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interjú
Tiszta szívvel és józan ésszel
| Interjú Dr. Vass György polgármesterrel
Az elmúlt évtizedekben Fóton
sokan úgy gondolták, hogy egyhelyben toporog a város. Talán
ezért is volt, hogy az októberi
önkormányzati választáson a
FIDESZ helyi elnökét Dr. Vass
Györgyöt választották polgármesterré a fóti lakosok. Pedig
az új polgármester éppen csak
három éve lakik a városban. Ám
az, hogy semmilyen helyi érdekeltsége nincs, és jó a kapcsolata
a jelentős részben újjá választott
testülettel, komoly lehetőséget
jelent a városnak. Ahogy ő fogalmazott, a testülettel együtt tiszta
szívvel és józan ésszel szeretné
tenni a dolgát. Márpedig feladat
van bőven. Ám, hogy a Fótiak jól
döntöttek, azt az alig pár hónap
alatt elért eredmények és a mozgásba lendült gépezet is igazolja.

– Polgármesterként nyilván egy
csomó feszültséggel és nehéz
helyzettel kellett kezdetben szembenéznie…
– Valójában inkább azt kell mondanom, hogy két nagyon kellemes
meglepetés ért a kezdet kezdetén.
Mága Zoltán koncertjén egy a településen élő, izomsorvadásban
szenvedő kislány igen drága gyógykezelésére kezdeményeztünk
adománygyűjtést. Mága Zoltán
művész úr ötszázezer forintot
ajánlott fel a nemes cél érdekében. Már ez is nagyon szívmelengető gesztus volt, ám ezen túl
a lakosság önzetlen adakozásából
további több mint 600 ezer forint került az adománygyűjtő urnákba. A második pozitív élmény
pedig akkor ért, amikor a süteménysütő versenyen – szintén a
kislány gyógykezelésére történt

Dr. Vass György polgármester

gyűjtésen - több mint 1 millió
Ft adomány gyűlt össze. Mindez
megmutatta számomra Fót lakosságának az érzékenységét, a
jó szándékát és a segítőkészségét.
Egy olyan város, egy olyan közösség képét elém tárva, amiért érdemes odaadóan dolgozni.
– Azért nyilván voltak problémás
ügyek is az átvételnél. Milyen tapasztalatai voltak?
– Hogy mit tapasztaltam!? Az
igazság az, hogy szinte bármibe,
amibe belenyúlok, találok olyan
dolgokat, amelyek felháborítanak. A legjobb példa erre az volt,
amikor átnéztem a város meglévő szerződéseit. Szinte egymás
után került elém jó néhány olyan
szerződés, amely Fót számára
kötelezettséget jelentett. Közös
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pontjuk ezeknek a szerződéseknek az, hogy értelmük, hasznuk
vajmi kevés volt. Ezeket aztán
sorra megszüntettük a testülettel
együttműködve, mert a közpénzzel takarékosan és odafigyelve kell bánni. Már csak azért is,
mert ezekből tudunk fejleszteni.
Fótnak pedig számos fejlesztésre,
beruházásra van szüksége.

– Mely beruházások azok, amelyek a leginkább hiányoznak a
városnak?
– Sajnos hosszú a lista, hogy mi
minden hiányzik Fótról. Szükségünk van egy korszerű egészségügyi központra. Kellene végre
egy méltó városháza, mert egy
húszezres településnek a jelenlegi már több szempontból is
alkalmatlan. Szüksége lenne a

interjú

A kisalagi OTP ATM látványterve

városnak egy igazi főtérre is. De
említhetném a vasútállomásokhoz vezető járható utakat, és az
ezekhez kapcsolódó parkolókat. És ha már itt tartunk, szép
számmal akad földes út még a
város belső részein is. Végül, de
egyáltalán nem utolsó sorbannagyon hiányzik egy olyan szolgáltatóház, ahol az áramszolgáltató,
a víz- csatornaszolgáltató, és a
gázszolgáltató cég hetentelegalább 2-2 órás ügyeletet tudna
tartani. Ez utóbbit azért tartom
fontosnak, mert ha ez elkészülne,
akkor a Fótiak itt helyben, a saját
városukban tudnák intézni a dolgaikat.

– Hogyan képzeli ezeknek a beruházásoknak a megvalósítását?
– A legfontosabb az, hogy a várost élhetőbbé tegyük a lakosság
számára. Az egészségházat például úgy terveztük - tervezzük,
hogy a járóbeteg szakrendelésen

túl legyen benne fizikoterápiáraés infúziós kezelésre alkalmas
hely is legalább nyolc ággyal. Ezzel megoldva azt, hogy a Fótiaknak ezért ne kelljen Dunakeszire
átjárniuk. Az előző témához kapcsolódik az is, hogy hiányzik a
városból egy bentlakásos idősek
otthona. A városban működik a
11 fős Clarissa Alapítvány, amely
sajnos már nem tudja a megnövekedett igényeket kiszolgálni. A
lakosság kérését figyelembe véve
tervezzük egy OTP ATM pénzkiadó automata telepítését Kisalagra. Közvetlenül az orvosi rendelő mellé kerülne, hogy ne kelljen
készpénzért bejönni a Kisalagon
élőknek a központba. És őszintén
szólva rendbe kell tennünk Kisalag központját is. Személy szerint fontosnak tartom a jelenlegi
„bódésor” állapot felszámolását.
Ugyanakkor meg kell oldanunk a
kisalagi focipálya területének rehabilitációját is. A jó hír az, hogy
ezekre mind van tervem, tervünk.
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– Ezek nagyon fontosak a város
szempontjából, de ahhoz, hogy
meg is valósuljanak, bevételre is
szükség van. Ahhoz pedig újabb
vállalkozásokat kell Fótra csábítaniuk. Ezzel hogyan állnak?
– Van még tennivalónk, ám ezzel
együtt is jó úton járunk. Örömmel
mondhatom, hogy a Magyar Posta
Fótra, a déli iparterületre telepíti a
depó logisztikai központját. Hogy
mindenki pontosan el tudja képzelni, hol helyezkedik majd el a logisztikai központ, a Sikátorpusztai
bevezető úttól Fót felé eső részről
beszélek. A központ 15000 m2-es
területen, egy 7 milliárd forintos
beruházás keretében valósul meg.
Nem mellékesen már az idei év november elsején elkészül és elindul
ott a munka. Ami 300 új munkahelyet is jelent egyben. Emellett szintén arra a területre épül majd egy
műanyag nyílászárókat gyártó üzem
is, amely a tervek szerint ugyanúgy
még 2020-ban megvalósul.

interjú

Az új parkoló helye

– Fót lakosságának az egyik fájó
pontja, hogy nincs a város igényeihez méltó bevásárló hely. Évek óta
húzódnak a tárgyalások különféle
üzletláncokkal. Számíthat a lakosság előrelépésre ebben a kérdésben?
– A testülettel együtt én is érzékelem a lakosság igényét nagyobb
méretű bevásárló helyek létesítésére. Örömmel mondhatom, hogy
hamarosan kezdetét veszi a Lidl
telepítése a Kossuth Lajos utcában.
Jelenleg az autóbuszfordulónál elképzelt üzlet létesítéséről is folynak
a tárgyalásaink. Ez utóbbi azért is
kedvező számunkra, mert a teljes
terület a városé. A bevásárló központ 1600 m2-es területen működne, amihez 100 gépkocsi részére
elegendő parkoló is társulna.

– A hírek szerint új bölcsőde építése is felvetődött.
– Hála Istennek egyre több gyermek születik a városban, nagy örö-

münkre nő a fiatal családok száma. Ennek következtében azonban
felmerül a kérdés, hogy a jövőben
hová tudunk új óvodát és bölcsődét építeni. Így számításba kell
vennünk és elő kell készítenünk
ezeket a beruházásokat is.

– A Fótiak számára mindig is
fontos volt a sport. Most hogy állunk ezen a területen?
– Kezdjük azzal, hogy az előző
ciklusban elkezdett sportpálya
projekt előrehaladott állapotban
van, és igyekszünk azt minél előbb
befejezni. Előkészítés alatt van a
Malom utcában egy sportcsarnok
építése is – 1,25 milliárd forintos
beruházás keretében –, amelyet
előreláthatólag még 2021-ben
meg tudunk valósítani. Emellett
egy új fejlesztési lehetőség is felvetődött. Jelenleg egy olyan projekt csoporttal tárgyalok, akikkel
együttműködve a Fáy Présház fölötti részre építenénk egy sípályát.
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Tudom, amikor ezt olvassák a Fótiak, azt gondolják, hogy elment
az eszem. Hagy nyugtassak meg
mindenkit, olyan sípályáról van
szó, amely nem csak télen, hanem
egész évben használható lenne
síelésre és síoktatásra. A gyakorlatban ez úgy néz ki, hogy a lejtőt
olyan anyaggal vonják be, amely
ugyanazt a siklási lehetőséget biztosítja a síelőknek, mint a hó. Ez a
környéken egyedülálló hely lenne,
amely nagyon sok vendéget idevonzana.Ez településmarketing
szempontjából is nagyon előnyös
lenne számunkra, hiszen onnét
csodálatos kilátás nyílik a budai
hegyekkel övezett Pesti síkságra
és Budapestre, mely önmagában
páratlan adottság.

– Ez nyilván lehetőséget adna a
kulturális értékeink bemutatására és a turizmus fellendítésére is,
ami minden helyi üzlet, szolgáltatás számára kedvező kilátás.
– A látogatók, a turisták számá-

interjú
nak növekedése komoly előnyöket adna a kezünkbe. Bűn lenne,
ha nem élnénk azokkal a kulturális, történelmi és természeti értékekkel, amelyek Fóton vannak.
Olyan egyedülálló csodák találhatóak a városban, mint a Károlyi
kastély, az Ybl Miklós általtervezett római katolikus Szeplőtelen
Fogantatás templom, a Somlyó
tó, vagy a Fáy Présház. Az a célunk, hogy ezek felkerüljenek
az országos túraútvonalak közé.
Számomra ez prioritást élvez.
Ehhez azonban meg kell oldanunk a Somlyó tó és környékének a rendbe tételét. A jelenlegi
állapot nem megfelelő. Úgy kell
kialakítanunk a tó környékét,
hogy minden korosztály számára
minőségi kikapcsolódási lehetőséget nyújtson. Persze mindeközben figyelembe kell vennünk
a horgászok jogos igényeit is.

