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Dr. Vass György: megemlékezés az 
1956-os forradalomról
Dr. Vass György az 1956-os forra-
dalom és szabadságharc kapcsán 
kiemelte az emlékezés fontossá-
gát és a magyarság szabadságvá-
gyát. Visszaemlékezésében kitért 
a Szabad Európa rádió felemelő 
híreire, és a szabadságharc leve-
résére siető szovjet páncélosok 
borzalmas dübörgésére. Ennek 
ellenpólusaként említette a szov-
jet csapatok kivonulását az or-
szágból és azt, ahogy ezt követően 
a forradalom hősei a tiszteletet és 
az elismerést megkapták a nem-
zettől. Dr. Vass György kiemelte, 
hogy 56’ forradalmárai mindent 
félretéve egy világhatalommal 
szálltak szembe a magyar sza-
badság ügyéért, ami példaértékű 
a ma embere számára is. 
„1956. október 23-a örökké élni 
fog a szabad emberek és nemzetek 
emlékezetében. E nap a bátorság, az 
öntudat és a győzelem napja volt. A 
történelem kezdete óta nincs még 
egy nap, mely világosabban mutat-
ja az ember csillapíthatatlan vágyát 
a szabadság iránt – bármily kicsi is 
a siker esélye, s bármily nagy is az 
áldozat, amit követel.” – írta John 
F. Kennedy 1960-ban.

Most, amikor 1956 ismert és 
ismeretlen hőseire emlékezünk, 
engedjék meg nekem, hogy meg-
osszam Önökkel néhány gyer-
mekkori élményemet. Számomra 
1956-ban kezdődött a történelem, 
bár akkor gyerekfejjel, magam sem 
tudtam, hogy mit is jelent az. Hét 
éves kisiskolásként fel se tudtam 
fogni, mi zajlik Budapesten illet-
ve az ország számos pontján. Ab-
ban az időben Újszegeden laktunk 
édesanyámmal és nevelőapámmal, 
akik elsötétített ablakok mögött 
hallgatták a Szabad Európa Rádi-
ót. Figyelték a híreket, hallgatták 

a rádióból szóló lelkesítő és buz-
dító szavakat: „Tartsatok ki, megy 
a segítség!” Úton vannak az ENSZ 
csapatok! Mint ma már tudjuk 
szemen szedett hazugság volt az 
amerikaiak nem akartak a szovjet 
érdekövezetbe beavatkozni és a 
helyzetet bonyolította a szuezi vál-
ság. A magyar emberek pedig ki-
tartottak fegyverrel és fegyver nél-
kül egészen addig, amíg ide nem 
vezényeltek kétszázezer orosz ka-
tonát. Emlékszem, a szőregi úton 
is vonultak kettesével a tankok az 
országút mindkét oldalát elfoglalva 
hosszú sorban Budapest felé. Em-
lékszem a dübörgésükre, a mai na-
pig fel tudom idézni magam előtt 
a lánctalpakat, amelyek a magyar 
forradalmat vérbe tiporták. Annyi-

ra siettek Budapestre a forradalom 
leverésére, hogy kimerültségükben 
gyakran letértek az útról, kidön-
tötték a villanyoszlopokat, felmen-
tek a kövesút melletti járdákra, 
pusztítást és romokat hagyva ma-
guk után. Fogalmuk sem volt arról, 
hogy hol járnak a Tiszát a szue-
zi csatornának gondolták! Akkor 
még nem tudtam, hogy mindaz, 
amit láttam, aminek szemtanúja 
voltam, maga a történelem, ami-
nek kisgyerekként akaratlanul is 
részese lettem.

Mindez hatvannégy éve történt, 
s azóta ez már történelemkönyvek 
lapjain szerepel. Ezen hosszú évti-
zedek alatt sajnos azt is meg kellett 
élnem, hogy hivatalosan 1956-ot 
ellenforradalomnak bélyegezték, 

Dr. Vass György polgármester
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és csak a szocialista propaganda 
szájíze szerint beszélhettünk az 
akkori eseményekről. De szeren-
csére azt az isteni igazságszolgálta-
tást és jóvátételt ugyancsak megél-
hettem, hogy 1989 után az 1956-os 
forradalom résztvevői megkapták 
méltó helyüket és elismerésüket a 
történelemben. A Műegyetem di-
ákjai, az utcákon tüntető emberek, 
a fiatalok, akik elfoglalták a rádiót, 
a sok száz nő és férfi, akik ellen-
szegültek az elnyomó hatalomnak, 
egytől egyig bátor hősként küz-
döttek. Ők voltak az elsők, akik 
megmutatták az egész világnak a 
kommunista rendszer illegitim és 
hazug voltát. Ők voltak az elsők, 
akik követelni merték a szovjet 
csapatok kivonását. Ők voltak az 
elsők, akik nemet mertek mondani 
az állami terrorra, az önkényura-
lomra, a besúgáson és megfélem-
lítésen alapuló rendszerre. Ahogy 
Milovan Gyilasz fogalmazott: „A 
magyar forradalom a kommuniz-
mus végének kezdete.”

A példaértékű összefogást és 
bátorságot ámulva nézte a nagy-
világ. Nem véletlen, hogy számos, 
egymástól politikailag távol álló 
nyugat-európai vagy amerikai 
gondolkodót, művészt, közéleti 
személyt késztettek állásfoglalásra 

a Magyarországon történtek. Jól 
példázzák ezt Albert Camus felejt-
hetetlen sorai: „A legázolt, bilincs-
be vert Magyarország többet tett 
a szabadságért és igazságért, mint 
bármelyik nép a világon az elmúlt 
húsz esztendőben. Ahhoz, hogy ezt 
a történelmi leckét megértse a fülét 
betömő, szemét eltakaró nyuga-
ti társadalom, sok magyar vérnek 
kellett elfolynia – s ez a vérfolyam 
most már alvad az emlékezetben. 
A magára maradt Európában csak 
úgy maradhatunk hívek Magyar-
országhoz, ha soha és sehol el nem 
áruljuk amiért a magyar harco-
sok életüket adták, és soha, sehol 
– még közvetve sem – igazoljuk a 
gyilkosokat.”

Hogy miért kivételes és figyelem-
reméltó a mi 1956-os forradalmunk 
nemzetközi szinten is? Hiszen mi 
csak egy apró országnak számítunk 
a nagyhatalmak szorításában. Jól il-
lusztrálja a választ Illyés Gyula ko-
rabeli naplóbejegyzése, melyben ezt 
olvashatjuk:„Ez a forradalom első-
sorban nemzeti forradalom volt. A 
bányászokat a régi magyar címer 
és nem a régi bérezés visszaállítá-
sa foglalkoztatta. Előbb gondoltak 
az ország függetlenségének meg-
szüntetésére, mint a saját anyagi 
függőségükre.” 1956 hősei számára 

a nemzet felszabadítása volt az első 
számú cél, és ebből következően 
akartak megoldani minden mást. 
Vagyis a nemzeti szuverenitás és 
függetlenség visszaállítása után 
szerették volna megteremteni a 
demokratikus közéletet. „A rend-
szert az egész magyar nép söpörte 
el. (…) A világon páratlan szabad-
ságharc volt ez, a fiatal nemzedék-
kel a népünk élén. A szabadságharc 
azért folyt, mert a nemzet szabadon 
akart dönteni arról, hogy mikép-
pen éljen. Szabadon akar határozni 
sorsa, államának igazgatása, mun-
kájának értékesítése felől.” – írta 
Mindszenty József 1956-ban. Tehát 
a magyar nemzet egy olyan cél el-
érése érdekében fogott össze, amely 
túlmutatott az egyéni érdekeken 
és ambíciókon. Tehát hiába jött be 
kétszázezer orosz katona a korban 
a legmodernebbnek számító fegy-
verzettel, hiába lőttek szét házakat, 
utcákat, tereket, az erkölcsi fölény 
egyértelműen a magyaroké maradt, 
amellyel szemben nem győzedel-
meskedhetett a nyers agresszió. Ezt 
az erkölcsi fölényt igazolta később 
az idő és a történelem azzal, hogy 
most nemcsak hogy szabadon be-
szélhetünk az akkori eseményekről, 
hanem azzal is, hogy egyértelműen 
a miénk, a magyaroké az erkölcsi 
diadal. Hogy mit üzen ez a ma em-
bere számára? Az agresszió, az erő-
fölény vagy annak fitogtatása csak 
látszatgyőzelmet nyújt. 1956 for-
radalmárai meg akarták fordítani 
a történelmet, eszméletlen bátor-
sággal és céltudatossággal szálltak 
szembe egy világhatalommal, és 
mi most elmondhatjuk, hogy sike-
rült nekik. Ez a forradalom kiemeli 
a magyar népet a rabigába hajtott 
nemzetek közül, nemzetünk pél-
dát mutatott a nagyvilágnak, bizo-
nyította a magyarságban mindig is 
meglévő szabadságvágyat és hősi-
ességet, amelyet a vasfüggöny mö-
götti világban uralkodó elnyomó 
rendszer sem tudott kiölni.

A forradalom ikonikus zászlaja
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Az önkormányzat, a hivatal mű-
ködése, a döntéshozatali mecha-
nizmus sokakat érdekel a város-
ban. A témában a legilletékesebbel, 
a hivatal vezetőjével, dr. Mihályi 
Zsolt Apor jegyzővel beszélget-
tünk.

– Talán kezdjük a legelején. Mit je-
lent az, hogy közszolgálat és miért 
kell a „közszolgáknak” esküt ten-
niük?

Vallásos emberként és közszol-
gaként is azt gondolom, hogy az 
eskü kötelez. És mi tényleg arra 
esküdtünk föl – és ez nekem hit-
vallásom is -, hogy a lakosságot, a 
közösséget szolgáljuk. Erről szól az 
eskünk és a mindennapi munkánk 
is.

– Mi tartozik bele ebbe a munká-
ba?

