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A Nemzeti Összetartozás napján, a 
Trianoni békeszerződés aláírásá-
nak időpontjában, az I. Világhábo-
rús emlékműnél megemlékezést 
és koszorúzást tartott Fót Város 
Önkormányzata. A megemlékezé-
sen Dr. Vass György polgármester 
gróf Apponyi Albert szavaival ér-
zékeltette a Magyarországra eről-
tetett diktátum értelmetlenségét. 
Beszédében kiemelte, hogy a ma-
gyarság már 1000 éve vérével véd-
te Európát és mégis ezt érdemelte. 
Emlékeztetett azokra a vesztesé-
gekre, amelyek Trianon kapcsán 
érték az országot. A koszorúzást 
követően az esemény zárásaként a 
megemlékezés résztvevői Trianon 
tragédiájára emlékezve közösen 
elénekelték a Himnuszt. 

A Nemzeti összetartozás napján, 
június 4-én az 1920-as trianoni bé-
keszerződés aláírására emlékezünk, 
ami történelmünk egyik legsúlyo-
sabb és legfájóbb tragédiája. A bé-
keszerződés, amit ránk erőszakoltak, 
példátlanul kegyetlen és szigorú volt, 
ahogyan gróf Apponyi Albert 1920. 
január 16-án Párizsban elmondott 
beszédében megfogalmazta: „ha Ma-
gyarország abba a helyzetbe állíttat-
nék, hogy választania kellene ennek a 
békének elfogadása vagy visszautasí-
tása között, úgy tulajdonképpen arra 
a kérdésre adna választ: helyes-e 
öngyilkosnak lennie, nehogy meg-
öljék.” Tehát egyszerűen nem volt 
választásunk, mert nem hagytak vá-
lasztási lehetőséget!

Miután aláírták a békeszerződést, 
a nemzet gyászba borult. Hadd idéz-
zek most Önöknek a PESTI NAPLÓ 
korabeli tudósításából: „A budapesti 
templomokban ma délelőtt meg-
kondultak a harangok, a gyártele-
pek megszólaltatták szirénáikat, és 
a borzongós őszies levegőben tova-
hömpölygő hanghullámok a nemzeti 

összeomlás fájdalmas gyászát jelen-
tették: ma délután 4 óra 30 perckor 
írták alá Trianonban a magyar meg-
hatalmazottak a békeokmányt. […] A 
város és az ország némán, méltó-
ságteljesen, de komor daccal tün-
tetett az erőszakos béke ellen.  […] 
A mulatóhelyek zárva voltak, a vo-
natok, a kocsik megálltak, s a mun-
kások letették a szerszámot néhány 
percre ezen a fekete pénteken. A 
nemzetgyűlés, a főváros tanácsa, az 

egyházak, a hazafias egyesületek és 
az idegen megszállás borzalmai elől 
ide menekült véreink impozáns mó-
don fejezték ki tiltakozásukat a ránk 
kényszerített aktus ellen. […] Árpád 
fejedelem szobra előtt már fél kilenc 
óra tájban gyülekeztek a megszállott 
területek elüldözött magyarjai. Asz-
szonyok, leányok, gyermekek jöttek 
el a hontalanná vált családfőkkel, 
hogy részt vegyenek a tragikus jelen-
tőségű napon rendezett néma tün-

Tisztelt fóti polgárok! Hölgyeim és Uraim!
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tetésen. Őszi hangulatot árasztó eső 
verte a vagonlakók, menekültek és 
kiüldözöttek tömegét, és mindunta-
lan hangzott a megjegyzés: »még az 
ég is velünk gyászol«.” (Pesti Napló, 
1920. június 5.)

Pedig e néma tüntetés résztvevői 
akkor még nem tudhatták, milyen 
hosszú távú következményekkel jár 
majd az, hogy Magyarországot meg-
fosztják területének 2/3-tól. Ezek az 
emberek akkor még azt sem sejthet-
ték, hogy az új országhatárok meg-
húzása milyen traumát okoz majd 
családok százezreinek. E néma tün-
tetés résztvevőinek talán legmeré-
szebb rémálmaiban sem szerepel-
hetett az, hogy milyen sérelmeket, 
jogtiprásokat kell elviselnie az or-

szághatárainkon kívül rekedt ma-
gyaroknak.

A mai nap az emlékezés mel-
lett a nemzeti összetartozás napja. 
A kegyetlen és példátlanul szigorú 
békeszerződés, amely a nemzeti-
ségi kérdéseket kívánta volna hely-
reigazítani Közép-Kelet-Európában 
egyértelműen a magyarok kárára 
íródott. Gróf Apponyi Albert fentebb 
említett beszédében már előre meg-
jósolta, hogy a valamikori Magyar-
ország romjain létesített új országok 
(lásd: Csehszlovákia és Jugoszlávia) 
nemzetiségi szempontból ugyan-
olyan heterogének lesznek, mint a 
valamikori Magyarország, és mi 100 
évvel a trianoni békediktátum alá-
írása után már tudjuk, hogy ezek a 

mesterségesen létrehozott államok 
igen csak rövid életűnek bizonyultak.

Eme példátlanul kegyetlen szer-
ződés megfogalmazói viszont nem 
számoltak azzal, hogy magyarnak 
lenni nem pusztán állampolgársá-
got jelent. A trianoni békeszerződés 
megfogalmazói azzal sem számoltak, 
hogy a magyar lelket nem lehet meg-
törni! A mai nap szerte az országban 
és szerte a nagyvilágon a magyarok 
összetartozásáról, összefogásáról 
szól. Kizárólag mi magunk írhatjuk 
felül eme kegyetlen és szigorú bé-
keszerződés igazságtalan döntése-
it! Hogy konkrétan mivel? Azzal, ha 
tovább ápoljuk kapcsolatainkat az 
országhatárainkon kívül rekedt ma-
gyarokkal, s ezzel tesszük semmissé 
az értelmetlenül meghúzott határo-
kat. Már volt szerencsém személye-
sen is tiszteletemet tenni Fót testvér-
városában, az erdélyi Balavásáron. 
A Maros megyei településen élők 
kedvessége, vendégszeretete nekem 
elég bizonyíték arra, hogy ezek a kö-
telékek nem szakíthatóak szét egy 
tollvonással. Balavásáron természe-
tesen mindenki magyarul beszélt. A 
trianoni békeszerződés megalkotói 
azzal sem számoltak, hogy „Nyel-
vében él a nemzet.” és ahogy Szé-
chenyi István is megfogalmazta: „Az 
egészséges nemzetiség fő kísérője 
a nemzeti nyelv, míg az fennmarad 
a nemzet is él.” A nyelvünk mellett 
több mint ezer éves történelmünk, 
kultúránk, hagyományaink, közös 
örökségünk ezer szállal kapcsol 
minket össze, amely átível az or-
szághatárokon! Talán abban is iga-
za lesz gróf Apponyi Albertnek, amit 
a békediktátum elfogadása után a 
nagyhatalmak képviselőinek mon-
dott: „Önök most megásták Magyar-
ország sírját, de Magyarország ott 
lesz a temetésén mindazon orszá-
goknak, amelyek most itt megásták 
Magyarország sírját.”