– Mindezek tükrében meglehetősen zsúfoltak a napjai. Van még
hely a határidőnaplójában?
– Ha most kellett volna az interjú
időpontját egyeztetnünk, bajban
lennénk. De a tréfát félretéve, a
naptáram valóban tele van. Olyan
nevekkel, akik a fent említett beruházások és fejlesztések miatt
jönnek hozzám. És ez nagyon jó.
Emellett az is fontos célom, hogy
jó kapcsolatot alakítsak ki a környező településekkel, ami ugyancsak terheli a naptáramat. Szintén kiemelt ügy számomra az,
hogy kölcsönös előnyökkel járó
együttműködéseket hozzunk tető
alá a helyi vállalkozókkal. Szeretném leszögezni, hogy a testülettel egyetértésben úgy gondoljuk,
bármely városi fejlesztés, beruházás esetén, ha két egyforma, vagy
majdnem egyforma pályázat áll az
első helyen, mi a fóti vállalkozásokat fogjuk választani.

– Ami nyilván még több forgalmat
hozhat a város amúgy is túlterhelt
útjaira. Erre is van megoldásuk?
– Ez valóban igaz, ám pont ezért
a városközpont tehermentesítése kiemelt célunk. Tudjuk, hogy a
Fótiaknak gondot okoz az északról
ránk zúduló gépkocsiforgalom. Ezt
a problémát – és jogos igényt – a
Csomád közeléből induló erdei út
kiszélesítésével és az M2 autóúttal
történő összekötésével oldjuk meg.
– Az eddig elhangzottak mind szép
elképzelések, amelyek évekre munkát adnak Önnek és a testületnek is.
Vannak még terveik ezeken kívül?
– Igen, mert a fejlesztések mellett a kapcsolatok és a gyermekek
is fontosak számunkra. Ezért azt
tervezem, hogy egy bajor kisvárossaltestvérvárosi kapcsolatot létesítünk. Ennek több hozadéka is lehetne,többek között a fóti iskolák
és a német nyelvet tanuló gyerekek
is profitálnának belőle.

– A fáma egy fesztivál szervezéséről is szól. Igaz a hír, fesztivált
kezdeményez Fóton?
– Nos, ahogy mondani szokták,
minden pletykának van valami
alapja, ami most is igaz. Egy kolbásztöltő és pálinka mustra fesztivált szeretnék elindítani, nem
titkoltan hagyományteremtő céllal. A Fóti Kolbi Fesztiválon – kolbásztöltő versenyen – a résztvevő
csapatok számára mi biztosítjuk a
húst a kolbász elkészítéséhez, nekik csak szükséges alapanyagokat
és a saját eszközeiket kell hozniuk.
A zsűrizést követően a jelenlévők
apraja nagyja elfogyasztja az ízletes
falatokat. Azért, hogy a rendezvény
igazán magyaros legyen, helyi pálinkafőzőket is meghívunk, hogy
a Pálinka Mustrán bemutathassák
a saját pálinkájukat. Mivel Fót a
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fröccs szülőhazája, fröccsözéssel is
egybekötjük az eseményt.

– Sokan kicsit meglepődtek az
indulásán, hiszen nem „tősgyökeres” fóti. Hátrányt jelent ez
Önnek?
– Ez egy érdekes kettősség, mert
bizonyos értelemben ez a hátrányom, ugyanakkor egyben az előnyöm is. Igaz, hogy én mindössze
három éve lakom Fóton, de ez azt
is jelenti, hogy tiszta lappal tudok
indulni. Rám nem mondhat senki semmit, mert egyszerűen nincs
Fóton semmiféle anyagi érdekeltségem. Ez lehetőséget teremt nekem arra, hogy tiszta szívvel és
józan ésszel tegyem a dolgom. Tudom, hogy Fót egy polgári értékrendet valló város, éppen ezért a
pártok és személyek befolyásától
mentesen szeretnék Fót városáért dolgozni. Ahogy magamtól, a
képviselő társaimtól is ugyanezt
várom el, és azt kell mondanom,
a testület partner ebben. Ha ezzel
a szemlélettel állunk az előttünk
álló munkához – és a fenti felsorolás a ránk váró feladatoknak csak
egy töredéke – akkor olyan eredményt érhetünk el, amelyre méltán lehetünk majd büszkék. És az
előbb említett szemléletet várom
el a Polgármesteri Hivatal dolgozóitól is. Mindenkinek magasabb
fokozatba kell kapcsolnia, hogy
végre tudjuk hajtani a mindannyiunk számára fontos feladatokat és
a város olyanná váljon, amilyennek
megálmodtuk. Talán vannak, akik
azt gondolják, az is idő lesz, amíg
átlátom a dolgokat. Nos, számukra azt tudom mondani, hogy az
előző lakhelyemen négy cikluson
keresztül voltam önkormányzati
képviselő és jó ideig alpolgármester. Pontosan tudom mire vállalkoztam, mit kell tennem. Focinyelven szólva, nem csak úgy, a „B
középből” kiabálok be.

hírek
Fót új jegyzője: dr. Mihályi Zsolt Apor
Dr. Mihályi Zsolt Apor vagyok. 1977. január 9-én születtem Nagyváradon, 1990 óta élek Budapesten, ezen
belül 2007 óta Újpesten. Feleségemmel két csodálatos
gyermeket nevelünk, akik bearanyozzák mindennapjainkat, célt és kifogyhatatlan örömforrást biztosítva
életünknek.
Óriási megtiszteltetésként, szakmai karrierem csúcsaként élem meg, hogy Fót és Csomád jegyzőjének
választottak. Úgy látom, hogy az elmúlt időszakok
viszályai után, most minden feltétel adott egy dinamikus, sikeres fejlődéshez, rendkívül inspiráló, hogy
ennek részese lehetek. Bízom benne, hogy nem ér
felkészületlenül a feladat. Az ELTE-n megszerzett jogászi diplomám, a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen, valamint a Pécsi Tudományegyetemen szerzett
szakjogász képzettségeim, valamint az Újpesti Önkormányzatnál eltöltött 16 éves közigazgatási gyakorlatom magabiztosságot kölcsönöz az előttem álló feladatokhoz.Az ÚjpestiÖnkormányzatnál ügyintézőből
csoport-, osztály-, majd főosztályvezetővé avanzsálva
nemcsak a ranglétrát jártam végig, hanem rengeteg
tapasztalattal gazdagodtam az önkormányzat működésével és az emberi sorsokkal kapcsolatosan. Döntően lakás és szociális ügyekkel foglalkoztam, ahol az
elesett, perifériára szorult embereknek igyekeztem
támaszt biztosítani, lehetőség szerint meggátolva további leszakadásukat, kiutat keresve reményvesztettségükből és segítve őket önbecsülésük, anyagi biztonságuk visszaszerzésében.
Fóton és Csomádon, a Közös
Önkormányzati Hivatal vezetőjeként, ennél összetettebb szolgálatra szerződöm. A köztisztviselői
eskümben megfogadtam, hogy
„tisztségemet a magyar nemzet
javára gyakorlom”, és – különösen a nemzeti összetartozás
évében – megnyugvással tölt el,
hogy itt szinte mindenki egyetért abban, hogy a magyar nemzet
határai nem esnek egybe az országhatárokkal, bizonyítja ezt a
Balavásárral fennálló kiváló testvértelepülési kapcsolat. A szolgálat elsősorban a lakossági igények
szakszerű és gyors kiszolgálását
jelenti. Fontosnak tartom, hogy
ebben a közös munkában mindenki tisztában legyen a saját fel-

adatával: a célok meghatározása a Képviselő-testület
és a polgármester feladata, a Hivatal és ezen belül az
én dolgom a testületi döntések végrehajtása, a jogszerűség betartatása, ez pedig semmiképpen nem eredményezheti azt, hogy a Hivatal öncélúvá váljon, önálló
hatalmi tényezőségre törekedjen. Két évtizedes jegyzői
gyakorlattal bíró elődömtől egy rendkívül körültekintően, olykor talán túlságosan is szabályozott hivatali
szervezetet veszek át, ami részben hasznos, hiszen bizonyos folyamatok olajozottan működnek, másrészt
viszont a kollégákkal szembeni bizalmatlanságot sugall. Célom, hogy a munkatársaim megismerését követően közösen csökkentsük az adminisztrációs terheket, és ezáltal energiákat szabadítsunk fel az érdemi
munkához, így javítva annak minőségét. Az amúgy is
szűkös hivatalban – környezettudatossági szempontokból is – szeretném csökkenteni a papírhasználatot,
többek között törölve az olyan szabályzati előírásokat,
amelyek indokolatlan mennyiségű sokszorosítást, ráadásul kötelező egyoldalas nyomtatás írnak elő. Helyi
jogszabályszerkesztői szakjogász képesítésemet kamatoztatva igyekszem segíteni a képviselő-testületeket a helyi rendeletek megalkotásában és a jogalkotási,
jogszabályszerkesztési szakmai előírások maradéktalan betartásában.
Hivatali bemutatásomkor a munkatársaimnak kihangsúlyoztam, hogy a köztisztviselői lét egyik legjobb
összetevője a felelősség. A hivatal működéséért elsődlegesen a jegyző a felelős – számomra ez volt a legnagyobb motiváció
a tisztség megpályázásakor –,
ugyanakkor minden dolgozónak
megvan a maga egyéni felelőssége
a rendszer működtetéséért. Ebbe
beletartozik a megbízhatóság, a
ránk bízott ügyek tisztességgel,
legjobb tudásunk szerint való ellátása, a számon kérhetőség, a hibák
elismerése, vállalása és kijavítása,
valamint a korrupció minden formájának szigorú elutasítása.
Munkámmal azon leszek, hogy
tisztességgel, felelősséggel szolgáljam Fót és Csomád lakosságát,
kiérdemeljem minkét település
vezetőinek, képviselő-testületeinek és a hivatali kollégáimnak a
bizalmát, hogy közösen segíthessük sikeres fejlődésüket.
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pályázat
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete nyílt pályázatot hirdet
a FÓTI Közszolgáltató Nonprofit Kft.
ügyvezetői feladatainak ellátására
az alábbiak szerint:

–n
 yilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban
résztvevők megismerhetik;
– a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy nyílt
vagy zárt ülés keretében kéri pályázatának testület által
történő elbírálását;
–n
 yilatkozat az előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról.