Az önkormányzatiság úgy mű-
ködik, hogy a választások eredmé-
nyeként a polgármester és a testület 
felhatalmazást kap a lakosságtól, és 
ők azok, akik az érdemi döntéseket 
meghozzák. Jegyzőként azt vallom, 
hogy a célok meghatározása a pol-
gármesternek és a Képviselő-testü-
letnek (KT) a dolga. Nekünk pedig, 
mint hivatalnak az a feladatunk, 
hogy ezekhez a célokhoz vezető 
utakat megmutassuk. Azért, hogy 
a célok elérése biztosan jogszerű-
en történjen. Éppen ezért, mi, akik 
a hivatalban dolgozunk, soha nem 
lehetünk öncélúak. És az elő sem 
fordulhat, hogy a célokat a hivatal 
próbálja meg kijelölni. A célokat ké-
szen kapjuk, a mi dolgunk azoknak 
a jogszerű eszközöknek a megtalá-
lása, amelyekkel ezek a célok elér-
hetők. 

– Ilyen felfogás mellet hogyan 
mérhető az eredményesség?

Az eredményességet nem olyan 

módon mérem, hogy hány ügyirat, 
és hány ügy oldódott meg határ időn 
belül. Természetesen ezek kötelező 
mutatók és fontosak is. Azonban 
alapvetően azt gondolom a hiva-
tal céljának, hogy az önkormány-
zat által eldöntött beruházásokat, 
célkitűzéseket, feladatokat milyen 
arányban tudja megvalósítani. Így 
ebben szeretnék inkább egy érdemi 
előre mozdulást elérni a korábbi-
akhoz képest. Azt gondolom, hogy 
ez az év ebből a szempontból jobb 
lesz, mint a tavalyi volt. Nekünk pe-
dig továbbra is azt kell szolgálnunk, 
hogy az önkormányzat, a város elér-
je ezeket a célokat.

– Mindehhez szükség lehet a la-
kosság bevonására is.

Valóban, és ennek a másik vetüle-
tét a kerekasztal beszélgetések, és ez 
által a közösségi tervezés, adhatja, 
ami egy élő és jó példa. Úgy gondo-
lom, hogy a képviseleti demokrácián 
túl fontos az is, hogy a lakossággal 
kapcsolatba kerüljünk és közvetle-
nül megismerjük az itt élők igényeit. 
Úgy látom, ebben nagyon jól egy-
másra találunk a város vezetésével. 
Jó példa volt erre, amikor a gazda-
sági tervezés folyamán fölvetettem, 
hogy jó volna, ha kérdőívekkel a la-

kosságot is megkérdeznénk az irá-
nyokról és a gazdasági programot 
ennek figyelembevételével dolgoz-
nánk ki. Erre az volt a polgármester 
úr válasza, hogy ez már folyamatban 
van. A város vezetése mélyinterjúk-
kal, kerekasztal beszélgetésekkel 
és kérdőívekkel már a lakosság felé 
fordult ebben a témában. 

– Hol a helye ebben a rendszerben 
a jegyzőnek?

Jegyzőként és a hivatal vezetője-
ként a törvényességért felelek. Az 
esküm is arra kötelez, hogy a törvé-
nyesség őre legyek. Számomra ebben 
hangsúlyos feladat a helyi jogszabá-
lyok megszerkesztése, amelyet szak-
jogászként nagy örömmel végzek és 
kifejezetten élvezem ezt a feladatot. 
Örömteli munka számomra, hogy 
rendeleteket, szabályzatokat át lehet 
nézni és azokat jobbá lehet tenni, 
mint a korábbiak voltak. A tavaszi 
veszélyhelyzetet külön kiemelném. 
Szabályozási oldalról ezt sikerült 
egészen jól megfognunk. A polgár-
mesteri intézkedések, amelyek a KT  
ülésezésének hiányában kerültek 
kiadásra, valójában konszenzusos 
és a képviselőkkel véleményezte-
tett  intézkedések voltak. Ez annak 
is köszönhető volt, hogy mi, mint 

A közszolgálatra esküdtünk föl

dr. Mihályi Zsolt Apor jegyző 
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hivatal rendkívül gyorsan és jól re-
agáltunk. Amikor a Kormányhivatal  
szakmai állásfoglalásai megjelentek 
arról, hogy mit hogyan kell csinálni, 
mi már  úgy jártunk el, és abban a 
formában, ahogyan azt kellett. Meg 
kellett oldanunk a helyzetet, előre 
venni a feladatokat, hogy minden jól 
működhessen. Úgy tűnik, sikerült 
jól értelmeznünk a szabályokat és 
valóban azokra a következtetésekre 
jutottunk belőlük, amelyek a későb-
bi hivatalos szakmai útmutatóban is 
megjelentek. Igaz ez például a hiva-
tali munkarendet szabályozó utasí-
tásomra, vagy például a polgármes-
ter úr jogkörének megállapítására és 
alkalmazására. Arra külön büszke 
vagyok – ami nyilván elsősorban a 
polgármester úr önmérsékletét di-
cséri –, hogy nem kellett sok ren-
deletet alkotni a veszélyhelyzet alatt. 
Sikerült úgy végig vinnünk ezt az 
időszakot, hogy mindössze két ren-
deletet adtunk ki. Ez pedig azt jelen-
ti, hogy nem vontuk el jogköröket a 
Képviselő-testülettől. 

A védekezés sikeressége azonban 
elsősorban a lakosság fegyelme-
zettségének köszönhető, amit nem 
lehet eléggé hangsúlyozni és meg-
köszönni. Ez lesz a döntő tényező a 
járvány második hullámában is.

Azt is fontosnak tartom, hogy a 
védekezésben résztvevők (önkor-
mányzat, hivatal, önkormányzati 
intézmények, orvosok, gyógyszeré-
szek, civil szervezetek, önkéntesek 

stb.) közül mindenki azt csinálta, 
amihez igazán ért, és a kollektív 
tenni akarás nem eredményezett 
olyasfajta túlbuzgóságot, hogy egy-
más szakterületébe kontárkodtunk 
volna.

– Ezek fontos dolgok, ám az olva-
sókat a hivatal működése érdekli 
talán a leginkább.

Ez most annyiban aktuális kérdés, 
hogy napirenden van az új Szerveze-
ti és Működési Szabályzat (SZMSZ) 
kialakítása. Ez tartalmazza mind a 
Képviselő-testület, mind a hivatal 
működését szabályozó dokumen-
tumokat. Először a Pénzügyi, Jogi és 
Gazdasági Bizottság tárgyalta és vé-
leményezte. Ezt követően a csomádi 
és a fóti Képviselő-testületek is elfo-
gadták az SZMSZ-t, amely így októ-
ber elsejével hatályba is lépett. Ebben 
egyébként kettő lényegi változás lesz 
a korábbi gyakorlathoz képest. Ami a 
lakosságot elsősorban érintheti, az a 
beruházások és műszaki fejlesztések 
újragondolása. Ennél az a cél, hogy 
hatékonyabban, gyorsabban tudja-
nak megvalósulni a város beruházá-
sai. Szakmai véleményem egyezik a 
bizottság véleményével abban, hogy 
az ilyen típusú fejlesztések inkább 
a versenyszféra logikáját igénylik, 
nem pedig hivatali struktúrát és bü-
rokráciát, ha úgy tetszik merevséget. 
Nagyon sok olyan esemény van egy 
beruházás során, amikor azonnali 
döntésre van szükség, és nincs idő 

megvárni az előterjesztéseket és a 
KT határozatokat. Az ilyen azonna-
li döntéseket inkább egy gazdasági 
társaság tudja megoldani, mint egy 
hivatal. Ezt felismerte a város veze-
tése is, ezért ezek a tevékenységek 
kiszervezésre kerülnek a Fóti Köz-
szolgáltató Közhasznú Nonprofit 
Kft.-hez (FKKN). A cél az, hogy a 
beruházásokat gyorsabban és haté-
konyabban meg tudja oldani a város, 
mintha a hivatalon belül maradná-
nak. Az új hivatali SZMSZ-re visz-
szatérve, ezzel egyértelműen az ad-
minisztráció csökkentése is a célom, 
mert azt gondolom, hogy az érdemi 
munkára kell energiát és időt fel-
szabadítani és nem a papírmunkára. 
Ez alatt értem azt is, hogy környe-
zettudatosan, a papír felhasználást 
szeretném csökkenteni a hivatal-
ban. Ezzel együtt a hivatalon belül az 
egymás felé irányuló bizalmat is sze-
retném erősíteni. Mindannyian egy 
célért dolgozunk, ezért el kell, hogy 
higgyük a másikról, hogy ő is ugyan-
ezért a célért dolgozik és jót akar. 

– Van még egy kérdés, ami érde-
kes. Mit jelent az, hogy Csomáddal 
közös önkormányzat?

Az önkormányzati törvény sze-
rint a 2000 főnél kisebb települések 
nem tarthatnak fenn önálló hivatalt. 
A törvény szerint vagy több kiste-
lepülésnek össze kell fognia, hogy 
elérjék a megfelelő lakosság szá-
mot, vagy csatlakozniuk kell egy-
egy városhoz. Csomád esetében is 
ez történt, és Csomád úgy döntött, 
hogy Fóthoz csatlakozik. A két ön-
kormányzat ennek értelmében kö-
tött egy megállapodást, amely alap-
ján közös hivatalt tartanak fenn. Ez 
a gyakorlatban azt jelenti, hogy a 
Csomádon lévő kollégák a csomá-
di hivatali épületben dolgoznak, de 
hozzánk tartoznak szervezetileg. 
Tehát mi, a fóti hivatal szolgáljuk ki 
a csomádi önkormányzatot, bele-
értve a csomádi szlovák nemzetisé-
gi önkormányzatot is. 

dr. Mihályi Zsolt Apor jegyző egyeztetés közben
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Fótot is érinti az a vasútvo-
nal-fejlesztés, amelyet nemrég 
már egy kormányhatározatban 
is rögzítettek, vagyis a 71-es 
számú Budapest–Veresegy-
ház–Vác vasútvonal teljes körű 
felújítása – fogalmazott a la-
punknak adott interjúban Dr. 
Tuzson Bence, a Pest megyei 
5-ös számú választókerület or-
szággyűlési képviselője. Mint 
mondta, bízik abban, hogy ez-
zel a beruházással a naponta a 
fővárosba ingázók életében is 
nagyon sok probléma megol-
dódik, számára ugyanis a kép-
viselői munka egyet jelent az 
általa képviselt emberek érde-
keivel és igényeivel. A politikus 
beszélt arról is, hogy a kor-
mányzat már megkezdte a csa-
ládvédelmi akcióterv folyata-
tásának kidolgozását, amelyek 
már nagyrészt meghatározták a 
konkrét elemeit.