Köszönöm megtisztelő figyelmüket! 
Isten áldja Önöket!
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Lokálpatrióta és hazafi
Gróf Károlyi László és a felesége Károlyi Erzsébet asszony 25 éve költözött vissza végleg Fótra. Mindketten 
2011-ben lettek Fót díszpolgárai. Beszélgetésünk egy időutazás volt a gyerekkortól a mai napig. Érintve 
minden olyan lényeges mozzanatot, mint a Fótiakkal való korabeli kapcsolat, vagy a háború utáni me-
nekülés. Aztán szót ejtettünk a kalandos életről, amely Argentínától Londonig vezetett, és szóba került 
a vadászat és a military lovaglás is. Hogy aztán újra elérjünk Fótig. A szülői házba történő hazatelepülés 
furcsaságától addig a küldetésig, amiért a mai napig küzdenek. Önzetlenül és elhivatottan. Ahogy Károlyi 
Erzsébet asszony fogalmazott, hogy mindaz, amit összegyűjtenek, és amit elérnek, az utánuk itt maradjon 
a következő nemzedéknek, a Fótiaknak és Magyarországnak.

- A család gyökerei egészen a 
honfoglalásig nyúlnak vissza. Mi-
kor került a Károlyi család Fótra?

gróf Károlyi László: Úgy emlék-
szem, az 1830-as években, amikor 
a család megvásárolta a birtokot, 
amelynek Fót volt a központja. 
Aztán az üknagyapám gróf Káro-
lyi István itt hozta létre a Károlyi 
huszárezredet, amellyel részt vett 
a szabadságharcban. Azt tudni 
kell, hogy a Károlyiak az ország 
egyik leggazdagabb családja vol-
tak akkoriban. Érdekesség, hogy 
ehhez mérten szolidan éltek és 
nagy volt a szociális érzékenysé-
gük. Kórházat, múzeumot építet-
tek, gyerektáborokat szerveztek 
és támogattak. A kastély parkja 
az egyik első valódi angolpark 

volt Magyarországon. Akkor 140 
hektár volt a területe, ma sajnos 
csak 34 hektár, és a feleségemmel 
azért küzdünk, hogy legalább ez 
megmaradjon. A parkhoz vissza-
térve, a család már a XIX. század-
ban megnyitotta a parkot a Fóti-
ak és az idelátogatók előtt. Ezért 
jött többek között Vörösmarty, 
Garay, Fáy és a többiek is. Meg 
persze a társasági eseményekért 
és időnként akár anyagi támoga-
tásért is. Az üknagyapám például 
támogatta Ybl Miklóst is a tanul-
mányaiban. Innen a kapcsolat, 
ami később a templom tervezé-
séhez és megépítéséhez vezetett.

- Tizenhárom éves volt, amikor el 
kellett hagynia az országot. Gye-
rekként melyek azok a dolgok, 

amelyekre a leginkább emlékszik 
Fótról? Hogyan emlékszik, mi-
lyen volt a lakosság és a család-
jának a kapcsolata?

gróf Károlyi László: Számomra 
Fót egy szigorú paradicsom volt. 
Hogy példát is mondjak, a falubeli 
barátaim jöttek hozzám játszani a 
parkba, és már jó ideje játszottunk, 
amikor megjelent a házitanítóm, 
és nekem abba kellett hagyni a 
játékot. A fiúk persze tovább ját-
szottak, de nekem mennem kel-
lett tanulni. Akkor ez rosszul esett. 
Gyerekkoromban nagyon szeret-
tem kerékpározni és a túrós csu-
sza volt a kedvenc ételeim egyike. 
Az, hogy milyen volt a viszonya a 
családunknak a falubeliekkel, jól 
mutatja, hogy amikor a faluban 
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bicikliztem, egyszer csak kikiabált 
valamelyik falubeli barátom anyu-
kája vagy nagymamája, hogy: kicsi 
László gróf, gyere be, túrós csusza 
van ebédre! Én ilyenkor mindig 
boldogan elfogadtam az invitálást 
és ebből a szüleim soha nem csi-
náltak problémát, mert ők is jó vi-
szonyban voltak a falu lakóival.

- Amikor menniük kellett, az orosz 
csapatok szinte már elérték Fótot. 
Kalandos volt a menekülésük?

gróf Károlyi László: Nem volt 
abban semmi kalandos. Talán 
csak a Bécsben átélt bombázást 
mondhatnám veszélyesnek. A csa-

lád engem egyedül előreküldött 
Csehországba, a Szudéta vidékre, 
az édesanyám és a testvéreim két 
hónappal később jöttek utánam. 
Másfél évig éltünk ott, aztán to-
vábbmentünk Bajorországba, mert 
ott éltek a rokonaink. Innen men-
tem aztán Sankt Gallenbe (Svájc) 
tanulni. Ott másfél évig egyedül 
voltam. A családom közben vissza-
tért Magyarországra, hogy ment-
sék a menthetőt. 

- Aztán 50 év emigráció követ-
kezett, egy gyerekkori merész 
döntéssel indítva. Melyek voltak a 
főbb állomások? 

gróf Károlyi László: Valóban így 
volt, 15 éves koromban, amikor a 
tanulmányaimat Svájcban befe-
jeztem bátor döntést hoztam, és 
kivándoroltam Argentínába. Ott 
különböző munkákat csináltam, 
majd újabb 2-3 év múlva elmen-
tem Peruba.

- Miért éppen Peruba, és mit csi-
nált ott olyan fiatalon?

gróf Károlyi László: Elég érett 
voltam már akkoriban. Azért 
mentem Peruba, mert a perui 
kormánytól megvettem egy da-
rabot az őserdőből. Nem részle-
tezem, de sok munkával az őser-
dőből kávéültetvényt csináltam 
és sikeressé tettem. Jó ideig ezzel 
foglalkoztam, aztán egy magyar 
barátom unszolására – vele Ar-
gentínában barátkoztam össze – 
közösen másba fogtunk.

- Gondolom, az is elég kalandos 
lehetett?

Károlyi Erzsébet asszony: László 
egész élete nagyon kalandos volt. 
Később majd megmutatom a tró-
feáit. A legnagyobb közülük egy 
bivaly Afrikából, amelyik majdnem 
megölte a férjemet. Aztán a milita-
ry lovas fotókat is. Volt idő, amikor 
szinte minden hétvégén military 
lovas versenyre mentünk. És én 
egész hétvégén izgulhattam, hogy 
László épségben fejezze be a ver-
senyt. Ez már abban az időben volt, 
amikor Londonban éltünk.
gróf Károlyi László: Az egész ott 
kezdődött, hogy a barátom azt 
mondta, miért nem hagyjuk ott 
Dél Amerikát és költözünk vissza 
Európába? London kézenfekvő 
választás volt, mert Borbála hú-
gom orvosként ott dolgozott. Így 
aztán én is Londonba költöztem, 
a barátommal megalapítottuk a 
közös cégünket és megismertem 
Erzsébetet. 
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- Mivel foglalkozott a barátjával 
közös cégük?

gróf Károlyi László: A kapcsola-
tainkat felhasználva igazából se-
gítettünk Afrikától Ázsiáig min-
denhol. Ez üzlet és egyben egy 
küldetés is volt számunkra. Sok 
olyan dologgal foglalkoztunk, 
amivel a fejlődő, szegény orszá-
gokat segítettük. Többek között 
olyan orvostechnikai eszközöket 
tudtak vásárolni a cégünk segít-
ségével, amelyekhez ők egyedül 
nem juthattak volna hozzá.

– Aztán 1994-ben hazatértek. 
Gondolom, azért ez nem ment 
olyan egyszerűen. 