A munkáltató adatai:
Hivatalos név: Fót Város Önkormányzat Képviselő
testülete
Székhely: 2151 Fót, Vörösmarty tér 1.
Telefon: +36-27/535-365
Fax: +36-27/358-232
E-mail: titkar@fot.hu
Kapcsolattartó: Kudela Katalin humánpolitikai referens
A munkáltatóval kapcsolatban további információ:
a www.fot.hu honlapon található

A megbízás időtartama:
2020. június 1. napjától 2025. május 31. napjáig, 5 év
határozott időre szóló, az ügyvezetői feladatkör ellátására
vonatkozó munkaszerződés alapján, három hónap próbaidő kikötésével.

A munkavégzés helye:
FÓTI Közszolgáltató Nonprofit Kft.
Székhely: 2151 Fót, Malom u. 1.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2020. június 1. napjától tölthető be.

Feladatkör:
A FÓTI Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetői feladatainak ellátása, a Kft. üzleti tervének elkészítése, árbevételeinek eredményességének biztosítása, feladatainak irányítása és összehangolása, ellenőrzés, koordinálás, gazdálkodási
és költségvetési tervek elkészítése.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. március 31.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt
Dr. Vass György polgármester nyújt, a 06/27-535-365/9102
mellék-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– Postai úton, a pályázatnak a Fót Város Önkormányzata
címére történő megküldésével (2151 Fót, Vörösmarty tér
1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: „FÓTI Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetői
feladatainak ellátására vonatkozó pályázat”;
–S
 zemélyesen egy példányban, zárt borítékban, Fót Város
polgármesterének címezve (2151 Fót, Vörösmarty tér 1.)
a Fóti Közös Önkormányzati Hivatalban, ügyfélfogadási
időben. Kérjük a borítékon feltüntetni „FÓTI Közszolgáltató Kft. ügyvezetői feladatainak ellátására vonatkozó pályázat”

Képesítési és egyébfeltételek:
– Büntetlen előélet;
– Felsőoktatásban szerzett építész-, építőmérnök-,
településmérnök-, kertészmérnök, gazdaságtudományi
szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és szakirányú (építési, mezőgazdasági,- gépészeti) felsőfokú szakképesítés;
– Vezetői tapasztalat – legalább 1-3 év;
– Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– Városüzemeltetési vagy műszaki feladatokat ellátó
intézménynél, gazdasági társaságnál szerzett vezetői
gyakorlat;
– Fóti helyismeret.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatot
benyújtók közül az előértékelésen kiválasztott pályázók
személyes meghallgatáson vesznek részt. A benyújtott
dokumentumok és a meghallgatáson tapasztaltak alapján a
Képviselő-testület dönt a megbízásról, a soron következő
rendes ülésén. Az eredménytelenül pályázókat írásban értesítjük. A pályázat benyújtásának tényét és annak tartalmát az adatvédelmi előírásoknak megfelelően kezeljük. A
pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

Elvárt kompetenciák:
– önálló, gyors, precíz munkavégzési képesség;
– nagyfokú terhelhetőség;
– kiváló problémamegoldó és szervezési készség;
– jó együttműködési és kapcsolatteremtő készség;
– kiváló vezetői képesség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– részletes szakmai önéletrajz;
– a pályázó munkakörrel kapcsolatos szakmai elképzelései- FIGYELEM: a pályázati anyag terjedelme max. 20
oldal, a mellékletekkel együtt!-.
– iskolai végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok
másolata;
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy a megkérését igazoló dokumentum;
– nyilatkozat arról, hogy a Ptk. 3:115 §-ban szabályozott
összeférhetetlenségi tilalom nem áll fenn;

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. április 22.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, és ideje:
–F
 ót Város Önkormányzatának Hivatalos honlapja –
2020. március 3. napig;
–F
 óti Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtáblája–
2020. március 3. napig;
– 1 db. ingyenes internetes hirdetési portál –
2020. március 3. napig
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pályázat
PÁLYÁZAT
Fót Város Önkormányzata ebben az évben is pályázatot ír ki az alábbi területeken:
Kulturális pályázat –
KULTURÁLIS TEVÉKENYSÉG TÁMOGATÁSA
A pályázat célja helyi civil szervezetek, egyházak és
magánszemélyek kulturális, közművelődési tevékenységének, ezen keresztül a város szellemi és kulturális életének, az itt lakók művelődésének támogatása,
rendezvények, programok szervezésének, valamint
kimagasló egyéni vagy csoportos teljesítmények elérésének anyagi ösztönzésével.
A pályázatok beérkezésének határideje:
2020. április 24. péntek 12.00 óra.
Sport pályázat –
SPORTTEVÉKENYSÉG TÁMOGATÁSA
A pályázat célja helyi civil szervezetek, egyházak és
magánszemélyek sport-tevékenységének, ezen keresztül a város sportéletének támogatása, rendezvények, programok szervezésének, valamint kimagasló
egyéni vagy csapateredmények elérésének anyagi ösztönzésével.
A pályázatok beérkezésének határideje:
2020. április 24. péntek 12.00 óra.

Környezetvédelmi pályázat –
KÖRNYEZETVÉDELMI TEVÉKENYSÉG TÁMOGATÁSA
A pályázati eljárás célja: Fót Város Önkormányzat
Képviselő-testülete a 49/2018. (II.28.) számú KT-határozatával Környezetvédelmi Pályázati Alapot hozott
létre. A pályázat célja helyi civil szervezetek, egyházak
és magánszemélyek támogatása a települési környezet
védelméről szóló 43/2016. (X.27.) önkormányzati rendelet 23. § (7) bekezdésében meghatározott környezetvédelmi célok megvalósításának anyagi ösztönzésével.
A pályázatok beérkezésének határideje:
2020. április 23. csütörtök 10.00 óra.
A pályázat kiírója mindhárom esetben:
Fót Város Önkormányzata Képviselő-testületének
Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bizottsága (PJGB)
A pályázatban részt vevők köre:
– fóti székhelyű egyesületek, alapítványok, egyházi
szervezetek,
– fóti állandó lakóhellyel vagy bejelentett tartózkodási hellyel rendelkező természetes személyek.

A tájékoztatás nem teljeskörű, bővebb információért látogassanak el a www.fot.hu oldalra, vagy keressék kollégánkat, Nagyné Izsáki Renátát a 06-27/535-365/9135 telefonszámon, illetve a izsaki.renata@fot.hu e-mail címen.

Tisztelt Fóti Lakosok!
Az egyes építésügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 295/2019. (XII.10.) Kormány Rendelet előírásainak értelmében 2020. január 1.-től megszűnt az Építésügyi Szolgáltatási Pont működése városunkban.
A szolgáltatás része volt az építésügyi kérelmek átvétele és továbbítása, hiánypótlás befogadása, nyilatkozatok felvétele és továbbítása az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus dokumentációs
rendszeren (ÉTDR) keresztül, illetve a hatósági eljárás illetékének és az építésügyi igazgatási szolgáltatási díjak
befizetésének lehetővé tétele.
Abban az esetben, ha az építtető, vagy meghatalmazottja az elektronikus adathordozón rendelkezésre álló
kérelmét személyesen kívánja benyújtani, akkor azt 2020. január 1. napjától már csak a területileg illetékes
építésügyi vagy építésfelügyeleti hatóságnál, illetve kormányablaknál terjesztheti elő, az Építésügyi Szolgáltató
Pontokon már nem.
Az Ügyfélszolgálati Irodán azonban továbbra is van lehetősége a lakosoknak tájékozódni Helyi Építési Szabályzatról, a Szabályozási Tervről valamint a Településképi Rendelet előírásairól.
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal | Hatósági és Ügyfélszolgálati Osztály
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hírek

Tudósítás

a Város Képviselő - testületének februári üléséről
A Képviselő – testület az ülést dr.
Vass György Polgármester felhívására egy perces néma gyászszünettel
kezdte, a kommunizmus magyarországi áldozatainak az emlékére.
Sor került a kiemelt város rendezvényekkel kapcsolatos döntésekre. Újabb rendezvénnyel, a Fóti
Kolbi kolbásztöltő versennyel és
pálinkamustrával bővül a kínálat,
melyről Polgármester úr részletesen beszámol a vele készült interjúban.
Az ülésen a testület tudomásul
vette a Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 2019. évi
üzleti tervének negyedik negyedéves teljesüléséről szóló ügyvezetői tájékoztatót, egyben elfogadta
a gyalogoshídról készült statikai
szakvéleményt és felkérte a Polgármestert, hogy a híd újjáépítését
építse be a város 2020–2025 közötti gazdasági programjába.
A lakosság igényeit figyelembe
véve határozat született a Somlyó
tó – Közvilágítás és térfigyelő kamerarendszer létesítéséről.
Döntést hozott a KT a Kisalag
Sport Club támogatásáról is, melynek keretében a költségek fedezésére a város 500.000 forint támogatást
nyújt a Sport Clubnak. Emellett a KT
felkérte a Polgármestert, hogy Fót
Város sportélete és a sportegyesületek támogatására terveztessen be
28 millió forintot az Önkormányzat
2020. évi költségvetésébe.
A testületi ülésen a KT megbízta
az AXIS Építésziroda Kft.-t aFóti tó
területén található volt táborépület
és környezete építéstervezési munkálataira, vázlatterv, építési engedélyezési és kiviteli terv, valamint árazott és árazatlan költségvetés kiírás
készítése.
Döntést hozott a testület a Virág