– Milyen lépések történtek az 
utóbbi időben az agglomerá-
ció közlekedésfejlesztésében, 
vagyis annak érdekében, hogy 
a naponta ingázó fóti lakosok 
is minél egyszerűbben és gyor-
sabban eljuthassanak a főváro-
si munkahelyükre?

Fontos lépesek történtek eb-
ben az ügyben is, de amikor er-
ről beszélünk, mindig szem előtt 
kell tartanunk azt is, hogy Bu-
dapest mellett az agglomeráció 
lakossága is rohamosan megnőtt 
az elmúlt időszakban, csaknem 
kétszázötvenezer autóval több 
van ma forgalomban, mint tíz 
évvel ezelőtt. Érezhetjük, hogy 
ez mekkora nyomást jelent a for-

galomban. Építjük persze közben 
az utakat, megépült a 2-es út, 
tervezés alatt áll a Fót–Veresegy-
ház, tehát az M2-est és az M3-ast 
összekötő út, ami nagyon sokat 
jelent majd a fótiak számára is. 
De mégis, akármennyi utat épít-
sünk is, Budapest mégis egy olyan 
város, amelynek van egy történe-
tileg kialakult infrastruktúrája, 
tehát több utat nem tudunk ott 
építeni, ami azt is jelenti, hogy a 
főváros nem fog tudni több em-
bert befogadni, ezért a megoldást 
csak az jelentheti, ha a tömeg-
közlekedést is tudjuk fejleszteni. 
Az elővárosi vonalak fejlesztése, 
így a Fót–Veresegyház–Vác vonal 
fejlesztése van most napirenden. 

– Ezek a fejlesztések megold-
hatják a tömegközlekedést napi 
szinten igénybe vevő fótiak 
problémáját? 

Fótot is érinti az a vasútvonal-fej-
lesztés, amelyet nemrég már egy 
kormányhatározatban is rögzítet-
tünk, vagyis a 71-es számú Buda-
pest–Veresegyház–Vác vasútvonal 
teljes körű felújítása. Így tehát min-
denképp hiszem, és bízom benne, 
hogy valóban sok probléma meg-
oldódik ezáltal, hiszen ellenkező 
esetben nem is támogattam volna 
ezt a beruházást, számomra ugyan-
is a képviselői munka egyet jelent 
az általam képviselt emberek ér-
dekeivel és igényeivel. Amennyiben 
egy beruházás megfelel a lakossági 
igényeknek, s itt helyben találkozik 
azokkal az érdekekkel, amelyek az 
emberek részéről megnyilvánul-
nak, akkor én gyakorlatilag felté-
tel nélkül támogatom azt. Másfelől 
viszont a fóti lakosság helyzetén is 
javíthatnak azok az országos kor-
mányzati intézkedések, amelyek a 
családok helyzetét – s így a naponta 
ingázó fótiak családjának helyze-
tét is – igyekeznek megkönnyíteni. 
Hogy most ezek közül csak egyet 
emeljek ki, itt vannak például a csa-
ládtámogatások, amelyek rendsze-
rén belül, ha számba vesszük az ed-
dig elért eredményeket, akkor talán 
érdemes azzal kezdenünk, hogy az 
idei első nyolc hónapban összesen 
61054 gyermek született hazánk-
ban, ami 2734 újszülöttel többet 
jelent, mint amennyit a tavalyi ada-
tokban feljegyezhettünk. 

– Ezek az intézkedések meg-
hozták az elvárt eredményeket?

Nagyrészt igen, és meggyőződé-
sem, hogy a családpolitika tekin-
tetében jó úton halad a kormány, 
sikerült megtalálnunk azokat az 
irányvonalakat, amelyek ebben a 

Fejlődő úthálózat, vasúti beruházások
| Dr. Tuzson Bence: Örömmel tapasztaltam az összefogás és a segítő-
készség nagyszerű jeleit, amelyek mindig is jellemzőek voltak térségünkre

Dr. Tuzson Bence, a Pest megyei 5-ös 
számú választókerület országgyűlési 

képviselője
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tárgykörben egybeesnek a lakos-
sági igényekkel. Ha arra gondo-
lunk, hogy csaknem öt százalékkal 
magasabb az idén született gyer-
mekek száma, mint 2019 azonos 
időszakában, akkor ez azt is jelzi 
számunkra, hogy az intézkedések 
elérték a céljukat. De haladjunk 
tovább ennek a gondolatmenetek 
a vezérfonalán: az idén augusz-
tusban 8094 gyermek jött világra 
hazánkban, ami száztizenegy új-
szülöttel több, mint tavaly. Szo-
rosan hozzátartozik ehhez, hogy 
az idén, az év az első nyolc hónap-
jában a járványhelyzet ellenére is 
44 832 pár kötött házasságot, ami 
1 363-mal több házasságkötést je-
lent a tavalyihoz képest. Minden-
nek fényében elmondhatjuk, hogy 
a kormány eddig elért családpo-
litikai eredményeinek megőrzése 
az elsődleges feladat a korona-
vírus-járványt kísérő világszintű 
gazdasági válságban is.
– Az ennek nyomán kialakult 
helyzetben is fenntartható lesz 
a családtámogatások már ha-
tályba léptetett rendszere?

– A jelenlegi, a koronaví-
rus-járvánnyal terhelt helyzet-
ben nem is kis ambíció azt a célt 
kitűzni magunk elé, hogy a csa-
ládtámogatási rendszer egyetlen 
elemét se kelljen kivezetni a gaz-
daság teljesítőképessége miatt, 
mégis eltökéltek vagyunk abban 
is, hogy a magyar családoknak 
ne kelljen feladniuk a már elért 
életszínvonalukat, sőt lehetőség 
szerint javítani is tudjanak rajta. 
Ezzel együtt pedig célunk még 
a családtámogatási rendszer to-
vábbi bővítése is. A kormányzat 
már megkezdte a családvédelmi 
akcióterv folyatatásának kidol-
gozását. Ezzel is szeretnék elő-
segíteni, hogy mindenki a saját 
tulajdonban, jó körülmények kö-
zött alapíthasson családot.

– Jól értelmezem, hogy ezek sze-
rint a gazdaság újbóli megerősí-
tése lesz az alapja családtámo-
gatási rendszer bővítésének?

Részben igen, de ugyanakkor 
mindenkiben tudatosítani kell 
azt is, hogy a jelenlegi vírushely-

zetben is az emberélet az első és a 
legfontosabb. Nekünk, politiku-
soknak és képviselőknek, a helyi 
gazdasági szereplőkkel együtt 
gondolkodva, gondoskodnunk 
kell arról is, hogyan és milyen 
eszközökkel tudjuk mozgás-
ban tartani, újraindítani a nem-
zetgazdaságot, mert ez a mun-
kahelyek megvédésének egyik 
legfontosabb pillére. Térségünk 
országgyűlési képviselőjeként 
ilyen tekintetben is örömmel 
tapasztaltam az összefogás és a 
segítőkészség nagyszerű jeleit, 
amelyek mindig is jellemzőek 
voltak régiónkra, s ez megnyil-
vánult azokon a szakmai, ágazati 
kerekasztal-beszélgetéseken is, 
amelyeket a helyi gazdaság újra-
indítása érdekében szerveztünk 
a munkatársaimmal, s amelyeken 
a fóti vállalkozók is feltárták a 
problémáikat, elmondták az ész-
revételeiket, de kiváló ötletek-
kel is segítették az előremutató 
munkát. Ezt ezúton is köszönöm 
nekik! A munkát ebben az irány-
ban folytatjuk tovább.

Anyakönyvi hírek

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mind azoknak, akik Tóth Krisztinát utolsó földi útjára elkísérték 

és sírjára helyezték a kegyelet virágait.
A gyászoló család

Születtek: 

08.07. Gémesi Maja
08.26 Büte Péter
08.29. Németh Zoltán Israel
09.09. Kónya Levente
09.10. Németh Kloé Natália
09.12. Németh Barbara Lurdes
09.15. Tarsoly Marcell Noel
09.21. Pozsár Fruzsina Róza
09.21 Farkas Zente

Házasságot kötöttek:

09.17.  Pozsár Attila  
és Bedegi Dorella Dorina

09.05.  Badar László Zoltán  
és Szuetta Irén

09.10.   Dávid Milán  
és Tihanyi Vivien Bettina

09.10.  Baranyai Mihály Gábor  
és Csemer Szabina

Elhunytak:

Holczknecht Imréné 72 év
Krafcsik Andrásné  94 év
Láng László 68 év
Orosz Lajosné 77 év
Szebeni Ferencné 94 év
Sztopka Ferenc 75 év
Urbán Sándor 77 év
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Felhívás-ösztöndíj pályázatra!
A Képviselő-testület 2020. szeptember 24-i ülésén úgy 
döntött, hogy csatlakozik a 2021.évi Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj rendszerhez.

A/  Az „A” típusú pályázatra azok az önkormányzat te-
rületén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos 
szociális helyzetű hallgatók jelentkezhetnek, akik 
felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói 
jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munka-
rend) alapfokozatot és szakképzettséget eredmé-
nyező alapképzésben, mesterfokozatot és szakkép-
zettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan 
képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szak-
képzésben folytatják tanulmányaikat. 

B/  A „B” típusú pályázatra azok az önkormányzat te-
rületén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos 
szociális helyzetű, a 2020/2021. tanévben utolsó 
éves, érettségi előtt álló középiskolás, illetve felső-
fokú végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási 
intézménybe felvételt még nem nyert, érettségizett 
pályázók jelentkezhetnek, és a 2021/2022. tanév-
től kezdődően felsőoktatási intézmény keretében 
teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és 
szakképzettséget eredményező alapképzésben, 
osztatlan képzésben vagy felsőoktatásiszakkép-
zésben kívánnak részt venni.

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus 
Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a 
továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályá-
zói regisztráció szükséges, melynek elérése: 

https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

A pályázat beadási határideje: 2020. november 5.

A Támogatáskezelő elérhetőségei: 

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 
 Bursa Hungarica Ügyfélszolgálat
1381 Budapest, Pf.: 1418
Tel.: (06-1) 550-2700
E-mail: bursa@emet.gov.hu
Internet: www.emet.gov.hu (Bursa Hungarica)

További felvilágosítás az alábbi elérhetőségeken kérhető:

Fóti Közös Önkormányzati Hivatal  
Ügyfélszolgálati Iroda 
Telefon: (06-27) 535-395/ 120. mellék
E-mail: meszaros.gabi@fot.hu
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2020. SZEPTEMBER 19. – NOVEMBER 22.

