2020. ÁPRILIS

Fóti Hírnök

FÓT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI TÁ JÉKOZTATÓ HAVILAPJA

A város költségvetése stabil,
a tervek szerint haladunk előre
– interjú Bíró Zoltán alpolgármesterrel
Megújult a Fót Sportegyesület (FSE)
Iskoláinkról feketén-fehéren
Védett kapuk mögött

felhívás
Kedves Fótiak! Hölgyem és Uraim!
A kialakult helyzetre tekintettel nyomatékkal arra kérem
Önöket, hogy tartsuk be a vonatkozó ajánlásokat, rendelkezéseket! A kézmosás, a fertőtlenítés a távolságtartás a
szájmaszk viselés mind-mind a megelőzést szolgája. Akaratán kívül bárki megfertőzhet bárkit és ennek beláthatatlan
következményei lehetnek. Aki teheti, csak a legszükségesebb esetben hagyja el lakhelyét, a korosztályom tagjait és a
szépkorúakat arra kérem, maradjanak otthon, ne menjenek
utcára, mivel ők a legveszélyeztetettebbek.Magyarországon
is már bárhol megjelenhet a vírus!
A Polgármesteri Hivatal és intézményeink a tőlük elvárható gondossággal teszik a dolgukat,
végzik a feladataikat.
A bölcsődei, óvodai ügyeletet, a közétkezést megoldottuk.
Az arra rászorulóknak az ételkihordást biztosítjuk.
Amennyiben a ránk háruló feladatok szaporodnának, így különösképpen: segítség a bevásárlásokban, gyógyszerkiváltás, postai ügyintézés, stb., az ESZEI (Fót Város Egyesített Szociális és
Egészségügyi Intézménye) dolgozóin kívül bevonjuk a Központi Konyha, a bölcsőde, az óvodák
felszabadult munkaerőit, az önkéntes segítőinket, a Polgárőrség tagjait és a Hivatal dolgozóit.
A helyiségeink szükséges fertőtlenítését folyamatosan elvégezzük.
Felkészültünk egy esetleges légúti betegellátó központ kiépítésére.
Intézkedtem a helyi járat (Auchan busz) rendszeres fertőtlenítéséről.
A közterületek fertőtlenítését meg tudjuk oldani, a gépek, eszközök, gépkocsik ehhez rendelkezésre állnak.
Egyéni védőeszközök,az intézményeinkben ki lettek osztva, másik részük az indokoltan rászorulóknak rendelkezésre áll, illetve megrendelés alatt áll.
A lakosság tájékoztatása a tett intézkedésekről folyamatos, meg akarjuk védeni Önöket és családjaikat.
Most összefogásra, türelemre, a megváltozott helyzet kezelésére van szükség és erre kérem
Önöket!
Semmi értelme különböző ultimátum adásának, a megalapozatlan követeléseknek, és hazugságok terjesztésének azokról, akik végzik munkájukat. Ha valaki nem tud vagy nem akar segíteni,
azt is tudomásul vesszük, de akkor álljon arrébb és ne akadályozza azt, aki segíteni akar! Ha
valakinek gondja van, üljünk le, nézzünk egymás szemébe és oldjuk meg közösen a felmerült
problémát, nincs kormánypárti és ellenzéki vírus, sajnos veszélyhelyzet van!
Végül nagyrabecsülésemet és köszönetem fejezem ki mindazoknak, akik értünk dolgoznak, bizonyítsuk be, hogy egy nagycsalád vagyunk!
Isten óvja Önöket, Isten óvja Fót városát!
Dr. Vass György, polgármester
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hírek
A VESZÉLYHELYZET ALATT HOZOTT
INTÉZKEDÉSEK VÁROSUNKBAN
Március 12-én rendkívüli jogrendet, veszélyhelyzetet hirdetett a kormány Magyarország teljes területére a koronavírus-járvány miatt, az állampolgárok
együttműködését kérve a különleges jogrenddel járó
intézkedések végrehajtásában.Dr. Vass György polgármester a kormányzati intézkedéseknek megfelelően, városunk polgárainak biztonsága érdekében
jár el a veszélyhelyzetben.
Szeretnénk megkönnyíteni a napokban meghozott
intézkedések közötti eligazodást, ezért összefoglaltuk, milyen döntések születtek eddig városunkban.
A közétkeztetést az Operatív Csoport igyekezett
megoldani, az arra jogosultak közül mindenki a saját
intézményében (iskola, óvoda) kapott részletes felvilágosítást.
A közterek, közterületek fertőtlenítését a Fóti Aqua
Önkéntes Tűzoltó Egyesület kezdte meg, a Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. saját járműveivel és eszközeivel folytatja tovább.
– maszkokat folyamatosan rendelünk, beszerzés
alatt állnak – számtalan mennyiséget kiosztottunk, elsősorban azoknak, akik a közellátásban dolgoznak, de
gumikesztyűket, fertőtlenítőket is kaptak
A rászorulók a szociális területen dolgozó munkatársakon keresztül a Polgármesteri Hivatal látóterében
vannak és segítséget kapnak a nehéz helyzetben. Városunk önkormányzata senkit sem hagy magára, a lehetőségekhez mérten mindenkiről gondoskodik.
A fóti idősek megsegítésére önkéntes, segítő hálózat
szerveződik – erről a Facebookon, valamint a minden
háztartásba eljuttatott szórólapon már tájékozódhattak.
A 06-20/526-7982-es telefonszámon az idős rászorulók a nevük, a lakcímük, TAJ számuk és a telefonszámuk bediktálását követően kérhetnek segítséget a
napi bevásárlásban, gyógyszerek kiváltásában, csekkek
befizetésében, vagy más, az otthonuk elhagyását igénylő, halaszthatatlan feladat ellátásában.
A megadott elérhetőségen várjuk azok jelentkezését is,
akik önkéntes munkával segítenék idős lakótársainkat.
Az önkéntesek, regisztrációt követően, Fót Város Jegyzője által kiállított igazolvány birtokában tudnak segíteni idős lakótársainknak. Kezdeményezésünkhöz segítő
szándékkal csatlakozott a kisalagi Coop élelmiszerüzlet
valamint a Pandulia és Somlyó gyógyszertárak.
Óvodáink és a bölcsőde bezártak, ügyeleti rendben
működnek, erről mindenki a saját intézményében kapott részletes tájékoztatást.

A Vörösmarty Művelődési Ház minden tagintézménye zárva tart, a könyvtárak is, valamennyi program
elmarad.
A Fóti Közös Önkormányzati Hivatalban a személyes
ügyfélfogadás szünetel. Kérjük, hogy csak és kizárólag
szükséges és halaszthatatlan ügyekben keressék a Hivatalt. Az Ügyfélszolgálati Irodánál elhelyezett postaládában helyezzék el kérelmeiket! A Hivatal központi
száma 06-27/535-375, e-mail: titkar@fot.hu
Anyakönyvi ügyekben ügyeletet tartunk kedden és
csütörtökön 8-12 között, illetve a fenti telefonszámon
előre egyeztetett időpontban. Az előjegyzett időpontok
és az esküvők miatt keressék az anyakönyvvezetőket:
anyakonyv@fot.hu
A kormányrendelet szabályozása szerint a temetéseken és az esküvőkön csak a legszűkebb családi kör
vehet részt.
Orvosi rendelőinkben egyszerre kizárólag 3 ember
várakozhat, ha tehetik, telefonon kérjenek receptet és
csak sürgős esetben forduljanak orvoshoz. Jelenleg két
háziorvos, dr. Szép Imre és dr. Tóth Szilvia látja el a felnőtt lakosságot, kérjük szíves megértésüket! A központi
elérhetőség: 06-27/358-104. Az esetleges változásokat
a www.fot.hu oldalon is folyamatosan közzé tesszük.
Koronavírus-fertőzés gyanúja esetén NE személyesen forduljanak a háziorvosukhoz, telefonáljanak, és
megkapják a további információkat.
A külföldről hazatérőket kérjük, hogy lelkiismereti
kötelességnek tekintsék az önkéntes vagy hatósági karantént!
Amennyiben környezetükben idős, beteg, ellátásra szoruló emberről tudnak, jelezzék, hogy segíteni
tudjunk!
A családi, szűk körű eseményeken kívül minden
eseményt halasszanak el!
Kérünk mindenkit, hogy vegye nagyon komolyan
a kormányzati utasításokat, ez mindannyiunk közös
érdeke! Összefogásra van szükség az országban, így
Fóton is!
A hiteles forrás továbbra is a

www.koronavirus.gov.hu

oldal!
A fertőzöttségi adatok területi lebontását is megtalálják a fenti oldalon!
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interjú
A város költségvetése stabil, a tervek
szerint haladunk előre
Áprilisi interjúnkban Bíró Zoltán
beruházásokért felelős alpolgármestert kérdeztük a vírus okozta
vészhelyzet Fótot érintő részéről,
a jelenről, a város rövid és középtávú terveiről. Amint az alpolgármester fogalmazott, megtették a szükséges intézkedéseket,
és biztosították a vészhelyzetet
érintő forrásokat. Mint mondta,
Fót költségvetése stabil, és a beruházások az előre eltervezettek
szerint haladnak. Mindemellett
szóba kerültek az útfelújítások,
az Egészségház és a Városháza projektek, az Üdülő övezettel
kapcsolatos tervek, a Tőzeg tó rehabilitációja és a város ingatlanjaival kapcsolatos tervek is.

– Kezdjük talán a legaktuálisabbal, a vírus elleni védekezéssel.
Elég forrás áll ehhez a város rendelkezésére?
– A Képviselő-testület márciusban
25 millió forintos keretösszeget
szavazott meg a védekezésre, így
elegendő forrás áll rendelkezésre. Szükség esetén természetesen
újabb forrásbevonás is lehetséges.
Szeretnék mindenkit megnyugtatni, hogy a vészhelyzet kezelése nem
ró teljesíthetetlen terhet Fótra. Mi
több, az esetleges további kiadásokra a vírus miatt elmaradt programok, rendezvények költsége is
rendelkezésünkre áll. Ez az összeg
nem veszélyezteti a terveink megvalósítását. A város költségvetése
stabil, és az előre eltervezett beruházások ütemterv szerinti megvalósításának nem lesz költségvetési
akadálya. A határidők betarthatóságát azonban a jelenlegi leállások
befolyásolhatják, de ennek mértékét egyelőre nem lehet előre látni.