Károlyi Erzsébet asszony: Ez 
egy érdekes történet. Dr. Csá-
ky László hívta Lászlót, hogy a 
Gyerekvárost Károlyi Istvánról 
szeretnék elnevezni. Ehhez kérte 
a család jóváhagyását és egyben 
meghívott, hogy jöjjünk el az ün-
nepségre. Ez volt a Fótra kerülé-
sünk indulása. 
gróf Károlyi László: Édesanyám, 
aki akkor Argentínában élt, azt 
mondta, hogy ez egy szép gesz-
tus, egyezzünk bele. Olyannyira 
támogatta, hogy ő maga is ideuta-
zott Argentínából az ünnepségre. 
Engem pedig nagyon megérintett, 
hogy 50 évvel a távozásunk után 
újra itt lehettem. Mindig is szeret-
tem volna meglátogatni a helyet, 
ahol születtem és ahol a gyermek-
koromat töltöttem.
Károlyi Erzsébet asszony: Ezt 
követően 10 évig voltam a Káro-
lyi István Gyerekközpont patró-
nusa. Aztán nem sokkal a Gye-
rekközpont indulását követően 
kaptuk a kérdést, hogy szeret-
nénk-e visszaköltözni? 
gróf Károlyi László: Bárhol is 
voltam a világban, én mindig azt 
szerettem volna, hogy egyszer 
hazatérjek Magyarországra és 

Fótra. Amikor a kérdést megkap-
tuk, egyértelmű volt számunkra, 
hogy elfogadjuk. Furcsa érzés 
volt visszaköltözni ide és ott élni, 
ahol születtem. 
Károlyi Erzsébet asszony: Dr. 
Csáky László tolmácsolta a kéré-
sünket, amit Göncz Árpád köztár-
sasági elnök úr jóváhagyott és így 
hivatalosan is Fótra költöztünk.

– Később létrehozták a Fóti Ká-
rolyiak Alapítványt. Miért volt ez 
fontos Önöknek?

Károlyi Erzsébet asszony: Senki 
ne gondolja azt, hogy ez nekünk 
önös érdekünk! Bár a kastély-
ban lakunk, a kastély tulajdonjo-
ga a magyar államé. Mi mindent 
azért csinálunk, hogy utánunk itt 
maradjon Fótnak, a Fótiaknak és 
Magyarországnak. Ezért kezdtünk 
bele a gyűjtemény kiállításába is. 
Igyekszünk a lehető legtöbb dol-
got visszaszerezni a Károlyi ha-
gyatékból és itt kiállítani. Sokat 
elértünk már, de még messze nem 
annyit, amennyit szerettünk vol-
na. Harcolunk a múzeumokkal, 
amelyek nem szívesen mondanak 
le a Károlyiak egykori dolgairól. 
De nem tudnak mit kezdeni ak-
kor, ha egy-egy Károlyi bútorral 
kapcsolatban azt kérdezzük tő-
lük, hogy mit keres az például egy 

Rákóczi múzeumban? Ilyenkor 
kénytelen-kelletlen visszaadják az 
adott bútort. Mi pedig kiállítunk 
mindent a gyűjteményben, amit 
visszaszerzünk. Az ideérkező di-
ákcsoportokat vagy felnőtteket 
magunk visszük körbe és mesél-
jük el egy-egy irat, tárgy, bútor, 
festmény vagy fotó jelentőségét. 
gróf Károlyi László: Fontos, hogy 
értsék az emberek, hogy ezt nem 
magunknak csináljuk. Ez mind itt 
marad utánunk is, a jövő nemze-
déknek és Fótnak. Ezért harco-
lunk a kastély maradék parkjának 
a megőrzéséért is. Azt szeretnénk, 
ha ugyanúgy, ahogy a szüleim, 
a nagyszüleim idejében, a park a 
Fótiak számára nyitott és felüdü-
lést jelentő hely lehetne, és ma-
radhatna a jövőben is. 

– És ha mindez nem volna elég, je-
lentős társadalmi életet élnek, ahol 
Fót jó hírét öregbítik. Milyen célt 
szolgálnak ezek az események?

Károlyi Erzsébet asszony: Szá-
munkra ez egyfajta kötelesség. 
Magyarország és Fót jó hírét sze-
retnénk kelteni a világban. Erre 
jó eszköz mind a gyűjtemény, 
mind a rendezvényeink. 
gróf Károlyi László: Mindig is 
hazafi és lokálpatrióta voltam. 
Nekem Magyarország és Fót volt 
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a fontos, és ez így van ma is. Az 
összejöveteleket is azért csinál-
tuk, hogy a külföldi vendégek 
megismerjék Magyarországot és 
azon belül Fótot.
Károlyi Erzsébet asszony: Kép-
zelje el, amikor a népviseltbe öl-
tözött fóti menyecskék énekeltek 
és táncoltak egy általunk szerve-
zett eseményen. Aztán a műsor 
után az angolok és más külföldi 
nemzetiségű vendégeink magyar 

népzenére táncoltak a fóti me-
nyecskékkel. Örök emlék lesz ez 
számukra és mindig örömmel 
gondolnak majd Fótra és Ma-
gyarországra. Arra is figyeltünk, 
hogy a jótékonysági bálok más-
napján csináljunk egy ingyenes 
bált is a fótiaknak. Azért, hogy 
átélhessék ugyanazt az élményt, 
de ne kelljen fizetniük érte. Saj-
nos a vírus miatt ez most nem 
lehetséges.

– Emellett a tehetséggondozás-
ban is részt vesznek. Ennek mi az 
üzenete?

Károlyi Erzsébet asszony: Az 
Alapítványon belül támogat-
juk a fóti tehetségeket. Egy te-
hetséges operaénekest, Cselőtei 
Annát emelném ki, mint olyan 
személyt, akinek segítünk, és 
aki úgy véljük, nagy jövő előtt 
áll. Azért tesszük ezt, mert fon-
tosnak érezzük, hogy a tehet-
séges fóti fiatalok elérhessék a 
céljaikat és ezzel is Fót jó hírét 
vigyék a világba. Ahogy László 
édesanyja fogalmazott, ugyanazt 
csináljuk, mint a férjem nagy-
mamája, csak sokkal kevesebb 
forrásból.

– Végül Trianon évfordulóján 
megkerülhetetlen a kérdés: Ön 
jelentős nemzetközi kapcsolat-
rendszerrel rendelkezik. Érzékeli 
valaki a nagyvilágban a ma-
gyarság problémáját Trianon-
nal kapcsolatban?

gróf Károlyi László: Trianon a 
magyar nemzet számára egy fájó 
seb. Mi sokat beszélünk erről a 
külföldi barátainknak, ismerő-
seinknek, amit ők egyre inkább 
nem értenek. Azt mondják, az ő 
országuk is vesztett el területe-
ket. A franciák rögtön Elzászt és 
Lotaringiát mondják, a németek 
pedig a Szudéta vidéket. A fiata-
lok meg egyenesen úgy véleked-
nek, hogy az már nagyon régen 
volt, minek ezzel most már fog-
lalkozni? Azonban, mivel szá-
munkra a lokálpatriotizmus és a 
hazafiság a fontos, ezt mindig el 
fogjuk mondani. A Fótiaknak és 
a magyar nemzetnek ezzel kap-
csolatban azt üzenjük a felesé-
gemmel, hogy fogjanak össze, ne 
adják fel, maradjanak örök éle-
tükre magyarok és Magyarország 
legyen a hazájuk.
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a IV-es körzet 
képviselője: 

