapcsolódik az óvodával szemben elkészült új parkoló
is, amit az óvodába érkező szülők is
használnak.
A végére maradtak a soha nem
látott léptékű sportberuházások.
– Ez kétségtelenül így van. Fóton
még soha nem volt akkora beruházás, mint az új sportcsarnok, amely
összességében állami segítséggel 1,5
milliárd forintból épül majd meg.
Ám ennek a munkálatai még csak
most kezdődtek. Viszont egy pályázat elnyerésének köszönhetően a –
nemzetközi szabványnak megfelelő
méretű – műfüves labdarúgó pálya
rövidesen elkészül. Ennél az önrészt kellett előteremtenie a városnak, adtuk a telket és előkészítettük
a területet. Az építést már az MLSZ
koordinálja, felügyeli. A pálya mégis
a miénk, Fótiaké lesz, amit a város
annak rendje és módja szerint át ad
használatra a Fóti Sportegyesületnek
és általuk Fót lakosságának.

interjú
Örömmel, felelősséggel és kreatív
szellemiséggel

|D
 r. Tuzson Bence: A Magyar Posta fóti depója országos viszonylatban is kulcsfontosságú, mert a csomagok túlnyomó részét mostantól városunkban fogják feldolgozni

Meggyőződésem, hogy a választókerületemhez tartozó településeken az elmúlt néhány évben
kormányzati támogatással megvalósított beruházások itt helyben kivétel nélkül találkoztak a
lakosság igényeivel – nyilatkozta a Fóti Hírnöknek Dr. Tuzson
Bence, a Pest megyei 5-ös számú
választókerület
országgyűlési
képviselője. Mint mondta, november végén helyezték üzembe városunkban a Magyar Posta
eddigi legnagyobb alapterületű
csomaglogisztikai depóját, ami
háromszáz munkahelyet teremetett a régióban, és legalább
ennyi család biztos megélhetését
is biztosítja Fóton és a környékbeli településeken. A politikus
beszélt arról is, hogy büszke az
elért eredményekre, mert térségünk településeit ma már az
ország legélhetőbb térségeként
emlegetik különféle fórumokon
és felmérésekben.

Milyen jelentősége van városunk
szempontjából a posta logisztikai
központjának, miért került Fótra
ez a fejlesztés?
– Döntéseinknél, a jelentős kormányzati támogatások elérhetővé
tételénél a legfontosabb szempont eddig is az itt élő emberek
igénye és a családok életminőségének javítása volt, és megígérhetem, hogy ez így marad a jövőben
is. Fót szempontjából igen nagy
jelentősége van annak, hogy az
ország eddigi legnagyobb alapterületű csomaglogisztikai depóját
adták át nemrég a városban. Ez az

Az állami, önkormányzati és postai vezetők a nemzetiszínű szalag átvágását
követően

üzem pedig a Magyar Posta első
saját tulajdonú depója is egyben.
A zöldmezős beruházás kilenc
hónap alatt valósult meg mintegy
ötmilliárd forintból. A fóti depó
országos viszonylatban is kulcsfontosságú, ugyanis a csomagok
túlnyomó részét mostantól itt
fogják feldolgozni. S nem mellékes
az sem, hogy a posta tavaly nyáron
indította el az MPL+ programot,
amelynek célja a postai logisztikai
hálózat teljes megújítása. Amikor
pedig egy ilyen megújulási folyamatban vehetünk részt, illetve annak lehetünk a részesei, azzal automatikusan egyfajta előnyösebb
helyzetbe kerülünk, ami térségünk és Fót fejlődése szempontjából is csak a hasznunkra válhat.

A járványhelyzetben is meg tudjuk
őrizni ezt az előnyös helyzetet?
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– Ha a postára gondolunk, akkor a
járványhelyzet még fel is erősíti ezt
az előnyös helyzetünket. Gondoljunk csak arra, hogy a felmérések
szerint a koronavírus miatt kialakult helyzetben alig több mint egy
hónap alatt ötvenezer új online vásárló jelent meg a piacon. tehát az
életünknek ez a része is igen jelentős
mértékben az internetre terelődött
át, ami járványügyi szempontból nagyon helyes, hiszen amennyire csak
lehet, kerülnünk kell a személyes
érintkezéseket. Ez azonban olyan
mértékű hirtelen jött növekedés,
aminek a jelentőségét csak akkor
mérhetjük fel igazán, ha összevetjük azzal, hogy tavaly ugyanehhez a
nagyságrendhez még nyolc hónap
kellett. Éppen ezért van kiemelt jelentősége annak, hogy ez a fejlesztés
még az idei, a karácsonyi ünnepeket megelőző csúcsidény előtt be-

interjú
különféle fórumokon és felmérésekben. Iskolák, óvodák, bölcsődék, egészségházak, utak épültek,
mind-mind annak érdekében,
hogy jobbá, kényelmesebbé tegyük kicsik és nagyok mindennapi életét. Ma már nem kell messze
utazni, ha sportolni szeretnénk,
vagy kulturális élményre vágyunk,
itt helyben sok minden elérhetővé
vált. A mögöttünk álló két év pedig
újra megmutatta, hogy valós eredményeket csak átgondolt, hozzáértő munkával lehet elérni. Én hiszek
a közösség erejében és az összefogásban, aminek révén minden
eredmény a közös sikerünk lehet.

Dr. Tuzson Bence nyitóbeszéde

fejeződhetett. A jövő egyébként is a
logisztikai szolgáltatásokban van,
ugyanis aki a logisztikát uralja, az
fogja uralni a kereskedelmet is. Ha
a Magyar Posta erős, akkor képes
lehet arra, hogy a magyar árukereskedelemben meghatározó elemként
a továbbiakban is részt vegyen. Ezért
is fontos, hogy Fóton valósulhatott
meg egy ilyen mértékű beruházás,
ami megbecsülést jelent az itt élők
számára, és háromszáz embernek
biztosít megélhetést.

A munkahelyteremtés összefüggésben áll azzal, hogy a kormányzat igyekszik felkarolni a
családokat, a családalapítás előtt
álló fiatal házasokat?
– Igen, nyilvánvalóan összefüggésben áll ezzel is, ugyanis háromszáz
munkahely legalább ennyi család
biztos megélhetését is jelenti Fóton és a környékbeli településeken.
Öröm, de hatalmas felelősség is
egyben, hogy régiónk az ország legnagyobb tankerülete, hazánk egyik
legifjabb térsége. Ezért kell különös figyelmet fordítani itt nálunk
azokra a fejlesztésekre, amelyek a

fiatalokhoz, a gyerekekhez, a családokhoz kapcsolódnak. Magyarország kormánya kitart az alapvető
célkitűzése, vagyis a családbarát
ország megvalósítása mellett. Ezt a
célt szolgálják az otthonteremtési
akciótervnek az elmúlt hetekben
bejelentett újabb kedvezményei is.
Ehhez kapcsolódva pedig meggyőződésem, hogy a választókerületemhez tartozó településeken az elmúlt
néhány évben kormányzati támogatással megvalósított beruházások itt
helyben kivétel nélkül találkoztak a
lakosság igényeivel.

Ön szerint miben erősödött meg
a leginkább az elmúlt években
városunk és térségünk?
– Ilyen megközelítésben az itt
élő emberek életminősége az elsődleges. Nagyon fontos ugyanis,
hogy ma már nemcsak mi érezzük – akik szeretjük ezt a régiót
és a szívügyünknek tekintjük városaink boldogulását, fejlődését
–, hogy valóban jó itt élni, hanem
látják ezt ma már mások is. Településeinket ma már az ország legélhetőbb térségeként emlegetik
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Karácsony előtt hogyan tekint az
ünnepekre, a jövő évre?
– Előretekintve a terveket, az ötleteket, a kreativitást látom a választókerületemhez tartozó településeken,
azt a haladó és előremutató szellemiséget, ami Fótnak mindig is a
jellemzője volt, s ami hozzájárult az
eddigi fejlesztések megvalósításához. Hiszen ez alapozta meg eddig
is a közösen elért sikereinket. Büszke vagyok mindarra, amit az utóbbi
években együtt elértünk, de nem
dőlhetünk hátra. Tehát az előttünk
álló feladatokat is látom. A célok világosak, az eredmények magukért
beszélnek, de munka maradt bőven
a következő évekre is. Ahogy megtapasztaltuk, ha összefogunk, a siker
nem marad el. A karácsony pedig
kiváló alkalom arra, hogy az év végén egy kicsit megállva, fellélegezve,
a meghitt családi hangulatban, családunk körében elmélyüljünk abban
a szeretetteljes légkörben, amely
erőt és kitartást adhat nekünk kreativitásunk
kibontakoztatásához,
terveink megvalósításához, vagyis a
további közös sikereinkhez. Ebben
a szellemben kívánok hát áldott karácsonyi ünnepeket, és örömökben,
egészségben, sikerekben gazdag
boldog új esztendőt minden kedves
olvasónak!