Benedek utca–Czuczor Gergely
utca kereszteződésében a forgalmirend változásról is. A KT elrendelte
a Virág Benedek u. 1. számú ingatlan előtti útpadkán lévő „Elsőbbség
a szemben jövő forgalommal szemben” KRESZ tábla áthelyezését a Virág Benedek u. 10. számú ingatlan
előtti útpadkára, valamint ugyanezen helyszínre kültéri közlekedési
tükör és a Virág Benedek u. 1. szám
előtt meglévő táblaoszlopra „Szembejövő forgalom elsőbbsége” és 30
km/h „sebességkorlátozás” KRESZ
tábla kihelyezését.
A KT határozatot hozott a város
szilárd burkolattal nem rendelkező
úthálózat 2020. évre előirányzott utcáinak terveztetéséről, az alábbi utcák szerepelnek a tervben:
1.) Bartók Béla köz 350 m
2.) Pataksor u. 150 m
3.) Hunyadi u. 312 m
4.) Wass Albert u. 237 m
5.) Tóth Kázmér u. 110 m
6.) Zugló I. 91 m
7.) Zugló IV. 175 m
8.) Zugló V. 73 m
9.) Kopolya u. 180 m
10.) Szántóföld u. –
120 m
11.) Vasútsor u. 276 m
12.) Körösfő u. 350 m
13.) Honfoglalás sétány 65 m
14.) Kalász u. felső szakasz - 135 m
15.) Móricz Zsigmond köz - 104 m
16.) Hargita u. északi vége - 80 m
17.) Németh Kálmán köz 50 m
18.)	Névtelen utca
3922/2 hrsz-ú –
54 m
19.)	Hársfa utca (Fáy sétánytól
a bejáratig) –
750 m
20.) 	Kossuth utca Vasútig
vezető szakasza
(21103 sz. közút) –
240 m
Elindult az Apponyi Franciska
Óvoda Fruzsina utcai tagóvoda

11

korszerűsítésére irányuló folyamat
is. Ennek értelmében a KT megindította a nyílt közbeszerzési eljárást és felkérte a Polgármestert,
hogy a kiviteli munkák, valamint
a műszaki ellenőr költségeinek fedezetére 162.000.000,-Ft összeget
építsen be az Önkormányzat 2020.
évi költségvetési rendeletébe.
A Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete kezdeményezi
és támogatja, hogy a 2021-27 közötti Európai Uniós költségvetés
tervezésekor a 71. számú vasútvonal korszerűsítése kerüljön be az új
fejlesztési célok közé.
A KT az ülésen elfogadta a Helyi
Értéktár Bizottság 2019. évi munkájáról szóló beszámolót.
A testületi ülésen döntés született
a Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft.
ügyvezetői feladatkörének 2020.VI.
1-től történő ellátására szóló pályázat kiírásáról is, a pályázati felhívás
lapunkban olvasható.
Zárt ülésen döntött a testület a
helyi kitüntetések adományozásáról. A díjazott személyek, illetve
közösségek a március 15-i városi
ünnepségen veszik át kitüntetéseiket a Vörösmarty Művelődési Házban, melyre mindenkit szeretettel
várunk!

hírek
Ha szombat, akkor fóti piac
Kis idő múlva 2 éves lesz a Fóti Piac. A faházakban
minőséget és megbízhatóságot kapunk minden alkalommal. Vannak már törzsvásárlóink és vannak
azok, akik még soha nem próbálták. Nekik csak
annyit tudunk mondani, ezt bizony kár lenne kihagyni!

Az időjárás kedvezőbbre fordulásával egyre több
helyi kistermelő is visszatér árusaink közé. Erzsi néni
sajtjai és joghurtjai függővé teszik a fogyasztókat. Irma
néni lekvárjai és növénykéi mellé mosolyt és jó szót
is kaphatunk. Juci néni tojásainál festeni sem lehetne
szebbet, és rövidesen már palántákat is hoz nekünk.
Julika savanyúságai mellett – bár ez kicsit fáj – nem
rúgok labdába a férjemnél... Edit a legkisebbektől a
felnőttekig mindenkit felruház.

Aki eljön, az alapélelmiszerek széles választékából válogathat a termelők jóvoltából. A kis faházakban helyet
kapott a Tolbán – sajtművek, sajtokkal és vajjal. Húskészítményeikkel Molnárék a békés megyei ízvilágot
hozzák el nekünk. A kenyeret és a sütiket Szabiék sütik.
„Az én kosaram” termelőitől pedig átvehetjük a leadott
rendeléseinket. Ám, ha valami mégis kimarad, Erika
gondoskodik arról, hogy jusson a saját recept alapján
készült káposztájából, vagy joghurtjából. A mézes faházban Petra és Gergő édesíti meg a vásárlók perceit.

Minden fóti örömére szeretnénk a választékot folyamatosan bővíteni, ezért szívesen várunk újabb fóti
termelőket magunk közé.
Jeles napokon és ünnepeken a gyerekeknek barkácsolást szervezünk, a felnőtteket pedig kedvezményekkel lepjük meg. És a Piac 2. születésnapjához
közeledve sok-sok meglepetéssel készülünk a vásárlóink számára. Szóval, ezt tényleg kár lenne kihagyni!

A következő faházban már Ica háztartási termékei
közül válogathatunk, a szomszédban pedig a csokoládék és édességek széles választéka vár minket. Ha valaki édesség helyett inkább az egészséges táplálkozást
részesíti előnyben, Lénárd és Judit zöldségeivel feltöltekezhet vitaminnal. És ha a vásárlás közben megéhezünk, akkor Juli büféjében mindig számíthatunk
valami újdonságra.

Egy fóti háziasszony

Tisztelt Fóti Lakosok!
A Fóti Városszépítő Egyesület „Emelt szintű pallós járda és döngölt földtalajú sétány építése a Fóti Somlyó-tó erdős szakaszán” pályázata bejutott a MOL Alapítvány által meghirdetett Helyi Érték Program 2. szavazási fordulójába.
Szavazni az alapítvány honlapján keresztül lehet 2020. március 9-29. között.
https://molalapitvany.hu/cikk/ok-jutottak-tovabb-a-helyi-ertek-programban
A körzetenként legtöbb szavazatot begyűjtő szervezet elnyeri a pályázatban igényelt max. 500.000 Ft támogatást.
Az 50. körzetben váci és kóspallagi pályázattal vagyunk versenyben.
Kérjük, szavazatával segítse a Városszépítő Egyesületet!
Köszönettel: Bánhalmi Gábor, elnök

12

hírek
Anyakönyvi hírek
Házasságot kötöttek:

Elhunytak:

2020. januárban
Popovics Nikolett Anna és Kiss Zoltán
Cardinal Fresnico Sheryl és Bencze László

Bákány Andrásné
Dudás Imre
Marcsó Mónika
Ray Zoltán
Wiesl István
Sárközi Istvánné
Sörös János
Bujanovszky Jánosné

2020. februárban
Aduska Beatrix és Matyi Gábor
Rafael Gizella és Németh András
Molnár Barbara és Dávid Péter Ádám

70 év
57 év
42 év
54 év
79 év
57 év
77 év
86 év

Házasság Hete Fóton 2020
Közel két évtizede Angliából indult el ez a kezdeményezés, amely Valentin-nap környékén minden
évben egy hétig a házasság és a család fontosságára kívánja irányítani a figyelmet. A házasság hetét
– amelyhez hazai és nemzetközi szinten is számos
ismert közéleti személyiség csatlakozott kifejezve
elköteleződését a házasság, a család ügye iránt – mára
4 kontinens 21 országában ünneplik. Hazánkban az
országos eseménysorozatot 2008 óta rendezik meg
a keresztény egyházak és civil szervezetek széles
körű összefogásával, számtalan nagyváros, település, közösség részvételével. A Házasság Hete Szervezőbizottsága által koordinált központi programok
fővédnöke 2013 óta Herczegh Anita, a köztársasági
elnök felesége.
Az idei évben Fót már második alkalommal csatlakozott a Házasság Hete országos rendezvénysorozathoz.

A beszélgetések többek között az elköteleződésről,
az élethosszig tartó hűség szabadságáról; az egymásra
figyelés, a megbocsátás és bocsánatkérés fontosságáról, a hit szerepéről szóltak.

Két szálon futott a rendezvény.
Egyfelől szerettük volna bevonni azokat a párokat is
akik valamiért nem tudnak pl. kisgyermek mellől –
otthonról kimozdulni, vagy az időbeosztásuk miatt
nem megfelelő az előadások időpontja.
Nekik virtuális vonalon egy ún. szerelmes kalandtúrát
találtunk ki, előzetes regisztráció után, naponta kapták
a játékos, párkapcsolaterősítő feladatokat e-mailben.
A másik „vonalon” előadásokat szerveztünk, vendégünk volt pl. Dr. Papp Miklós görögkatolikus lelkész
és morálteológus, vagy a 9 gyermeket nevelő Tóth házaspár, és alkalmuk volt a pároknak egy kapcsolatépítő táncos workshopon is egymásra figyelniük.