Név: Bíró Zoltán,  
alpolgármester, 
főállásban a Fővárosi Víz-
művek Zrt. leányvállalatá-
nak az ügyvezetője. 
Családi állapot: Házas, 
két felnőtt korú gyermeke 
van 
Önkormányzati tapasz-
talat: Az előző ötéves 

Önkormányzati ciklusban, szintén a 4-es számú 
körzet képviselője, és fejlesztési tanácsnok volt 

Az alpolgármester elmondta, hogy korábban kidolgozta az 
„arányos fejlesztések” koncepcióját, melynek mentén folytak 
például az új utcák építései is a városban. 
Körzetében jelentős fejlesztések történtek az elmúlt Önkor-
mányzati ciklusban. Megépült a Nagyvárad utca, a Kiss J. 
utca, a Bem J. utca, a Batthyány L. utca, a Táncsics M. köz, a 
Vass G. utca, illetve a József A. utcai járda. Átépítésre került 
a Táncsics utcai csapadékvíz elvezető árok és megtörtént a 
Sipos Pál téri játszótér fejlesztése.
Bíró Zoltán ebben a ciklusban is folytatni kívánja a megkez-
dett munkát, mint a fejlesztésekért, beruházásokért felelős 
alpolgármester. Amint azt elmondta, a körzetében, illetve a 
városban folytatja az önkormányzat az útépítési programot, 
illetve dolgoznak a város számára oly fontos projekteken is. 
Ezek a következők: új Egészségház építése, új Sportcsarnok 
építése, Szabadtéri piac és közösségi tér megépítése, új Kis-
alagi alközpont kialakítása, új Főtér és Városháza építése, 
a Somlyó tó környékének további fejlesztése. A körzetében 
pedig most fejeződött be a Mindszenty J. utca aszfaltozása. 
Emellett kimondottan fontosnak tartja, hogy ebben a ciklus-
ban a Jedlik Á. utca, az Ybl M. utca, illetve a Kopolya utca is 
leaszfaltozásra kerüljön. 

az V-ös körzet  
képviselője: 

Név: Bojsza Tamás
A Faipari Technikum után a Bu-
dapesti Műszaki Egyetem Gé-
pészmérnöki Karának oktatói 
szakát végeztem, majd az ELTE 
TTK-n tanári diplomát szerez-
tem. Több éves oktatói, műszaki 
vezetői tevékenységem után je-
lenleg egyéni vállalkozóként te-
vékenykedem. 

A koronavírus járvány idején is figyelemmel kísértem választókörze-
tem problémáit, így száz maszkkal segítettem pl. a Tó körül élők egy 
csoportját, mikor a beszerzés még akadozott a lakosság számára. Az 
„Egy doboznyi segítség” akció keretein belül több helyre juttattam el 
csomagokat, frakciótársaimmal egymillió forinttal támogatva ezen kez-
deményezést.A képviselővé választásom előtti kampányban ígértem, 
hogy kormányablak busz, vagyis mobilizált integrált ügyfélszolgálat jön 
Fótra. Első alkalommal a Vörösmarty tér 5. szám alatt vehetik igény-
be június 11-én. Havi rendszerességgel jár majd eleinte, de a cél, hogy 
Kormányablak kapjon helyet a városban, ahol intézhetik ügyeiket, ne 
kelljen a környező városokba menni emiatt. A Géza fejedelem–Móricz 
Zsigmond úti gyalogátkelőhely terve elkészült, a Magyar Közút engedé-
lye után kezdődik a kivitelezés, ennek érdekében folyamatosan tartom a 
kapcsolatot a Hivatal ügyintézőjével. A Tó környéki utcák csatornázása 
már elkészült, de sajnos addig nem adható át, amíg a városban folya-
matban lévők el nem készülnek, egy korábbi hibás szerződéskötés mi-
att. Elindult az Új Egészségközpont tervezése, a közbeszerzési eljárás-
ra az ősz folyamán kerül sor, ez egy több milliárdos beruházás, amely 
körzetünkben fog megvalósulni a szakellátások bővülésével.Az Árpád 
fejedelem utca, Emese köz, Etelköz utca és a Szent István utca aszfal-
tozása kapubeállókkal együtt elkészült májusban. A Könyves Kálmán 
utca-Illyés Gyula utca sarkán elhelyezett üvegtároló konténerek számát 
ugyan sikerült megduplázni, de problémát okoz, hogy sokan lomtala-
nító helynek nézik a tárolókat. A Királydombi „betontömb” eltávolítását 
szorgalmazom, mivel nagy gondot okoz a közlekedésben, több alka-
lommal előfordult, hogy a mentők nem tudtak bejutni az akadály miatt. 
A körzet közbiztonsága sajnos nem megfelelő, gondolok itt a Kutyafut-
tatóból ellopott kamerákra, növényekre, a Tó-környéki és a Királydom-
bi játszótéren történt rongálásokra. Ezeket jeleztem a Polgárőrségnek 
és kértem a fokozottabb figyelmet. Kérem a Tisztelt Lakosságot is, hogy 
figyeljünk egymásra! Sokan keresnek meg a körzetből problémáikkal 
telefonon vagy személyesen, igyekszem segíteni a hozzám fordulóknak. 
Tájékoztatom Önöket, hogy a Piac és Közösségi tér beruházás megkez-
dése miatt – amennyiben a helyzet megengedi, – az idei Paradicsom 
Fesztivál is a körzetben, a Tónál lesz megtartva augusztus folyamán. A 
Hársfa utca aszfaltozása jövőre várható, a tervezése folyamatban van. 
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Fót – a lehetőségek városa
Összefogással, egy közösségként gondolkodva sikerült Fóton megoldásokat találni a járvány idején. 
Tuzson Bence, Pest – megye 5. számú választókerületének országgyűlési képviselője május 21-én kö-
zös sajtótájékoztatót tartott dr. Vass György polgármesterrel, ahol tájékoztatást adtak a várost érintő 
kormányzati és egyéb beruházások állapotáról, valamint a koronavírus elleni védekezésről.  

Fót kiválóan vizsgázott a koronavírus elleni védekezés során – minden intézkedés időben megtörtént, 
összefogással és fegyelmezetten követték dr. Vass György polgármester iránymutatását a fótiak. 
Tuzson Bence hozzátette, hogy a továbbiakban nem veszélyhelyzet, hanem járványügyi készültség lesz 
érvényben az országban, tehát pl. az Operatív Törzs továbbra is tevékenykedni fog, hiszen tartani kell egy 
újabb, őszi hullámtól.

Az eseményen Fót Város Polgármestere kiemelte, hogy Magyarország Kormánya nagyon átgondolt és se-
gítőkész intézkedéseket hozott a járvány lassítása érdekében és köszönetet mondott mindazoknak, akik 
valamilyen formában hozzájárultak ahhoz, hogy ezt a mindenki számára megterhelő időszakot átvészelje 
a lakosság. Összefogással, egy közösségként gondolkodva sikerült Fóton megoldásokat találni a járvány 
idején.

Tuzson Bence országgyűlési képviselő és dr. Vass György polgármester közös sajtótájékoztatóján többek 
között az alábbi témákat ismertették:
–  Nem állt meg a munka a járvány idején sem, az Apponyi Franciska Óvoda energetikai fejlesztése el-

indult, 9 utca építése jelenleg is zajlik, Kisalagon végre elkészült a csapadékvíz-elvezetés 2 utcában is, 
valamint ugyanitt átadtak egy ATM bankautomatát is.