Az agrárcenzus célja, hogy megbízható, pontos és naprakész képet 
kapjunk a mezőgazdaság aktuális állapotáról, a gazdaságok szerke-
zetéről. Az összegyűjtött adatok segítik a hazai és az európai uniós 
döntéshozókat a megfelelő támogatáspolitikák létrehozásában, 
emellett a magyar gazdákat a gazdálkodásukkal kapcsolatos 
tervezésben.

Összeíróink az ország településeinek kijelölt címein gyűjtik  
az adatokat, amelyek a statisztikai törvény rendelkezései  
szerint kizárólag statisztikai célra használhatóak.

Kérjük, fogadják bizalommal igazolvánnyal ellátott összeíróinkat,  
legyenek segítségükre az összeírás gyors és szakszerű lebonyolításában!

AZ ADATSZOLGÁLTATÁS KÖTELEZŐ.

MEZŐGAZDASÁGRÓL  
A MEZŐGAZDASÁGÉRT
2020. szeptember 19. és november 22. között a Központi  
Statisztikai Hivatal teljes körű mezőgazdasági  
összeírást hajt végre. 

E-mail: agrarcenzus2020@ksh.hu

www.ksh.hu/agrarcenzusok_agrarium_2020
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A Fóti Városszépítő Egyesület kertrendezést hirdetett 
a Kisalagi Közösségi Ház hátsó udvarába. A munká-
ban a polgárok és az egyesület több tagja mellett Dr. 
Vass György polgármester és Bíró Zoltán alpolgár-
mester is részt vett. 

Amint arról Gellai Istvánné, az egyesület titkára tájékoz-
tatta lapunkat, a kertrendezés két egymást követő szom-
baton történt. A veszélyesebb feladatok elvégzésében a 

Fóti Aqua Önkéntes Tűzoltó Egyesület segített a Város-
szépítő Egyesületnek és ez által a városnak.

Gellai Istvánné elmondta, hogy a kertrendezés célja 
az, hogy egy lakosság számára elérhető és élvezhető kö-
zösségi tér nyíljon meg a kertben. Lehetőséget teremtve 
ezzel a közösségi tér kialakítását követően a kihelyezett 
padokon az olvasásra, a kellemes baráti beszélgetésekre, 
vagy akár a szabadtéri rendezvényekre.

A Városszépítő Egyesület titkára hozzátette, hogy a 
munkát a tavasz folyamán a védett épület eredeti fa tor-
nácának a lefestésével szeretnék folytatni

A munkában sokan részt vettek, többek között Dr. 
Vass György polgármester, Bíró Zoltán beruházásokért 
felelős alpolgármester, Gellai István a 6. körzet képvi-
selője, Bojsza Tamás az 5. körzet képviselője és Balogh 
Dávid művészettörténész – muzeológus, a Németh Kál-
mán Emlékház vezetője is.

KÖSZÖNJÜK
a Fóti Városszépítő Egyesület tagjainak, Dr. Vass 
György polgármester úrnak, Bíró Zoltán alpolgár-
mester úrnak, a Közszolgáltató Nonprofit Kft. mun-
katársainak, a Fóti Aqua Önkéntes Tűzoltó Egyesület-
nek, minden résztvevő önkéntesnek, a képviselőknek, 
valamint a Fóti Közművelődési és Közgyűjteményi 
Központ szakmai közösségének, hogy részt vettek a 
Kisalagi Közösségi Ház és Könyvtár környezetének 
rendbetételében. A közös munka közelebb hozta egy-
máshoz a városban élőket és dolgozókat, együtt tet-
tünk és teszünk a jövőben is Fót városáért. 
Palásti Béla FKKK igazgató  
és Kőszegi Réka könyvtárvezető

Dr. Vass György és Gellai István összedolgozik

Bíró Zoltán alpolgármester útban felfelé

Balogh Dávid művészettörténész munkában

Kertrendezés a Kisalagi Közösségi Ház udvarán 
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Újra itthon a Kisalag
Az elmúlt években „átjáróként” üzemelő kisalagi lab-
darúgó pályát ismét stoplis cipők tartják karban. A 
Kisalag SC otthonában fogadhatta a Visegrád csapatát 
2020. szeptember 20-án, miután a Pest Megyei Lab-
darúgó Szövetség négy év után akkreditálta a felújított 
pályát és öltözőt. A mérkőzésre közel négyszázan vol-
tak kíváncsiak, mely azt jelzi, hogy az új elnök áldozat-
kész munkája meghozta gyümölcsét. Puskás Tibort, a 
Kisalag Sport Club 2019. decemberében megválasztott 
elnökét kérdeztük.

– Mi késztette arra, hogy a Megyei IV. Osztály elmúlt 
években tartósan utolsó helyén állomásozó csapat irá-
nyítását vállalja?

A sport mindig az életem része volt, itt nőttem fel Fó-
ton (Kisalagon) és itt futballoztam gyermekkoromtól a 
Fót vagy a Kisalag színeiben. Szívügyem a labdarúgás és 
lokálpatriótaként úgy éreztem, kötelességem továbbvinni 
a sportsajtó által „Kisalagi” néven illetett Wohlram János 
válogatott labdarúgó, csatár örökségét. (Wohlram János 
1939-ben hivatalosan is felvette a Kisalagi nevet.)

– Mit tekintett első feladatának?
Amikor elvállaltam az elnöki posztot, magam is ké-

telkedtem abban, hogy itt valaha még mérkőzéseket 
fogunk rendezni. Felkerestem Fót Város Polgármes-
terét, dr. Vass Györgyöt egy bemutatkozó beszélge-
tés erejéig, aki eleinte kételkedve fogadta a felvázolt 
céljaimat, de aztán teljes mellszélességgel támogatta a 
kezdeményezést az utóbbi években lepusztult öltöző 
és a pálya mielőbbi helyreállítására. Ezúton is köszön-
jük, hogy bizalmat szavazott nekünk. Az utolsó ittho-
ni mérkőzés 2016. júniusában volt, tehát négy teljes 
idényt kénytelenek voltunk idegenben, bérelt pályán 
végigjátszani.

– Kik támogatták a célok elérésében?
Ahhoz, hogy itthon kezdhessük a 2020/21-es őszi lab-

darúgó idényt, sok ember munkájára volt szükség. Nem-
rég összeszámoltam, összesen harmincegy személy fek-
tetett anyagi támogatást a Clubba, emellett közel ötvenen 
társadalmi munkájukkal vettek részt a felújításban és a 
pályarekonstrukcióban. Közöttük több vállalkozó térítés 
nélkül segítette a Clubot különféle feladatok elvégzésé-
vel. Hálás vagyok nekik. Akit mindenképpen szeretnék 
kiemelni, az Vida Mihály, aki közel egymillió forintos 
munkadíjat engedett el az egyesületnek, úgy, hogy a fes-
téstől a csempézésen át a műfű lerakásáig több területen 
is dolgozott. 

– Publikus, hogy pontosan mekkora összeget fordítot-
tak a létesítmény felújítására?

A Képviselő-testület korábban 500 ezer forinttal tá-
mogatta a munkát, dr. Vass György polgármester pedig 
a saját keretből 1 millió forintot biztosított a munkálatok 
befejezéséhez. A kiszolgáló helyiségek – öltözők, zuhany-
zók, stb. – és a pálya közel 6 millió forintos költségből 
újult meg.

– Jól tudom, hogy nemcsak a Képviselő-testület, a Pol-
gármester úr és a vállalkozók, hanem magánszemé-
lyek is támogatták a csapatot?

Igen, így van, és köszönöm ezúton is mindenkinek, aki 
részt vett a projektben. Kiemelném, hogy iskolás gyer-
mekek is „dolgoztak” nekünk, értünk IKSZ, vagyis iskolai 
közösségi szolgálat, formájában, aminek a célja, hogy a 
különböző szervezeteknél végzett önkéntes munka so-
rán fejlődjön a fiatalok személyisége. Fontosnak tartot-
tam, hogy a fiatalok magukénak érezzék ezt a szolgálatot, 
mely erősíti a közösségbe való tartozást is. Az állampol-
gári tudatosságról és aktivitás növeléséről nem is be-
szélve. Együttműködést ajánlottam  a Fóti Ökumenikus 
Általános Iskola és Gimnáziumnak, és örömmel láttam, 
hogy ezek a fiatalok nemcsak „letudni” akarják az 50 órás 
szolgálatot. Lelkes szurkolói lettek a csapatnak és részt 
vesznek az egyesület munkájában. 

– Hogy látja a csapat jövőjét?
Örömmel mondhatom, jelenleg nem az utolsó helyen 

kullogunk a tabellán, a megújult pálya és a hazai közön-
ség reményeim szerint lelkesíti a csapatot a további me-
netelésben. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy 
méltóan szerepeljünk a bajnokságban. Szeretettel várunk 
minden szurkolót, Hajrá Kisalag!

Kisalag SC – Visegrád SE  1 : 1
A mérkőzés az egyesület egykori elnöke, Szebeni Ferenc 
emlékére egyperces gyásszünettel indult. A Kis alag az 
első félidőben egy gólos előnyre tett szert, amelyet azon-
ban a tabella második helyén álló Visegrád a meccs vége 
előtt pár perccel kiegyenlített. A felújított pályán a mér-
kőzés kezdőrúgását dr. Vass György Fót polgármestere 
végezte el. 
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Lovas felvonulás volt Fóton
A hagyományok szerint a Fóti Szü-
ret, vagy Fóti Fröccsfesztivál kere-
tében szoktak a lovasok, fogatosok, 
felvonulni. A COVID miatt az idén 
egyik rendezvényt sem lehetett 
megtartani. A fóti, és környékbeli 
lovasok azonban Lehoczki Sándor 
szervezésének köszönhetően még-
is megörvendeztették felvonulá-
sukkal a város lakosságát.