beszámoló
Tisztelt Lakosság , Választó körzetem!
A helyi önkormányzati választás elmúlt egy évét nem tudjunk teljesen sikeresnek mondani, mert helyi
szinten is a covid vírus járvány sokban befolyásolta a tevékenységünket. Ennek ellenére sikerült néhány
fejlesztést befejezni, így pl. a Vörösmarty köz útépítését, a Vörösmarty utca járda építését. Sajnos az
Öreghegy utcai járda csatlakozás nem fejeződött be, itt még a csapadékvíz elvezetését kell kiépíteni, és
utána ez a szakasz is megvalósítható lesz. Nagy sajnálatomra a piac épületének beruházása elmaradt,
remélhetőleg 2021 –ben elkészül, mert a lakosságnak is igénye van egy színvonalasabb, kulturáltabb
létesítményre. A Károlyi István utca–Széchényi utca–Pataksor utcai szennyvíz csatorna kiépítése ez
évben befejeződik, és jövő tavasszal a lakosság is ráköthet erre a várva várt közműre. A kivitelezés nehéz
körülmények között folyik, a magas talajvíz szint miatt és ennek köszönhető, hogy a kivitelezés még
nem fejeződött be. Ezt a beruházást nem az önkormányzat, hanem állami finanszírozású, ezért nem volt beleszólásunk a kivitelezési munkálatokba, a befejezési határidő 2021. február vége. A Vörösmarty téren a Döményi ház elbontásra került, rendezve lett a
terület, illetve a Szeberényi és a 48-as Ifjúsági utca lebontott épületének helyére parkoló került kialakításra. Ez nem végleges állapot, mert a Katolikus óvoda környéke is rendezésre kerül – elektromos oszlop áthelyezés, járda építés új közlekedési csomópont
kialakítása. Ezek a kivitelezési munkálatok jelenleg is folynak. Amennyiben az időjárás is engedi ez évben elkészülnek. További
feladatok: a Kalácska ház kisajátítása, megvásárlása, lebontása, mellyel a tér kinyílhat a Katolikus Óvoda felé. Az önkormányzati épület felújításával valamelyest a Vörösmarty tér környéke rendezettebbé vált. A Károlyi István utcába a volt Tsz iroda helyén
Waldorf Iskola került kialakításra a régi épület átépítésével, jövőre átadhatóvá válik. A választási körzetemben ezek a lényegesebb
változások történtek. Emellett említeném meg a déli ipar területen a Magyar Postai Logisztikai Központ átadása megtörtént, mely
300 új munkahelyet fog jelenteni a lakosságunknak.
Szeretném kérni továbbra is választóim támogatását, bizalmát.
Várom javaslataikat, véleményüket az előttünk álló feladatok megvalósításához, mindannyiunk megelégedésére.
Kovács József, 1. sz. körzet képvislője

Kedves fóti lakosok!
Eltelt egy év a választások óta. Elmondhatjuk: ilyen év még nem volt, amióta Magyarországon helyi önkormányzatok működnek. A járványhelyzet sokkal nehezebbé tette mindannyiunk életét, és nem kön�nyítette meg a városvezetés dolgát sem. Új feladatok hárultak az önkormányzat intézményeire, a rendkívüli jogrend átalakította a döntéshozatalt a kormányzati intézkedések nagyon sok forrást vontak el a
városoktól. Sok személyi változás is volt: a hivatalban új jegyző, részben új szakemberek álltak munkába,
és átalakult az ügyintézés is; március óta új főépítészünk van, vele helyre lehet hozni a korábbi hibákat;
vezetőcsere volt az ESZEI élén, ez végre emberileg és szakmailag is jobb irányba fordíthatja az intézmény
működési körülményeit. Képviselőként is másfajta munkavégzéshez kellett alkalmazkodnunk.
„Mezei” képviselőként és környezetvédelmi tanácsnokként is folytattam, amiket korábban elkezdtem:
– a Tőzeges vízellátásának biztosítása, amely várhatóan a jövő év elejére megoldódik,
– a hulladékudvar létesítése, amely a váratlan szolgáltató-változás ellenére is megindul a jövő évben,
– kül- és belterületi fakivágások folyamatának láthatóvá tétele,
– erdősáv kialakítása Kisalagon az M2 zaj- és légszennyezésének csökkentésére
– a ciklus Környezetvédelmi Programjának kialakítása.
Nagyon fontos a város helyi és távolsági közlekedése, ezért szólaltam fel eddig elsőként a 4-es metró meghosszabbításáról szóló
fórumon az agglomerációs települések érdekében, ígéretet kaptam arra, hogy az érintett településeket is bevonják a közlekedés tervezésébe; ezért tartom szívügyemnek a helyi buszjárat alakítását – itt szerencsére minőségi javulást sikerült elérni. Folyamatosan, a
hivatal dolgozóinak munkájához kapcsolódva dolgoztam a Gazdasági Program részein, egyes rendeletek (, vagyonrendelet, szociális
rendelet, környezetvédelmi rendelet, stb.), Szervezeti és Működési Szabályzat korszerűsítésén. Sajnos voltak veszteségek is ebben az
évben: nem értek egyet azzal, hogy a Somlyó-Tó egy része tíz évre egy horgászegyesülethez került, nagyon fáj a szívem a Muharay
Színház kiváló fiatal színészekből álló állandó társulatának megszüntetése miatt, és több hivatali kolléga távozását is sajnálom.
Remélem, a jövő év lehetőséget ad az elkezdett munkák kiteljesítésére, eljuthatunk a város természeti környezetének koncepcionális kezeléséhez és védelméhez, és az ideinél tágabb lehetőségünk lesz fejleszteni, kényelmesebbé tenni a várost.
Ebben bízva kívánok Önöknek nyugodt, szép ünnepet és boldog új évet!
Vigyázzunk egymásra!
dr. Vargha Nóra Mária
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Átadták az MAN új csarnokát
December elején immár ünnepélyesen is megnyitotta kapuit az MAN új fóti telephelye. A járványhelyzet előírásainak
megfelelően szűk körben ünnepeltünk. Az eseményen jelen voltak a cég vezetői – köztük Martin Strier ügyvezető –,
Dr. Tuzson Bence államtitkár és Dr. Vass György, Fót város polgármestere.
A cégvezető méltatta a kivitelezési munka minőségét, az államtitkár pedig vállalatunk Magyarország iránti elkötelezettségét emelte ki. A város első embere köszönetet mondott a beruházásért, valamint az MAN társadalmi felelősségvállalásáért. A telephely mostantól egy műszak teljes kapacitásával várja az MAN kishaszonjármű, autóbusz és
tehergépkocsi üzemeltetőket az M3-as autópálya és az M0-s autóút csomópontja mellett.
Az új fóti telephely sok szempontból egyedülálló az MAN történetében
Az ünnepélyes szalagátvágás pillanata (a képen balról jobbra Martin Strier az MAN Kft. ügyvezető igazgatója, Dr.
Tuzson Bence a Miniszterelnöki Kabinetiroda kormányzati államtitkára és Dr. Vass György, Fót polgármestere)
Az új telephely kiemelten foglalkozik az autóbuszokkal és a kishaszonjárművekkel, de természetesen minden MAN
tehergépjármű szervizeléséről gondoskodnak a szakemberek.

A nemzeti színű szalag átvágása

Dr. Tuzson Bence beszéde

Dr. Vass György az együttműködést méltatja

Martin Strier az MAN ügyvezetője a csarnokban folyó munkát mutatja Dr. Tuzson Bencének és Dr. Vass Györgynek

Az MAN új csarnoka

Már folyik a munka az új csarnokban
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FÓT SPORTEGYESÜLET
Kívánunk
mindenkinek Békés
Karácsonyt és Boldog,
Sikerekben, Egészségben gazdag
Új Évet!
Bízunk benne, hogy hamarosan találkozunk
és újult erővel folytathatjuk az edzéseket
a régi és új szakosztályainkban egyaránt!
Köszönjük mindenkinek a belénk vetett bizalmat,
2021-ben is folytatjuk a munkát Fót sportéletének felvirágoztatásáért!
Addig is várjuk az érdeklődéseket a lenti elérhetőségeinken!
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informacio@fotsportegyesulet.hu, 06/20 932 0655 www.fotsportegyesulet.hu
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Rangos díjat kapott a Vörösmarty Művelődési Ház
A Pest Megyei Népművelők Egyesülete 1996-ban alapította a Fekete Dió díjat,
amely a Vármegyeháza Díszudvarában álló feketedió fáról kapta a nevét. A díjat
azok a közművelődési szakemberek és közművelődési intézményi kollektívák
nyerhetik el, akik kiemelkedő szakmai színvonalú teljesítményt nyújtottak
működési területükön.
Az egyesület elnöksége Fekete Dió díjat adományoz a Fóti Vörösmarty Művelődési Ház munkatársainak.
A Vörösmarty Művelődési Ház 2017-ben ünnepelte fennállásának 85. évfordulóját. Az intézmény vezetését 5 éve vette át Palásti Béla igazgató, aki közművelődési koncepciójában meghatározott irányelvek mentén tudatosan felépített szakmai
közösségével, egy csapatként érte el kitűzött céljait.
Az elért eredményeket bizonyítja, hogy ez a szakmai közösség a 2020. évben magas színvonalú tevékenysége elismeréseként „Minősített közművelődési cím”-et
kapott.
Az intézmény munkatársainak célja és feladata a közművelődési alapszolgáltatáA Fekete Dió díj: vörös márvány
sok
megszervezése, a tehetséggondozás, az értékteremtés és bemutatás, az alkotók
posztamensen bronz kisplasztika,
Janzer Frigyes Munkácsy - díjas, Ér- felkarolása, a kiállítások és a fellépési lehetőségek biztosítása a már működő, illetve a
demes művész, szobrász alkotása. megalakulóban lévő művelődő közösségek szakmai támogatása. Minden generációra kiterjedő művelődési lehetőségeket biztosítanak széles kulturális kínálat mentén.
A Művelődési Ház meghatározó fizikai és online színtere, központja a város
közösségi életének. Tükrözi azokat az értékeket, melyek megőrzésében, újragondolásában és létrehozásában a Művelődési Ház és a köré szerveződő közösségek feladatot vállalnak. Az elmúlt 5 év fejlődésének és sikerének, a célok
elérésnek kulcsa a Művelődési Ház munkatársainak magas fokú, szerteágazó
szakmai felkészültsége, rugalmassága, megoldás centrikus, körülményhez alkalmazkodó, példaértékű emberi hozzáállása. Munkájukat szerényen, szakmai
alázattal látják el a közösségekért.
A művelődési ház munkatársai:
Palásti Béla igazgató, Keresztesi Lászlóné, Simon-Nagy Nikolett, Jarabin
Kinga, Dobozi-Dudás Bernadett, Ujlaki Bettina közművelődési szakmai
munkatársak, Baranyoczki Tiborné, Rábai Zoltán technikai munkatársak.