–  Piac és Közösségi tér – a Városközpontban, mégis vadregényes tájon – könnyen megközelíthető helyen, 
a Fóti Szeplőtelen Fogantatás Római Katolikus Templom szomszédságában beszerezni az ebédre valót 
igazi gasztronómiai és vizuális élmény egyben.

–  A Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a Nemzeti Filmintézet – MAFILM – fóti stúdiókomplexuma 
bővül, egy több mint tízmilliárdos beruházás keretében.

–  A Magyar Posta több mint 7 milliárd forintos beruházást kezdett meg Fóton – középpontban a munka-
helyteremtés – Magyarországnak képesnek kell lennie a járvány által tönkretett munkahelyek helyett 
újakat létrehozni – ez történik Fóton is, 150 munkavállalót tudnak alkalmazni helyben.

–  Fellendülőben a sportélet, Sportcsarnok épülhet Fóton – a tervek készen állnak

–  Elkezdődött az új Egészségközpont kiviteli terveinek elkészítése, a beruházás a jelenlegi egészségügyi 
központ melletti önkormányzati területen valósulhat meg.
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Még április elején indult az „Egy 
doboznyi segítség” elnevezésű 
adománygyűjtés Fóton. A „kez-
dőtőkét” a város kormánypárti 
képviselői biztosították, élükön 
a polgármesterrel. A kezdemé-
nyezésről és annak mostani állá-
sáról a fotinfo.hu dr. Vass Györ-
gyöt kérdezte.

– Honnét jött az ötlet?
– Az élet nem áll meg, a városnak 
a vírustól függetlenül működnie 
kellett. A rendeleteket, melye-
ket a veszélyhelyzetben polgár-
mesterként alkottam, kiküldtük 
a képviselőknek, akik elmondták 
a véleményüket, észrevételüket. 
A beszélgetések során arra gon-
doltunk: mi lenne, ha a fideszes 
képviselők, illetve akik a Fidesz 
által jutottak mandátumhoz, ösz-
szeadnának fejenként 110 ezer fo-
rintot saját zsebükből a bajban lé-
vőknek. Ez 770 ezer forint, mert 7 
képviselőről van szó. A nyolcadik, 
a polgármester meg kiegészítené 
ezt 230 ezer forinttal, hogy kerek 
legyen az összeg, egymillió. És ezt 
nem pénzben adnánk oda, hanem 
tartós élelmiszer formájában.
A csomagokba tettünk szépen 
egy kis levelet, amiben megírtuk, 
hogy kik azok, akik ezt felajánlot-
ták. Tudják ők is, hogy ezt a Fidesz 
képviselőcsoportja rakta össze.
 
– Honnét tudták, hogy kiknek kell 
segítség?
– Három forrásból. Egyrészt is-
merjük őket, hisz járjuk a várost 
magunk is. Aztán megkértük az 
egyházakat, hogy segítsenek eb-
ben, illetve megkérdeztük a civil 
szervezeteket is arról, hogy kik 
azok a környezetükben, akik ép-
pen rászorulnának.

– Hogyan jutnak el a csomagok 
az érintettekhez?
– Három módon: az egyik, amikor 
a képviselők, illetve a polgármes-

ter fogja magát és kiviszi az adott 
címre előzetes egyeztetés után. A 
másik, amikor megkérjük, mert 
tudjuk, hogy járóképes az illető, 
hogy jöjjön be érte a kultúrházba. 
A mozgásukban korlátozott idős 
embereknek pedig kiküldjük a 
csomagokat a saját járműveinken. 

– Azt lehet tudni, hogy ebből az 1 
millió forintból hány embert tud-
nak segíteni?
– Akit idáig segítettünk, az kö-
rülbelül 110 fő, de ez naponta 
változik. A kultúrháznak az egyik 
termét erre nyitottuk meg. Ott 
csomagolják be a tartós élelmi-
szereket a kollégák és ezek a do-
bozok készen állnak a szállításra. 
Három hónapra elosztva, április-
ban, májusban és júniusban adjuk 
át a részarányos összegeket egy 
kolléganőnek, aki elmegy és be-
vásárol.

– Ön a kezdeteknél arra kérte 
a fótiakat, hogy bevásárlásnál, 
amiből lehet, kettőt tegyenek a 
kosarukba és a második árut ad-
ják át erre a célra. Sokat sikerült 
így összegyűjteni?
– Szerényebb lett az eredmény, 
mint amire számítottunk, de még 
nincs vége az akciónak.

– Meddig tart?
– Június végén fogjuk lezárni, ak-
kor tudjuk majd pontosan, hogy 
mennyi csomag lett, kik kapták 
ezeket, illetve kik adták össze a 
rájuk valót rajtunk kívül. Mi fide-
szesek indítottuk, de pártállástól 
függetlenül lehet hozzá csatlakoz-
ni. Ez egy nyílt dolog, de mi úttö-
rő szerepet vállaltunk azzal, hogy 
a kezdeményezést bevezettük a 
városban.

Június végéig lehet csatlakozni a fóti  
fideszes képviselők felajánlásához
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Tisztelt Fóti Lakosok!

2019. évtől szigorodott a szabályozás, megszűnt a 
július 1-jei „türelmi idő” a parlagfű elleni védeke-
zésben. A tulajdonosoknak folyamatosan gondos-
kodniuk kell arról, hogy ingatlanukon megakadá-
lyozzák a parlagfű virágbimbójának kialakulását, 
majd ezt az állapotot fenntartsák. Egész szezonban 
kötelező védekezni a parlagfű ellen, így szeretném 
felhívni minden fóti földtulajdonos és földhasz-
náló figyelmét, hogy folyamatosan védekezzen a 
parlagfű szaporodása és a pollenszórása ellen!

A parlagfű nagymértékű elszaporodásának a köz-
egészségügyi és gazdasági károsító hatása szá-
mottevő. A parlagfű elleni védekezés elsősorban az 
ingatlan tulajdonosának, illetve használójának a kö-
telezettsége. A hatóságok feladata, hogy – amennyi-
ben a tulajdonos nem tesz eleget a kötelezettségének 
– a mulasztók költségén elrendelik az ún. közérdekű 
védekezést, emellett növényvédelmi bírságot szab-
nak ki. A bírság mértéke 15 ezertől 150 millió forintig 
is terjedhet. Belterületen a jegyző, külterületen (az 
ingatlanügyi hatóság által helyszíni ellenőrzésről 
felvett jegyzőkönyv tartalma alapján) a növény- 
és talajvédelmi hatóság köteles hatósági eljárást 
indítani azokkal szemben, akik elmulasztották a 
parlagfű elleni védekezést.

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről 
szóló 2008. évi XLVI. törvény. 17. § (4) bekezdése 

kimondja: „A földhasználó köteles az ingatlanon a 
parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadá-
lyozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs 
időszak végéig folyamatosan fenntartani.” 

Tekintettel arra, hogy a parlagfű-mentesítés 
minden állampolgár közös érdeke, és eredményt 
csak összefogással illetve közös felelősségválla-
lással érhetünk el, kérem, tegyenek eleget e fen-
ti jogszabályi kötelezettségüknek, ugyanakkor 
szükséges figyelemmel lenni arra is, hogy ha vala-
ki lekaszálta a szennyezett földterületet, azt tiszta, 
parlagfű-mentes állapotban mindvégig meg kell 
őrizni.