A lovasfelvonulás már sok évvel 
ezelőtt elindult Fóton. Akkor Andi 
József László, a „fóti betyár” állt a 
fiával a menet élén – emlékezett 
vissza Lehoczki Sándor. Amikor 
sajnos Andi József László elhunyt 
a rendezvény is gazdátlan maradt. 
Lehoczki Sándor a lányával kö-
zösen kezdte el újra szervezni a 
Lovasokat, amiben a Vörösmarty 
Művelődési Ház is a segítségére 
volt. A Művelődési Házban készül-
tek a lovasfelvonulások plakátjai és 
szórólapjai is, amelyek segítségével 
Lehoczki Sándor és Lánya hirdette 
az eseményt a lovasok között. És 
onnantól kezdve ők vezették a me-
netet is. Sajnos az idei évben a vá-
ros minden rendezvénye elmaradt, 
így ezt az eseményt sem hirdet-
hette az önkormányzat. Lehocz-
ki Sándor saját maga kérte meg a 
szükséges hivatalos engedélyeket 
és ő kérte a Fóti Közszolgáltató 
Közhasznú Nonprofit Kft. segítsé-
gét a lovak utáni takarításban, va-
lamint a rendőrséget és a polgár-
őrséget a menet biztosítására. Dr. 
Vass György polgármester pedig a 
város közterületeinek a használati 
engedélyével járult hozzá a me-
net megtartásához. Mint Lehoczki 
Sándor mondta, a menetben csak 
olyan lovasok vehettek részt, akik 
két hétnél régebben voltak külföl-
dön és akiknél a lovak egészség-
ügyi papírjai is rendben voltak. 

A lakosság minden utcában 
örömmel fogadta a felvonulást. 
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Résztvevők: Csollák Zsuzsanna, 
Sipos Csaba és lovas növendékeik, 
Bartók László és családja, Marian és 
Lacus, Faragó Ágnes, Henri Laura, 
Henri Zoltán, Drobek Enikő, Szé-
kely Panna, Ferbik Viktória, Csák 
Diána, Pintér Miklós, Pintér Márk, 
Leszkovszki Helga, Boros Patri-

cia, Eszes Lili, Paróczai Barbara, 
Barabás Judit, Nyékiné Tomecsko 
Miryam, Nyéki Kata, Nyéki Réka, 
Nyéki Levente, Csúcs Borka, Kett-
ler Luca, Hvosgyara Laura, Kálmán 
Kata, Bajkán Krisztina, Puskás Éva 
Ágnes, Lehoczki Adrienn, Lehocz-
ki Sándor.



Az Ybl Miklós által tervezett templomban 1854. 
decemberében szólalt meg először a Ludwig Moo-
ser orgonaépítő mester alkotta orgona. A hang-
szeren azóta számos híres zenész játszott. Közü-
lük is kiemelkedik Liszt Ferenc, aki 1856-ban ült 
a hangszer billentyűi elé. Az orgona a mostani át-
építés során visszakapta az eredeti hangzását.

Amint azt Gedai György a Szeplőtelen fogantatás 
templom kántora elmondta, az orgonát a második 
világháború után először felújították, majd 1973-ban 
át is építették. A mostani átépítés és felújítás során 
a hangszer visszakapta az eredeti neobarokk hang-
zását.

Az este programja során az ünnepi szentmise 
befejezése után Sebők Sándor kanonok plébános 
felszentelte az orgonát, majd Gedai György kán-
tor az orgona történetéről mesélt a jelenlévőknek. 
Ezt követte Hoch Bertalan orgonaművész előadása, 
amelyet jól kiegészítettek Varga László orgonaépítő 
mester szavai, aki az orgona felújításának részleteibe 
avatta be az eseményen résztvevőket. Az ünnepi al-
kalmon jelenlévő Dr. Tuzson Bence választókerüle-
tünk országgyűlési képviselője beszédében kiemelte, 
hogy Európában egyre kevesebb templom újul meg. 
Mint mondta, a keresztény kultúrán keresztül tud-
juk megőrizni magyarságunkat. A magyarokat a hit, 
a kultúra és az értékrend tartja össze. Fontos, hogy a 
kormány az egyházak mellé álljon, amely a magyar-

ság egyik pillére. Ezért a magyar kormány továbbra 
is támogatni fogja az egyházat és a templomokat, 
mert szükség van arra, hogy az egyházi közösségek 
erősödjenek. A fóti közösség ereje nélkül a templom 
csak üres tér és a templom megújulása nélkül a fóti 
közösség sem teljes, hangsúlyozta Dr. Tuzson Bence.

Az ünnepséget Gedai Ágoston orgonaművész 
hangversenye zárta, amely során Bach, Schumann, 
Liszt és Mendelssohn műveit hallgathatták meg a 
jelenlévők.

Megújult a Szeplőtelen fogantatás 
templomának ikonikus orgonája
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Dr. Tuzson Bence és Sebők Sándor kanonok plébános

Az eredeti játékasztal melyen Liszt Ferenc játszott 1856-banA felújított orgona játékasztala



Street Fót kisbüfé 
Fót központjában

A Street Fót továbbra is várja  
a megszokott minőségben  
meglévő és új vendégeit.

Változatos étlappal,házias ízekkel 
és hamarosan hatalmas újításokkal 

készülünk!
A házhozszállításunk továbbra is díjmentes

Rendelésleadás:
06 20/299 2442 
streetfot21@gmail.com
2151 Fót, Móricz Zsigmond u. 10.



Lakossági arany:
a válság- és vírusálló anyagi biztonság
2020 – az év, amikor minden megváltozott. A korona-
vírus-járvány gyökeresen felforgatta mindennapjainkat, 
alapjaiban ingatta meg a vállalkozások és a magánem-
berek életét. A pandémia anyagi bizonytalanságot hozott 
több gazdasági szektorba, ami a családok egyik legna-
gyobb félelme. Ebben a helyzetben azok tudtak nyugod-
tak maradni, akik rendelkeznek kézzel fogható és értékál-
ló tartalékkal. Ilyen a fizikai arany is, ami szükség esetén 
azonnal és jó áron pénzre váltható.

Kinek ajánljuk a lakossági vagy befektetési arany vásár-
lását? Mire és hogyan használható fel ez a likvid tarta-
lék? Ehhez adunk hasznos tanácsokat.

Mindenki biztonságra és nyugalomra vágyik az éle-
te bizonyos területein, különösen, ha az egészségről és 
az anyagi helyzetről van szó. Legfőképp azt tanulhat-
tuk meg a koronavírus-járványból, hogy e kettőre van 
a legnagyobb szükségünk. Ám amíg a fertőzést akkor 
is elkaphatjuk, ha minden óvintézkedést betartunk, ad-
dig az anyagi biztonságunk elsősorban rajtunk múlik: 
öngondoskodás, tartalékképzés nélkül egyik pillanatról 
a másikra kiszolgáltatottá válhatunk.

Ennek fő oka az infláció, azaz a pénzromlás, amire 
sokan csak legyintenek, hiszen csak pár százalék éven-
te, amit alig érzünk meg. De nézzük, mit is jelent ez a 
hétköznapokban hosszú távon!

Az inflációt két oldalról közelíthetjük meg. Egyrészt 
drágul az élet, vagyis többet kell fizetnünk mindenért, 
legyen szó egy kiló kenyérről vagy egy tank üzemanyag-
ról. Ha így nézzük, kiderül, hogy 20 év alatt elértünk 
oda, hogy amit korábban megvettünk 100 ezer forint-
ból, ugyanazért ma a dupláját vagy a többszörösét kell 

kiadnunk. Másrészt azt is mondhatjuk, hogy mennyivel 
kevesebbet ér a pénzünk.

Jogosan vetődik fel a kérdés, hogy milyen eszközben 
érdemes gyűjtenünk, vagy tartanunk a pénzünket, hogy 
az az évek során megőrizze az értékét?

A pénzromlás kivédhető!  
Mindenképpen olyan befektetési formát válasszunk, 
ami megvéd az inflációtól. Ehhez különböző szem-
pontokat ajánlott figyelembe venni. Fontos, hogy kor-
látozott mennyiségben álljon mindenki rendelkezésére, 
azaz ne lehessen belőle bármennyit előállítani. Az is 
számít, hogy ne tilthassák be és földrajzilag bárhol fel-
használható legyen. Tartós legyen, azaz ne penészedjen 
vagy romoljon meg, ne oxidálódjon és ne fogyjon el. Cél, 
hogy minél kisebb helyen minél nagyobb érték legyen 
elhelyezhető. És ha már itt tartunk, nem maradhat ki 
a mobilizálhatóság kérdése sem: könnyedén és legálisan 
átvihessük az országhatárokon is. Sok termék vagy áru-
cikk felel meg egy vagy több kritériumnak a felsoroltak 
közül, ugyanakkor a fizikai formában birtokolt arany 
önmagában megadja azt a védelmet, ami alapfeltétele 
az anyagi biztonságnak és függetlenségnek.

Nézzünk egy példát, de előtte tisztázzunk egy fon-
tos kérdést! Ön milyen világra számít a következő 20 
évben? Mennyit fog érni a pénze? Ez azért fontos, mert 
ha legalább ugyanarra készül fel valaki, mint amit az 
elmúlt 20 évben tapasztaltunk, akkor nagy meglepetés 
nem érheti. Ugyanakkor, ha belegondol abba is, hogy a 

Lakossági arany: a válság- és vírusálló anyagi biztonság
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nyugdíjából mire fogja futni, és az öregkorra összegyűj-
tött pénze mire lesz elég, akkor már érdekesebb a kép.

20 év alatt havi 20 ezer = 5 millió vagy 20 ezer = 
19 millió? Ez a kérdés!
Ha egy nyugdíjazás előtt állónak nettó 300 ezer forint a 
havi fizetése, és a „visszavonulást” követően is szeretne ek-
kora összegből gazdálkodni, ahhoz jelentős megtakarítással 
kell rendelkeznie. Ma átlagosan 15 év a várható nyugdíjas 
lét időtartama, tehát minimum 15 évnyi nyugdíj-kiegészí-
tésre van szüksége. A jelenlegi fizetése alapján – a nyugdíj-
kalkulátor számításai szerint – körülbelül 136 ezer forint 
nyugdíjra számíthat, ami 164 ezer forinttal kevesebb a vá-
gyott összegnél. Azaz mintegy 30 millió forintnak kellene 
a bankszámláján lennie a nyugdíjazása időpontjában, hogy 
meglegyen a különbözet, és elmondhassa, hogy gondosko-
dott magáról. De ez tényleg így van? Lássuk!