Összegezve, egy nagyon jó hangulatú, sok tapasztalással teli hetet zártunk. Öröm volt látni és érezni,
hogy a felekezetek és a civil szervezetek milyen jól
tudnak együtt működni, hiszen az értékrend azonos.
A lakosság részéről pedig várakozáson felüli volt
az érdeklődés – ami nem akkora csoda, hiszen olyan
ügy a házasság védelme, amely nem csak egyéni, de
társadalmi szinten is alapvető érték kell, hogy legyen.
Nagyon bízunk benne, hogy jövőre egy hasonlóan
színvonalas és még professzionálisabb hetet tudunk
szervezni a fóti házaspároknak és házasulandóknak
egyaránt.
a szervezők
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egyház

Sebők Sándor plébános
nagyböjti gondolatai

A nagyböjt kezdete, hamvazószerda,
és a nagyböjti időszak lelkiségének,
cselekedeteinek megértéséhez a
Húsvét lényegének elfogadása szükséges.
A kereszténység legnagyobb ünnepe Húsvét, hiszen Jézus életének,
tanításának hitelesítése a föltámadás
ténye. Szent Pál apostol írja. „Ha pedig Krisztus nem támadt föl, hiábavaló a mi igehirdetésünk, és a ti hitetek.” (1Kor 15,14) A mi hitünk pedig
az, hogy Jézus a szenvedésével, és
kereszthalálával váltott meg bennünket. A szenvedés, amely a bűn
következménye (Ter 3,-19), Jézus
szenvedése által kegyelemforrássá
vált: a megváltás eszközévé.
Amikor megváltásunk nagy ünnepére készülünk, igyekszünk részt
venni Jézus szenvedésében azzal,
hogy a magunk áldozataival, önmegtagadásaival adunk hálát értünk
vállalt szenvedéseiért.
Hamvazószerdán emlékeztet bennünket az Egyház, hogy teremtmé-

nyek vagyunk, és egyszer (ahogyan a
teremtés könyvében olvassuk) vissza
kell térnünk a porba, vagyis oda kell
állnunk a Teremtőnk elé, hogy számot adjunk életünkről. A hamvazás
szertartása, amikor homlokunkat
megjelölik hamuval, erre figyelmeztet minket. A hamvazó mondja:
„Emlékezz ember, hogy porból lettél, és ismét visszatérsz a porba!” Egy
másik szöveget is alkalmazhatunk,
amely a tennivalónkra, az Istenhez
való visszafordulásra biztat bennünket. Azt mondjuk, amivel Jézus az
igehirdetői munkáját kezdte: „Térjetek meg, és higgyetek az üdvösség
jóhírében.” (Mk 1,15)
Egyházunk többféle eszközzel siet
segítségünkre, hogy méltó módon
készüljünk a Húsvétra, és részesei
legyünk Jézus szenvedésének és halálának. Az önmegtagadás nem csupán áldozat, amely belekapcsolódás
a Megváltó szenvedéseibe, hanem
megerősít, megtisztít, fegyelmezetté is tesz. Ezért apróbb-nagyobb
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felajánlásokat tehetünk, amelyekben olyan dolgokról mondunk le,
amelyek önmagában véve jó, vagy
közömbös dolgok. Tv nézés, kávé,
alkohol, csokoládé, számítógép játékok stb.
Régi egyházfegyelmi és engesztelő
nap a péntek, hiszen pénteken halt
meg értünk Jézus. Nagyböjt minden péntekén hústilalom van 14 éves
kortól halálunkig. (Évközben lehet
húst enni, de akkor valami mással
fejezzem ki Jézus iránti szeretetemet: egyéb önmegtagadás, több ima,
stb.)
Két kiemelt napon, hamvazószerdán és nagypénteken, a hústilalom
mellett még böjt is van. Ez manapság már szinte jelképes: betöltött 21
éves kortól megkezdett 60 éves korig csak háromszor szabad étkezni,
és csak egyszer szabad jóllakni. Az
ital (pl. kávé) nem töri meg a böjtöt.
A hústilalom és a böjt alól is lehet
felmentés, de pénteki bűnbánati,
engesztelő nap alól nem: Akkor, ha

egyház
valaki nem tudja megtartani egyiket
vagy a másikat, egyéb önmegtagadási módot kell találnia.
Nagyböjt idején péntekenként
keresztútjárást végzünk: tizennégy
állomás (stáció) segítségével végig
elmélkedjük Jézus szenvedéstörténetét. Igyekszünk nem csupán végig
gondolni, mi történt Jézus keresztútján, hanem igyekszünk magunkra
alkalmazni: Hogyan jelentkezik ez a
mi életünkben, hogyan segít Jézus,
hogy elfogadjuk, és értékessé tegyük
a magunk nehézségeit, szenvedéseit?
A keresztútjárás az egyik leggyümölcsözőbb nagyböjti ájtatosság! természetesen, év közben is végezhető!
Egyházunk legcsodálatosabb időszaka a nagyhéten szent három nap:
nagycsütörtök, nagypéntek és nagyszombat. Ilyenkor az ember „beköltözik a templomba”, szoktam mondani. Mindez már a virágvasárnapi

barkaszenteléssel, a jeruzsálemi bevonulásra való emlékezéssel, passio
(=Jézus szenvedéstörténete) énekléssel kezdődik. Nagycsütörtökön
az Utolsó vacsora történéseit éljük át:
tizenkét férfinek megmosom a lábát,
mint Jézus tette, majd a szentmisében megemlékezünk az Oltáriszentség és a papság alapításáról. A szentmise után éjjel két óráig virrasztunk
Jézussal és szentségimádást tartunk
(„Így hát egy óra hosszat sem tudtok virrasztani velem?” /Mt 26,38/),
amelyen negyed óránként egy-egy
testvérünk elmélkedik 4-5 percig.
Nagypénteken gyászol az egyház.
Délután három órakor keresztutat
tartunk. a templomban kezdjük, és
a templom körüli kis kápolnáknál,
stációknál folytatjuk. A keresztút után megnyitjuk az úgynevezett
Szentsírt, amely a nagyszombati
feltámadási szertartásig látogatható.

Este nincs szentmise, csak passióéneklés, majd a Szentkereszt felmagasztalásának megrázó szertartása.
Nagyszombaton este kilenc órakor
kezdődnek a Húsvét vigíliájának
igen mély értelmű szertartásai: tűzszentelés, fény ünnepség, húsvéti
örömének (Exultet) eléneklése, keresztvízszentelés, olvasmányok, föltámadási szentmise, végül a gyertyás
körmenet.
Egyik tanárom mondta még
kispap koromban: „Minden ünnepben annyi öröm van, amennyi
munkát belefektet az ember!” Érvényes ez a Húsvét megünneplésére
is! A nagyböjt gyakorlatai, a lelkigyakorlatos beszédek, a szertartások
mind-mind előkészítik lelkünket a
legnagyobb ünnepünkre, ha időt és
energiát szánunk a részvételre és az
átelmélkedésükre.
Fót, 2020.február 25.

Prevenciós program a GARAYBAN
A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet 2012 óta valósítja meg a Játék határokkal elnevezésű prevenciós
programját.A Játék határokkal program célja a szerencsejáték-függőség kezelése és megelőzése komplex módon: a prevención, az integráción és a disszemináción keresztül.
A prevenciós programelem az általános iskola felső
tagozatos és a középiskolás korosztályú fiatalok figyelmének felhívása a szerencsejáték veszélyeire iskolai előadások, osztályfőnöki órák, kortársképzés és szemléletformáló klubfoglalkozások keretében.
Nagy örömünkre, sikeres pályázatunkkal elnyertük támogatásukat, így két pedagógus kolléga Czirják Judit és
Turi Veronika részt vehetett képzéseiken, és két osztályban (6.b és 7.b osztályokban) folynak prevenciós osztályfőnöki órák, valamint klubfoglalkozások.
A program hangsúlyos eleme, hogy az alternatív társas együttlét fontosságára igyekszik rámutatni, ennek
az örömteli voltát próbálja megmutatni a fiatalok számára. Nem csak információnyújtás történik, hiszen
tudjuk, hogy az információ önmagában nem elégséges
a sikeres prevencióhoz. Fontos, hogy a fiatal meg tudja élni a másokkal való együttlét örömét, és ne keresse
az olyan magányos aktivitásokat, amelyek bár átmene-

ti örömöt nyújtanak, azonban hosszú távon éppen az
öröm megélésének élményét veszik el.
Az osztályfőnöki órákon a játékról, mint az emberi
kultúra részéről, illetve a szerencsejáték-betegségről
esik szó. A klubfoglalkozások a virtuális kapcsolatok
helyett a valódi közösségi élményekre ösztönözik a fiatalokat, sok-sok közös aktivitással, játékkal és élményszerző foglalkozásokkal.
Czirják Judit 7.B „A gyerekek nagy izgalommal és
érdeklődéssel várták a kezdést, hiszen az előzetes ismertetésben elmondtuk nekik, hogy az osztályfőnöki
órán és a klubfoglalkozásokon is a tartalom átadása és megismerése, játékokkal való megtámogatással
történik. A klubfoglalkozásokat kezdjük január második, harmadik hetében. Már várjuk, ők is mi is.”
Turi Veronika 6.B: „A gyerekek nagyon nyitottak, aktívan részt vesznek a beszélgetésben, szívesen osztják
meg élményeiket, a játékoknak örülnek, részt vesznek
benne szívesen. Osztályfőnökként jó érzés látni, hogy a
felkészülésnek van értelme, jó a fogadtatása az óráknak, tanulnak belőle, elgondolkodnak a hallottakon, és
emellett élvezik a feladatokat.”
Tóthné Rick Katalin
pályázatíró pedagógus
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értéktár
Balogh Dávid | művészettörténész-muzeológus, a kiállítás kurátora

„Bíborba, bársonyba, gyöngyös koszorúba”
| lakodalmi szokások Fóton (1883–1950) kiállítás
A napokban zárult a Fóti Települési Értéktár Bizottság
által – a Házasság Hete alkalmából – rendezett lakodalmas kiállítás, melyet hatalmas érdeklődés kísért. Az
ünnepélyes megnyitó február 7-én 17.00 órakor vette
kezdetét, melyre körülbelül háromszáz vendég érkezett.
A megnyitón beszédet mondott dr. Vass György Fót
polgármestere, Kisfaludi Aranka a Pest Megyei Értéktár referense, jómagam pedig a kiállítás kurátori koncepcióját ismertettem. Az est folyamán felléptek Gubáné Lécz Anita és Deák Brigitta által betanított Apponyi
Franciska Óvoda óvodásai, akik a fóti lakodalmast adták
elő, továbbá a Fóti Asszonykórus, Csihar Fanni népdalénekes és a Váci Zeneiskola Népzene szakos hallgatói. A
műsor házigazdái Hangyálné Praszna Éva és Windhager
Károly voltak
A látogatók száma pedig hétről hétre egyre növekedett, így a nagy érdeklődésre való tekintettel a kiállítást
egy héttel meghosszabbítottuk. Megközelítőleg 1300an tekintették meg ezt a különleges tárlatot, sokan
többször is visszatértek és alaposan szemügyre vették a
kiállított tárgyakat, fényképeket.

helytörténeti gyűjteményben lévő legkorábbi (1883) és
a legkésőbbi (1950) koszorú jelölte ki. Nyilvánvalóan a
kiállítás többi anyaga is e két évszám közé szerveződött.
Ez a korszakhatár a klasszikus fóti lakodalmi szokások
időszaka is, hiszen az 1950-es évektől a parasztság vis�szaszorításával, „kivetkőzősével”, illetve a polgárosodással kezdtek a lakodalmas hagyományok feloldódni,
átalakulni.