Köszönjük munkájukat és fáradozásukat!  

Dr. Mihályi Zsolt Apor
jegyző

Tájékoztató parlagfű-mentesítéssel 
kapcsolatban

Anyakönyvi hírek
Házasságot kötöttek:

05.22. Asztalos Diána és Verebes Viktor
05.30. Kozma Dávid és Andok Nikoletta
05.30. Tóbiás Attila és Pop Vioica
05.30. Kis Erika és Szerdahelyi Attila

Született:
04.10. Barát-Barna Szofi
04.10. Liska Nara
04.22. Boldog Benett Márk
04.27. Henye Barnabás Sándor

04.30. Pataki Gréta
05.06. Silimon Nolen

Elhunytak:
Czigány Gabriella 76 év
Dr. Kuzmann Ernőné 72 év
Laczkó József  78 év
Németh Sándor Ferenc  67 év
Révész Lajosné 81 év
Vincze József 59 év 
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Aki lázas, légúti tünetei vannak, maradjon otthonában! 
Ha nem fullad, telefonon keresse háziorvosát!

Ha nehézlégzése van a mentőket hívja!
Előzetes telefonegyeztetés nélkül a rendelő felkeresése TILOS!

Felhívjuk figyelmüket, hogy a rendelőbe ne lépjenek 
be, az ajtónál álló kollégánknak jelezzék érkezésük 
okát. Kérjük a rendelő előtt várakozzanak, tartsanak 
egymástól legalább 2 méteres távolságot. Mindenki 
viseljen maszkot!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy lejáró jogosítványukat 
nem kell meghosszabbítani a veszélyhelyzet ideje alatt.

A lejáró szakorvosi javaslatok, közgyógyigazolvá-
nyok meghosszabbítása most nem szükséges, érvé-
nyességük a veszélyhelyzet megszüntetése után 90 
napig megmarad.

Gyógyszerfelírás kizárólag e-receptre történik, a 
gyógyászati segédeszközök is írhatók már e-re-
ceptre.

Dr. Vozák Mária rendelése 2020. május 25-től újra-
indul a megszokott rendelési időben:
Betegvizsgálatra kizárólag előzetes telefonos konzul-
tációt követően kerülhet sor.
Telefonszám: 06/27-816-165
Rendelési idő:
hétfő 8-12
kedd  13-17
szerda 8-12
csütörtök 14-17
péntek  8-11

Dr. Szép Imre rendelési ideje 2020. május 25-től:
Betegvizsgálatra kizárólag előzetes telefonos konzul-
tációt követően kerülhet sor.
Telefonszám: 06/27-358-181
Rendelési idő
hétfő 8-12
kedd 12-15:30
szerda  8-12
csütörtök  12-15:30
péntek 8-11

Dr. Kővágó Kálmán rendelése 2020. május 25-től 
újraindul a megszokott rendelési időben és helyen 
(Fót, Eötvös u. 2.):
Betegvizsgálatra kizárólag előzetes telefonos konzul-
tációt követően kerülhet sor. 
A rendelési idő kezdete előtt fél órával lehetőség van 
a megadott telefonszámokon időpontot kérni, admi-
nisztratív ügyeket intézni, gyógyszerfelírást kérni.
Telefonszám: 06/27-358-067, 06/20-462-17-95
Rendelési idő:
hétfő 10-14
kedd  10-14
szerda  13-17
csütörtök 14-18
péntek 8-12

Dr. Vincze Katalin rendelése 2020. június 2-től új-
raindul a megszokott rendelési időben:
Betegvizsgálatra kizárólag előzetes telefonos konzul-
tációt követően kerülhet sor.
Telefonszám: 06/27-358-104
Rendelési idő:
hétfő 8-12
kedd 15-17
szerda 8-12
csütörtök 15-17
péntek 8-11
A járvány ideje alatt kiadott miniszteri utasítás lehető-
séget nyújt arra, hogy a 65 év feletti kollégák lehetőség 
szerint ne érintkezzenek közvetlenül betegekkel.
Személyes találkozásra Dr. Albert Andrással és  
Dr. Orbán Győzővel továbbra sincs lehetőség!

Dr. Tóth Szilvia a saját körzetén kívül Dr. Albert And-
rás és Dr. Orbán Győző betegeit látja el az Egészség-
ügyi Központban. 
Adminisztratív ügyek intézése és a szokásos gyógy-
szerek felíratása az alábbi telefonszámokon és idő-
pontokban történik Albert doktor és Orbán doktor 
betegei részére:

Felnőtt egészségügyi változások
|  2020. június 2-től érvényes ellátási rend felnőtt háziorvosi  
rendeléseken
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06/27-358-104, 06/27-358-438
hétfő 13-17
kedd 8-12
szerda 13-17
csütörtök  8-12
péntek  12-16

Gyógyszerigényüket az alábbi e-mail címeken is leadhatják:
Dr. Albert betegeinek: receptkeres.albert@gmail.com
Dr. Orbán betegeinek: receptkeres.orban@gmail.com
Kérjük, nézzék át szokásos gyógyszereiket, ne az utol-
só pillanatban jelentkezzenek gyógyszert íratni. A dé-
lelőtt leadott gyógyszerigényeket délutánra, a délután 
leadottakat másnap délelőttre tudjuk teljesíteni.

Távkonzultáció:
Dr. Albert Andrást elérhetik munkaidőben  
a 06/70-587-75-60-as telefonszámon.
Dr. Orbán Győzőt elérhetik munkaidőben  
a 06/20-421-64-41-es telefonszámon.
Amennyiben háziorvosával történt előzetes telefonos 

egyeztetést követően állapota orvosi vizsgálatot igé-
nyel, jelentkezzen dr. Tóth Szilvia rendelésén telefo-
non időpont-egyeztetés céljából. 
Rendelési idő az Egészségügyi Központban
(2151 Fót, Szent Benedek u. 15.) 
2020. 05. 11- 06. 19-ig 
hétfő 13-17
kedd  8-12
szerda  13-17
csütörtök  8-12
péntek  12-16

Dr. Tóth Szilvia elérhetősége:
06/27-358-104, 06/27-358-438, 06/20-992-89-60
Dr. Tóth Szilvia betegei receptigényüket e-mailben is 
leadhatják az info@praxisremedia.hu címen, vagy Ero-
dium kártyával e-kérvényként az Erodium felületen.
A fent megadott telefonvonalak a nagyszámú meg-
keresés miatt rendkívül túlterheltek, ezért kérjük 
Önöket legyenek türelmesek, a személyes betegellá-
tás mellett igyekszünk a telefont is felvenni.

Összetartozásunk Tüze, közös ima Fóton is
2020. június 04-én csütör-
tökön este 20.20-kor fel-
lobbant a mi közös tüzünk, 
amely mellett közösen 
imádkoztunk összetarto-
zásunk kifejezéseként.