– Útépítések már most is folynak
a városban. Eszerint a vírus helyzet ezt nem befolyásolja?
– Természetesen befolyásolja,
éppúgy, mint minden mást. Ebben
a ciklusban – október óta – már
hat utcát átadtunk és több építése is folyamatban van. 2020-ban
befejeződött az Ady Endre utca, az
Alberti Béla utca, a Kemény Gusztáv utca, Liget utca és a Nagy László utca építése. Megújult az Arany
János utcai Garay Iskola előtti
parkoló és az utca is új burkola-
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tot kapott. A teljes körű felújítás
során az Alberti Béla utcában már
egy új szélesebb burkolatot építettünk, kialakítottuk a parkolókat és
az egyik oldalon új járda is épült.
Már az idei évben öntött aszfaltozással 3 utcában – Szent Imre
utca, Rév utca és Vörösmarty utca
– felújítottuk az egyik oldalon a
járdákat és folytatjuk az útépítéseket is. Épül a Bajcsy-Zsilinszky
Endre utca is. Ezt azért emelem
ki, mert szeretném az ott élőket
megnyugtatni, hogy a munkát addig nem vesszük át a kivitelezőtől,

interjú
amíg az árkok nincsenek kitisztítva, és az útpadkák a tervek szerint megépítve. A gépkocsi beállók
aszfaltozási munkálatait egy külön
szerződés alapján végeztetjük el. A
pályázatot erre már lebonyolítottuk, a kivitelező májusban megkezdi a munkát. A tavalyi évben 9
utcában kezdtük el a felújítást – ez
mintegy 600 millió forint értékű
beruházás –, a minőség megőrzése miatt ezt a téli időszakra leállítottuk, de márciusban már ezek
is újra indultak. Idetartozik, hogy
van további útépítési koncepciónk, de ezt még áprilisban meg
kell tárgyalnia a testületnek. A korábbi ciklusban évente 7–9 utcát
építettünk. Most azonban a prioritás eltolódott az Egészségház és
a Városháza építésének az irányába. Csináljuk tovább az út- és járdaépítéseket is, de az Egészségház
elsőbbséget élvez. Így valószínűleg
a következő egy – két évben 4-5
utca szilárd burkolatának a kiépítésére kerülhet sor.

– Ezek szép eredmények, ám még
így is maradtak belterületi utak,
amelyeknek nincs szilárd burkolata.
– Ezek valóban jelentős előrelépések, amelyeknek méltán örülhetünk. Fontos tudni, hogy tervek
szerint haladunk, és ahogy mondtam, az útépítések ütemezését a
testület áprilisi ülésén tárgyaljuk
meg. Most azt mondhatom, mi úgy
számolunk, hogy a ciklus második felében az összes belterületi út
felújítása megtörténik. Várhatóan
akkor fogjuk elkezdeni az üdülő
övezet útfelújításait is, amelyeket a Somlyó tó környéki utakkal
kezdünk. Ezt megelőzi az idén tavasszal befejeződő szennyvízcsatorna kiépítése is, ahol a kivitelező
egyben szeretné átadni az egész
munkát. A határidő 2021 volt, ám
valószínűleg már a tavasz végén,
legkésőbb a nyáron a teljes csa-

tornahálózat átadásra kerül azon
a szakaszon. Ez azért nagydolog,
mert ezzel Fót teljes belterületén –
beleértve most már az üdülő övezet
is – befejeződik a szennyvízcsatorna hálózat kiépítése. A környezetvédelem szempontjából a városnak
nagyon fontos volt, hogy pályázati
segítséggel ezt a beruházást végre
tudtuk hajtani. Az Üdülő övezetben az első lépés azonban – ez már
2021-ben lesz - a Hársfa utca burkolatának a megépítése lesz a vasútállomásig, illetve a tó bejáratáig.
Az útfelújításokhoz kapcsolódik,
hogy 2020-ban minden, még nem
szilárd burkolatú belterületi utcát
megterveztetünk és beteszünk az
ütemezésbe.

– Eddig csak a belterületi utakról beszélt. Sok embert érint, ezért
adódik a kérdés, mi a helyzet a
külterületi utakkal?
– Azt tudni kell, hogy erre nincsenek forrásaink. Nagy reményekkel
várjuk azt a nemsokára kiírásra kerülő pályázati lehetőséget,
amelyből a külterületi utak megépítését finanszírozni tudnánk.
Ez többek között az István he-
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gyet – Sátorfákat, a Kurjancsot és
az Öreghegyet érinti. Az önrészt
az önkormányzat vállalja, ezzel
is elősegítve, az ott élő lakosság
életminőségének a javítását.

– Az imént a Somlyó tavat említette. Ha már tó, akkor beszéljünk egy másik természetvédelmi területről is. Mi a helyzet a
Tőzeg tóval? Valóban kísérlet
történt a kiszárítására?
– Ezt így egyértelműen nem lehet
kijelenteni. Sajnálattal vettük tudomásul, hogy egy DMRV-s csőjavítás
következtében a Tőzeg tavat tápláló
patakág elzárásra került. Nagy elszántsággal dolgozunk azon, hogy
ez megszűnjön. Tudni kell ugyanakkor, hogy ez nem önkormányzati
terület. Ennek ellenére saját költségen megkívánjuk építeni az új átereszt, amely biztosítja a tó újbóli
feltöltődését. Bízunk benne, hogy
ezzel a természetvédelmi terület
regenerálódása is biztosítva lesz.

– Térjünk vissza egy kicsit a prioritásokra, amelyet az útfelújítások kapcsán említett. Mi indokolja ezt a fajta súlyozást?

interjú
vannak a kiviteli tervek és a költségvetésben is szerepelnek az
építés költségei. Májusban – az
akkori vírushelyzettől függően –
kiírható lesz a közbeszerzési eljárás is. Reményeink szerint a piacot és a közösségi teret jövő évben
már át tudjuk adni a város lakóinak. Fontos látni azt, hogy a vírus helyzet elsősorban nem a forrásokat vonta el, hanem az ebből
fakadó munkaerőhiány okozhat
lassulást. A hivatalban az előírások szerinti csökkentett létszám
miatt nem győzzük a projektekből
adódó munkamennyiséget. Hangsúlyozom, hogy a költségvetési
keret megvan az összes tervezett
beruházásunkhoz.
– Tudjuk, hogy az ott lakók nem
örülnek ennek. Fontos azonban
tudni, hogy a testületnek a város
egészének az érdekét kell néznie és
előtérbe helyeznie. Azért vesszük
előre az Egészségház építését, mert
sokkal több embert érint a városban, mint egy – egy utca szilárd
burkolattal történő ellátása. Ezt
mindenképpen figyelembe kellett
vennünk. Fontosak az utak is, de
a hangsúlyokra figyelnünk kell. Az
útfejlesztések ügyét a Képviselő –

testület áprilisban újra tárgyalni
fogja és döntés is születik majd.
A sorrendiségnél azonban figyelnünk kell arra, hogy az olyan nagyberuházások, mint az Egészségház
előnyt élvezzenek.

– Ebből következően vannak más
prioritások is.
– Ez egyértelmű. Ugyanilyen prioritás számunkra a piac- és közösségi tér ügye is. Már készen

– A vírus helyzet nem lassítja le a
Központi konyha már folyamatban lévő felújítását?
– Ezzel szerencsére semmi gond
nincsen és a Központi konyha valamivel több, mint 200 millió Ftos beruházással 1-2 héten belül
átadásra kerül. A 200 négyzetméteres konyha teljes külső – belső
felújításon esett át, emellett kicserélték a komplett légtechnikát,
megújult az épületgépészeti rész,
és egy teljesen új konyhatechnológia is beszerelésre került. Itt
említeném meg, hogy az Apponyi
Franciska Óvoda (Fruzsina utcai
óvoda) felújítása – bruttó 170-180
millió forintos projekt keretében –
már közbeszerzési eljárás alatt van,
melynek a kivitelezését év végéig
szeretnénk befejezni. Ott egy részleges külső – belső felújítás lesz,
egyelőre bővítés nélkül. A tervek
szerint az óvodához később még
egy szárnyat fogunk majd építeni.

– Beruházásokért felelős alpolgármesterként mit tud mondani a
lakosság által igen kívánatosnak
tartott kereskedelmi áruházak
ügyével kapcsolatban?
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interjú
– Kezdjük talán a legelőrehaladottabbal, a LIDL áruházzal. A LIDL
áruházláncnak saját tulajdonú telke
van a Kossuth utcában. Az általuk
benyújtott terveket Fót főépítésze
jóváhagyta, az áruházlánc jelenleg
az építési engedélyre vár. Tudomásunk szerint a LIDL sürgeti a
folyamatot, így várhatóan jövő év
tavaszán megnyílhat a Kossuth utcai LIDL áruház. Egy másik bevásárló centrum építése is szerepel a
tervek között. Ennek a helyszíne a
VOLÁN buszpályaudvar egyik fele
lett volna, ám a VOLÁN azt a tájékoztatást adta – bár a telek a város
tulajdonában van –, hogy leghamarabb 2 év múlva tudja átadni a
terület északi felét. Érthetően számunkra ez nem jó megoldás, ezért
a buszpályaudvarral majdnem
szemben lévő üres önkormányzati területre szeretnénk a kereskedelmi centrumot telepíteni. Ehhez
telek átalakításra lesz szükség, de
még így is sokkal hamarabb megvalósulhat a beruházás. A projekt
iránt több élelmiszer áruházlánc is
érdeklődik, és a tárgyalások jelenleg is tartanak. Egyelőre úgy látjuk,
hogy a beruházás akár a jövő év
nyarára elkészülhet. Bár nem kereskedelem, de erre az intézményi
nagy szabad területre tervezzük
egy uszoda építését is. Ugyanakkor
fontos megjegyeznem, hogy erre a
városnak jelenleg nincsenek meg a
forrásai. Figyeljük a pályázati lehetőségeket, és amint lesz megfelelő,
azonnal elkészíttetjük a pályázatunkat.