Ha nekem 20 évem van összegyűjteni ezt a pénzt, ak-
kor havonta 125 ezer forintot kell félretennem. De ez 
csak akkor igaz, ha nem számolunk az inflációval. Ugyan-
is, ha ugyanolyan 20 évünk lesz, mint az ezt megelőző 
időszak volt, ez az összeg csak a 40 százalékát fogja érni! 
És a hátralevő 15 nyugdíjas évben még tovább csökken 
a vásárlóértéke. Ezt elkerülendő legalább 2,5-ször több 
pénzt kellene havonta félretenni. Azaz húsz éven ke-
resztül 312 500 forintot minden hónapban azért, hogy 
ugyanazt az életszínvonalat tudjam biztosítani magam-
nak a nyugdíjas években is, és ne szoruljak rá a gyerme-
keim támogatására. Egyszerű a feladat, nem?

Hogy mi lehet a megoldás? Egy biztos: a lakossági 
vagy befektetési arany válságállóvá tesz, megvéd min-
ket a pénzügyi krízisek hatásaitól is. Az alapja az a tény, 
hogy a lakossági arany (befektetési arany) hétszer akko-

ra értékűre nőtt az elmúlt 20 évben, mint a forint. Ha 
ehhez hozzávesszük az inflációt is, csaknem húszszo-
ros(!) a különbség.

A megoldás: cserélje a pénzét aranyra!
Szerencsére a legtöbb embernek van rá 10–15–20 éve, 
hogy gondoskodjon arról, hogy az aranyéveit gondtalanul 
tölthesse. Nézzünk erre is egy példát! Ha húsz év alatt 20 
ezer forintot tettünk volna félre havonta, összespórolhat-
tunk volna 4 millió 800 ezer forintot. Ezzel szemben, ha 
lakossági aranyban gyűjtöttük volna a pénzünket, azaz 
minden hónapban aranyat veszünk a 20 ezer forintból, 
akkor ma ezt közel 20 millió forintra válthatnánk át.

Lehet ez kiegészítés a nyugdíj mellé, de gyűjthet a 
gyermekei egyetemi tanulmányaira vagy életkezdésére, 
netán élsportolóként a karriert követő passzív életsza-
kaszra, nagyszülőként pedig az unokáinak. Valamint 
képezhet egy gyorsan pénzzé tehető és értékálló arany-
tartalékot vállalkozóként és magánemberként is. Min-
denki megtalálja azt a célt, amiért érdemes a pénze egy 
részét kézzel fogható aranyban gyűjteni.

A Soldus Aurum segít ebben, egyedülálló törzsvásár-
lói kedvezményprogramot kínálunk ügyfeleink számára, 
amivel optimalizálni, azaz csökkenteni tudják a tőlünk 
vásárolt arany grammonkénti átlagárát. És ez a lehetőség 
nem csak a gazdagok kiváltsága, ugyanis már 2 grammos 
lapkákba is átválthatják a pénzüket. Ez mindössze pár 
tízezer forint, aminek befizetését követően ügyfeleink 
kézhez kapják az aranyukat, azaz saját maguk rendel-
keznek vele, és ez jelenti a valódi anyagi biztonságot. Az 
eladása is ilyen egyszerű, mert mi is visszavásároljuk ügy-
feleinktől, mégpedig igen kedvező áron.

Keresse fel weboldalunkat és kérjen tájékoztatást 
munkatársunktól!

GTZ Globál Gold Kft.
06-70 252-8472

www.lakossagiarany.hu
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A svájci Argor-Heraeus világon mindenhol beváltható aranylapkái



A Fóti Zeneiskola – Alapfokú 
Művészeti Iskola jövőre ünnepli 
30. születésnapját. Ebből az al-
kalomból Cselőteiné Závodsz-
ky Katalinnal, az iskola alapító 
igazgató helyettesével, későbbi 
igazgatójával, címzetes igazgató-
val beszélgettünk a múltról és a 
jelenről.

– Mikor és hogyan kezdődött Fó-
ton a zeneiskolai oktatás?

A fóti zeneoktatás egy kicsit ko-
rábban elindult, mint maga a ze-
neiskola. Hegedűsként végeztem a 
Liszt Ferenc Zeneművészeti Főis-
kola (ma már egyetem) zenetanár 
képző tagozatán. Fóton akkor még 
csak Dunakesziről kihelyezett ze-
neoktatás volt. Így szervezetileg én 
is ott kezdtem el dolgozni, egy évig 
még igazgatóhelyettes is voltam a 
Dunakeszi Zeneiskolában. Aztán 
Horváth Istvánnal beszélgettünk 
és úgy gondoltuk, hogy Fóton is 
jó lenne egy zeneiskolát alapíta-
ni. Elindítottunk egy felmérést az 
iskolákban, és kiderült, hogy len-
ne fogadókészség a zeneiskolára. 
Horváth István pedig benyújtott 
egy kérelmet az önkormányzathoz, 
és 1991. szeptembertől elindulha-
tott a Fóti Zeneiskola.

– Az indulásnak hány gyerekkel 
és pedagógussal vágtak neki?

Az indulásnál Horváth István 
volt az igazgató, én voltam az igaz-
gatóhelyettes, és rajtunk kívül még 
volt öt zenepedagógus is. A tantes-
tületben volt Puska László és Pus-
ka Tibor, akik fúvósokat oktattak, 
Kalocsai Márta és Pusztai Mátyás-
né zongorát tanítottak, míg Gedai 
György a szolfézs oktatást vitte. A 
gyerekek száma már az első tan-
évben 150 fő volt. Ez azt mutatta, 
hogy a városnak tényleg szüksége 
volt egy zeneiskolára.

– Hol tanítottak? Egy induló is-
kolának a hely alapvető kérdés.

Sajnos ez még ma is az. Akkor, 
1991-ben a Gyermekvárosban, a 
kastélyban kaptunk helyet, épp-
úgy, ahogyan az ÖKU. A nehézsé-
gek ellenére boldog és szép idők 
voltak azok számunkra. Aztán 
1995-ben az Ifjúsági ház második 
emeletén kaptunk az önkormány-

zattól pár helyiséget. Ma már ott 
tartunk, hogy az épület több mint 
a felét mi használjuk, ám mára már 
ez is kevésnek bizonyult. Vannak 
tervek egy zeneiskola építéséről, 
de konkrétum ezzel kapcsolatban 
még nincs. Jó lenne, ha lenne egy 
olyan termünk, ahol egy kama-
razenekar felférne a színpadra és 
a nézőtéren is 150 fő le tudna ülni. 

– Mikortól váltotta Horváth Ist-
vánt az igazgatói pozícióban?

Még 2009-ben kaptam egy egy-
éves megbízást az önkormányzat-
tól, hogy vezessem az iskolát. Amit 
aztán egy pályázat beadása kö-
vetett, aminek eredményeként öt 
évre (2015-ig) elnyertem az igazga-
tói megbízást. A következő pályá-
zatot már a Tankerületi Központ 
bírálta el, és újabb öt évig én vezet-
tem az Fóti Zeneiskolát. Az idei év-
től a munkát egy kolléganőm viszi 
tovább, mint igazgató.

– Új intézményként hogyan il-
leszkedtek be a város életébe?

Kezdettől fogva az volt a célunk 
Horváth Istvánnal, hogy minél in-
kább részt vegyünk Fót kulturális 
életében, és azt gondolom, ez töb-
bé kevésbé sikerült is. Koncerteket 
és bemutató órákat tartottunk és a 
város lakossága szerette ezeket az 
alkalmakat. Sajnos azonban, ami-
kor a támogatásról kellett dönte-
niük az illetékeseknek, mi mindig 
az utolsók voltunk a sorban, mert 
a zeneiskola nem kötelező feladat 
egyetlen önkormányzat számára 
sem. Végül mindig kaptunk va-

lamennyi támogatást az önkor-
mányzattól, de az az igazi fejlődés-
hez sajnos elég kevés volt.

– A kezdettől az ön második igaz-
gatói ciklusának végéig hogyan 
alakult a gyerekek létszáma?

Amikor kezdtünk, akkor a 150 
gyerek is szép létszám volt. Ami-
kor átvettem az igazgatói posztot, 
a gyerekek száma még nem érte el 
a 300-at. Amikor átadtam az isko-
lát, akkor már pár fő híján elérte a 
tanulók száma a 400-at. 

– Mi volt a legkedvesebb emléke és 
mi volt a legfeszültebb időszaka?

A legkedvesebb időszak a kez-
detekben volt, amikor a kastély 
gyönyörű környezetében taníthat-
tunk és játszhattunk. A másik szép 
emlék is ide kapcsolódik. Ez ak-
kor volt, amikor Károlyi Erzsébet 
grófnő meghívta a kastély nagy-
termébe koncertet adni az egyik 
kolléganőnket, és a koncerten mi 
is játszhattunk. Csodálatos élmény 
volt újra ott zenélni. A legfeszültebb 
még a Fóti Zeneiskola előtti időből 
van. Akkor a tanácselnök közölte 
az igazgatóval és velem, mint a he-
lyettessel, hogy nincs pénz, és lehet, 
hogy nem tudják kifizetni a fizeté-
sünket. Aztán a város hitelt vett fel 
és abból megoldották. A kollégá-
ink pedig semmit sem sejtettek az 
egészből. Felesleges lett volna őket 
is felzaklatni. Ma azért már ilyen 
helyzet elképzelhetetlen. A másik 
ilyen nehéz helyzet a KLIKK meg-
alakulásakor volt. Ahogy minden 
kezdeti időszakban lenni szokott, 
még nem volt kialakult rendszer. 
Mára szerencsére ez rendben van. 
És ebből a Fóti Zeneiskola is profi-
tált. A Kodály Hangszeres Program 
keretében nagyon sok hangszert 
kaptunk, amelyekhez szerencsére 
sok gyerek is van.

– A vírus hogyan hatott a  
zeneiskolára?

Sajnos ez számunkra nem egy jó 
időszak. Elmaradtak a koncertjeink 
és a bemutatóóráink is. Így nagyon 
nehéz megnyerni a zenének a gye-
rekeket. A Zene világnapja alkalmá-
ból (október 1.) tartottunk a kicsik-
nek egy rendhagyó énekórát. Bízom 
benne, hogy eredményes volt.

Harmincadik évébe lépett a zeneiskola
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Szabadságharcosból református püspök
Fót református felekezetének 
egyik nagy tiszteletben álló alak-
ja Sipos Pál. Az élete önmagában 
is példaértékű lehet minden hívő 
és magyar ember számára. Fót 
városa életének és munkássá-
gának elismeréseként 2012-ben 
posztomusz díszpolgárává vá-
lasztotta Sipos Pált.