Szent István király ezer-
esztendős keresztény álla-
miságát a Kárpát-meden-
cében Trianonnál pont egy 
évszázada zúzták szét, feldarabolva az országot.
Tíz évvel ezelőtt az Országgyűlés a kettős állampolgár-
ságról szóló törvényben az elcsatolt területeken élő és a 
világban szétszóródott magyarokat közjogi értelemben 
is a nemzet részévé, június 4-ét pedig a Nemzeti Ösz-
szetartozás Emléknapjává tette.
Emlékezzünk, és mondjuk el együtt a „legszentebb 
imádságot”, a Miatyánkot és az erre az alkalomra író-
dott gyönyörű imát.
Ima Trianon 100. évfordulóján:

Urunk, nemzetek Királya!
Te minden népet arra hívsz, hogy megismerje 

üdvözítő szeretetedet.
Hazánkért és egész magyar nemzetünkért 

könyörgünk most hozzád.
Száz esztendővel ezelőtt mi, magyarok mély fájdal-
mat éltünk át. Közös emlékezetünk súlyos sebe az 

I. Világháborút lezáró béke 
és annak minden követ-
kezménye. Az emlékezet 
gyógyulását pedig tovább 
hátráltatták a múlt század 
megosztó eseményei, me-
lyek megtörték a magyar 
közösséget és mogosztot-
ták a Közép-Európában 
élő népeket.

Urunk, te azt mondtad, hogy a Téged szeretőknek 
minden a javukra válik. Ennek tudtában az egységért és 
a kiengesztelődésért imádkozunk. Add, hogy megőriz-
zük az egységet azokkal a magyarokkal, akikkel ösz-
szeköt a közös hit, a kultúra és a történelem, és akik 
Magyarországon vagy országunk határain túl élnek. 
A kiengesztelődés lelkületét pedig erősítsd a körülöt-
tünk élő népek iránt. Gyógyítsd az emlékezetünket, és 
add, hogy a megbékélés útján járjunk. Ne válasszanak 
el többé a történelmi fájdalmak, hanem kössön össze 
bennünket a szolidaritás, hogy szeretetben és alkotó 
együttműködésben építhessük közös jövőnket.
Tégy minket a béke és a megbocsátás evangéliumának 
hiteles tanúivá, hogy fenntartsuk a lelki egységet, amíg 
majd minden nemzet el nem jön, hogy előtted az imá-
dásban eggyé forrva leboruljon.
Ámen



Városszépítők 2019. évben 
végzett tevékenysége

Egyesületünk ebben az évben is csatlakozott „A leg-
szebb konyhakertek”- Magyarország legszebb kony-
hakertjei országos programhoz. A résztvevők közül 
kategóriánként az első három helyezett részesült díja-
zásban. A díjazottak növényeket, hasznos eszközöket 
és elismerő oklevelet kaptak, amelyek a Fóti Ősz ren-
dezvényen kerültek átadásra.

Jótékonysági Batyus bált tartottunk februárban. A 
részvételből befolyt 210.000,-Ft támogatást 

„A legszebb konyhakertek” program információs 
anyagainak nyomdaköltségeihez és nyerteseinek díja-
zásához, valamint a „KönyvForduló” beltéri könyves-
polcainak anyagköltségeihez használtuk fel.

Március 23-án szombaton a tavaszi városi takarítás 
keretében kitakarítottuk a Petőfi téri parkot, vissza-
metszettük a fákat és a bokrokat.

Folytatódott a Mol Zöldövezet Program „Közösségi 
funkciójú zöld területek létesítése, fejlesztése” kate-
góriában a Fóti Környezetbarátok Csoporttal közösen 
beadott nyertes pályázat megvalósítása, a Sipos Pál tér 
területének Őshonos fákkal való beültetése.

A Fóti Környezetbarátok Csoportból átalakult fóto-
zók Egyesület által áprilisban szervezett 14 db facse-
mete elültetésével a program befejeződött. A téren 61 
db őshonos és 15 db gyümölcsfa került elültetésre. 

Egyesületünk 200.000,-Ft összeggel járult hozzá a 
Sipos Pál téri „Őshonos árnyék a játszótérre” faültetés 
megvalósításához.

Részt vettünk a május végi hagyományként élő 
Főzőverseny, Fóti-Futi és Gyereknapi programmal 
egybekötött városi rendezvényen. A személyes talál-
kozások, közvetlen beszélgetések és finom falatok kí-
séretében ismertettük meg Egyesületünk munkáját az 
érdeklődő közönséggel.

A NEA-KK-19-EG pályázat keretében 200.000,-Ft 
támogatást kaptunk működési költségeink fedezetéhez.

„Fóti KönyvForduló” program beltéri könyvespol-
cok telepítésével folytatódott. 

„A legszebb konyhakertek” és a „Tiszta udvar, ren-
des ház” programok ütemezett munkái, a zsűrizések 
folyamatosan mentek a nyár folyamán. 

Egyesületünk, Fót Város Önkormányzatának tá-
mogatásával 2019-ban is meghirdette a „Tiszta ud-
var, rendes ház” programot. A régi hagyományt új 
tartalommal megtöltve elismerni és értékelni azon 
ingatlan tulajdonosoknak a törekvéseit, akik önkén-
tesen hozzájárulnak városunk összképének csinosí-
tásához, gondozzák és rendben tartják a saját, és a 
kerítésükön túli lakókörnyezetüket is. A 200.000,-
Ft támogatást a „Tiszta udvar, rendes ház” pályázat 
nyerteseinek díjazásra fordítottuk. A 16 díjazott erre 
a célra tervezett és képzőművész által készített TISZ-
TA UDVAR, RENDES HÁZ kerámia plakettet és ok-
levelet kapott a Fóti Ősz rendezvényen.

A civil szervezetek támogatására felajánlott SZJA 
1%-ból 180.000,-Ft kaptunk, amelyet ezúton is na-
gyon köszönünk. Az összeget aSipos Pál téri „Ős-
honos árnyék a játszótérre” faültetési program 
megvalósításához, az Egyesületünk által nyújtott 
200.000,-Ft összegű hozzájáruláshoz használtuk fel.

A tagság erősítése, bővítése feladat keretébenfo-
lyamatosan tájékoztattuka lakosságot az Egyesület 
munkájáról a helyi sajtó és az elektronikus médián 
keresztül.

Részt vettünk a városi rendezvényeken, ünnepi 
megemlékezéseken és koszorúzásokon.

További információk és a 2019 év pénzügyi beszá-
moló a www.varosszepitok.hu honlapunkon megta-
lálhatók.

Bánhalmi Gábor
elnök

Kivirágzott Fót Pünkösdkor
A gyönyörű késő tavaszi időben, Pünkösdkor szó 
szerint kivirágzott Fót. Nem csak a „hivatalos” 
ágyások szépek: fotósunk a  várost járva az árok-
parton, a házak és a templomok előtt is felfedez-
te a természet csodáit, a fákon és bokrokon is 
megjelentek a szebbnél szebb színek, vidámságot 
csempészve ezzel a város utcáira.   forrás: fotinfo.hu
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Az idei évben a járvány ellenére újabb projektet 
visz végig a Fóti Közszolgáltató Közhasznú Non-
profit Kft. (FKKN). Ahogy Sólyomvári Erika a 
Kft. ügyvezetője elmondta, egy pályázat elnyeré-
sét követően újabb kerékpáros pályával és túra 
kerékpárúttal bővítik a Somlyó tónál lévő kerék-
páros pályát. Ezzel kapcsolatosak azok a változá-
sok is, amelyek a lakosság kulturált és biztonsá-
gos kikapcsolódását szolgálják majd.

A Bringa komplexum első üteme a Somlyó tánál, az 
úgynevezett „pumpa pálya” még 2019-ben elkészült. 
A tapasztalatok azt mutatják, hogy a gyerekek nagy 
kedvence a pálya. Ám mellettük egyre több felnőtt is 
örömmel megy végig a pumpa pálya huppanóin.