– Az intézményi szabad terület
kapcsán felvetődik, hogy mit terveznek a város más szabad területeivel?
– Ez több összetevős kérdés. Egyrészt ott van például a Kisalagi
temető ügye. Arról már most beszámolhatok, hogy hosszas tárgyalások eredményeként, mellyel a te-

rület az önkormányzat tulajdonába
kerül, a Kisalagi temető tartalék
területét újabb 2 hektárral sikerül
majd bővítenünk. Ez pedig évtizedekre megoldja a város temetkezési problémáit.

– És mi a helyzet a város ipari ingatlanaival?
– Tudjuk, hogy ez a város szempontjából egy kiemelt terület.
Ezért mindent megteszünk azért,
hogy ezeket az ipari ingatlanokat
értékesítsük, és minél több befektetőt, beruházót vonzzunk a
városba. Számunkra ez nagyon
fontos, mert egyrészt munkahelyeket teremtenek, másrészt az
így a városhoz befolyó iparűzési
adóbevételek további fejlesztéseket tesznek lehetővé számunkra.
Hogy az értékesítéseket elősegítsük, a testületi döntés értelmében ezeket az önkormányzat tulajdonában lévő ipari területeket
mindenhol előkészítjük az eset-
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leges beruházók érkezésére. Így
a jelentkező cégek már egy – egy
olyan területet láthatnak, amely
vonzó lesz számukra.

– Végezetül egy teljesen más
téma. Képviselőként és alpolgármesterként egyaránt fontosnak
tartja a szoros kapcsolatot a lakossággal. Kap üzeneteket?
– Igen, mondhatom, hogy a Messengeren és e-mailben is folyamatos a kapcsolatom a lakosokkal.
Nem csak a saját körzetemmel
kapcsolatban keresnek, hanem alpolgármesterként a város bármely
területével kapcsolatos probléma,
vagy kérdés esetén is. És ez így jól
van. Fontos számomra, hogy tartsam a lakosokkal a kapcsolatot,
mert csak így tudom, hogy számukra mi a fontos, vagy mi okoz
nekik problémát. Azt gondolom,
hogy a város egyik vezetőjeként ez
éppolyan kötelességem, mint a hivatalban végzett munkám.

határozatok
A Képviselő-testület márciusban egy alkalommal,
rendkívüli ülésen a következő témákban döntött:

72/2020.(III.17.) KT-határozat

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Dunakeszi Tankerületi Központ a Németh Kálmán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola átszervezésére vonatkozó javaslatát nem támogatja. Egyidejűleg – figyelembe
véve a nevelőtestület és a szülői munkaközösség véleményét – javasolja, hogy az oktatás színvonalának emelésére irányuló célkitűzés megvalósítása érdekében a Dunakeszi Tankerületi Központ vizsgálja meg az intézmény
átszervezésének olyan módját, amellyel a művészeti oktatás fóti székhelyű intézmény keretében valósulhat meg.

73/2020.(III.17.) KT-határozat

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Dunakeszi Tankerületi Központ a Fáy András Általános Iskola
átszervezésére vonatkozó javaslatával egyetért és támogatja.
Az iskolákat érintő átszervezésről lapunkban részletesen is beszámolunk.

74/2020.(III.17.) KT-határozat

1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete a koronavírus elleni védekezéshez szükséges feladatokra
bruttó 25.000.000,-Ft összegű előirányzatot biztosít.
2./ A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az 1./ pont szerinti előirányzat pénzügyi fedezetét az
Önkormányzat 2020. évi költségvetés 1.sz. módosításakor építse be, az „Működési céltartalék” kiadási
előirányzat terhére.

Felhívás

Kulturális, Sport és Környezetvédelmi Pályázatok felfüggesztve!

A Kulturális és Sport, valamint a Környezetvédelmi Pályázati Alap pályázatok benyújtásának idejét
dr Vass György polgármester határozatlan időre felfüggeszti.
Fót, 2020.március 30.
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bemutatkozás
az I-es körzet
képviselője:

a VIII-as körzet
képviselője:

Név: Kovács József, mélyépítő
mérnök, korábban vállalkozó
Családi állapot: házas,
4 gyermek édesapja,
1 unokája van
Ciklus: jelenleg az első ciklusát tölti
Önkormányzati tapasztalat:
1979-től 2001-ig a város építési csoportját vezette
Református presbiter

Név: Koncz János
Családi állapot: házas,
2 gyermek édesapja,
2 unokája van
Ciklus: jelenleg a harmadik
ciklusát tölti önkormányzati
képviselőként
Önkormányzati tapasztalat:
2006-tól a VIII-as körzet
önkormányzati képviselője
Simontornyán nevelkedett a nagyszüleinél az unokatestvéreivel. Nagyon sokat profitált ezekből az évekből. 55
éve házasok a feleségével és 55 él Fóton, a Balassa utcában.
30 évig szerkezeti lakatos vállalkozóként, 12 alkalmazottal dolgozott. Az MSZP kérésére indult a képviselőségért
2006-ban és tavaly is a párt színeiben indult a választáson, ennek ellenére soha nem volt párttag. Folyamatosan
dolgozik a körzetben. Amióta a körzet képviselője 7 utcát aszfaltoztak le, járdákat és buszmegállókat építettek.
Emellett a Kisalagi temető ravatalozóját is megújították.
Ide tartozik az is, hogy ebben a ciklusban megtörténik a
Kisalagi temető bővítése is. Jelenleg is több projekt folyik
a körzetében. Ilyen a Tóth Árpád utcának az aszfaltozása
és a csapadékvíz elvezetés megoldása, és a Kazinczy utca
építése a Rév utca és a Németh Kálmán út közötti szakaszon. Szeretné, ha mielőbb megoldódna egy gyalogátkelőhely kialakítása a Németh Kálmán utca és a Kazinczy
utca kereszteződésében.
Úgy gondolja, azért tudott ilyen hosszan képviselőként
dolgozni, mert a város érdekében bárkivel leül beszélni.

Negyvenhét éve él Fóton. Nem ismeretlen számára
az önkormányzati munka, mivel 22 évig a Fót építési
csoportjának a vezetője volt. 2001-től 2018-ig vállalkozóként mélyépítési tervezéssel foglalkozott.
A körzetébe tartozik többek között a Vörösmarty tér
feletti rész, az Öreghegy, a zárt kerti részek, Fótliget és
Sikátorpuszta.
Körzetében több fontos dolog is történik majd a ciklus
során. Az idei év elején elkészült a Vörösmarty utca járdájának a felújítása egészen a temetőig. A Vörösmarty köz
útépítése is hamarosan befejeződik. A volt TSZ és a Waldorf Iskola területe is épül. Ide tartozik, hogy a volt TSZ
magtárat is rendbe kellene tenni, mert nagyon rossz első
benyomást tesz azokra, aki abból az irányból beérnek a
városba. Nehezíti a dolgot, hogy műemlékvédelem alatt
áll az épület, és egy magáncég tulajdonában van. Az idei
évben készen lesznek a szennyvízcsatornák a Széchenyi
utcában, a Patak soron és a Munkácsy utcában, ami egyben azt is jelenti, hogy az I-es körzetben a csatornázás
befejeződik. Az idei évben elkezdődik a Vörösmarty téri
projekt – a tér átalakítása és az új Városháza építése – valamint a Piac- és Közösségi tér beruházása is. Reményei
szerint ez utóbbit már a jövő évben átadhatjuk a város
lakosainak. Bízik benne, hogy a ciklusban megvalósul az
új városháza is – a jelenlegi 100-as ABC helyén –, ami
egyben a főtér kialakításának is szerves része. Ez utóbbi
különösen fontos, mert úgy gondolja, Fótnak szüksége
van egy igazi főtérre.

10

hírek
MEGÚJULT A FÓT SPORTEGYESÜLET
Kapitány Zoltán vagyok, 3 gyerekes családapa és amatőr labdarúgó. Fóton élek
születésemtől kezdve, egy könyvelő irodát és egy sportfelszereléseket forgalmazó
céget vezetek.
A FÓT SPORTEGYESÜLET életében bekövetkezett legfontosabb változásokról
szeretnék beszámolni:

FÓT SE
1913

2019. augusztus hónapban alapszabály módosítás történt, melynek egyik legfontosabb eleme, hogy létrehoztuk a legfőbb döntéshozó testületet, a küldötti képviseletet. Ez a testület köteles meghozni az egyesületet érintő legfontosabb döntéseket.
A küldötteket az egyes szakosztályok tagjai választották meg. Ők 2020. februárjában küldöttgyűlés keretében, többek között döntöttek az új elnök és két alelnök
személyéről illetve a felügyelő bizottság összetételéről.

Jelenleg 12 küldöttje van egyesületünknek: 11 fő a szakosztályok és 1 fő - Lissai József - az Önkormányzat részéről. A küldöttek, miután elfogadták Gáspár Zénó lemondását, az egyesület elnökének személyemet választották,
sportfejlesztésért felelős alelnöknek Szkala Sándort, a jogi és pénzügyekért felelős alelnöknek Tóth Iván Csabát
nevezték ki.
A Felügyelő bizottságban szintén új elnök került megválasztásra Rózsás Marianna személyében illetve az Önkormányzat delegáltjaként, Bérciné Berke Szilvia képviselő asszony vállalta a tagságot.
A gyűlés során megköszöntük és elismertük a korábbi vezetés, segítők és tagok áldozatos munkáját és kifejeztük
közösen, hogy továbbra is az 1913-ban alapított egyesület értékeit figyelembe véve, de egy új, korunk változásait
követő korszerű egyesületet szeretnénk építeni, hosszú távra tervezve.
Az Önkormányzattal folytatott konstruktív tárgyalások során sikerült elfogadtatni a 2020-as költségvetésünket,
elérve azt, hogy az egyesület stabilizálása és fejlődése elindulhasson.
Itt szeretném kiemelten megköszönni Dr. Vass György Polgármester Úr, Bíró Zoltán Alpolgármester Úr és a többi
képviselő segítő, tanácsadó együttműködését.
Szeretnénk, hogy egyesületünkben mindenki megtalálja a számítását - az is, aki élsportoló szeretne lenni és
az is, aki hobbi szinten sportolna.
Az előttünk álló kiemelt feladataink, terveink:
• Elvégezzük az egyesület átadás-átvételét.
• Áttérünk a tagdíjak banki utaláson történő kezelésére.
• A meglévő, sikeres szakosztályaink támogatását kiemelten kezeljük, velük párhuzamosan újakat indítunk.
• Szeretnénk elérni, hogy aki Fóton sportolni, kikapcsolódni szeretne, annak tudjon lehetőséget kínálni az
egyesületünk.
• Szponzorokkal és támogatókkal vesszük fel a kapcsolatot és általuk többletforrást igyekszünk bevonni,
miközben ezen partnereink is magukénak érezhetik a fejlődést.
• A 2021-es évtől az SZJA 1%-os rendszerből tervezünk felajánlásokat gyűjteni.
• Szeretnénk közösséget építeni és csapatot kovácsolni az egyesület köré programokkal, versenyekkel.
• Nyílt napokat és sportágválasztó hétvégeket tervezünk az iskolákkal közösen.
• Folyamatos tájékoztatást nyújtunk az egyesület sikereiről, változásokról és terveinkről.