Anyakönyvi hírek
Születtek:

Házasságot kötöttek:

Elhunytak:

09.25. Csató Marcell
09.25. Fischetto Domenico
09.28. Cseri Letícia Mia
11.08. Rafael Amália
10.28. Téglási Péter Vitalij
10.01. Bernát Lili
10.08 Buka Bella
10.11. Nyiri Izabella
10.13. Bács Luca
10.17. Svidró Bella
10.24. Somogyvári Alexa Hanna
10.29. Bagyó Polett
11.10. Tölgyesi Tamás
11.15. Sillingi Milán Péter

11.12.	Csontos László és
Wöller Fruzsina
11.14.	Kamilly Barnabás és
Nagy Angéla Petra
11.28.	Rákos Artúr József és
Cselőtei Diána
11.27.	Pacskó Péter és
Bekker Bernadett

Ács Árpádné
Diósi Zoltán
Furák Pálné
Holecskó Jánosné
Koncz Lajosné
Kovács Lajos Ferenc
László István
Leskó Dénes
Nagy Imre
Németh Sándor
Pelyvás Géza
Rimóczy Rudolfné
Urbán Józsefné
Zsigmond József
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79 év
93 év
78 év
83 év
78 év
68 év
79 év
82 év
82 év
67 év
68 év
82 év
90 év
83 év

hírek
Téli időjárás veszélyei, felkészülés
A hideg évszak beköszöntével a megváltozott időjárási körülményekre is tekintettel kell lennünk, mind a közlekedésben, mind a váratlan helyzetekre való felkészülésben.

gépjárműben meleg holmit, hótaposót, jégoldót, jégkaparót.
•M
 obiltelefonunk legyen feltöltve.
• Ivóvízből (ásványvíz), nem romlandó élelmiszerekből, gyógyszerekből képezzünk néhány napra elegendő tartalékot.
• Érdemes hordozható fűtőtestet vagy tűzhelyet, valamint tüzelőanyagot készenlétbe helyezni.
• Legyen elegendő mennyiségű meleg ruházat, öltözzünk rétegesen.
• Víztelenítsük a kinti csapokat, nehogy a fagyás miatt elrepedjenek a csövek.
• Hagyományos tüzelőberendezés használata esetén figyeljünk
a tűzmegelőzésre, füstelvezetésre.
• A PB gázzal üzemelő készülékeket, amelyek nincsenek a kéménybe kötve, vagy az égéstermékek nincs szabadba vezetve,
ne üzemeltesse folyamatosan zárt térben és szellőztessünk.
• A gázszolgáltatás kimaradása esetén ne hagyja nyitva a fűtőkészülék elzárócsapját!
• Legyenek otthon alapvető gyógyszerek, kötszerek, ha csecsemő van a családban, számára tápszerek.
• Még a tél beköszönte előtt érdemes a nyílászárók szigeteléséről gondoskodni.
Kárpáti Gábor
Közbiztonsági- és hulladékgazdálkodási referens
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal

Az erős lehűlés és intenzív havazás az Országos Meteorológiai
Szolgálat által idejében előre jelezhető, ezért fel lehet rá készülni. Fontos, hogy körültekintően és fokozott óvatossággal közlekedjünk! A téli időjárásnál baleseti forrás az utak, járdák síkossága. Intenzív ónos eső idején villanyvezetékek szakadhatnak le,
tetők omolhatnak be, és faágak is letörhetnek a rájuk rakódó jég
vagy hó súlya alatt.
Célszerű még idejében felkészülni
a havazásra vagy a hóviharra:
• Kísérjék figyelemmel a híradásokat és az időjárás előrejelzést.
• Készítsék elő a hólapátot, szóró-sót, homokot, elemes rádiót,
zseblámpát és tartalék elemeket.
• Autós közlekedésnél is öltözzünk melegen, helyezzünk el a

Pályázati felhívás!

Fertőtlenítés a város közterein
A járvány második hulláma miatt sajnos ismét feladattá tette a fertőtlenítést. A munkát az önkormányzattal történt
megállapodás alapján az FKKN Kft. és a Fóti Aqua Önkéntes
Tűzoltó Egyesület végzi.
Munkájuk során a közterületeken fertőtlenítik a padokat,
buszmegállókat és a forgalmasabb helyeket egyaránt.

Fót Város Önkormányzata
pályázatot hirdet
önkormányzati ingatlanok értékesítésére.
A pályázati kiírás feltételei és részletei
www.fot.hu
oldalon megtalálhatóak.

FIGYELEM! Januártól TILOS az avar és a kerti hulladék égetése
Ahogy beköszöntött az ősz, megugrott a tűzoltók riasztásának száma. Sokan egyszerűen elégetik az avart a többi kerti zöldhulladékkal együtt. Ez amellett, hogy sok munkát ad a tűzoltóknak, erősen környezetszennyező és egészségkárosító is. A lehullott
falevelek, lemetszett gallyak, levágott ágak elégetése kézenfekvő megoldásnak tűnik, hiszen néhány perc alatt több köbméter száraz
növényből csupán egy kupac hamu marad hátra. Az avar elégetésével azonban nemcsak üvegházhatású szén-dioxid keletkezik,
hanem a levegőben szálló por mennyisége is jelentősen megnő. Az egészen apró szállópor-szemcsék aztán lerakódnak a ruhán, a
bőrön, a tüdőben. Bekerülnek a véráramba és így a belső szervekbe is, hosszú távon komoly betegségeket idézve elő. Egy-egy száraz
növénykupac elfüstölésével nemcsak bosszúságot okozunk a szomszédoknak, hanem a saját magunk, a családunk és az egész lakókörnyezetünk egészségét is károsítjuk. A levegőminőség alakulásában kiemelt szerepe van az avar és a kerti hulladék égetésének.
Ezen környezetvédelmi szempontok figyelembevételével 2021. február 8. napjától változik a törvényi szabályozás és mindenhol tilos lesz avart és egyéb kerti hulladékot égetni! Aki ezt a szabályt megszegi, a tűzvédelmi hatóságtól komoly
bírságra számíthat, amely 10.000,- forinttól 3.000.000,- forintig terjedhet.
Kárpáti Gábor
közbiztonsági- és hulladékgazdálkodási referens
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Mit tartalmaz a tál?

Mit tartalmaz a tál?
– Franciasaláta
– Majonézes kukoricasaláta
– Burgonyasaláta
– Kaszinótojás
– Sonkatekercs tejszínes
tormakrémmel töltve
– Csabai sertéskaraj
– Kőrözöttel töltött sajttölcsér
– Sárgabarackos pulyka galantin
– Mediterrán csibetekercs

– Kemencében sült kacsacomb
– Sűzpecsenye baconba tekerve
– Vargányás töltött borda
– Parmezános narancs csatrival
göngyölt pulykarolád
– Omlós BBQ oldalas
– Sonkás spárgakrémmel takart
csirkemell mozarellával besütve
– Kapros fetával töltött gomba
– Rántott camembert
– Rántott hagymakarika
köret
– krokett
– rizi-bizi
– fűszeres héjas házi sültburgonya
mártogatós
– házi hagymalekvár
– tejszínes füstös mártás

Mit tartalmaz a tál?
– Fűszeres sült csirkecomb
– Cordon Bleu
– Rántott borda
– Párizsias csirkemell
– Fokhagymás natúrszelet
– Rántott sajt
– Rántott halszelet
– Rántott hagymakarika
köret
– párolt rizs
– kemencés burgonya
– franciasaláta
mártogatós:
– tartármártás
– pecsenyemártás

Street Fót kisbüfé Fót központjában

Házias ízek, nagy adagok és alacsony árak!

Az egy hétre előre leadott rendeléseknél ajándék desszertet adunk!

Szép- és bankkártyát is elfogadunk.