Sipos Pál 1823-ban született Kecs-
keméten, és az iskoláit is ebben a 
városban végezte. A református 
gimnázium elvégzését követően 
nem sokkal maga is az iskola ta-
nára lett, akire fiatal kora ellenére 
felnéztek diákjai.

Az 1848-es szabadságharc elő-
estéjén még mindig csak 25 éves 
Sipos Pál magyarságának hangot 
adva, szónoklataival buzdította a 
kecskeméti fiatalságot. A forradal-
mi hevület lassan az egész város-
ban elterjedt, és sok helyen énekel-
ték a Sipos Pál által írt Nemzeti dalt 
(nem azonos Petőfi Sándor költe-
ményével, ez Sipos Pál saját szer-
zeménye volt).

Sipos Pál, a huszár
Ám a fiatal hazafi nem állt meg a 
költeményeknél, hanem maga is 
tevékeny részese volt a harcoknak. 
Először önkéntes nemzetőrként 
harcolt a magyar szabadságért, 
később pedig a Károlyi István hu-
szárezred huszáraként vett részt a 
harcokban. Az ezred kötelékében 
harcolt többek között az isaszegi 
és a turai csatákban is. 

A turai csatában aztán Sipos Pál 
súlyosan megsebesült. A feljegy-
zések szerint 17 szuronydöfést ka-
pott a csatában, amely majdnem 
az életébe került. Hősiességéért a 
csata után hadnagyi előléptetést 
kapott.

Sipos Pál, a lelkész és püspök
Sipos Pál a szabadságharc buká-
sát követően befejezte teológiai 
tanulmányait, és 1850-ben letet-
te a kápláni vizsgát. Ezt követő-
en két évig a ráckevei református 
gyülekezet káplánja volt, majd a 
II. lelkészi vizsga sikeres letételét 
követően Halason volt káplán és 
gimnáziumi tanár. Ezt követően 
1855-ben a Fóti Református Gyü-
lekezet választotta meg lelkipász-
torául, ahol nagyon sokat tett a 
gyülekezet gyarapodása és fejlő-
dése érdekében. 

Ezt követően folyamatos elis-
merésben részesült evangéliumi 
munkájában, és 1862-ben aljegy-
zői kinevezést kapott. Ezt kö-
vetően 1866-ban tanácsbíróvá, 
1868-ban főjegyzővé lépett elő. 
Az egyházkerület 1870-ben vá-
lasztotta tanácsbíróvá, 1872-ben 
pedig helyettes püspökké. Mun-
kásságának elismeréseként 1882-
ben és 1886-ban konventi taggá 
választották és ebben a minőségé-
ben részt vett a debreceni zsina-
ton és az 1891-es budapesti zsinat 
első ülésszakán.

Az 1892. májusában bekövetke-
ző halálát 43 évvel később végül az 
a 17 szuronydöfés okozta, amelyet 
a turai csatában szenvedett el.

A Fóti Református temetőben 
lévő sírját a szabadságharc 150. 
évfordulója alkalmából az Orszá-
gos Millenniumi Emlékbizottság 
Nemzeti Emlékhellyé nyilvání-
totta. 

Sípos Pál sírja a Fóti Református 
temetőben

Figyelni kell a sírhelymegváltásra
Az információk szerint Fóton sokaknak 2020. december 31-én lejár a sírhelymegváltási határideje. Azok a csa-
ládok, akiket érint, keressék a saját felekezetük illetékesét, vagy a Fóti Közszolgáltaó Közhasznú Nonprofit Kft. 
(FKKN) kegyeleti részlegét. Ezzel kapcsolatos információ, hogy az FKKN Malom utca 1. szám alatti kegyeleti 
irodájához a Kisalagi temető, illetve a sírkert tartozik. Az ide tartozó sírok a megváltását hétfőtől csütörtökig 
7.30–15.00 óra között, illetve pénteken 7.30-tól 12.00 óráig tudják intézni a családok. A felekezeti temetők 
esetében minden esetben az illetékes egyházat kell keresni.



A helyben való vetést hamar fel-
váltotta a palántázás. Megekézték 
lovakkal a palánták helyét, majd 
egyenes sorokba ültették a pa-
radicsomokat. A paradicsompa-
lántákat úgynevezett „fészekbe” 
(földrakásba, kupacba) ültették, 
ami alá disznótrágyát tettek. A 
disznótrágyát külön rakták a töb-
bi trágyától, mert abban ért meg 
nagyra és szép pirosra a paradi-
csom. Ültetésnél meglocsolták, 
utána az esővíz öntözte.1 Általá-
ban májusban ültették ki a para-
dicsompalántákat, ami augusztus 
20-a környékére érett meg. 
A paradicsomtermesztés követke-
ző munkája a karózás és kötözés. 
Általában azért karózták és kötöz-
ték fel, hogy a termés ne érjen le a 
földre. Amikor a paradicsom már 
zöld termést hozott, akkor kezd-
ték felkarózni. „A paradicsomter-
melésben Fót igazodott legjobban 
a pesti piachoz, és igyekezett a 
legjobb minőségű árut termelni. 
A fótiak dolgozták ki legelőbb és 
legeredményesebben a környék 
paradicsomtermelési technikáját. 
Így országos viszonylatban is Fót 
és környéke karózott legelőször. 
Már az 1900-as években elkezd-
ték a karózást a határban vágott, 
maguk készítette karókkal.”2  

A legmunkaigényesebb feladat 
az ültetésen kívül a paradicsom 
leszedése, melyben az egész csa-
lád részt vett. 1890–1914 között 
kialakultak a termesztési mellett 
a piacozási szokások is. A piacra 
kivitt paradicsomot mindig áru-
sítás előtt egy nappal szedték le. 
Paradicsomtermelés általában a jó 
közlekedési lehetőségek és kon-
zervgyárak közelében alakult ki. 
1  Nagy szárazság idején azért kijártak öntözni.
2  Boross, 1956, 145.
3  Kovács Jánosné (Molnár Lídia) adatközlő visszaemlékezései a fóti paradicsomtermesztésről (1950–es évek) az interjút készítette Balogh Dávid.
4  Boross, 1956, 160.

A paradicsom könnyen megsérül 
szállításkor rossz útviszonyok 
esetén, ezért a korábban használt 
lúgzót kiszorította a kismére-
tű paradicsomos puttony, melyet 
kezdetben mértékegységként is 
használtak nemcsak szállításra. A 
láda az 1930-as években terjedt el, 
utána pedig a kisebb farekeszekre 
tértek át.

„Kosárba szedték a paradicso-
mot, majd szépen ládákba he-
lyezték, egymás tetejére, végül a 
szekérre tették. A termést utá-
na a piacra (Garai, Lehel, Flórián 
téri) vitték. Mindenki foglalkozott 
akkoriban paradicsomtermesz-
téssel, hiszen Fót „a paradicsom 
hazája”. Általában 25-30 hold 
földje volt egy parasztembernek, 
amelyen mindent termesztettek. 
A túlérett paradicsomokat a du-
nakeszi, perkátai, sashalmi kon-
zervgyár megvette.”3

„1948-al a fóti paradicsomter-
melő, kertgazdálkodó parasztok 
társadalmában alapvető átalaku-
lás indult el: 1950-re alakult meg 
az első tsz, amely már nagyüzemi 
feltételek között termelte a pa-
radicsomot. A megújulás lehető-

ségét a fóti paradicsomtermelés, 
a fóti kertgazdaságok, s így a fóti 
társadalom számára is 1953 nyara 
nyitotta meg, amelynek első ered-
ményeivel már 1954 és 1955 folya-
mán lehetett találkozni. A tsz-ek 
viszonylag megerősödtek és az 
egyéni paradicsomtermelők talp-
ra állására is megnyíltak a lehető-
ségek.”4 1960–ban a Vörösmarty 

Tsz. exportra is termelt (Ausztria, 
Németország), igyekeztek a fóti 
paradicsomot ismét híressé és 
kedveltté tenni. Ekkoriban a kör-
nyékbeli lapok Fót „specialitása” 
– ként emlegették (Pest Megyei 
Hírlap, 1963-ban) a paradicsomot. 

A fóti gerezdes paradicsommag 
a magyar génbank nyilvántartásá-
ba került, így ez az egyedi tájfajta 
fennmaradhat az utókor számára. 
2019-ben Pest megye felvette érté-
kei közé a fóti gerezdest. A paradi-
csomtermesztés napjainkban Fóton 
ugyan kertgazdálkodás szintjén, 
illetve magánkertek formájában lé-
tezik, de bízunk benne, hogy egyre 
többen fogják újra termeszteni a hí-
res fóti gerezdes paradicsomot! 

A fóti gerezdes paradicsom 3. rész
Balogh Dávid |

Érik a fóti gerezdes paradicsom
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Idén is beköszöntött az őszi, szü-
reti időszak, amely Fót város kul-
turális életében köztudottan egy 
fontos periódus, hiszen a Fóti Ősz 
rendezvénysorozatának és a már 
hosszú hagyományokra visszave-
zethető Kálmán napnak az éven-
kénti megünneplése évtizedek óta 
kiemelkedő jelentőségű. Minden év 
október második vasárnapján emlé-
kezünk meg Fót város egyik büszke-
ségéről, Németh Kálmán szobrász-
művészről, aki 1903-ban született 
október 11-én, névnapja pedig ok-
tóber 13-án van. Ez az együttállás (a 
születésnap és a névnap közelsége) 
adhatta az ötletet, hogy a művészt 
barátai, tisztelői minden évben fel-
keresték és együtt felköszöntötték 
egy közös ünneplés keretein belül. A 

klasszikus értelemben vett Kálmán 
napokat 1961 és 1978 között tartot-
ta a szobrász és felesége, Zuna Edit 
a saját maguk által gondozott kert-
ben. A határidőnaplók bejegyzése 
szerint kb. 300-an gyűltek össze és 
köszöntötték fel a művészt. Ezeket 
az összejöveteleket kötetlen beszél-
getések, spontán szereplések, szava-
lások és természetesen a jó hangulat 
jellemezte. A rendezvény a kertben 
lévő nagy diófa árnyékában zajlott. 
A művész a szepesiek számára kü-
lön asztalt biztosított, hiszen nagy 
tisztelet övezte az ottani rokonokat, 
barátokat. 