HAJR Á FÓT!

A PANDÉMIA ELMÚLTÁVAL AZ ALÁBBI SZAKOSZTÁLYAINKBA VÁRJUK A KICSIKET
ÉS A NAGYOKAT:
ASZTALITENISZ • ATLÉTIKA • FUTBALL • JUDO • KÉZILABDA • KOSÁRLABDA • TENISZ

Aki teheti, addig is mozogjon, töltődjön fel a szabadban, betartva az egészségügyi javaslatokat!

HAJRÁ FÓT!
email: informacio@fotsportegyesulet.hu
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Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt Polgármester Úr!

Kedves Ügyfelünk! Tisztelt fóti Lakosok!

Tisztelettel felhívjuk a figyelmét, hogy Fót településen 2020. április 01-től változik a szelektív gyűjtés
A Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft. továbbra is ellátja a jogszabályok által előírt
rendje.
hulladékgazdálkodási
feladatait,
azonban
a koronavírus
kihirdetett
veszélyhelyzet
2020.
március 31-én még
a szokásos
rend szerint
történik amiatt
szelektív
hulladékok
begyűjtése a
SZELEKTÍV
1
utcáiban.
A
következő
gyűjtési
alkalom
2020.
április
7-én
lesz
az
egész
bizonyos változtatásokat okoz a szolgáltatásban. Ezekről már korábban tájékoztatásttelepülésen,
adott a
ezáltal a SZELEKTÍV 1 gyűjtési rendhez tartozó utcákban 1 hét fog eltelni a szelektív hulladékok
Társaság: https://www.zoldhid.hu/blog/tajekoztato-rendkivuli-intezkedesekrol. A rendkívüli
begyűjtése között. Ezt követően kéthetente, minden páratlan héten lesz mindkét településrészen
intézkedések
most a házhoz
menő
és a május
gyűjtőpontos
zöldhulladék-gyűjtés
nyári
(SZELEKTÍV
1 ésfolytatásaként
2) a szelektív gyűjtés,
azaz április
21-én,
5-én és így
tovább.

történtek és
átalakítások.
Aütemezésében
kommunális, szelektív
zöldhulladék gyűjtési napokat az alább feltüntetett gyűjtési naptárban
tudják figyelemmel követni.
Ahogy az az élet
területén tapasztalható,
koronavírus miatt kialakult helyzet
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KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV 2.

Tisztelettel és köszönettel:
Hajnal Zsolt András sk.
Ügyvezető
További információk:
www.zoldhid.hu 2100 Gödöllő, Dózsa György út 69.
+3628561200
ugyfelszolgalat@zoldhid.hu
zhbigg@zoldhid.hu,
wwww.zoldhid.hu
facebook.com/www.zoldhid.hu
Együttműködését előre is köszönjük!
Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft.

12

hírek
Fertőtlenítési felajánlás a Fóti
Aqua Önkéntes Tűzoltó Egyesülettől
Az összefogás jegyében a Fóti Aqua Önkéntes Tőzoltó Egyesület saját felajánlásban fertőtlenítette Fóton
a buszmegállókat és a padokat. A munka indulásánál
jelen volt Dr. Vass György polgármester is. Hogy a folyamat nem álljon le, a Fóti Közszolgáltató Nonprofit
Kft. folytatja majd a fertőtlenítést lakosság által használt közületi területeken és buszmegállókban.

Tisztelt Fóti Lakosok!
Tájékoztatom Önöket, hogy Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. február 27. napján megtartott ülésén a 108/2020. (II.27.) sz. határozatával elfogadta Fót Város Önkormányzat 2015-2020. évekre szóló
Környezetvédelmi Programjának 2020. évi Intézkedési Tervét, amelyet Fót Város honlapján (www.fot.hu) a következő linken keresztül tekinthetik meg:
https://drive.google.com/drive/folders/0B4Wv__6i4kuZamY0XzRiMkEwTWc
Kárpáti Gábor s.k.

Veszélyes- és elektronikai hulladékok gyűjtése
FELFÜGGESZTVE!!!
Tisztelt Fóti Lakosok!
Tájékoztatom Önöket, hogy a 2020. április 18. napjára tervezett lakossági veszélyes- és elektronikai hulladékgyűjtési akciót a fennálló járványveszély megfékezése és a további fertőzésveszély elkerülése érdekében a Vállalkozókkal történt egyeztetést követően felfüggesztjük.
A gyűjtés esetleges pótlásáról az Önkormányzat honlapján (www.fot.hu), facebook oldalán és a Fóti Hírnök
újságban tájékoztatjuk Önöket!
Jelen rendelkezés a 2020. október 10. napjára tervezett gyűjtést egyenlőre nem érinti!
Dr. Vass György s.k.
polgármester
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Szünetel a SYNLAB Fóti Laboratórium működése
A koronavírus járvánnyal kapcsolatban kihirdetett veszélyhelyzet, ill. az ezzel párhuzamosan kiadott EMMI utasítás következtében kialakult egészségügyi válsághelyzetben cégünk első számú feladata dolgozóink egészségének megőrzése annak érdekében, hogy a folyamatos laboratóriumi szolgáltatást biztosítani tudjuk. Ennek érdekében cégünk a következő lépéseket tette:
– 65 évesek kivonása a vérvételi munkából
– a megmaradt személyi állomány két,- vagy több csoportra osztása, a csoportok két heti váltott beosztása, mely a biztonság és a működési folytonosság fenntarthatóságát szolgálja kis
mintaszámú telephelyek összevonása a humán erőforrás kihasználatlansága és dolgozóink
védelme érdekében
Ezen okokból kifolyólag a rendelővel történt egyeztetést követően az a döntés született, hogy
a Synlab Fóti Laboratórium működését 2020.03.30-tól felfüggesztjük a veszélyhelyzet megszűnésének időpontjáig. Kérem, hogy a sürgősségi vérvételre küldendő pácienseiket ettől a
naptól kezdve a Synlab Dunakeszi Laboratóriumba irányítsák át.
A laboratórium címe: 2120 Dunakeszi, Fő út 75-81. (Szakorvosi Rendelőintézet)
Vérvétel: H–P: 06:30–08:30
Leletkiadás: H–P: 7.00–8.00 és 13.00–14.00
Megértésüket és türelmüket ezúton is köszönjük!

Tisztelt Ügyfelünk!
A katasztrófavédelem kéményseprőipari szerve az ügyfelek és a szakemberek
egészségének megőrzése érdekében a március 17-e utáni időszakra meghirdetett
társasházi sormunkáit teljes ellátási területén – így Pest megyében is – felfüggeszti és
átütemezi, vagyis a kötelező ellenőrzésekre később kerül sor.
Ez a változás részben érinti az egylakásos ingatlanok kéménytulajdonosainak kérésére,
egyeztetett időpontokban elvégzendő ellenőrzéseket és megrendeléseket is, amelyeket
szervezetünk szintén megpróbál átütemezni, kivéve, ha az ellenőrzési időpont közös
megváltoztatására már nincs lehetőség, vagy ha az ellenőrzés elvégzését halaszthatatlan
fontosságú probléma indokolja.
Nincs változás a műszaki vizsgálatokat, vagy üzemzavar elhárítást érintő
megrendelések teljesítésében, és a kéményseprőipari nyilatkozatokhoz kötődő feladatok
ellátásában. Ezeket a munkákat a kéményseprők továbbra is elvégzik.
Az ügyfélszolgálat működése zavartalan, de kérjük, hogy a személyes megjelenés előtt
egyeztessenek időpontot a Pest megyei ellátási csoport mobilszámán:
+36 (70) 641 8532, illetve ügyintézésükhöz válasszák inkább a 1818 9-1-es telefonos, a
https://kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/ weboldalon regisztráció nélkül működő
online, vagy más írásbeli (BM OKF GEK, 1903 Budapest, Pf.: 314.;
kemenysepro.ugyfelszolgalat@katved.gov.hu) csatornákat.
A járvány miatt az általános udvariasság szabályai is megváltoztak. Szakembereink
kerülik a kézfogást, és védőeszközökkel – szájmaszk, védőszemüveg, és kesztyű
viselésével –, valamint sűrű kézmosással és kézfertőtlenítéssel védekeznek a vírus
terjedése ellen.
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Anyakönyvi hírek
Házasságot kötöttek:
03.28. – Monoki Tünde Zsuzsanna és
Silimon István
03.22. – Kókai Zita Beáta és
Szerecz Ábel Géza
03.26. – Kalló Nikolett és Gém Viktor
03.20. – Kovács Vivien és Boldog Márk
03.19. – Karocska Zsolt és Tóth Henrietta
03.19 – Huszti Kristóf és dr. Szlepák Lívia
03.14. – K
 immel Hajnalka Zsuzsanna és
Kónya László
02.15. – Lippai Marcel és Molnár Alexandra

Született:
03.05 – Nemeshegyi Johanna
Elhunytak:
Szuhanyik Tibor Zoltán
Gáspár Balázsné
Petrák János
Gyetvai István
Balogh Istvánné
Németh Béla
Tresó Tamás
Kmett Lajos Endre
Demján József

Megújult a Kegyeleti
Szolgálat helyisége

56 év
96 év
67 év
73 év
71 év
80 év
60 év
75 év
79 év

Szépkorút köszönttöttünk
Jakus Istvánné, Julianna néni 90 éves

2020. január elejétől már megújult kegyeleti egységgel várja a lakosokat a Malom utca 1. szám alatt (a Fóti
Közszolgáltató Nonprofit Kft. telephelyén) a Kegyeleti
Szolgálat.
A felújításnak köszönhetően egy tágasabb és nagyobb kínálatot megjelenítő bemutatóterem, egy elkülönített váró és egy külön iroda került kialakításra.
Az elkülönített váró mellett a bemutatóterem megújítása és az igények szerinti kínálatbővítés volt a legfontosabb. Ez utóbbinál fontos megjegyezni, hogy a
megtekinthető temetkezési tárgyak mellett katalógusból is választhatnak a lakosok.
A felújítás fontosságát jól mutatja, hogy a 2019-es
évben a Kegyeleti Szolgálat munkatársai 37 koporsós
és 79 urnás temetést bonyolítottak. Emellett 31 alkalommal adtak ki hamvakat a gyászoló családnak, 27
alkalommal nyújtottak résszolgáltatást és megszerveztek 19 szórásos temetést is.
Amint azt a Kegyeleti Szolgálat munkatársai elmondták, örvendetes tapasztalatuk, hogy a temető látogatáskor a látogatók egyre kulturáltabban viselkednek és többségükben vigyáznak a rendre is.