Rendelésleadás:

06 20/299 2442

2151 Fót, Móricz Zsigmond u. 10.
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Utolsó simítások a Somlyó tó körüli
bringapályán
Városunk vezetése kiemelt projektként kezeli a
Somlyó tó és környéke rendbetételét és a lakosság
szolgálatába állítását. A tónál már több fejlesztés
is történt, ám az év végére már egy újabb munka,
a tó körüli kerékpár pálya építése közeledik a vége
felé. Ahogy Sólyomvári Erika, a Fóti Közszolgáltató
Közhasznú Nonprofit Kft. (FKKN) vezetője fogalmazott, most már tényleg csak az utolsó simítások
vannak hátra.
Amikor szóba került, hogy bemutatjuk az új pályát,
Sólyomvári Erika egy helyszíni sétát javasolt, hogy ne
csak meséljen arról, ami történt, hanem az olvasók lapunkon keresztül a saját szemükkel győződhessenek
meg arról a munkáról, ami a Somlyó tó körül folyik.
Már az akadálymentesített bejáratnál is látható
volt a gondos tervezés. Ezt követően az FKKN vezetője megmutatta az akrobatikusabb kerékpárosoknak szánt fából készült rámpákat, a nyári meleg ellen
napvitorlákkal védett és ivókúttal ellátott pihenőt, és
a bejárattól a tó felé sorakozó, a közvilágítás számára
előkészített elektromos bekötési pontokat.
Ezt követően pedig végig mentünk a befejezés előtt
álló erdei pályán. Ahogy sétáltunk a bringa úton, Sólyomvári Erika szinte minden fordulónál mutatott
valami készülőben lévőt. Itt és minden olyan helyen,
ahol lehetséges, figyelmeztető és tiltó táblák lesznek a
gyalogosoknak kirakva, ott majd vadhálót tesznek fel,
hogy a gyerekek ne tudjanak a kerékpárosok elé szaladni, amott a kanyarban a dőlt részt már kitámasztották és sorolta folyamatosan, ahogy haladtunk előre.
Amikor a pálya végére értünk, kivágott, vastag nyárfatörzsekre lettem figyelmes, amelyek részben a pályát elválasztó korlátként, részben a fák alsó törzséből
készült térbútorként funkcionálnak tovább. Az FKKN
vezetője megnyugtatott, hogy a fákat sajnos muszáj
volt kivágni, mert elérték azt a kort, ami a nyárfáknál
már életveszélyes az emberekre nézve. És valóban. A
térbútorrá váló törzseken jól látható a belső korhadás,
ami valóban kidőléssel fenyegetett vihar esetén.
Ami még fontos, az FKKN szakemberei a pálya építésével egy időben az erdős részen őshonos fákat is telepítettek mindenhol, ahol erre szükség és lehetőség volt.
A tó körüli fejlesztések azonban nem állnak meg itt.
Amint azt korábban Dr. Vass György polgármester lapunknak elmondta, az önkormányzat a tó területén
belül melegkonyhás büfé, egy kis ABC és illemhelyek
építését is tervezi.

14

A nemrég elkészült rámpás akadályok, háttérben
a Pumpa pályával

Ugratóval vagy simán, mindenki maga dönt

Nyári napvitorlás pihenő ivókúttal, a napvitorlák nélkül

Az elkorhadt, veszélyes nyárfák térbútorként szolgálnak
tovább

óvodai és iskolai hírek
Márton napi lámpás felvonulás volt
az Apponyi Franciska Óvodában
A magyar nép hitvilága, népszokásai nagyrészt a jeles napokhoz kötődnek. Ilyen jeles nap a november 11-e,
Szent Márton Ünnepe.
Sok helyen a gazdasági év fontos állomása volt ez a nap. Ekkor hajtották be a jószágokat az istállókba, ekkor
számoltak el a pásztorok, és Márton napkor kérdezte meg a gazda a pásztort, hogy marad-e jövőre is?
A jeles napra készülve a gyermekkel megismertetjük a jóságos Márton Püspök történetét, magunk készített
lámpásokkal felvonulva hirdetjük sok jócselekedetet, amelyet mi is véghezviszünk az eljövendő esztendőben.
Idén rendhagyó módon, a járványhelyzeti előírásoknak megfelelően „zárt kapuk mögött”, az Ibolyás utcai
épület udvarát jártuk körbe.
Népi ünnepeinknek, hagyományainknak se szeri, se száma. Szent Márton emlékét úgy is őrizzük, ha vigyázunk arra, hogy jeles napjához fűződő, az emberek iránta érzett szeretetét, és tiszteletét kifejező szokások,
hagyományok ne vesszenek feledésbe.

ISKOLAKEZDÉS 2021
Kedves nagycsoportos gyermeket nevelő családok!
A tapasztalatok szerint sok
családban az iskolába történő beiratkozást megelőzően számos kérdés merül fel.
Olyanok, mint menjen
iskolába a gyermek, vagy
maradjon még egy évet
óvodában, amennyiben a
jogszabályi környezet erre
engedélyt ad?
Az iskolakezdés két sarkalatos pontja a tankötelezettség és az iskolaérettség.
Az ezzel kapcsolatos szabályozást, a hatályos törvényeket és a szülők lehetőségeit az érintett szülők
elolvashatják a www.fot.
hu oldalon az Intézmények
menüpont alatt.
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Fóti Szent Erzsébet Karitász
Karitász a Katolikus Egyház hivatalos segélyszervezete.
Magyarországi története, szervezet formában 1931-ben
kezdődött. Mihálovics Zsigmond szervező lelkipásztor,
aki a Budapest-Herminamezői Egyházközség megalapítója is volt, országos szervezetté tette 1 év alatt a Karitászt.
Ennek előzménye, hogy ő akkor már a fővárosban, főleg
Herminamezőn egy évtizede szegénygondozást folytatott a Szociális Szakosztályuk révén, melyben önkéntesek
dolgoztak.
A katolikus egyház Nagy Háború kitörésekor, 1914-ben
már nagyszabású segélyakciót szervezett a hadbavonulók
és családjaik részére. Az I. világháború után nem szervezett formában, de folytak a segélyezések egyéni kezdeményezések alapján.
Erre itt Fóton is egy nagyszerű példa volt, Gróf Apponyi
Franciska és férje, Gróf Károlyi Sándor kezdeményezése,
a Suum Cuique telep létrehozása, és a Grófnő által felállított Tanácsadó Iroda működtetése. Ez az iroda és a Károlyi család ellátta a fóti szegényeket, így a II. világháború
előtti katolikus karitásznak nem sok feladat jutott Fóton.
Rendszerváltáskor, az 1948-ban betiltott egyházi mozgalmak újjáéledtek, így Fóton az országban az elsők között, alakult meg a Szent Erzsébet Karitász a katolikus
egyházközség csoportja ként. A volt KALÁSZ tagokból
– (Katolikus Asszonyok és Lányok Szövetsége) és a Rózsafűzér Társulati tagokból szerveződtek.
Fóton, Adorján Andrásné, Erzsike indította újra a csoportot, és amíg erejük engedte, egyre fogyatkozó létszámmal, de működtek. Minden hónapban vasárnap
délután találkoztak, megbeszélték a teendőket, és lelki
feltöltődésre, imára is fordítottak időt. Időseket, elesetteket, egyedül állókat látogattak. Segítettek a hivatali ügyintézésben, nyomtatványok kitöltésében, kérelmek megfogalmazásában. Volt, akinek hadiözvegyi nyugdíjat jártak
ki, másnak a kárpótlási igények benyújtásában segítettek,
vagy szociális juttatásokat intéztek a hozzájuk fordulóknak. Ezekben a munkákban önkéntesen, minden ellenszolgáltatás nélkül sokan részt vettek. Ünnepekre húsvétra és karácsonyra élelmiszercsomagokat hordtak ki a
rászorulóknak. Csoport tagjai közül többen a mai napig
folytatják az időslátogatást.
Ezt a munkát folytatja 2008-tól Jamrikné Farkas Zsuzsanna, majd 2011-től Szécsi Csilla vezetésével a fóti karitász csoport. Újjá szervezve, fele akkora létszámmal,
fiatalabb, lendületes csapattal.
Évekig volt az Élelmiszerbank Egyesülettel együttműködési szerződésük, így sok mentett élelmiszert tudtak
kiosztani. Egy éven keresztül, heti egyszer a METRÓ-ból
a elhozott lejáratközeli élelmiszereket osztották.

A Szent Miklós futást közösen rendező Impulzus Egyesület
és a Szent Erzsébet Karitász csapata

Több éven keresztül az adományba kapott ruhákból
ruhavásárokat (100 forintos) tartottak a katolikus közösségi házban, melyeknek a bevételét tartós élelmiszerre
fordították, hisz arra volt és a mai napig- arra van a legnagyobb szükség. A maradék ruhákat ingyen kiosztották
a rászorulóknak.
Ebből a munkából indult ki az ötlet, hogy létrehozzák
egy Adományboltot, mely hosszas szervező munka után
2015 februárjában megnyílt. Sokan szeretik és járnak az
adományboltba, akár adományt visznek, akár vásárolni.
A rászorulók bármikor megkaphatják az éppen szükséges ruhadarabot vagy használati tárgyat boltban ingyen.
A bútorokat, nagyobb használati tárgyakat, melyeket felajánlanak a Karitásznak, a közösségi média adománybolt
oldalán kínálják tovább a rászorulóknak. Összehozva a
felajánlót azzal, akinek szükség van rá.
A Fóti Szent Erzsébet Karitász Alapítványt, a karitász
munka támogatására és első sorban az Adománybolt
üzemeltetésére alapították.
Karácsony és húsvét előtt nagyszabású adománygyűjtést szervez a Karitász. Az ünnepeket megelőzően, a várakozás időszakában – a nagyböjti és adventi időszakban –
A Karitász fóti üzlete
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karitász napokat tartanak. A Karitász kézműves csoportja
által készített koszorúkat, ajtódíszeket, asztali díszeket
árusítják, melyekkel az ünnepi hangulat megteremtéséhez járulnak hozzá, és az ebből befolyt összeggel is az
ünnepi szeretetcsomagok elkészítéséhez járulnak hozzá
a támogatók.
Húsvét és karácsony előtt 100-150 csomag készül, amit
a karitászosok kiosztanak, vagy házhoz visznek a rászorulóknak, időseknek és nagycsaládoknak.
Vannak visszatérő adományozóink is, akik az ünnep
közeledtével szeretettel adják felajánlásukat akár pénzbeli
akár kézzel fogható tartós élelmiszer, szaloncukor, tojás,
burgonya, vagy alma formájában.
A csoport és a bolt is aktív a legnagyobb közösségi médiában. Az élelmiszerosztásokról, a bolti akciókról ott tájékozódhatnak az érdeklődők.
December első szombatján már hagyománnyá vált a
Szent Miklós futás. A helyi tömegsport szervezésre létrejött Impulzus Egyesülettel közösen rendezik, és többen is