A Kálmán napok gyakori vendégei 
voltak: Berda József, Erdélyi József, 
Kónya Lajos költők, akik dedikált 
versesköteteket hoztak ajándékba 
Németh Kálmánnak, Béres Ferenc 
énekművész, Szendrő József szí-
nész, rendező, műfordító, Bilicsi 
Tivadar színész, Tamási Eszter szí-
nész és műsorvezető, Agárdy Gábor 
színész, Vákár Tibor építészmérnök, 
festőművész, Remsey Jenő festőmű-
vész, Sellei Zoltán előadóművész, 
Kovalovszky Miklós, Lőrincze Lajos 
nyelvészek és persze sokan mások, 
köztük számos fóti vendég is. A név-
sorból is láthatjuk, hogy az élet mi-
lyen sokféle területéről érkeztek ide 
az emberek, hogy közösen ünnepel-
jék a művészt. 

„Kálmán napok emlékezetében”
Az emlékház fotótárában két na-
gyobb és egy kisebb album is ren-
delkezésünkre áll, hogy ezt az 
időszakot bemutathassuk. Az al-
bumban minden évet Németh Kál-
mánról készített fénykép vezet be, 
utána következnek magáról a Kál-
mán napokról készült felvételek, 
életképek: a nagy asztaltársaságok-
ról, csoportképekről, főzésekről, 
a kis rögtönzött színpadon lévő 
szavalásokról. Egy vidám forgatag, 
kavalkád volt a Kálmán nap, s nem 
egy előre megtervezett, időpontok-
kal beosztott műsor. Kötetlenebb 
volt, kevés spontán szerepléssel. 
Általában mindig jó idő volt ezen a 
napon. A 17 év alatt mindössze egy-
szer tartották a házban e jeles ese-
ményt - 1975-ben a rossz idő miatt.

A művészbarátokat is megihlette 
ez az időszak: pl.: Vákár Tibor rajza 
az 1961-es, illetve Rubletzky Géza 
két tollrajza is az 1961-es, 1962-es 
Kálmán napokat örökíti meg. Kőhe-
gyi Gyula 1971-es grafikája a művész 
jellegzetes motívumait: a szőlőket, 
illetve a megfeszített Jézust emeli ki. 
A másik két grafikája közül az egyik 
egy Jézus szobrot torzóként jelenít 
meg, a másik Németh Kálmán egyik 
portréját mutatja egykori mesteréről, 
Lyka Károlyról. A dokumentumok 
közül érdemes megemlíteni Berda 
József egy invitáló levelét Kálmán 
napra, melyet négy soros, Németh 
Kálmánról szóló versével vezet be. 

Az emlékház munkatársai min-
den év október második vasárnap-
ján egy emlékműsor keretein belül 
tisztelegnek Németh Kálmán előtt, 
mindig egy adott témakörhöz, év-
fordulóhoz kapcsolódva ünneplik 
személyét. Idén Trianon 100. évfor-
dulója alkalmából a szobrászművész 
podolini, iglói évei kerülnek bemu-
tatásra.

Németh Kálmán szűrben fogadta 
vendégeit a Kálmán napok alkalmával 

(1969)

Vendégsereg Kálmán napon, 1970

A régi Kálmán napok emlékezete
Balogh Dávid |
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Szeptember 27-én a Vörösmarty Művelődési Ház-
ban átadták a FÓT INFO Nagy nyári fotópályáza-
tának díjait. Az eseményen jelen volt a fotópályázat 
védnöke Dr. Tuzson Bence választókerületünk or-
szággyűlési képviselője, és támogatóként Dr. Vass 
György polgármester és Bíró Zoltán beruházáso-
kért felelős alpolgármester. 

A rendezvényt Dr. Keszi István, a FÓT INFO alapító 
főszerkesztője nyitotta meg. Beszédében kiemelte, hogy 
a FÓT INFO egyik legfontosabb feladatának a lakosság 
minél szélesebb körű tájékoztatást tartja, amelybe az is 
beletartozik, hogy a fotópályázathoz hasonló kezdemé-
nyezésekkel minél több élményt adjanak a FÓT INFO 
olvasóinak. Ezt követően rövid beszédet mondott Dr. 
Tuzson Bence és Dr. Vass György is. Mindketten a fotózás 
fontosságát, személyességét és varázsát emelték ki. Amint 
azt Dr. Tuzson Bence elmondta, ő maga is szeret fotózni, 
és amikor ideje engedi, akkor igyekszik minél több fotót 
készíteni. Dr. Vass György pedig a fotóknak az élmények 
felelevenítését segítő hatására hívta fel a figyelmet, ame-
lyek nagyon sokat jelentenek mindenki számára. 

A Fóti Hírnök szeptemberi címlapján szereplő fotó 
készítője Németh Károly közönség díjat kapott.

A Nagy Nyári Fotópályázat eredményei:

I. helyetett: Frey István 

II. helyzett: Török Jázmin

III. helyzett: Pozsár Evelin

Átadták a FÓT INFO  
Nagy nyári fotópályázatának díjait

Dr. Tuzson Bence, Török Jázmin, Pozsár Evelin, Frey István

Dr. Keszi István a FÓT INFO alapító főszerkesztője megnyitó beszéde
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Frey István I. helyezett fotója

Németh Károly László

Török Jázmin II. helyezett fotója

Rajczi János

Pozsár Evelin III. helyezett fotója

Tőkei Csilla

További díjazottak

A díjnyertes fotók

További díjazottak:

Kis Kende Gáspár

Zeke László

Mark Haas

Bagdi Balázs

Stummer Csaba

Lázár Gáborné Móni

Teveli Tünde

Törökné Alajtner Viktória

Antal Melitta Zsanna

Rebeka Krizsán

Naményi Ruben

Szűcsné Rakovszky Zita

Kulcsárné Jankovich Mariann

Széles Luca

Móczár Adorján Edvinné  

(Móczár Réka néven nevezett)

Móczár Tamás (Mocz Art)

Magasházi Gábor

Kiss Bálint

Berecz Tünde

Gódor Márton

Farkas Zsófia

Fekete Bendegúz (Mr.Black Studio)

Hegedűsné Barna Szilvia

Felső Amanda

Sebesi Julianna

Kiss Zoltán

Hornyai Eszter

Richter György

Balogh Gabriella

Knul-Kerezsi Andrea

Tőkei Csilla

Richterné Kiss Julianna

Kovács Kata

Bardi Andrásné (Bense Tünde)

Dékán-Deák András

A verseny fotóit megtalálják a 

FÓT INFO facebook oldalán.
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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

Orvosi ügyelet
Nappali sürgősségi ügyeleti ellátás:

Fót, Szent Benedek u. 15.
Tel.: 06/20/241-4487

Éjszakai és ünnepnapi ügyeleti ellátás:
Fót Szent Benedek u. 15.
Tel.: 06/27/358-104

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

Gyógyszertárak
Ezüstfenyő Patika
Fót, Németh Kálmán u. 29. 

Tel.: 06/27/360-174

Pandúlia Gyógyszertár
Fót, Szent Benedek u. 15. 

Tel.: 06/27/538-656

Somlyó Gyógyszertár
Fót, Vörösmarty tér 4. 

Tel.: 06/27/538-955

Flóra-Medoswiss Patika
Fót, Fehérkő u. 1. (Auchan áruház) 

Tel.: 06/27/535-406

Mezőőrök
Ifj. Koncz János | 06/70/4574481 
Teleki Sándor | 06/70/3318522

Fóti Közszolgáltató Kft.
Fót, Malom u. 1. 

Tel.: 06/27/539/680
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

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.: 06/2   7/538-250
Kisalag Fiókkönyvtár
Fót, Béke u. 33.

Tel.: 06/27/358-319, 
06/70/331-5572

Németh Kálmán Emlékház
Fót, Béke u. 31.
Tel.: 06/27/358-130, 

06/70-331-9236

Kisalagi Közösségi Ház
Fót, Béke u. 33. | Tel.: 06/27/358-319

Egyházak
Római Katolikus Plébánia
Fót, Vörösmarty u. 2.

Tel.: 06/27/358-083
Fót-Központi Református  
Egyházközség
Fót, Károlyi István út. 1.

Tel.: 06/27/632-540
Fót-Kisalag Református Egyházközség
Fót, Eöri Barna u. 33.

Tel.: 06/30/638/4991
Fóti Evangélikus Egyházközség
Fót, Petőfi u. 1. 

Tel.: 06/27/362-350
Fóti Baptista Gyülekezet
Fót, Deák Ferenc u. 3.

Tel.: 06/27/785-950, 
06/20/886-0143

 
Szolgáltatók
DMRV Duna Menti Regionális 
Vízmű Zrt.
Központi ügyfélszolgálat 
0-24 óráig: 06/27/511-511 
ugyfelszolgalat@dmrvzrt.hu

Magyar Közút Nonprofit Zrt. 
Pest Megyei Igazgatóság
Központi ügyfélszolgálat

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

TIGÁZ Zrt. 
Gázszivárgás és üzemzavar bejelen-
tés: 06 (80) 300-300
(ingyenesen hívható éjjel-nappal a hét 
minden napján);  
ugyfelszolgalat@tigaz.hu

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

Közérdekű telefonszámok: 
Segélyhívás: 112 | Mentők: 104 

Rendőrség: 107 | Katasztrófavédelem (tűzoltók): 105
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Fót Város Önkormányzata és az EMERGENCY SERVICE Kereskedelmi és Egészségügyi Szolgáltató Kft. 
2020. szeptember 29-én arra szerződött, hogy Fóton az orvosi ügyeleti ellátás  

szakszerű, elérhető és minden igényüknek megfelelő legyen.

Az ügyeleti helyiség továbbra is a

2151 Fót, Szent Benedek u. 15. szám
 alatt található.

 
Telefon: 06-27 998-699

 
NAPKÖZBENI SÜRGŐSSÉGI ELLÁTÁS:

munkanapokon: 
hétfőtől csütörtökig: 8:00 órától 18:00 óráig

pénteken: 8:00 órától 16:00 óráig

ÉJSZAKAI ÜGYELET:
munkanapokon:

hétfőtől csütörtökig: 18:00 órától következő nap 8.00 óráig
pénteken: 16:00 órától szombaton 8:00 óráig

hétvégén és munkaszüneti napokon: 
24 órás orvosi ügyelet 8:00 órától a következő munkanap 8:00 óráig