Állampolgársági eskü
Két új magyar állampolgár, értük szólt a Himnusz
a Polgármesteri Hivatalban
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Tájékoztatás a szülőknek az óvodai és iskolai beiratkozás rendjéről

Az EMMI rendeletben szabályozta az óvodákba és iskolákba történő beiratkozás rendjét. Az alábbiakban közölt rendelet mindenre kiterjedően tájékoztatja a szülőket a beiratkozással kapcsolatos teendőkről. A leglényegesebb talán az, hogy minden
tanköteles gyermeket 2020. április 1. és április 28. között a szülők kötelesek beíratni a lakóhely szerint illetékes, vagy a választott iskola első osztályába. Az iskolai körzetek megtalálhatók a www.fot.hu oldalon.
az emberi erőforrások minisztere
7/2020. (III. 25) EMMI határozata
a 2020/2021. nevelési, illetve tanévre történő óvodai, valamint általános iskolai
beiratkozásról
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51. § (4) bekezdés a) pontjában meghatározott hatáskörömben eljárva – figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre – a következő határozatot hozom:
1. A veszélyhelyzetre tekintettel a 2020/2021. nevelési évre történő óvodai beiratkozások során a következőképpen kell eljárni:
a) Ha a szülő, törvényes képviselő (a továbbiakban együtt: szülő) nem a kötelező felvételt biztosító óvodába szeretné gyermekét beíratni, akkor erre
irányuló szándékának bejelentését – a kötelező felvételt biztosító óvoda nevének és címének megjelölésével, elektronikus úton, telefonon vagy
különösen indokolt esetben személyesen – az általa választott óvoda vezetője 2020. április 17-ig fogadja.
b) A körzettel nem rendelkező óvoda az oda jelentkezők részére a beiratkozást 2020. április 2 – április 20. között tartja. Az óvoda az a) alpontban foglalt
szándéknyilatkozatok alapján folyamatosan – a veszélyhelyzet által megkövetelt egészségügyi szempontokra figyelemmel – elkészíti a beiratkozások
időpontjára vonatkozó beosztást, amelyről a szülőt haladéktalanul tájékoztatja.
c) A körzettel nem rendelkező óvoda a gyermek felvételéről legkésőbb 2020. április 20-ig dönt, és erről írásban értesíti a gyermeket nevelő szülőt, az
érintett gyermek kötelező felvételét biztosító óvoda vezetőjét, továbbá a gyermek felvételét bejelenti a köznevelés információs rendszerébe.
d) A kötelező felvételt biztosító óvoda – szükség szerint a település többi kötelező felvételt biztosító óvodájával, valamint a fenntartójával egyeztetett
módon – 2020. április 21-ig hivatalból felveszi azon érintett gyermeket, aki vonatkozásában nem érkezett jelzés arról, hogy más óvoda felvette.
e) A kötelező felvételt biztosító óvoda a d) alpontban foglalt felvételi döntésről értesíti a szülőt, a gyermek felvételét pedig bejelenti a köznevelés információs rendszerébe. A beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására ebben az esetben a gyermek első óvodai nevelési napján kerül sor.
f) Ha a kötelező felvételt biztosító óvoda a felvételi kötelezettsége teljesítése után további felvételi kérelmeket is teljesíteni tud, az a) alpont szerint hozzá
eljuttatott szándéknyilatkozatok alapján folyamatosan – a veszélyhelyzet által megkövetelt egészségügyi szempontokra figyelemmel – beiratkozási
beosztást készít, ennek alapján a szülőt a beiratkozás részére rendelkezésre álló időpontjairól haladéktalanul tájékoztatja. Kötelező felvételt biztosító
óvoda a körzetébe nem tartozó gyermekek felvételére vonatkozóan 2020. április 30-ig dönt, és erről írásban értesíti a gyermeket nevelő szülőt, az
érintett gyermek kötelező felvételét biztosító óvoda vezetőjét, továbbá a gyermek felvételét bejelenti a köznevelés információs rendszerébe.
2. A veszélyhelyzetre tekintettel a 2020/2021. tanítási évre történő általános iskolai beiratkozások során a következőképpen kell eljárni:
a) Ha a szülő nem a kötelező felvételt biztosító általános iskolába szeretné gyermekét beíratni, akkor erre irányuló szándékának bejelentését – a kötelező
felvételt biztosító általános iskola nevének és címének megjelölésével, elektronikus úton, telefonon vagy különösen indokolt esetben személyesen – az
általa választott általános iskola vezetője 2020. április 24-ig fogadja. Ezt a KRÉTÁ-val rendelkező intézmények a KRÉTA segítségével bonyolítják le.
b) A körzettel nem rendelkező általános iskola az oda jelentkezők részére a beiratkozást 2020. április 6 – április 24. között tartja. Az általános iskola az
a) alpontban foglalt szándéknyilatkozatok alapján folyamatosan – a veszélyhelyzet által megkövetelt egészségügyi szempontokra figyelemmel –
elkészíti a beiratkozások időpontjára vonatkozó beosztást, amelyről a szülőt haladéktalanul tájékoztatja. Ezt a KRÉTÁ-vaí rendelkező intézmények a
KRÉTA segítségével bonyolítják le.
c) A körzettel nem rendelkező általános iskola a gyermek felvételéről legkésőbb 2020. április 27-ig dönt, és erről írásban értesíti a gyermeket nevelő
szülőt, az érintett gyermek kötelező felvételét biztosító általános iskola vezetőjét, továbbá a tanuló felvételét bejelenti a köznevelés információs
rendszerébe.
d) A kötelező felvételt biztosító általános iskola 2020. április 28-ig hivatalból felveszi a körzetébe tartozó azon gyermeket, aki vonatkozásában nem
érkezett jelzés arról, hogy más általános iskola felvette, és erről írásban értesíti a gyermeket nevelő szülőt. A beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására a 2020/2021. tanítási év első napján kerül sor.
e) Ha a kötelező felvételt biztosító általános iskola a felvételi kötelezettsége teljesítése után további felvételi kérelmeket is teljesíteni tud, az a) alpont
szerint hozzá eljuttatott szándéknyilatkozatok alapján folyamatosan – a veszélyhelyzet által megkövetelt egészségügyi szempontokra figyelemmel –
elkészíti a beiratkozások időpontjára vonatkozó beosztást, amelyről a szülőt haladéktalanul tájékoztatja. A kötelező felvételt biztosító általános iskola
a körzetébe nem tartozó gyermekek felvételére vonatkozóan 2020. május 21-ig dönt, és erről írásban értesíti a gyermeket nevelő szülőt, az érintett
gyermek kötelező felvételét biztosító általános iskola vezetőjét, továbbá a tanuló felvételét bejelenti a köznevelés információs rendszerébe.
3. A
 kijelölt óvoda, a kijelölt iskola a sajátos nevelési igényű gyermeket 2020. április 28-ig hivatalból felveszi, és erről írásban értesíti a gyermeket nevelő szülőt.
4. A
 gyermek általános iskolai felvételéről szóló értesítésben az állami iskola felkéri a szülőt, hogy legkésőbb két héten belül nyilatkozzon arról, hogy
gyermeke számára hit- és erkölcstan vagy etika óra, továbbá hit- és erkölcstan tantárgy választása esetén melyik egyház hit- és erkölcstan oktatásának
megszervezését kéri.
5. E lrendelem e határozat azonnali végrehajtását.
Budapest, 2020. március 25.

Prof. Dr. Kásler Miklós
emberi erőforrások minisztere

Óvodai beiratkozás rendje
Tisztelt Szülők!
Az óvodai körzetek, valamint a beíratás új rendjével kapcsolatban kérjük, keressék Fót Város Önkormányzatának –
www.fot.hu – főoldalán levő információkat, vagy tájékozódjanak az óvodák saját honlapjain.
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Iskoláinkról feketén-fehéren
|Tények a Németh Kálmán Általános Iskola – és Alapfokú Művészeti Iskoláról
Március végén tájékoztatta a Képviselő – testületet
a Dunakeszi Tankerületi Központ igazgatója, Szabóné Forgács Gabriella a tankerület elképzeléseiről
a Fáy András Iskolával és a Németh Kálmán Általános Iskola – és Alapfokú Művészeti Iskolával kapcsolatban. Különösen az utóbbi tart számot nagy
érdeklődésre, mivel az összevonással kapcsolatban
még tüntetést is szerveztek a diákok szülei.

szemben. Leszögezte, hogy a Németh Kálmán Általános Iskola – és Alapfokú Művészeti Iskola stabil létszámmal működik. Semmilyen szándék nincs az iskola megszüntetésére, vagy Dunakeszire költöztetésére.
A jelenlegi összevonás egyrészt az Alapfokú Művészeti
Iskolák koncepciójának a változása miatt vált szükségessé. Másrészt pedig azért, mert a Németh Kálmán Általános Iskola – és Alapfokú Művészeti Iskolának mindössze
három művész tanára van. Közülük egy fő részmunkaidős pedagógus, egy fix szerződéssel rendelkező óraadó
pedagógus és egy fő óraadó pedagógus. Ez pedig így nem
megfelelő konstrukció egy alapfokú művészeti iskola
számára. Ráadásul az iskolában dolgozó művész tanárok főállásban kivétel nélkül a Dunakeszi Farkas Ferenc
Alapfokú Művészeti Iskola oktatói. Ezért logikus lépés a
két intézmény összevonása, amely egy stabilabb működést eredményez a Németh Kálmán Általános Iskola – és
Alapfokú Művészeti Iskola számára.
Az igazgató nő biztosította a testületet arról, hogy átszervezéssel a gyerekek számára nem változik semmi.
Szó sincs arról, hogy bármiért is Dunakeszire kellene
utazniuk. Ugyanazok a pedagógusok és ugyanott fogják
őket tanítani, mint eddig. Ezzel a lépessel a pedagógusok is jobban járnának, mert lehetőség lenne közalkalmazotti státuszban végezniük az eddigi munkájukat.
Valójában ez egy technikai átszervezés, amelynek eredményeként egy mindenki számára előnyös, stabilabb
működés jön létre. Mindössze annyi lenne a változás,
hogy a pedagógusok munkáltatója a Dunakeszi Farkas
Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola lenne.