támogatják rendezvényt. Az idén sajnos ez is elmaradt. A
gyermekek és a felnőtt futók egyre népesebb tábora egy
vidám téli közösségi eseményen vehetnek rész, amivel
mindkét szervező felhívja magára, és a tevékenységére is
figyelmet.
Szívesen fogadják a diákokat az 50 órás közösségi szolgálatra is, akár az élelmiszerosztásokon, akár az adományboltban szeretnének segíteni. Néhány kedves diákjuk az egyetemi éveik alatt is vissza-vissza járnak a Szent
Miklós Futásra vagy egyéb karitász munkákra besegíteni.
Olyan segítőik is vannak, akik Mogyoródról vagy Dunakesziről egy eseményre jönnek, és lelkesen vesznek
részt a karitász csoport munkájában.
A Szent Erzsébet Karitász Csoport jelenleg 22 főből áll.
A legfiatalabb tag 35 éves a legidősebb kétszer ennyi.
A Váci Egyházmegyei Karitász javaslatára 2015-ben Caritas Hungarica díjat kapott a csoport vezetője, mely csoport egészének érdeme.
Várnak mindenkit nagy szeretettel a Karitászba!

kolcsonzesfot@gmail.com
http://fotikonyvtar.hu/
Online katalógus alapján, előre egyeztetett időpontban – szűkített nyitvatartással
A teraszos kölcsönzés lényege, hogy az Olvasó nem jön be az épületbe, e-mailben vagy telefonon leadja az igényét és a bejáraton kívül adjuk át neki a kiválasztott könyveket, előre egyeztetett időpontban. A könyvek vis�szavétele átmenetileg szünetel. A teraszos kölcsönzés részletes szabályai, a szűkített nyitvatartás és az Online
katalógus megtalálhatók a könyvtár honlapján.
Teraszos kölcsönzés nap közbeni kijárási korlátozás bevezetése esetén a rendeletek értelmében nem nyújtható, esetleges szigorítás esetén fel kell függesztenünk.
Késedelmi díjat senkinek nem számítunk fel, amíg nem nyithatunk ki újra, ezalatt a meglévő késedelmi díjak
nem növekednek. A 2020. november 11-én életbe lépett rendelet értelmében a könyvtárak nem fogadhatnak
olvasókat, az épületben csak a foglalkoztatottak tartózkodhatnak, rendezvények tartása tilos. (484/2020. (XI.
10.) Korm. rendelet)
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Várják, mint zsidók a Messiást
A jól ismert szólásmondás is jelzi, mennyire hozzátartozik az
eszmevilágunkhoz a messiásvárás gondolata. Egy éve még aligha
gondolta volna bárki is, hogy az
idei adventünk egy merőben más,
korábban nem tapasztalt várakozásban fog telni. Túlzás nélkül
mondhatjuk, hogy az egész világ
egy különös várakozásban (adventben) él, – várja a vakcinát.
Ettől reméli a problémái gyors és
hatékony megoldását.
Mit tudunk tenni várakozás
közben, amitől sorsunk jobbrafordulást remélhetjük? Megsokszorozhatjuk az erőfeszítéseinket,
hogy legyűrjük a kórt és a nyomában járó félelmet. Tehetünk úgy is,
mintha nem is tartanánk tőle, de
ezt úgyse hiszi el nekünk senki!
Kivetíthetjük másokra a bennünk
lévő frusztrációt. De akár szemrehányást tehetünk Istennek, hogy
hol van ilyenkor?
De egy ilyen meggyötört testi-lelki állapotban önvizsgálatot
is tarthatunk, amely során szembenézhetünk a bűneinkkel, és
azok fájdalmas következményeivel. Soha nem értettem, hogy miért gondolja azt az ember, hogy
büntetlenül áthághatja Isten törvényeit?
Álljon itt egy rövid részlet
Ezsdrás imájából, aki jó érzékkel
ismerte fel a népére nehezedő
nyomorúság okait. Ó Istenem,
a tekintetemet sem merem rád
emelni, annyira szégyellem magam! Igen, szégyellem magam,
mert bűneink egészen elborítottak bennünket, és vétkeink az
égig érnek! Ősapáinktól fogva
mind a mai napig egyre csak
halmoztuk bűneinket - s ezek
miatt zúdult ránk annyi büntetés. Idegen királyok uralkodtak rajtunk, utolért bennünket a

kard és száműzetés, kiraboltak
és megaláztak bennünket – és
mindez még ma is így van.
Teljesen természetes, – és ezért
senkinek sem kell bűntudatot
érezni, – hogy 2020 adventjén
várja a hatásos vakcina megérkezését, – én is ezt teszem. De
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ha egyedül ez lesz az adventi várakozásunk középpontjában, ha
kizárólag ettől reméljük a problémáink megoldását, és nem fordulunk oda teljes szívvel ahhoz,
akit Isten küldött, a Messiáshoz,
akkor a nyomorúságunk a koronavírus járvány elmúltával is meg
fog maradni. Jézus Krisztus a világ reménysége!
Filemon Zsolt
baptista lelkipásztor

egyház
Kedves Várakozó Testvéreim!
„Eljön az idő, amikor felépítik falaidat, azon a napon
szélesre tágul a határ. Azon a napon jönnek majd hozzád…
(Mik 7,11-12a)

Mikeás próféta a kicsiny Betlehem
fényes jövendőjéről is szólt. Hirdette, hogy onnan származik majd
a Messiás, aki uralkodni fog Izraelen. Nemcsak a prófécia, hanem
sok történelmi tapasztalat is abban
erősíthette és erősítheti meg ma is
Isten népét, hogy a „helyszűke”, az
emberi jelentéktelenség, kicsiség,
méltatlanság sohasem volt akadálya Isten hatalmas tetteinek.
Rácsodálkozhatunk az ígéretben
rejtetten ott feszülő ellentmondásra. A babiloni fogságból hazatérő
Isten népe Jeruzsálem és a templom lerombolt falainak ujjá építésével a megfogyatkozott közösség
védettségét akarta megteremteni.

„És mégis olykor belép valaki
és ami van, hirtelenűl kitárul.
(Pilinszky János: Elég)

Elsősorban nem akadályt, gátat építettek a falak felhúzásával, hanem
„fészket” Isten újat kezdő, újjá teremtő szeretete számára. A védettség nem azonos a bezártsággal. Sőt,
igénk azt mondja: a védettségben
tágul a határ. Az „Erős vár a mi Istenünk” evangélikus köszönésünk
sem a falakról, nem a korlátokról
szól, hanem a védelmünkről, Isten
erős szeretetében. Róla tudhatjuk,
hogy nem zár be, nem tart fogva.
Jézus tékozló fiúról szóló példázatában (Lk 15,11-32) a kisebbik fiú
elmehetett örökségével a tarisznyájában az atyai házból. Jó messzire.
De vándorútja végén kiderült, hogy
szabadságában védtelenné vált.

Nem tágult szélesre a határ, nem
lett szabadság-élménye, hanem a
létfenntartás nagyon is szűkös korlátai közé szorult az élete.
A kinyíló, szélesre táruló határok
más módon adatnak. Igénk folytatásában ezt olvassuk: Azon a napon
jönnek majd hozzád… Pilinszky János valakinek a betoppanásáról ír.
Isten azt üzeni, hogy találkozások
révén tapasztalhatjuk meg a táguló
határokat.
Eljött az idő: Isten emberi testbe
öltözött. A véges befogadhatta a
végtelent. A találkozás Jézussal és
általa az Atyával, annyi ember számára ajándékozott már életújulást, kilátástalanságban távlatot,
elrejtőzés helyett kitárulkozást,
fogsághelyzetekből szabadulást.
Egyszerre fellélegezhettek, mintha börtön sötétjéből jutottak
volna a fényre. Hozzánk is eljön
Istenünk. Olykor lerombolva falainkat, hogy aztán újjáépült életünkben tapasztalhassuk meg a
hozzá tartozás szabadságát, szeretete tágasságát.
Ahol Isten ereje, védő szeretete
láthatóvá válik gyermekei életében, ott vonzás is érvényesül. A
hívogató világosság, a szomjúság,
a találkozás reménye útnak indítják az Isten után vágyakozókat.
Ilyenkor sem négyzetméterekben
mérhetően tágul a határ. Inkább
az derül ki, milyen sok hely van
Isten szeretetében, mennyien elférünk irgalmában.
Áldott találkozásokat, táguló
határokat kívánok ünnepváró fóti
embertársaimnak!
Cserhátiné Szabó Izabella
evangélikus lelkész