A kiállítás megrendezésének gondolata

Egy évvel ezelőtt, amikor a gyöngyös koszorú megyei
felterjesztésére kezdtünk el anyagot gyűjteni az Értéktár
Bizottság tagjaival, akkor fogalmazódott meg bennem
az a gondolat, hogy a fóti lakodalmas szokásokról kellene egy kiállítást rendezni. Egyre több gyöngyös koszorú
gyűlt össze, így legalább negyvenet sikerült dokumentálni, melynek egy része, azóta az Értéktár gondozásába is került, végső helye pedig a leendő Helytörténeti
Múzeumban lesz. A menyasszonyi koszorúk mellett,
rengeteg fényképet, illetve számos tárgyi anyagot is felkutattunk. A kiállítás kurátoraként a feladatom, hogy a
beérkező tárgyegyüttest egy vezérfonálra felfűzve a lehető leglogikusabb módon tudjam bemutatni, átadni.
Emellett persze szükségünk volt egy hangzatos, figyelemfelkeltő címre, egy alcímre és egy korszakhatár
kijelölésére is. A főcím „Bíborba, bársonyba, gyöngyös
koszorúba” szinte adta magát a népszerű népdal egyik
sora, jól illeszkedik Fót múltjához (gondoljunk csak a
bársony Fót elnevezésre, illetve a Fóton oly jellegzetes
gyöngyös koszorúra), az alcím egy úgynevezett magyarázó cím, melynek segítségével konkretizálódik miről
is lesz szó ezen a kiállításon. A korszakhatárt pedig, a

A kurátori koncepció

A bejárattól balra állványrendszerre helyezett gyöngyös
koszorúk látványos együttese fogadta a látogatókat.
Ezek a tárgyi emlékek a kiállítás legszebb és legfontosabb darabjai, összesen 29 db koszorú került időrendi
sorrendben bemutatásra. A koszorúkat az esküvő után,
bekeretezték (berámázták), s a tisztaszobába tették,
hogy a házasságra még évtizedek múlva is emlékeztesse
a párokat. Ezt követően öt paravánon került bemutatásra a kiállítás szakmai anyaga, vagyis a fóti lakodalmi
szokások története, dokumentumokkal (pl.: házassági
anyakönyvi kivonatokkal), fényképekkel, hangulatos
leírásokkal színesítve. Az első paravánon a gyöngyös
koszorúk részeiről, illetve a fóti esküvői viseletek változásáról láthattunk néhány szemléltető ábrát és leírást.
A második, harmadik, negyedik paravánon a hagyományos paraszti lakodalmak egymást követő eseményeinek ismertetése állt a középpontban, melyeket adatköz-
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együttest sikerült összegyűjteni, bemutatni mindezt
értő módon interpretálni!

Köszönetnyilvánítások:

Mindenekelőtt szeretnénk megköszönni Fót Város Önkormányzatának támogatását a kiállítás létrejöttéért!
Szeretném megköszönni a Fóti Települési Értéktár Bizottság tagjainak áldozatos munkáját, hiszen nélkülük
ez a kiállítás nem jöhetett volna létre. Időt és energiát
nem sajnálva részt vettek az anyagyűjtésben, szervezésben, installálásban: Lévai Sándornénak a FÓTÉB elnökének, Molnár Krisztinának, Szűcs Máriának, Elekné
Szemők Erzsébetnek, Varga Jánosnénak.
Fót város lakossága büszke múltjára! Ezt bizonyítja,
az a rengeteg felajánlás, önzetlen segítség, melyet tapasztaltunk egy-egy megkeresés kapcsán. Köszönjük
Önöknek, akik megosztották emlékeiket, fényképeiket,
féltett tárgyaikat erre a kiállításra! Fogadják hálánkat és
köszönetünket adatközlőink, adományozóink, kölcsönző magánszemélyeink, támogatóink!

lőink segítségével, interjúk alapján rekonstruáltunk. A
fényképek segítségével megelevenedett az egykori fóti
lakodalmak világa. Közel 150 kép szerepelt ezen a tárlaton. A kiállítás egyik kuriózuma az a Néprajzi Múzeumban található fényképsorozat, melyet Gönyei Sándor
készített 1923-ban itt Fóton. Ezek először most voltak
láthatók a nagyközönség előtt. Különlegessége, hogy a
házasulandó feleken kívül, még a táncolást, a mulatozást is megörökítették a képeken.
Az ötödik paravánon a polgári- és a főúri családok esküvői szokásait mutattuk be egy gazdag fényképválogatás segítségével. A főúri, vagyis a Károlyi grófok esküvői
közül hármat emeltünk ki ezen időszakból: gróf Semsey
Andor és gróf Károlyi Klára esküvőjét (1925), gróf Károlyi István és herceg Windischgraetz Mária Magdolna
esküvőjét (1930), illetve Jankovich Dénes és gróf Károlyi
Fruzsina esküvőjét (1935) ezekhez hangulatkeltő leírások is kapcsolódtak.
Ezután a történeti áttekintés után, a látvány fokozására egy hagyományos terített asztal az egykori lakodalmak hangulatát idézte fel paraszti étkészlet, evőeszközök, poharak, borosüvegek, demizsonok, rozmaringos
almák segítségével. A látvány fokozására két tulipános
ládát a menyasszony kelengyéjével, gazdag virágdíszítéssel ellátott nagyméretű réteses tányért, kisebb tányérokkal, illetve gyönyörű kézzel festett, aranyozott tányérokat, úgynevezett jegyajándékokat is kiállítottunk.
A kiállítótér másik oldalán a lakodalmas asztalt követően folytatódott a gyöngyös koszorúk időrendben történő bemutatása is, egészen 1950-ig. Fontos megemlíteni
az életnagyságú népviseletekbe öltöztetett múzeumi
babákat is. Két házaspárt sikerült beöltöztetni hagyományos fóti viseletbe. A kiállítótér adottságait felhasználva az egyik házaspárt násznépeikkel együtt helyeztük
el, mintha éppen a templomajtóból léptek volna elő, és
egy csoportkép elkészülését várnák.
Jelen kiállítás segít egyben láttatni a fóti lakodalmi
szokások gazdag múltját. Úgy gondolom, hogy a kiállítást végignézve egy igen változatos és egyedülálló tárgy-

Köszönet Kovács Jánosnénak, született Bertók
Juliannának, hogy támogatta a Fóti Értéktár Bizottság kiállítását!
Juliska néni évtizedek óta varrja a fóti népviseleteket, 90 évesen pedig megvarrta a kiállításon is
megtekinthető fehér menyasszonyi ruhát!
Novemberben, mikor Juliska néni szépkorú lett,
szeretettel köszöntöttük.
Továbbra is jó egészséget kívánunk!
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Március 2. hétfő, 15.00 óra
Szeniorok Fóti Akadémiája –
Dr. Kis-Benedek József: Biztonságpolitika 2019 őszén
Helyszín: Vörösmarty Művelődési Ház

Március 24. kedd, 19.00 óra
Fóti Duma Kedd
Dumaszínház: Emberfej, avagy a kicselezett mindennapok - Mogács Dániel önálló előadása, mikrofonpróba: Fülöp Viktor
Jegyár: 3600,-Ft
Helyszín: Vörösmarty Művelődési Ház

Március 5. csütörtök, 18.00 óra
Geopolitikai Akadémia –
Dr. Jászberényi József: Lehetséges-e egy középeurópai erőtér?
Helyszín: Kisalagi Közösségi Ház

Március 25. szerda, 10.00 és 14.00 óra
Szépség és a Szörnyeteg mese táncszínház a VSG
Táncszínház előadásában
Jegyár: 800,-Ft
Helyszín: Vörösmarty Művelődési Ház

Március 8. vasárnap, 16.00 óra
Városi Nőnap
Köszöntőt mond: Dr. Vass György Fót Város
polgármestere
Műsor: Derzsi Zenekara
A belépés regisztrációs jegyhez kötött, mely átvehető
a Vörösmarty Művelődési Házban
Helyszín: Vörösmarty Művelődési Ház

Március 26. csütörtök, 18.00 óra
Geopolitikai Akadémia –
Dr. Jászberényi József: Kína, mint a világgazdaság
és világpolitika vezető hatalma
Helyszín: Kisalagi Közösségi Ház

Március 13. péntek,, 19.00 óra
Muharay Színház –
Kiss Dávid: Az eső sem mossa el – thriller 2 részben
ŐSBEMUTATÓ
Jegyár: 2900,-Ft ; 2500,-Ft
Diák-és nyugdíjas jegyár: 1500,- Ft
Helyszín: Vörösmarty Művelődési Ház