Az igazgatónő a Fáy András Iskola ügyével kezdte a
tájékoztatását. Mint mondta, a változás mindössze
annyi lesz, hogy az autista gyerekek szegregált oktatása nevesítve is lesz az iskola dokumentációjában. Ez
azért fontos, mert a szakértők megállapítása alapján
az autista gyerekek csak olyan intézménybe mehetnek, amelyekben nevesítve van ez a szegregált oktatási
forma. Jelenleg a körzetben eddig csak Veresegyházon
volt ilyen. Azzal, hogy ez a nevesítés megtörténik, hivatalosan lesz ilyen oktatási lehetőség Fóton, Dunakeszin és Gödön is. Mint kifejtette, a gyakorlatban ez 1–2
gyerek fogadását jelenti, ám ez semmilyen változást
nem jelent az eddigiekhez képest. A személyi és tárgyi
feltételeket ehhez biztosítják, a gyógypedagógusok is
rendelkezésre állnak és már eddig is folyt az autista
gyerekek fejlesztése a Fáy Iskolában.

A legfontosabb, a végeredmény:
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Dunakeszi Tankerületi Központ a Fáy András Általános Iskola
átszervezésére vonatkozó javaslatával egyetértett és támogatta a Tankerületi Központ elgondolását.
Ezzel szemben városunk képviselői a Tankerületi Központ Németh Kálmán Általános Iskola – és Alapfokú
Művészeti Iskola átszervezésére vonatkozó javaslatát
nem támogatta. A KT a nevelőtestület és a szülői munkaközösség véleményét figyelembe véve azt javasolta a
Tankerületi Központ vezetőjének, hogy vizsgálják meg
az intézmény átszervezésének olyan módját, amellyel a
művészeti oktatás továbbra is fóti székhelyű intézmény
keretében valósulhat meg.

A nehezebb dió – Németh Kálmán Általános
Iskola – és Alapfokú Művészeti Iskola

Szabóné Forgács Gabriella úgy véli, számos tévedés és
félremagyarázás az oka annak, hogy ekkora az ellenállás az összevonással kapcsolatban. Külön hangsúlyozta, fóti lakosként számára is fontos, hogy a város ne
szenvedjen hátrányt se Dunakeszivel, se más várossal
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kitüntetések
Megemlékezés és kitüntetés

Szűk körű ünnepség keretében a Vörösmarty Művelődési Ház kiállítótermében Dr. Vass György polgármester, Bíró Zoltán alpolgármester és Lévai Sándorné a Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bizottság elnöke
március 15-e alkalmából átadták a kitüntetéseket.

Ilona fóti művész, a Fóti Népművészeti Szakgimnázium és Gimnázium tanára és szakoktatója által készített kerámiát kapták ajándékba.

A rövid megnyitó után, Dr. Vass György polgármester szavai jól tükrözték a már akkor is nehéz helyzetet.
„Nem így terveztük!” – kezdte rövid beszédét a polgármester. Mint mondta, a város vezetése olyan ünneplésben szerette volna részesíteni a kitüntetetteket, amelyet a városért végzett tevékenységük alapján méltán
megérdemelnek. Sajnálatos módon azonban a járvány
megváltoztatta ezeket a terveket. Városunk vezetője ezt követően a Szabadságharc eredményeit méltatta, melyekkel Magyarország elindult a polgári fejlődés
útján. Az ország akkori vezetői számos új törvénnyel
elindították az ország modernizálását, hogy Magyarország az európai közösség teljes jogú tagja lehessen. Dr.
Vass György kiemelte, vallja és hiszi, hogy a forradalom nem bukott el. Már csak azért sem, mert a hősök
nevei fennmaradtak, és emléküket a mai napig ápolja
Magyarország minden közössége. Tevékenységük pedig ma is útmutató számunkra. Az az összefogás, ami
a nemzetet akkor egy irányba vezette, ma is példaértékű. A forradalom katonai bukásáról szólva hozzátette, hogy ez sem állíthatta meg azt a fejlődést, amelyet akkor kezdett el az ország. Mi pedig mindannyian
1848. örökösei vagyunk, és valljuk, hogy az egységben,
az összefogásban, az áldozatvállalásban és az egyenes,
valódi célok meghatározásában van a jövőnk. A polgármester beszédét azzal zárta, hogy ebben a szellemben
szeretne Fót fejlődéséért és jövőjéért dolgozni.
A beszédet követően sor került a kitüntetések átadására. A díjazottak a kitüntetés mellett Lovasné Kiss

Fót Egészségéért díjat adományozott Bósza Pálné védőnő és Farkas Annamária gyógyszerész részére
Fót Gyerekeiért, Ifjúságáért Díjat adományozott
Kertész Gáborné középiskolai pedagógus, Keserű
Márta a Szent Gyermekség Művek fóti alapítója, és
Révész Melinda az Otthon Segítünk Alapítvány fóti
vezetője részére
Fót Kultúrájáért Díjat adományozott Gedai György
katolikus egyházközösségi kántor és karnagy, és a Fóti
Könyv Forduló csoport (a díjat a csoport nevében Ispán Lilla vette át) részére
Emberséggel Fótért Díjat adományozott Gyüre József katolikus képviselőtestületi elnök részére
Év Közszolgálati Tisztviselője Díjat adományozott
Székely Katalin önkormányzati tisztviselő részére
Év Közalkalmazottja Díjat adományozott Forgács
Sándorné fejlesztőpedagógus részére
Fót Vállalkozója Díjat adományozott Bartalus
Munkácsi Tímea, a Munkácsi Szalon Kft. vezetőjének részére
Év Sportolója Díjat adományozott a 18 év feletti
kategóriában Kövér Márton kajak-kenu Világ-, Európa- és örökös magyar bajnok, a 14 év alatti kategóriában Fülöp Szilvia Barbara korcsolyázó Országos bajnoki 3. helyezett és kitűnő tanuló részére
Elismerő Oklevelet adományozott Szedlacsek Józsefné gyógyszertári asszisztens és Balogh Dávid, a
Németh Kálmán Emlékház vezetője, művészettörténész és muzeológus részére

Fót Város Önkormányzata Március 15.- alkalmából
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Balogh Dávid
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egyház
Sebestyén Győző | Fót-Központi Református Egyházközség

Tanácstalanul
| Lukács evangéliuma 24. rész 1-12.
A dolgoknak létezik egy normális, mindenki által elvárt,
kiszámítható menete. Mindannyian másként gondoltunk
és készültünk a húsvétra még néhány héttel ezelőtt. Kirándulásokat, utazásokat, nagy családi találkozókat, ünnepi evést-ivást terveztünk, jó esetben talán valamilyen
„egyházi alkalmat” is gondoltunk beiktaktni az „ünnepekre”. Most pedig tanácstalanul állunk a kialakult vészhelyzetben, talán ülünk éppen a nappalinkban -mindezek helyett - magunkban, kezünkben a városi újsággal.
Tervek szerint készülnek az asszonyok is arra, hogy
Húsvét reggelén elmenjenek, és megadják szeretett
Uruknak a végtisztességet. Pontosan tudják, hogy mi vár
rájuk, mire számítsanak. Előre megbeszélték a vasárnap
kora hajnali találkozót a temetőbe vezető úton. Tudják,
hova kell menniük, mindent elgondoltak, megszerveztek, elterveztek. Mennek hát a tevezett módon, de semmi
különösre nem számítva.
Amikor megérkeznek, egyszer csak minden másképpen alakul. Se a sírbolt, se a test nem úgy van, amint azt
pénteken látták. Semmit sem úgy találnak, amint azt kellene. A sírboltot lezáró követ elhengerítve találják, a halottat pedig nem találják. Tanácstalanul állnak. Körbejárnak a szemeik, hitetlenkedve, hüledezve, hasonlóképpen
a gondolataik is csaponganak.
De nem elég, hogy a dolgok nem úgy vannak, amint az
elvárható. Hogy nem az fogadja őket, amire számítottak, és
amire két napja készülnek. Hogy kiestek az előre eltervezett programból, elakadtak, tanácstalanná, zavarodottá lettek. Egyszer csak „két férfi lépett melléjük fénylő ruhában.”
Megrettennek. Honnan kerültek ezek ide kora hajnalban?
Előbb még senki sem volt a környéken. És mi ez a ragyogás,
ez a különleges fény, ami körülveszi ezt a két, soha nem látott idegent? Földbe gyökerezett a lábuk, rájuk sem mertek
nézni. A földet bámulják maguk előtt... „Mit keresitek a holtak közt az élőt?” – hangzik el az idegenek szájából. A zűrzavar csak fokozódik. Kik ezek? Hol a test? Honnan tudják,
miért vagyunk itt? És mi az, hogy élő? Tanácstalanok, kétségbeesettek, zavarodottak, mert a dolgok nem a normális rend szerint alakulnak. Ők mindent előre elkészítettek,
mindent megszerveztek, elterveztek, és minden felborulni
látszik. Mit jelentsen ez? Mi történik itt?
A választ azonnal megkapják a titokzatos idegenektől:
„Nincs itt, hanem feltámadt. Emlékezzetek vissza, hogyan beszélt nektek, amikor még Galileában volt: Az
Emberfiának bűnösök kezébe kell adatnia, és megfe-