19

egyház
Adventi történet
Az elmúlt napokban több helyen is láttam a városban az ünnepi készülődés dekorációs elemeinek a
kihelyezését. Különösképpen megmelengette a szívem a készülő Betlehemesek felfedezése. Hála Istennek több is készül a városunkban.
Egy kedves régi legenda jutott eszembe ezekről,
mely szerint az Úr maga elé állította az állatokat,
és megkérdezte tőlük, ki lenne a legméltóbb arra,
hogy ott legyen Jézus születésénél. Legelőször az
oroszlán jelentkezett: – Természetesen én, mert
én vagyok a legbátrabb és a legerősebb, mindentől
meg tudom védeni a gyermeket. Az Úr így válaszolt:

– Te nem lehetsz, mert túl öntelt vagy! Megszólalt
a róka: – Én vagyok a legalkalmasabb, mert én elég
ravasz vagyok, hogy mindent megszerezzek neki,
amire szüksége van. – Te sem lehetsz ott, – válaszolt az Úr – mert számító és alattomos vagy! Ezután a páva jelentkezett: – Én vagyok a legszebb
állat, a közelemben kellő pompával fogadhatjuk a
Fiadat. De az Úr őt is elutasította: – Kevély vagy,
a pompáddal magadra tereled a dicsőséget, nem
lehetsz ott Jézus születésénél! Az állatok megszégyenülve elmentek. Ekkor az Úr meglátott egy
csendesen, szorgalmasan dolgozó embert, aki egy
ökörrel és egy szamárral szántott a közelben. Magához hívta őket, és ezt mondta: – Titeket választalak ki arra, hogy ott legyetek a Fiam, Jézus születésénél. Ti biztosítjátok neki a meleget, a csöndet,
a nyugalmat, hogy otthon érezze magát ebben az
erőszakos, ravasz, páváskodó világban. „És történt,
hogy amíg ott voltak, eljött szülésének ideje, és
megszülte elsőszülött fiát. Bepólyálta, és a jászolba fektette, mivel a szálláson nem volt számukra
hely.” Lk. 2,6-7. A jászol mellett pedig az ökör és a
szamár melengették a kisdedet, ők nem akartak kiválasztottak lenni, nem jelentkeztek, csak szelíden,
alázatosan végezték a munkájukat.
Az Úr tudta, hogy mi kell a kisdednek, ezért választotta őket.
Kedves Olvasó! Te is szeretnél ott lenni Jézus
születésénél? Méltó vagy rá? Milyennek lát az Úr?
Önteltnek, mint az oroszlánt? Ravasznak, mint a
rókát? Kevélynek, mint a pávát? Vagy szelídnek és
alázatosnak lát, mint az ökröt és a szamarat? Egyáltalán: fel merjük vállalni a mi korunkban, hogy
szamarak legyünk, miközben a világ az erőseknek,
a bátraknak, a számítóknak, az alattomosaknak, a
páváskodóknak áll?
Az adventi időszak elég lehet arra, hogy a választ
megfogalmazzuk magunknak, és karácsonykor elmondjuk a megszületett, bennünk is megszületett
Jézusnak: Uram Jézus! Tudom, hogy ebben a földi
világban az oroszlánok, a rókák és a pávák érvényesülnek. De a te Igédben azt tanítod nekünk, hogy
„Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a Földet. Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják az Istent.”
Mt. 5,5;8.
Köszönjük, hogy megértettük ezt. Ámen.
Sebestyén Győző
ref. lp.
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egyház
Karácsony, ma!
A téli sötétségben igyekeznek az emberek a kivilágított templom felé az éjféli misére. Ez a kép jól kifejezi
a Karácsony üzenetét: az ember világának lelki, erkölcsi sötétségébe behatol az Igazi Világosság, a Világ Világossága, ahogyan önmagát nevezte Jézus.
Isten a Fény gyermekének teremtette meg az embert. Az ember azonban valamikor a teremtés hajnalán
elfordult a Fénytől, és a tagadás sötétségébe burkolódzott. Önmaga istenévé vált, magának tulajdonítva annak eldöntését, hogy mi a jó és a rossz. A saját
útját kezdte járni, letérve arról az ösvényről, amelyet
kijelölt számára a szerető mennyei Atya. A lelke mélyén azonban ott élt a Végtelen Szeretet, a biztonság,
az otthon utáni vágy. Találóan írta szent Ágoston az
önéletrajzában: „Magadnak teremtettél minket, s
nyugtalan a szívünk, míg csak el nem pihen benned.”
(Szent Ágoston: Vallomások)
A szerető Atya azonban utána nyúlt a tévutakon,
zsákutcában botladozó, békességre vágyó, eligazításra, irányításra szoruló embernek: „Úgy szerette Isten
a világot, hogy egyszülött fiát adta oda, hogy mindaz, aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örökké éljen.”– Tanította Jézus Nikodémusnak. (Jn 3,16)
Karácsony éjszakája az elfogadó, megbocsátó és
szerető Isten csodája. Igazi örömhír az embernek. A
betlehemi angyalok nem véletlenül így adják hírül a
pásztoroknak a boldogító eseményt: „Dicsőség a magasságban Istennek, és békesség a földön a jóakaratú embereknek.” (Lk 2,14)
A ma embere is a betlehemi jászolnál találhatja
meg a békességét, a jászolból áradó szeretet sugarainál tudja átmelegíteni szívét. József Attila a Tél
című versében ezt a gondolatot fejezi ki: „Valami
nagy-nagy tüzet kéne rakni, Hogy melegednének
az emberek.” A Karácsony című versében pontosítja
is: „Fölöttünk csengőn, tisztán énekel az ég s az
újszülött rügyező ágakkal lángot rak a fázó homlokok mögé.”
A gyűlölettől, széthúzástól, járványtól elfáradt és
megsebzett, gyakran kihűlt szívű, saját útját járó embernek ma is felkínálja a nagy lehetőséget Jézus: „Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, és meg
vagytok terhelve: én felüdítelek titeket.” (Mt 11, 28
Az angyalok szózata zeng ma is, a hívó szó ott van
az emberek lelkében. Kérdés, hogy a nagy rohanásban mennyire hallják meg? A csak önmagára tekintő,
önmagát megvalósítani akaró ember nehezen hallja
meg a lelke mélyén megszólaló hangot. Ezért azután
pótcselekvésekkel akarja magát boldoggá tenni kará-

csony címén: vásárlással, egyre nagyobb költekezéssel,
olykor erején felül is, vagy könnyít a lelkén valamiféle jótékonykodással. A végső nyugvópontot azonban
nem találja meg. A karácsonyi ünneplésből nagyon
sokszor az Ünnepelt marad ki!
Pedig észrevehetné a figyelmeztető jeleket, amelyek a kiszolgáltatottságát, testi és lelki törékenységét mutatják! Az un. felvilágosult, materialista ember
azt hirdette, hogy leigázzuk a természetet. Néhány
generáció ennek igézetében nőtt föl. Azután fölénk
kerekedett az anyagvilág: földrengések, cunamik,
tornádók, nukleális veszedelmek, az ötvenes-hatvanas években a gyermekbénulás, most pedig a jelenlegi járvány. Ezeken felül a világszerte romboló
terrorizmus, migráció, ideológiai járványok, mint a
Gender, vagy a Back Lives mozgalom…
Hol van az ember nyugalma, békéje, biztonsága?
Merre tart az emberiség? A tapasztalat azt mutatja,
hogy minél inkább kizárja az életéből az Istent, annál
nagyobb mértékben belesüllyed a maga lelki és erkölcsi szennyébe.
Ha majd meghallja az angyalok öröm-szózatát,
megtalálja a betlehemi istálló hívogató nyugalmát,
szívét fölmelegíti a Kisded mosolya, akkor majd megtalálja önmagát és embertársait is.
Sebők Sándor
kanonok plébános
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gasztronómia
Ünnepi menü ajánlat
a Fóti Kastély Étterem séfjétől
Thai csirkeleves

Harcsapaprikás túrós csuszával

Hozzávalók:
50 dkg csirkemell
5 dkg kókuszzsír (vagy annak megfelelő étolaj)
3 dl kókusztej
8 dl csirkealaplé
2 ek thai halszósz
2 fej vöröshagyma,
1 gerezd fokhagyma,
1 szál újhagyma
10 dkg csiperkegomba
1 db lime
1 db lime levél,
1 db chili paprika
1 db kisebb gyömbér
Ízlés szerint thai citromfű, só, bors, kókusz reszelék,
lime lé.

A harcsa hozzávalói:
1 kg harcsafilé
3-4 közepes vagy 2 nagy vöröshagyma
1 gerezd fokhagyma
1 db TV paprika
1 db paradicsom
5-7 ek tejföl (12 vagy 20 %-os, ízlés szerint)
2 dl víz
Ételízesítő, pirospaprika, só, bors ízlés szerint.
Még egy fontos dolog. Ha a harcsapaprikás elkészítéséhez van hallé, akkor a vöröshagymára nincs
szükség.