Március 27. péntek, 18.00 óra
„Versek, kályhák, filozófia” - Libik András önálló bemutatkozó estje (Helyi alkotók 2019-es I. helyezett),
moderátor: Vácziné Dr. Takács Edit
Helyszín: Fót Városi Könyvtár - Központi részleg

Március 14. szombat, 18.00 óra
Fáklyás felvonulás
Helyszíni: Károlyi Kastélykert
Március 15. vasárnap, 10.00 óra
Városi Díszünnepség
Helyszín: Vörösmarty Művelődési Ház
Március 20. péntek, 19.00 óra
Muharay Színház – Táncdalfesztivál
Jegyár: 2900,-Ft | 2500,-Ft
Diák-és nyugdíjas jegyár: 1500,-Ft
Helyszín: Vörösmarty Művelődési Ház
Március 21. szombat, 10.00–16.00 óra
Fóti Kolbi Kolbászkészítő Verseny és Pálinkamustra
Helyszín: Vörösmarty tér
Március 23. hétfő, 15.00 óra
Szeniorok Fóti Akadémiája –
Dr. Kovácsné Magyari Hajnalka: Traktoros lányoktól a Fabulon-plakátig. Propagált nőképek és kialakult szépségideálok a Kádár-korban
Helyszín: Vörösmarty Művelődési Ház
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Március 29. vasárnap 17.00 óra
Muharay Színház –
Carlo Goldini: A chioggiai csetepaté
Jegyár: 2900,-Ft | 2500,-Ft
Diák-és nyugdíjas jegyár: 1500,-Ft
Helyszín: Vörösmarty Művelődési Ház

Áprilisi előzetes
Április 3. 19.00 óra
Muharay Színház –
Jevgenyij Svarc: Hétköznapi csoda
Jegyár: 2900,-Ft | 2500,-Ft
Diák-és nyugdíjas jegyár: 1500,-Ft
Helyszín: Vörösmarty Művelődési Ház
Április 4. 10.00 – 13.00 óra
Tavaszi Kézműves Játszóház
Belépőjegy: 500,-Ft
Helyszín: Vörösmarty Művelődési Ház
Április 4. 11.00 óra
Buborék Együttes tavaszi koncertje
Jegyár: 1800,-Ft
Helyszín: Vörösmarty Művelődési Ház
Április 6. hétfő, 15.00 óra
Szeniorok Fóti Akadémiája –
Dr. Lukács-Márton Réka: Táplálkozási zavarok
Helyszín: Vörösmarty Művelődési Ház
Április 8. szerda, 18.00 óra
A Magyar Költészet Napja –
„Költők egymás között” - Pódium színház zenés
előadása, valamint a városi szavalóversenyen helyezést elért diákok bemutatkozó estje
Helyszín: Fót Városi Könyvtár - Központi részleg
Április 9. csütörtök, 18.00 óra
Geopolitikai Akadémia –
Dr. Jászberényi József: A Balkán jövője
Helyszín: Kisalagi Közösségi Ház
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Azok a dicsőséges napok
A tavaszi hadjárat – 1849.
április 2. - május 21. – a
Magyar Szabadságharc
legdicsőségesebb időszakai közé tartozik. Eddigre
már elértük azt, hogy az
osztrákok megtanulták
tisztelni a Szabadságharc
katonáit.
A
főparancsnoknak
frissen kinevezett Görgei Artúr tábornok terve
az volt, hogy bekeríti az
osztrák sereget és így távol tartja őket a fővárostól. Ehhez egy kiváló haditervet is kieszelt, amely szerint a Hatvan környékén
állomásozó VII. magyar hadtestnek a fősereg látszatát
keltve magára kell vonnia Windisch-Grätz herceg figyelmét. Amíg a császári erők parancsnoka a hatvani hadtestet főseregnek véli és felvonul ellene, addig
Görgei másik három hadteste – az első, a második és a
harmadik hadtestek – három irányból bekerítik a császári sereget, és szétverik azt.
A baj csak az volt, hogy Windisch-Grätz tudomást
szerzett a tervről és nem indult el a hatvani hadtest
felé. Több kisebb nagyobb ütközet is lezajlott közben,
de az osztrák vezérnek még mindig fogalma sem volt
arról, hol van Görgei a magyar fősereggel. Hiába küldte ki felderítésre Jellasics hadtestét, a felderítés kudarccal végződött. Mindeközben a magyar seregtestek
is a térségbe tartottak. Így az Isaszegi csatába igyekvő
hadtestek egy része áthaladt Fóton is, ahol lelkes Fótiak csatlakoztak a magyar sereghez, hogy harcoljanak a
magyar szabadság ügyéért.
Aztán 1849. április 6-án elérkeztünk a döntő naphoz, az Isaszegi csatához. Az Aulich, Klapka és Damjanich hadtestek harcba bocsátkoztak Windisch-Grätz
csapataival. És az osztrák fővezér ezúttal sem volt biztos abban, hogy valóban a magyar fősereggel harcol-e.
A délelőtt folyamán az osztrákoknak kapcsolati problémák miatt sikerült részsikereket elérniük és visszavonulásra késztetni Klapka és Damjanich hadtesteit,
ám kisvártatva komoly meglepetés érte őket.
Az idő délután 3 óra körül járt, amikor az osztrákok
számára teljesen váratlanul megérkezett Görgei tábornok a magyar fősereggel. Görgei Aulichot és Klapkát
visszavonulásból támadásba küldte és támadásba küldte
Damjanich és Gáspár tábornok hadtesteit is. A csata ezzel

megfordult. Aulich és Klapka bevették Isaszeget és üldözni kezdték a menekülő osztrákokat. Windisch-Grätz
herceg látta, hogy itt már a serege megmaradása a tét,
ezért este 7 órakor visszavonulást rendelt el.

Az újabb haditerv

Görgei tábornok a következő napon újabb haditervet
dolgozott ki. Ennek értelmében a fősereg északnak vonult, hogy felmentse Komáromot. Kockázatos terv volt,
mert így Pest – Buda előtt csak kisebb magyar csapatok
maradtak, de bevált. Windisch-Grätz továbbra is abban
a hitben volt, hogy a magyar fősereg védi Pest – Budát.
Mindeközben Görgei a magyar fősereggel Komáromnál
harcra kényszerítette az osztrák sereget és bevette várat.
A tavaszi hadjáratra a koronát Buda felszabadításával tették fel a honvédek. Az ostrom május 4-től május
21-ig tartott. Az első napon Görgei tábornok követet
küldött, felszólítva a császári csapatokat a megadásra.
Mind hiába.
Végül kétheti ostrom, több roham után május 21-én
jött el a diadal pillanata. A roham hajnal három órakor egy heves tüzérségi támadással kezdődött, aztán a
magyar hadtestek nehéz harcokat vívva, összehangolt
támadással bejutottak a várba és felszabadították azt.
A harcokban a vár osztrák parancsnoka is elesett.
Ezzel lezárult a tavaszi hadjárat dicsőséges időszaka
és Magyarország fővárosa felszabadult.
A Szabadságharcban és a Tavaszi hadjáratban részt
vettek a Károlyi huszárezred huszárai is. Városunk
egyik kiemelt eseménye lesz 2020. április 18-án a Tavaszi hadjárat és a Károlyi huszárok ünnepe. A rendezvényen lovas felvonulással és más szabadtéri programokkal várják a kedves érdeklődőket.
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50 perc alatt akár
2000 kalória égetése!

infrafény | vákumtechnológia | narancsbőr kezelés
zsírégetés | kollagénraktárak feltöltése egy időben!
alakformálás | feszesítés | fogyás | nem csak nőknek!

Bejelentkezés: 06 30 908 21 36
2146 Mogyoród, Fóti út 99.

interjú
Joó Géza | www.joogeza.hu | fotó: Ruzsa Istvánné

Semmit sem kaptam ingyen az élettől
| beszélgetés Keresztes Ildikóval
Talán egykor még Ő maga sem gondolta, hogy egy
Marosvásárhelyi törékeny kislány, aki a balettszínpadán szerette volna elkezdeni szárnybontogatásait, Magyarország legismertebb és egyik legsikeresebb énekesnője lesz. Megannyi dal, tömérdek
színházi szerep, szinte minden létező díjat megkapott a szakmától, de mégis a közönség szeretete
számára a mérvadó.

A hitemet, a szakmai alázatomat mind otthonról hoztam. Mindig azt szoktam mondani, hogy a színpadon el
tudok játszani egy szerepet, mert azért fizetnek. De az
életben nem tudok játszani, nekem sohasem volt kenyerem a hazudozás, vagy a megjátszás.

– A sport meghatárózó szerepet töltött be az életedben, mégis az éneklés mellett döntöttél, miért?
– Gyerekkorom óta úgy éreztem, a torna közel áll
hozzám, a tornaszőnyeg nekem olyan volt, mint egy
színpad, mert egyedül kellett megmutatni magadat,
egyedül kellett teljesíteni. Itt már tudat alatt működhetett a színpadhoz való vágyam, és a torna az egy
olyan műfaj, amiből elég fiatalon ki lehet öregedni. A
gimnáziumi idő alatt az osztálytársaim furcsának találták a beszédhangomat, mert egy nagyon kicsi emberhez nagyon vékony hang dukált volna, egy sokkal
magasabb coloratur hang.
Majd jött az életemben a lázadó korszak. Ez még a
Ceausescu rendszerben volt, amikor minden tiltott
volt, ami magyar, és minden ami tiltott, az a legédesebb
gyümölcs. Nos a magyar rockzene végképp tiltott volt,
de a rockzene testesítette meg nekünk a szabadságot, a
magyarságot a „magyar vagyok érzést” azok a dalszövegek, amit egy Piramis, vagy egy Omega sugallt.