szíttetnie, és a harmadik napon feltámadnia.” Az isteni
követ üzenete hihetetlen világosságot gyújtott szívükbe.
A tanácstalanság, a zavar, a dolgok mindennapi rutinból
való kiesése reménységgé, örömhírré állt össze szívükben. Nincs itt, hanem feltámadt!
A tizenegy már összeverődött, kora reggel együtt voltak.
Titokban, csendben osontak az utcán, lesve, nem követik-e
őket. Féltek, féltették magukat. De még ennél is nagyobb
volt a keserűségük és a csalódásuk. „Hogyan történhetett
ez meg? Félreismertük őt? Mégsem az volt, akinek gondoltuk? Nem ő volt népünk szabadítója? De akkor hogyan
értelmezzük szavait és csodáit? Mi elhittük, hogy ő Isten
Fia. De ha az, akkor hogyan eshetett meg, hogy megölték?
És ha róla, az egyetlen esélyről és reménységről kiderül,
hogy valójában mégsem az, akkor mi marad? Mit kezdjünk magunkkal, ha feltettük valamire az életünket, és kiderül, tévedtünk? Mit kezdjünk korábbi hitünkkel, meg�győződésünkkel?” Most hogyan tekintsenek magukra?
Egymásra? Mint gyáva, rettegésben bújkáló követőkre? Az
egyik megtagadta, a másik elfutott, a harmadik is lapított...
És hogyan fognak mások tekinteni rájuk? Egy hete még a
csúcson voltak. Amikor mindenki őt éljenezte, amint bevonult Jeruzsálembe: Hozsánna a Dávid fiának! Áldott, aki
jön az Úr nevében! Milyen büszkék voltak a tanítványok,
hogy hozzá tartoznak. De egy hét, amikor a dolgok nem a
rendes kerékvágásban mennek, óriási nagy idő... Mindez
mostmár csak álom. Semmivé foszlott. Ott ülnek, vasárnap kora reggel, bezárkózva.
És hirtelen bevágódnak az asszonyok. Képzeljétek! –
mondják kipirult arccal, az izgalomtól lihegve – képzeljétek, mi történt! Hajnalban mentünk a sírhoz, és a kő el
van hengerítve, és nincs ott a test, és két ilyen ragyogó,
fényárban úszó férfi egyszercsak megjelent, nagyon megijedtünk, és azt mondták, hogy feltámadt, és hogy meg is
mondta, hogy a bűnösök kezébe fog adatni, megfeszítik,
és a harmadik napon feltámad, és tényleg ezt mondta...
Tanácstalanok? Meglepettek? Kissé összezavarodottak?
Igen, így látjuk magunk előtt a húsvét hajnali események
szereplőit. Mert azon a napon, annak a hétnek az első napján minden megváltozott. A kő el van hengerítve... A teste
nincs sehol... A mennyei követek pedig így szólnak: „Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt.”
Igen, Jézus Krisztus feltámadt! Legyőzte a bűnt, a halált, a Sátánt, és minden seregét. És ti továbbra is a holtak
közt keresitek az élőt?!
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értéktár
Németh Kálmán
és Berda József
legendás barátsága

„Te fába faragod értelmed, érzelmed,
s a meghalt fa kezed által újra éled.
Ne csüggedj, higgy hited szerint; e nélkül nem
élhet, nem loboghat e földön a lélek!”
Berda József: Egy kiváló faszobrászunkhoz

Németh Kálmán (1903-1979) szobrászművész háza egyfajta központja volt a hasonló gondolkodású értelmiségieknek: nyelvészek, költők, írók, irodalmárok, történészek, művészek találkozóhelye volt, ahol gyakran esett
szó művészet mellett napi eseményekről, így magáról
az életről is. Németh Kálmán egyik legjobb barátja a Fót
szerelmeseként is aposztrofált Berda József volt.

Itt őrizték a reformkor lángjának emlékét: verseket
szavaltak, ettek, ittak, mulatoztak. Ezeket az élményeket
dolgozza fel, s ezek hangulatát idézi fel A fóti találkozókra című verse. Ebből a kezdeményezésből elevenítette fel
a Fáy Vörösmarty Társaság az újkori szüreteket, a Fóti
Őszt 1968-ban; azonban Berda ezt már nem érhette meg.
Szinte állandó vendége volt Németh Kálmán múzeummá szentelt hajlékának, s a Kálmán napok hangulatfelelőse. Versesköteteinek bensőséges hangvételű
ajánlásaiban tiszteleg Németh Kálmán művészete
előtt, melyek ma is megtalálhatóak a könyvtárszobában. Köztük a legszebb az Égni! Elégni! (1964) című
kötetben olvasható: „Németh Kálmánnak, a faszobrászat egyedülálló, európai rangú egyéniségének és
szívbeli barátomnak kimondhatatlan szeretettel és
megbecsüléssel!” 1964.12.27. Berda József
Barátságukat mindkét művész megörökítette a
maga művészetének területén, hiszen Berda verseket
szentelt Németh Kálmánnak (pl.: Egy kiváló faszobrászunkhoz című rövid emelkedett ódájában tiszteleg
művészete előtt, míg Németh Kálmán portrét készített róla, lócába faragott verssel tisztelgett előtte, sőt a
borospincében saját hordója volt a költőnek idézetével.) A borospincében szinte minden a költő barátokat
idézi: a már említett lóca felirata egy Kónya Lajos verNémeth Kálmán és Berda József az 1963-as Kálmán napon snek az idézete Berdáról, de található itt Erdélyi József
és Berda-idézet is Németh Kálmán által faragva. Berda
Berda József (1902-1966) József Attila-díjas költő, Egy borpince felirataként című epigrammájában emproletár környezetből indult. Költészete az élet örö- lékezik meg ezekről a pincében zajló baráti beszélmeinek – vegetatív funkciók – rövid, tömör, megfo- getésekről, eszmecserékről, vidám borozgatásokról.
galmazásai. Költeményeiben olykor éles társadalomk- Azonban versében a fenyegető, gonosz halál is megritika fogalmazódik meg. Az Elvitte a huzat című verse jelenik, melyet a Németh Kálmán-i borral lehet elűzni.
is ezt fejezi ki, szót emel a mellőzöttség, a hazugság, az
Ez a vers kiválóan rímel Németh Kálmán Mulattam
árulás ellen, ahogy ezt Németh Kálmán Júdás témájú a halállal című „emlékezz a halálra” (memento mori)
alkotásaiban is megfogalmazta. Berda szabadversei- jellegű alkotására is, melyen az idős művész egy neveben közvetlen hangon groteszk képet fest az elmúlás- tő emberi csontvázzal koccint, aki a halált szimboliról és az öregedésről.
zálja, egy valóságos Haláltáncra (danse macabre) hívja
Korabeli cikkekből megtudhatjuk, hogy a költő szin- a művészt. Németh Kálmán széke alatt szintén a halált
te hetente megfordult itt, rajongott a fóti táj szépsége- jelképező bagoly látható. Berda halála után a szobiért. Évente kétszer ellátogatott a Fáy présház romos rász készítette el a költő emléktábláját a Fáy présház
épületéhez (március 15-én és október 5-én, Vörös- oldalán (1969-ben), illetve Berda „hommage fejfáját”
marty Fóti dal című versének évfordulóján): nyelvé- is megfaragta tisztelegve legendás barátságuk előtt,
szekkel, írókkal, költőkkel, természetbarátokkal, akik mely itt található az emlékház könyvtárszobájában.
magukat csak „fóti zarándokoknak” neveztek.
Balogh Dávid
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idősek
Védett kapuk mögött
Idősellátás a „korona” árnyékában

Valóságos információ áradattal szembesülhetünk a
napjainkban észlelhető járványügyi helyzet kapcsán.
Időnként nehéz különbséget tenni hiteles információk, féligazságok és szándékosan terjesztett rémhírek
között. Egy dolog egészen biztos: minden forrás megemlíti, hogy a leginkább veszélyeztettek az idős korosztály képviselői.
De vajon hogyan is telnek a napok az időseket ellátó
intézményekben veszélyhelyzet idején?
Miként élik meg az intézményekben élők, hozzátartozóik és az ott dolgozók a kényszerű bezártságot és a
veszélyhelyzet egyéb következményeit?
Ezekre a kérdésekre adunk választ cikkünkben.

A fenyegető ellenség…

Az ember hajlamos rálegyinteni, ha hazájától távol
történnek váratlan, vagy akár szomorú események.
Felgyorsult és leszűkült világunk azonban nem csak
a pozitívumokat, de a veszélyeket is közelebb hozza.
A koronavírus által okozott megbetegedés néhány
héttel ezelőtt ütötte fel fejét egy távoli kontinensen,
napjainkban mégis globális járványról kell beszélnünk.
Röviden összefoglalva: egy Kínából induló, influenza
szerű tüneteket produkáló vírussal állunk szemben.
Nem teljesen ismeretlen a szakemberek számára, ám
jelenlegi formája kissé eltérő a korábban ismert korona vírusokhoz képest. Az eddigi tapasztalatok szerint
láz és száraz köhögés a fő tünetei, sajnos az esetek egy
részében súlyos állapotot, nehézlégzést, tüdőgyulladást is előidézhet.
A fertőzés elsősorban a 70 év felettiek és a krónikus
betegségben szenvedők esetében fenyeget az említett
következményekkel. A megelőzés és a tragikus következmények elkerülésének legfontosabb eleme, hogy
minél ritkábban és minél kevesebb embertársunkkal
érintkezzünk. (ezt a célt szolgálják az ország vezetésének intézkedései)

ösztönzött elgondolkodásra, de egy másik tény is…
A kevés járókelő között meglepően nagy számban
voltak idősek! Minden tiszteletem az adott korosztályé, munkám, hivatásom fókuszában is ők állnak, de
értetlenül szembesültem a látottakkal.
Mielőtt azonban pálcát törnék idős honfitársaink
felett, vizsgáljuk meg a látottak hátterét. Igen, az idősek hajlamosak megmakacsolni magukat, tény, ahogy
az is, hogy közülük nagyon sokan egyedül élnek. Számukra gyakran a mindennapok megszínesítője egy
bolti, vagy templom előtti beszélgetés, nehéz a megszokásokon változtatni. Nemegyszer nincs aki beszerezné számukra az élelmiszert, gyógyszert.
El kell azonban mondani, hogy ezekre a kérdésekre
is van megoldás. Egyrészt óvintézkedések mellett, de
továbbra is mindenütt működik a házi segítségnyújtás.
Másrészt a települési önkormányzatok már szervezik,
sok helyen fel is állították az időseket segítő önkéntes
csoportokat is !