Elkészítés:
A vöröshagymát kókuszzsíron, vagy olívaolajon, esetleg
étolajon üvegesre pirítjuk. Amíg a hagyma pirul, csirke
alaplevet készítünk. Amikor a hagyma már majdnem
elkészült, hozzákeverjük a reszelt gyömbért és a fokhagymát, majd hozzáadhatjuk a kockára vágott csirkemellet. A csirkemellet addig pirítjuk, amíg át nem
fehéredik. Amikor a csirkemell már megfelelő, akkor
felöntjük kókusztejjel és elkezdjük az ízesítést. Ekkor
lassú kevergetés mellett hozzáadjuk a csiperkegombát,
az újhagymát, a citromfüvet, a chilit, a halszószt és a
lime levet. Majd ízlés szerint sózzuk, borsozzuk és hozzáadjuk a csirke alaplevet és készre főzzük.
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A csusza hozzávalói:
50 dkg tészta (ha van a családban allergiás, erre is
figyelni kell)
30 dkg füstölt szalonna
1/4 kg sovány túró
1 doboz 330 gr-os tejföl (12 vagy 20%-os ízlés szerint)
Ízlés szerint só.
Elkészítés:
Elsőként megpirítjuk a szalonnát és leszűrjük a zsírját.
Felkockázzuk a harcsafilét, finomra vágjuk a vöröshagymát, felkockázzuk a paradicsomot és a paprikát.
A felkockázott hagymát, paprikát és paradicsomot
szalonnazsír egy részén addig pirítjuk, amíg a hagyma
üvegessé válik. Ezt követően hozzáadjuk a kockázott
harcsafilét és ízlés szerint (ételízesítő, pirospaprika,
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só, bors) fűszerezzük. Amikor a harcsa kicsit pirult, az
egészet felöntjük vízzel, és rövid ideig – a halnak 20–
25 perc elég – lefedve pároljuk. Amikor a szaft besűrűsödött, a halkockákat kivesszük. A szaftot ezt követően összeturmixoljuk és hozzáadjuk a tejfölt. Amikor
ezzel elkészültünk, a halkockákat a szaftba forgatjuk.
Amikor a halpaprikással végeztünk a tésztát kifőzzük. Érdemes a szalonna zsírjából két – három kanállal eltenni és a tészta vizéhez hozzákeverni, majd
az elkészült tésztát is érdemes 2-3 kanál szalonnazsírral meglocsolni. Természetesen a vizet ízlés
szerint sózni is kell. A tálalás a harcsapaprikásnál
különösen fontos. Két – jó – megoldás van. Az első,
amikor a tésztát nem keverjük össze teljes mennyiségében a túróval. Ebben az esetben a tésztát tányérokra tesszük, és egyenként – ízlés szerinti men�nyiségben – rámorzsoljuk a túrót, majd ízlés szerint
teszünk a tésztára a szalonnadarabokból. A második,
ha túróscsuszát készítünk, aztán a csuszát tányérokra szedjük. Mi ez utóbbit ajánljuk vendégeinknek. Ezt
követően pedig a tésztára szedjük a harcsapaprikást.

Kastély étterem karácsonyi elviteles ajánlata 2020
Halászlé ponttyal és belsőséggel: 1 650,- Halászlé harcsafilével és belsőséggel: 1 750,Halászlé csak belsőséggel: 1 750,- Adag belsőség, ikra és tej: 750,-

Túrógombóc
Hozzávalók:
1/2 kg tehéntúró
2 db tojás
5-6 ek búzadara
20 dkg zsemlemorzsa
2-3 ek étolaj
1 ek cukor
150–200 gr tejföl
Tojás sárgája és tojás fehérje
Egy csipetnyi só
Ízlés szerint porcukor, őrölt fahéj.
Elkészítés:
A túrót, a búzadarát, a cukrot és a csipet sót egy
tálban csomómentesre keverünk és a keveréket 2-3
órára a hűtőszekrénybe tesszük. Amíg a gombócnak való hűl, lassú tűzön, egy kevés olajon megpirítjuk a zsemlemorzsát. Majd a már hideg mas�szából gombócokat formázunk és picit sós forró
(lobogó) vízben 8-10 perc alatt készre főzzük. Ez
után a gombócokról lecsorgatjuk a vizet és mindegyiket a pirított prézlibe forgatjuk és tejföllel,
porcukorral (esetleg fahéjas porcukorral) tálaljuk.

Újházi tyúkhúsleves: 980,Gyömbéres, édesburgonya krémleves, chilis rákfarokkal: 1 450,Thai csirkeraguleves: 1 250,Töltött káposzta: 1 650,Sertés kocsonya színhússal: 950,Szarvaspörkölt, köret nélkül: 2 500,Harcsapaprikás túrós csuszával: 2 750,Sült libacomb, párolt káposzta, tört burgonya: 2 750,Bacon-be tekert sertés szűz, Lyoni hagyma, sajtmártás: 2 850,Pankó morzsában sült csirkemell: 1 850,Sajttal-sonkával töltött csirkemell rántva: 2 200,Fahéjas almával, pisztáciával töltött pulykamell, burgonyapüré: 2 450,Lazac filé roston sütve: 2 550,Harcsaszelet roston: 1 850,- Harcsaszelet rántva: 1 850,- Harcsaszelet nyersen, adagra vágva: 1 850,Ponty filé rántva: 1 850,- Ponty filé roston sütve: 1 850,- Pontypatkó 1 850,Tepsis burgonya: 550,- Steak burgonya: 550,- Burgonyapüré: 550,- Rizibizi: 600,Görög saláta: 950,- Francia saláta, majonézes burgonya 850,Konfitált sertéstarja tepsis burgonyával ( 4 főre ): 7 800,Sült egész kacsa, párolt káposzta, tört burgonya, sült alma ( 4 főre ): 10 800,2 személyes tál: Sajttal-sonkával töltött csirkemell, bundázva -sült kacsacomb, párolt káposzta,
burgonyapüré 5 500,4 személyes tál: Sajttal-sonkával töltött csirkemell bundázva, Sült kacsacomb, Lassú tűzön készült
sertéstarja, Sült kacsacomb, Gombafejek rántva, Rizibizi, Steak burgonya, Házi készítésű vágott
savanyúság 11 500,4 személyes Extra tál: Hízott kacsamájjal töltött csirkemell bundázva, Sült kacsamell, Lazac filé
roston, Pácolt sertés szűz roston sütve, Lyoni hagymakarikák, Steak burgonya, Párolt vajas zöldségek,
Rizibizi, Sajtmártás 14 500,Hidegtál ( 5 személyre készítve ) Tormakrémes sonkatekercs, Libamáj pástétom,
hideg sült csirkecomb, pácolt sertés szűz szeletek, tonhalkrémmel töltött paradicsom,
francia saláta-majonézes burgonya, díszek: 14 000,Bécsi csokitorta egészben, erdei gyümölcsökkel: 4 800,- Gesztenyés krémes: 500,-
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közérdekű
Rendelési idők
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közérdekű
Ünnepi menetrend
átszállási
lehetőség

megállóhely
Vörösmarty Tér (templom)
Vörösmarty utca
Határ u. (Temető)
Tanács u. - Szőlőkalja u.
Vásártér
Tessedik u.
Dózsa Gy. U.
Dózsa Gy. u. 2-4.
Győrffy u. V.Á.
József A . u.
József A. u. - Ybl Miklós u.
József A. u. - Szent Imre u.
Szent Imre u. - Batthyány u.
Rév u. - Béke u.
Béke u. - Németh K. u.
Béke u. - Somlói u.
Balassa u. - Somlói u.
Alagi u. - Somlói u.
Alagi u. - Németh K. u.
Kisalagi temető

13

15

17

10:15

13:15

15:15

10:16

13:16

15:16

10:17

13:17

15:17

10:18
10:19
10:20
10:21
10:22
10:23
10:24
10:25
10:26
10:27
10:28
10:29
10:30
10:31
10:32
10:33
10:35

13:18
13:19
13:20
13:21
13:22
13:23
13:24
13:25
13:26
13:27
13:28
13:29
13:30
13:31
13:32
13:33
13:35

15:18
15:19
15:20
15:21
15:22
15:23
15:24
15:25
15:26
15:27
15:28
15:29
15:30
15:31
15:32
15:33
13:35

Dunakeszi, Vasútállomás

10:40

13:40

15:40

Németh K. - Kazinczy utca
Március 15. u. (Petőfi szobor)
Béke u. (Sportpálya)
Hargita utca
Csaba utca
Attila utca
Autóbusz állomás

10:47
10:48
10:49
10:50
10:51
10:52
10:53

13:47
13:48
13:49
13:50
13:51
13:52
13:53

15:47
15:48
15:49
15:50
15:51
15:52
15:53

Dózsa Gy. u.
Dózsa Gy. u. 2-4.
Vörösmarty tér (Gyermekváros)
Vörösmarty MGTSZ
Istvánhegy (Vízmű)

10:54
10:55
10:56
10:57
10:58

13:54
13:55
13:56
13:57
13:59

15:54
15:55
15:56
15:57
15:59

Fótliget 10:59

14:01

átszállási
lehetőség

járatszám

14

16

18

14:11

16:11

megállóhely

Fótliget 11:26

Istvánhegy (Vízmű)
Vörösmarty MGTSZ
Vörösmarty tér (Gyermekváros)
Kossuth út
Győrffy u. V.Á.
József A . u.
József A. u. - Ybl Miklós u.
József A. u. - Szent Imre u.
Szent Imre u. - Batthyány u.
Rév u. - Béke u.
Béke u. - Németh K. u.
Béke u. - Somlói u.
Balassa u. - Somlói u.
Alagi u. - Somlói u.
Alagi u. - Németh K. u.
Kisalagi temető
Németh K. - Kazinczy utca
Március 15. u. (Petőfi szobor)
Béke u. (Sportpálya)
Hargita utca
Csaba utca
Attila utca
Autóbusz állomás
Tessedik u.
Vásártér
Kodály Zoltán u.
Határ u. (temető)
Tanács J. u.
Vörösmarty tér (templom)