– Hogy kerültél Erdélyből Magyarországra?
– Édesanyám második házassága révén települtünk
át Magyarországra. Itt aztán elvégeztem a Testnevelési
Egyetemet, már csak azért is, hogy bizonyítsak a szüleimnek és magamnak. Így lett a szakmám ritmikus
gimnasztika szakedző. A tanáraimnak és a barátaimnak
is feltünt a rockos rekedtes hangom, főleg, mint kezdő énekesnőnél. Abban az időszakban inkább a lightos
hang volt jellemző az énekesnők zöménél, kivéve talán
Zalatnayt vagy Kovács Katit, akiknek szintén rockos
hangjuk volt. Amikor áttelepültem, mindent újra kellett
kezdenem. Nem kaptam ingyen soha semmit az életemben,mindenért meg kellett keményen dolgoznom.
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– Egyike vagy az olyan énekesnőknek, akik, mint színésznő is komoly sikereket értek el. Miért döntöttél
úgy, hogy megmutatod magad ezen a téren is?
– Ez azért érdekes, mert az „énekesnőségre” soha nem
gondoltam. Ha valamire gondoltam a balettintézetet is
megjárván, az az, hogy balettáncos leszek, még úgy is,
hogy tudtam, sokkal rövidebb pályafutás egy táncosé.
Gondoltam arra is, hogy színésznő leszek, de az hogy
énekes leszek… az jött legutoljára. A színészet meg az
éneklés, nagyon jól megférnek szerintem egymás mellett, én mindig is szerettem, ha egy művész sokoldalú.
Ha már adott ilyen képességeket a jó isten, akkor nyilván kötelességem is volt élni vele. Én tudtam hogy az
életemet a színpadon kell leélnem, mert különben nem
leszek egy teljes ember. Igazából nagyon szeretem mind
a kettőt, és inkább előadóművésznek tartom magamat.

– 2010 ben az X Faktorban szinte te voltál az első
ítész, aki felmerte vállalni nyiltan az érzelmeit ország világ előtt. Akkor sokan olyan sérülékénynek,
érzékenynek láttunk, de milyen vagy valójában?
– A valóságban eléggé rejtőzködő vagyok, most ez
nem azt jelenti, hogy ülök egy sarokban és nem szólalok meg, de nem egy harsány valaki vagyok az életben.
Nem tudatosan vállaltam, hogy ott akár tudok ilyen is
lenni, vagy akár tudok nagyon érzékeny is lenni. Én
ilyen vagyok, és szerintem egyik se zárja ki a másikat. Az egy nagyon egyszerű gondolkodásra vall,ha az
emberek csak a felszínből ítélnek. Azt szoktam mondani, hogy abnormálisan érzékeny vagyok. Néha kicsit
félek az emberektől, más légkörben nevelkedtem Erdélyben. Persze azóta a világ óriásit változott nyilván
ott, de itt is. Ezért is van az, hogy mélyen tudok azonosulni Horváth Attila dalszövegével, hogy “egészen,
mert félig semmit nem tudok”, mert számomra nem
is éri meg másképpen csinálni. Nekem nagy elődeim
voltak, én rajtuk nevelkedtem, nagyon tiszteltem őket
és sokat tanultam tőlük. Azt gondoltam, s gondolom
a mai napig is, hogy nekem csak így szabad csinálni és
továbbadni mindent.

többit meg látták rajtam, hogy én hogy csinálom. Aki
elég okos és értelmes volt, az ezzel a tudással gazdagodott és vitte tovább, aki meg nem, vagy nem értette,
az igazán nagyon nincs is a pályán.
Amit nagyon fontosnak tartok, az a hitelesség. A hiteles embert még az ellenségei is tisztelik. Nyilván ez
nagyon sokat kivesz belőlem, de nem tudom másképp
csinálni, nem tudok másmilyen lenni. Erre szokták
mondani, áldás és átok egyben ez a tulajdonság. Minden művész érzékenyebb, vagy talán minden művész
extra érzékeny.

– Újabb dalok, színházi szerepek vannak-e tervben?
Nagyon remélem, hogy jővő év márciusában az ötvenedik Edit Piaf előadást fogjuk megünnepelni.
Óriási ajándék a darab, amikor a közönség állva
tapsol és azt érzed, hogy a sorstól megint kaptál
egy ajándékot. Sokat lépek fel,talán ebben az évben
kicsit túl is toltam a fellépéseket. Elsősorban élő
fellépéseket vállalok a zenekarommal, akikkel nagyon szeretek együtt dolgozni. Nagyon jó a csapat,
szeretjük egymást, én másképp nem is tudnék lézezni. Tervben vannak új dalok, új klippek, de nincsen semmilyen nyomás és nem presszionál senki. Amikor úgy érzem, hogy szeretnék valami újat
mondani akkor megszületik a lemez. Addig meg a
fellépések során élvezem a közönség felém áradó
szeretetét.
Nagyon hálás vagyok a sorsnak, hogy szeretik azt,
amit csinálok. Ezért is szoktam azt mondani, hogy
nem is kívánok mást magamnak mint, egészséget és
erőt. Azt, hogy addig tudjam csinálni a színpadon való
létezésemet, amíg én is az örömömet lelem benne.
Természetesen a közönséggel együtt, mert máshogy
ezt nem szabad.

– Azt az alázatot hitet, amit képviselsz lehet-e átadni, tanítani a következő generációnak?
– Azt szokták mondani ez olyan, mint a gyereknevelés.
Különböző teóriák vannak, hogy hogyan kell a gyereket nevelni. Nyilván ötven százalék az, amit közvetlenül tanítasz neki, és a másik fele meg az, amit közvetve lát tőled. Én személyes példamutatással próbáltam
a mentoráltjaimnak bizonyos dolgokat elmondani, a
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Még sok mindenről beszélgettünk. Barátságokról, soha el nem múló szerelmekről, a világ
alakulásáról.
Tisztasága, őszintesége, nyiltsága, szókimondása, igazgyöngy, igazi érték ebben a rohanó
világban.
Az egész lénye, „a Keresztes”, egy szeretetbomba. Akit lehet és kell is nagyon szeretni, s
aki Ő maga is szeretetre vágyik. Néha úgy éreztem Edit Piaf reikarnációja, nem véletlen, hogy
akik látták a darabban rajongva meséltek az
alakításáról. Szeressük őt, mert kiérdemelte és
megérdemli.

gasztronómia
Ambrózi Zoltán és Vér János chef |
az Első Magyar Fehér Asztal Lovagrend és a Szabadtűzi Lovagrend lovagjai

Gölödin leves, hagyományos fóti és tápiósági étel
Hozzávalók:
• 60 dkg burgonya
• 20 dkg liszt
• 10 dkg zsír
• 2 db tojás
• 1 mokkáskanál só
• 1 fej hagyma
• 1 kávéskanál pirospaprika
• 1 zellerlevél

A burgonyát héjában megfőzzük, meghámozzuk, burgonyanyomóm áttörjük. Ha kihűlt, hozzáadjuk a lisztet, a tojást, a sót és összegyúrjuk.
A vöröshagymát apró kockákra vágjuk és a zsíron
megpirítjuk. Megszórjuk őrölt pirospaprikával, és
azonnal vízzel felöntjük, sózzuk és a felaprított zellerlevelet beleszórjuk. A burgonyás tésztát deszkán
ellapítjuk és kb. 3 cm-es csíkokra vágjuk, rudakat
sodrunk belőle, majd 2 cm-es darabokra vágjuk.A
tenyerünkkel kicsi gombócokat formázunk. Ha a
levesünk felforrt, belefőzzük. Amikor feljön
a tetejére kész a gölödin leves. Ha sok
tésztát gyúrtunk ebből a burgonyatésztából, akkor készíthetünk hagymás gölödint, vagy
piroskát is.

Kossuth-kifli
6 tojás sárgáját, 6 tojás súlyának megfelelő vajjal
habosra keverünk, hozzáadunk ugyanannyi cukrot
és kanalanként adagolva ugyanannyi finomlisztet,
váltogatva a tojások fehérjéből vert kemény habbal.
Reszelt citromhéjjal ízesítjük, a masszát a tepsibe öntjük és megsütjük. Tepsiben hagyjuk kihűlni.
Vagdalt dióval és pirított cukorral megszórjuk és
pogácsaszaggatóval kifliket formázunk belőle.
Jó étvágyat!
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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
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
Krízisvonal
Tel.: 06/30/384-2838
Hívható: munkaidő után,
hétvégén és ünnepnapokon
Postahivatalok:
Fót, Szent Benedek u. 17.
Tel.: 06/27/358-002
Fót, Vörösmarty tér 2.
Tel.: 06/27/358-106
Fót, Németh Kálmán u. 40.
Tel.: 06/27/358-006
Fót, Auchan Fehérkő u. 1.
Tel.: 06/27358-298
Károlyi István Gyermekközpont:
Fót, Vörösmarty tér 2.
Tel.: 06/27/358-490
Fóti Közművelődési
és Közgyűjteményi Központ:
Vörösmarty Művelődési Ház:
Fót, Vörösmarty tér 3.
Tel.: 06/70/331/5806
Városi Könyvtár
Fót, Dózsa György u. 12-14.
Tel.: 06/27/538-250
Kisalag Fiókkönyvtár
Fót, Béke u. 33.
Tel.: 06/27/358-319,
06/70/331-5572
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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

Fóti Kolbi Kolbásztöltő
Verseny és Pálinkamustra
FÓT, 2020. MÁRCIUS 21.
SZOMBAT 10-16 ÓRA
VÖRÖSMARTY TÉR
10:00 MEGNYITÓ
TOVÁBBI PROGRAMOK:
- FÓTI BOGLÁRKA NÉPTÁNC EGYÜTTES
- DUNAKESZI NÉPTÁNC EGYÜTTES
- FÓTI ASSZONYKÓRUS
- NAPRA-FORGÓ MULATSÁG ÉS A PEREPUTTY ZENEKAR
- CSELÉNYI JÓZSEF NÉPDALKÖR
- KOLBÁSZ ÉS PÁLINKA ZSŰRIZÉS
- CSORBA ZENEKAR
- EREDMÉNYHIRDETÉS
- GRUND ZENEKAR