A kapuk bezárulnak

Az adott korcsoporton belül is különleges helyzetben
van a több tízezer, bentlakásos intézményben élő idős
ember. Többségük nem csak koruk miatt, de egészségi
állapotuk következtében is fokozottan veszélyeztetett
helyzetben van.

Tavaszi délelőtt

Néhány napja amikor már minden hivatalos forrásból
otthonmaradásra, csak indokolt kimozdulásra buzdító üzenetek áradtak, városunk egy hagyományos esetben zsúfoltnak mondható szakaszán haladtam, munkahelyem felé
(Munkám, jellegénél fogva esetemben kivitelezhetetlen az otthoni munkavégzés a „home office” megvalósítása.) Nem csak a korábban életteli terek kihaltsága
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Kastély étterem

10% KUPON
Éppen ezt szem előtt tartva 2020 március 9-től valamennyi ilyen intézményre vonatkozóan látogatási tilalom lépett életbe, március 17-től pedig további
szigorítások, az ellátottakra vonatkozó kijárási tilalom
is bevezetésre került. Természetesen folyamatos lehetőség van a telefonos érdeklődésre, sőt csomagok
is küldhetőek, bár utóbbi lehetőség hordoz magában
kockázatot!
A különleges helyzetben is a megszokott vágányon
halad az ellátás, az ápolás/gondozás. A higiénés szabályok betartása, a dolgozók esetében a kézfertőtlenítés,
az eszközök tárgyak felület fertőtlenítése az eddigieknél is nagyobb hangsúlyt kap, némi iróniával, a takarítószemélyzet munkáját most kezdjük majd igazán
értékelni.
A különféle tervezhető, szakrendelésen, kórházban
zajló vizsgálatok átütemezésre kerültek.
Időseink még több zöldséget és gyümölcsöt kapnak
az élelmezés kapcsán,vitamin készítményekkel is támogatjuk egészségüket.
A bezártságban nagyobb hangsúlyt kapnak a szabadidős tevékenységek. Ezeket a szokottnál kisebb
csoportokban szervezzük. A közös programok kitűnő
alkalmat nyújtanak az egészségnevelésre, a járvánnyal
kapcsolatos információk megvitatására is. Egyéni aggodalmaikat, félelmeiket azonban az idősek is leg�gyakrabban négyszemközt osztják meg. Ezért a mentálhigiénés munkatársak tagjai gyakrabban keresik fel
egyéni látogatás keretében az időseket.
A technikai fejlődés is segítségünkre siet az adott
helyzetben. Egyre több intézmény teszi lehetővé, hogy
a hozzátartozók rövid videó üzenetet küldenek idős
szeretteiknek, ezzel is enyhítve a távollét okozta fájdalmat.
A jó idő lehetővé teszi, hogy az intézmények udvarai
a szabadtéri tevékenységeknek is teret adjanak.
Néhány gondolat a demenciával élők kapcsán …
Nem tudhatjuk pontosan mennyit értenek, fognak
fel a körülöttük zajló eseményekből. Az bizonyos,
hogy ők is érzik a változást, hozzátartozóik hiányát.
„...Hol a lányom..? ...tegnap itt járt ??”- hangzik el
a kérdés.
Megesik, hogy ilyenkor egy kegyes hazugság a helyes
válasz esetükben.
Bízzunk benne, hogy viszonylag gyorsan lezárul a
kialakult helyzet, és újra kinyílhatnak az intézmények
kapui. Az idősotthon kifejezésben pedig talán soha
nem volt ekkora szerepe az otthon szónak, mint most.
Németh Zoltán
vezető ápoló
szociális minőség menedzser

Kastély étterem – konyha Fót
A Kastély étterem a lehetőségei szerint, a koronavírus
okozta veszélyhelyzet idején is működik.
Szállítunk ki napi menüt Fótra, Mogyoródra, Rákospalotára, Újpestre, és Dunakeszi egyes területeire, egyelőre
hétfőtől-péntekig, kb. 11.30 és 14 óra között, oldalunkon
mint heti menü található az aktuális menülap.
Hétfőtől vasárnapig lehet rendelni tőlünk a honlapunkon
található étlapunkról is vagy az áprilisi ajánlatunkat is!
„Maradj otthon,
hogy mielőbb újra találkozhassunk nálunk”
Aktuális ajánlatainkat itt is követhetik:
www.fotikastelyetterem.hu
https://www.facebook.com/afotikastelyetterem/
Rendelését ezen a számon is leadhatja: 30 280 3967

Napsugár Egészségbolt
Fót, Dózsa György út 42.
Elérhetőségek:

27/632 090, 30/9873 573

napsugaregeszsegbolt@gmail.com
Nyitva tartásunk
a kialakult járványügyi helyzet miatt változó!

Napsugár 10%-os
kedvezménykupon!

A kupon 2020. május 15-ig váltható be a Napsugár Egészségboltban!
A 10%-os kedvezmény egyszeri vásárlásnál használható fel,
bármely termékre. A kedvezmények nem összevonhatóak!

interjú

Egy színész, akinek festménye van
a Vatikánban
Már 14 éve, hogy elment Agárdy Gábor Kossuthés Jászai Mari díjas színész, a Nemzet Színésze.
Karaktere és alakításai azonban már mindörökre a magyar színművészet részévé váltak.
Nehéz korban született. Igaz, már önmagában az is
a történelem egyik csodájának számított, hogy világra jöhetett.
A mai Törökország területén élt örmény családból származik – az eredeti neve Arklián -, ami
édesapja gyerekkorában nem számított biztonságosnak. Amikor az Oszmán Birodalom felbomlott,
az új török kormány passzivitása mellett a török
nacionalisták véres terrorba kezdtek. A történészek
ezt ma már Örmény holokausztként emlegetik, mivel 300.000 – 800.000 örmény embert öltek meg
pogrom során. Az öldöklésnek áldozatul estek
Agárdy Gábor nagyszülei is, ám az akkor még gyermek édesapját egy jó szándékú ember egy szekéren
elrejtette, így megmenekülhetett a biztos haláltól.
Ezt követően a sors úgy hozta, hogy az édesapja
Magyarországon telepedett le és kötött házasságot
az édesanyjával.

A színész

Agárdy Gábor már a II. Világháború előtt elkezdte színészi pályafutását. Először a Szegedi Városi
Színházban játszott (1942-ig), aztán 1952-ig a Miskolci Nemzeti Színház művésze volt. És innentől
kezdődött az igazi karrierje. Az első fővárosi „állomáshelye” – igaz, csak három évig – a Fővárosi Operettszínház volt, majd ezután kilenc évig a
Petőfi Színház színésze volt. Ezt követően került a
Nemzeti Színházba, ahol végül szinte haláláig játszott (1989-ben a társulat örökös tagjává választották). Az élete volt a színház, és ma már tudjuk, hogy
a halála is egyben, hiszen 2005-ben egy színházi
baleset után kialakult szövődmény okozta a halálát
2006. január 19-én. Pályafutása során száznál több
szerepben láthattuk, és szerepelt több mint 50 játék- és televíziós filmben is.

Agárdy, az ikonfestő

A festés éppoly fontos volt számára, mint a színjátszás. Talán a gyökerei miatt választotta éppen az
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interjú
ikonfestést. Munkáit ugyanaz a precizitás és művészi érték jellemezte, mint amit színészként a színpadon láthattunk tőle. Élete során négy kiállításon
mutatta be a festményeit a közönségnek, melyek
közül az egyik Fóton volt.
Festményei művészi színvonalát jól mutatja, hogy
Agárdy Gábor egy – egy ikonja megtalálható a
Pannonhalmi Apátságban, a Danyilov kolostorban
(Oroszország) és a Vatikánban is.

Agárdy Gábor és Fót

Agárdy Gábor félig – meddig otthon volt Fóton.
Barátsága a Csáder családdal közismert volt, gyakran vendégeskedett náluk. Emellett a nyarakat is
sokszor töltötte a városban, így nem meglepő, hogy
a Fáy Présház volt Fóton a törzshelye.
A kis nyaralója, ahogy ő emlegette, egy faház volt,
amelybe szeretett elvonulni. Kertészkedett és néha,
ha az ihlet úgy hozta, ikont is festett ott.
A művészt 2004-ben Fót város díszpolgárává választották, halálát követően pedig utcát neveztek el
róla.

25

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
26
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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

IMMUNERŐSÍTŐ SZUPERTÁPLÁLÉK!
Magyar világszabadalom alapján készült védett termék!
Erősítse meg immunrendszerét mesterséges anyagmentes, 100%-ban zöldségekből
és gyümölcsökből álló immunerősítő szupertáplálékkal.

TopForm
organikus vitaminok,
növényi enzimek
és ásványi anyagok az
immunerősítésért.
(gyerekek számára
nem javasolt)

Child
organikus vitaminok,
növényi enzimek és
ásványi anyagok
a gyermekek
immunerősítéséért.

Orifit
a megfelelő
bélműködésért és
méregtelenítésért.
(ami a betegségek
megelőzése
szempontjából is
elengedhetetlen)

Purfit
a megfázás és
a vírusos
megbetegedések
elkerüléséért.

Amiben más és egyedi:
1. A zöldségekből – gyümölcsökből csak a víz kerül kivonásra, 100%-ban megőrzi az összes vitamint, növényi
enzimet és ásványi anyagot,
2. A növények hasznos anyagait a szervezet könnyen és gyorsan beépíti, hasznosítja (elszopogatva a száj
nyálkahártyán keresztül is felszívódik),
3. Minden termék több zöldségből és gyümölcsből készül, felerősítve az egyes összetevők pozitív hatásait,
4. Napi 1 adag 0,5 – 1 kg zöldség és gyümölcs elfogyasztásának felel meg,
5. A termékek csak zöldségekből – gyümölcsökből állnak, mesterséges anyagok hozzáadása nélkül (ellenőrzötten),
6. Napi fogyasztásuk egyszerű, nem igényel előkészületeket, vagy más tevékenységet,
7 Finomak, a gyermekek is örömmel fogyasztják.

A termékek megismeréséért
irányítsd a mobiltelefonod
kameráját a QR kódra és
azonnal a weboldalunkra
jutsz!

Otthonról végezhető
munkát szeretnél magas
fizetéssel?
Olvasd le kameráddal
a QR kódot!