11:27
11:28
11:29
11:30
11:32
11:33
11:34
11:35
11:36
11:37
11:38
11:39
11:40
11:41
11:42
11:44
11:46
11:47
11:48
11:49
11:50
11:51
11:52
11:53
11:54
11:55
11:56
11:57
11:58

14:12
14:13
14:14
14:15
14:17
14:18
14:19
14:20
14:21
14:22
14:23
14:24
14:25
14:26
14:27
14:29
14:31
14:32
14:33
14:34
14:35
14:36
14:37
14:38
14:39
14:40
14:41
14:42
14:43

16:12
16:13
16:14
16:15
16:17
16:18
16:19
16:20
16:21
16:22
16:23
16:24
16:25
16:26
16:27
16:29
16:31
16:32
16:33
16:34
16:35
16:36
16:37
16:38
16:39
16:40
16:41
16:42
16:43

Tájékoztatjuk kedves utasainkat, hogy

16:01

DUNAKESZI, VASÚTÁLLOMÁS megállóhelyet
KIZÁRÓLAG A FENTI 3 NAPON ÉRINTI JÁRATUNK

AZ ÜNNEPI IGÉNYEK MAGASABB SZINTŰ KISZOLGÁLÁSA ÉRDEKÉBEN!

járatszám

DECEMBER 31.
1

3

5

7

9

átszállási
lehetőség

megállóhely

járatszám

2

4

6

8

10

megállóhely

Vörösmarty Tér (templom)

6:05

7:15

9:15

13:15

15:15

6:50

8:05

10:05

14:05

16:05

Vörösmarty utca

6:07

7:17

9:17

13:17

15:17

S

S

S

S

S

Határ u. (Temető)

6:08

7:18

9:18

13:18

15:18

S

S

S

S

S

Tanács u. - Szőlőkalja u.

6:09

7:19

9:19

13:19

15:19

Kisalagi temető

6:55

8:10

10:10

14:10

16:10

Vásártér

6:11

7:21

9:21

13:21

15:21

Tessedik u.

6:13

7:23

9:23

13:23

15:23

Rákóczi - Molnár A. u.

6:14

7:24

9:24

13:24

15:24

Dózsa Gy. u. 2-4.

6:16

7:26

9:26

13:26

15:26

Győrffy u. V.Á.

6:18

7:28

9:28

13:28

15:28

József A . u.

6:19

7:29

9:29

13:29

15:29

József A. u. - Ybl Miklós u.

6:20

7:30

9:30

13:30

15:30

József A. u. - Szent Imre u.

6:21

7:31

9:31

13:31

15:31

Szent Imre u. - Batthyány u.

6:22

7:32

9:32

13:32

Rév u. - Béke u.

6:23

7:33

9:33

Béke u. - Németh K. u.

6:24

7:34

Béke u. - Somlói u.

6:25

Balassa u. - Somlói u.

Dunakeszi TESCO

Németh K. - Kazinczy utca

6:56

8:11

10:11

14:11

16:11

Március 15. u. (Petőfi szobor)

6:57

8:12

10:12

14:12

16:12

Béke u. (Sportpálya)

6:58

8:13

10:13

14:13

16:13

Hargita utca

6:59

8:14

10:14

14:14

16:14

Csaba utca

7:00

8:15

10:15

14:15

16:15

Attila utca

7:01

8:16

10:16

14:16

16:16

Autóbusz állomás

7:02

8:17

10:17

14:17

16:17

Rákóczi - Molnár A. u.

7:03

8:18

10:18

14:18

16:18

15:32

Dózsa Gy. u.

7:05

8:20

10:20

14:20

16:20

13:33

15:33

Tessedik u.

7:06

8:21

10:21

14:21

16:21

9:34

13:34

15:34

Vásártér

7:07

8:22

10:22

14:22

16:22

7:35

9:35

13:35

15:35

Kodály Zoltán u.

7:08

8:23

10:23

14:23

16:23

6:27

7:37

9:37

13:37

15:37

Határ u. (temető)

7:10

8:25

10:25

14:25

16:25

Alagi u. - Somlói u.

6:28

7:38

9:38

13:38

15:38

Tanács J. u.

7:11

8:26

10:26

14:26

16:26

Alagi u. - Németh K. u.

6:29

7:39

9:39

13:39

15:39

Vörösmarty tér (templom)

7:13

8:28

10:28

14:28

16:28

Kisalagi temető

6:31

7:41

9:41

13:41

15:41

Dunakeszi TESCO

6:35

7:45

9:45

13:45

15:45

TESCO - FÓT

átszállási
lehetőség

FÓT - TESCO

járatszám

FÓTLIGET - KISALAG - FÓT

FÓT - KISALAG - DUNAKESZI, VASÚTÁLLOMÁS - FÓTLIGET

DECEMBER 25-26 (Karácsony); 2021. JANUÁR 1. (Újév)

Sikerekben- és egészségben gazdag,
Boldog Új Évet Kívánunk!
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közérdekű
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. Vincze Katalin, Dr. Tóth Szilvia
Tel.: 06/27/358/104,
06/27/358-438
Fót, Németh Kálmán u. 40.
Dr. Szép Imre Zoltán
Tel.: 06/20/472-3801,
06/27/358-181
Dr. Vozák Mária
Tel.: 06/27/816-165
Fót, Eötvös u. 2.
Dr. Kővágó Kálmán
Tel.: 06/27/358-067
Gyermek háziorvosi rendelések
Fót, Szent Benedek u. 15.
Dr. Kovács Éva, 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

Flóra-Medoswiss Patika
Fót, Fehérkő u. 1. (Auchan áruház)
Tel.: 06/27/535-406
Mezőőrök
Ifj. Koncz János | 06/70/4574481
Teleki Sándor | 06/70/3318522
Fóti Közszolgáltató Kft.
Fót, Malom u. 1.
Tel.: 06/27/539/680
Síkosság mentesítés ügyelet:
06/70/340-0933
Közbiztonság Fót Rendőrőrs
Fót, Vörösmarty tér 11.
Tel.: 06/27/358-007
Fóti AQUA önkéntes tűzoltó egyesület
fot-ote@fot-ote.hu
Ügyeleti telefon: 06/70/431-5969
Fóti Közhasznú Polgárőr Egyesület
Tel.: 06/20/315-7685
Krízisvonal
Tel.: 06/30/384-2838
Hívható: munkaidő után,
hétvégén és ünnepnapokon

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

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

Laboratórium
Fót, Szent Benedek u. 15.
Tel.: 06/27/359-738

Károlyi István Gyermekközpont
Fót, Vörösmarty tér 2.
Tel.: 06/27/358-490

Gyógyszertárak
Ezüstfenyő Patika
Fót, Németh Kálmán u. 29.
Tel.: 06/27/360-174

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.: 06/2 7/538-250
Kisalag Fiókkönyvtár
Fót, Béke u. 33.
Tel.: 06/27/358-319,
06/70/331-5572

Pandúlia Gyógyszertár
Fót, Szent Benedek u. 15.
Tel.: 06/27/538-656
Somlyó Gyógyszertár
Fót, Vörösmarty tér 4.
Tel.: 06/27/538-955
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Németh Kálmán Emlékház
Fót, Béke u. 31.
Tel.: 06/27/358-130,
06/70-331-9236
Kisalagi Közösségi Ház
Fót, Béke u. 33. | Tel.: 06/27/358-319
Egyházak
Római Katolikus Plébánia
Fót, Vörösmarty u. 2.
Tel.: 06/27/358-083
Fót-Központi Református
Egyházközség
Fót, Károlyi István út. 1.
Tel.: 06/27/632-540
Fót-Kisalag Református Egyházközség
Fót, Eöri Barna u. 33.
Tel.: 06/30/638/4991
Fóti Evangélikus Egyházközség
Fót, Petőfi u. 1.
Tel.: 06/27/362-350
Fóti Baptista Gyülekezet
Fót, Deák Ferenc u. 3.
Tel.: 06/27/785-950,
06/20/886-0143
Szolgáltatók
DMRV Duna Menti Regionális
Vízmű Zrt.
Központi ügyfélszolgálat
0-24 óráig: 06/27/511-511
ugyfelszolgalat@dmrvzrt.hu
Magyar Közút Nonprofit Zrt.
Pest Megyei Igazgatóság
Központi ügyfélszolgálat
06/1/819-9042
Diszpécser: 06/1/819-9260;
ugyelet@pest.kozut.hu
TIGÁZ Zrt.
Gázszivárgás és üzemzavar bejelentés: 06 (80) 300-300
(ingyenesen hívható éjjel-nappal a hét
minden napján);
ugyfelszolgalat@tigaz.hu
Magyar Települések Közvilágítási
Közhasznú Egyesülete
Hibabejelentő: www.mtkke.hu
info@mtkke.hu
ELMŰ-ÉMÁSZ
Energiaszolgáltató Zrt.
ELMŰ hibabejelentő
06 (80) 38-39-40
ugyfelszolgalat@elmuemasz.hu

Kellemes karácsonyt
és
Boldog új esztendőt
kíván
minden kedves
olvasójának
a