Ahogy az ügyvezető asszony mondta, ez adta a 
fejlesztési álmaik alapját. Az új pálya azonban sok-
kal több lesz, mint amit eredetileg megálmodtak. A 
pályázat elnyerése segít abban, hogy a gyerekek és 
kikapcsolódást kedvelő felnőttek, családok igényeit 
kielégítő szórakozási lehetőség épülhessen.

A tervek szerint a pályázat forrásait felhasználva 
a pumpa pálya mellé egy kalandpark szerű bringa 
pályát és a második részben a tó körül egy túra pá-
lyát építenek majd. A cél az, hogy a tavat teljesen 
körülölelje a pálya. 

Kényelmi szolgáltatások fejlesztése
A pályázat és a hozzá kapcsolódó beruházás azonban 
nem csak az új bringa pálya megépítését tartalmazza. A 
fejlesztés során új illemhelyeket és ivó kutat is építenek, 
valamint kialakításra kerül egy BMX és túrakerékpár 
kölcsönző. A későbbiekben pedig egy büfé épület is.

Ide kapcsolódik, hogy a várhatóan tovább növek-
vő látogató számra való tekintettel a nyári időszak-
ban a Kft. tógazdát fog alkalmazni. A tógazda fela-
data lesz többek között a kerékpárok felügyelete és 
a kulturált viselkedés ellenőrzése is. 

Az ügyvezetőnő szeretné, ha a tógazda segítené a 
horgászok és a tó környezetét pihenési, kikapcso-
lódási céllal látogató Fótiak közötti harmonikus vi-
szonyt. Ebbe beletartozik az is, hogy mindenkinek 
be kell tartania a szabályokat.

Biztonsági beruházások
Amint azt Sólyomvári Erika kifejtette, az önkor-
mányzat és a Képviselő – testület támogatásával 
megvalósul majd a tó körül – az új pályát is beleértve 
– a biztonsági kamerarendszer. Emellett az új pálya 
kialakítása során elkészül majd a sétány egy részén a 
közvilágítás is.

Az ügyvezető asszony javaslatai között szerepel az 
is, hogy a tavon lehessen csónakázni és vízi biciklizni. 
Mint mondta, ehhez szükség lesz közös erőfeszítés-
re, de úgy véli, mindenki érdeke az, hogy a Somlyó tó 
szépségét és lehetőségeit közösen élvezzük. Ameny-
nyiben lehetőség lesz rá, akár már ez utóbbiak – a 
csónakázási és vízi bicikli - is megvalósulhatnak az 
idei évben.

A terveken túl – 
újabb fejlesztés a Somlyó tónál

40 fővel az egész városért
Az FKKN-hez az utóbbi időben több panasz is ér-
kezett a temetkezési helyek közötti rendezetlen-
séggel kapcsolatban. Az igazgató asszony elmond-
ta, hogy ez nem az FKKN dolgozóinak a feladata. 
A temetkezési helyek közötti részeket a tulajdo-
nosoknak kellene karbantartaniuk. Az FKKN ép-
pen ezért nem javasolja a sírok közé bokrok, fák 
vagy magasra növő virágok telepítését. 

A cég dolgozói számos területen végzik a mun-
kát a városban. Ezért az FKKN a temetőkön belül 
a hozzá tartozó részek karbantartását elvégzi, de 
másra nem jut kapacitása.

A cég a város egész területén dolgozik. A fű-
nyírástól a fák gallyazásán át a virágosításig min-
den az ő feladatuk. Többek között a virágszigetek 
mellett 667 óriáscserépben 2 000 tő muskátli ke-
rül majd kihelyezésre a villanyoszlopokra. Mind-
ezt 40 fővel végzik, így érthetően csak azokra a 
dolgokra tudnak koncentrálni, amelyek az ő fel-
adatköreikbe tartoznak.
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FÓT SPORTEGYESÜLET NYÁRI TÁBORAI

Gyertek újra sportolni hozzánk!

A Fóti  SE Judo szakosztálya napközis tábort szervez 5-18 éves 
gyermekek számára.
Célunk a sporttábor során a gyerekek mozgáskoordináció, játékos testi, 
és szellemi nevelése. Lehetőség lesz más sportági játékok kipróbálásá-
ra: röplabda, tollas, foci,  ping-pong.
Továbbá tervezünk strandolást, kirándulást, fagyizást. 
Időpontok: 06.15 -19., 07.27-31. 8 - 16 óra között
Helyszín: Fót SE Sportpálya - Fót, Kossuth L. u. 36.
Részvételi díj: 22.000 Ft / fő (testvéreknek 20.000 Ft / fő)
A részvételi díj tartalmazza a napi 2 edzést és 3 étkezést.
További info és jelentkezés: informacio@fotsportegyesulet.hu

JU
D

O

A Fót SE Labdarúgó szakosztálya napközis tábort 
szervez 7 - 15 éves gyermekek számára
A foglalkozásokat Gáspár Zénó és egy edzőkolléga 
tartja, napi legalább 2 edzés formájában.
Időpont: 07.06 -10., 7.30 - 16 óra között
Helyszín: Fót SE Sportpálya - Fót, Kossuth L. u. 36.
Részvételi díj: 22.000 Ft / fő
(testvéreknek 20.000 Ft / fő)
A részvételi díj tartalmazza a napi legalább 2 edzést és 
3 étkezést.

Jelentkezni az edzőknél megtalálható jelentkezési 
lapon lehet, vagy: 
informacio@fotsportegyesulet.hu

 F
U

T
B

A
L

L

A Fót SE Atlétika szakosztálya napközis sporttábort 
szervez 6-18 éves gyermekek számára.
Célunk a gyerekek több sportággal való megismertetése, 
játékos testi és szellemi nevelése. Az 5 nap során a hagyo-
mányos futó és erősítő edzések mellett a következőkben 
próbálhatják ki 
magukat a gyerekek: úszás, Kyokushin karate, dzsúdó.  
Időpont: 06.29 - 07.03., 8 - 17 óra között
Helyszín: Fót SE Sportpálya - Fót, Kossuth L. u. 36.
Részvételi díj: 25.000 Ft / fő (testvéreknek 23.000 Ft / 
fő)
A részvételi díj tartalmazza a napi 4 edzést és 4 étkezést.

További információ és jelentkezés: 
informacio@fotsportegyesulet.hu
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Lesz tábor vagy nem lesz tábor? 
A táborozás kérdése a gyermekeknek és a szü-
lőknek is fontos. A korona vírus miatt azonban 
az idei nyáron a táborozás kérdése nem tűnik 
könnyűnek. Arról, hogy végül is lehetséges-e 
egyáltalán és milyen költségekkel a táboroztatás, 
Tóthné Rick Katalin a Garay János Általános Is-
kola intézetvezető helyettese adott tájékoztatást.

Az iskolákban pillanatnyilag nem a táborozás az el-
sődleges kérdés. A június eleje inkább a tanulmányi 
kirándulások és az erdei iskolák időszaka. Amint 
azt Tóthné Rick Katalin elmondta, pedagógustársai 
ezeket már az év elején lekötötték, és most a munka 
arra irányul, hogy ezeknek a korábbi időpontjait a 
helyzetnek megfelelően átütemezzék.

Az mindenképpen említésre érdemes, hogy a tá-
borhelyek vezetői nagyon rugalmasan reagálnak a 
megváltozott időpontokhoz, így vélhetően minden 
kirándulás rendben lezajlik majd. 

A Garayban az egyetlen jelentős változás a 
7. osztályosok Határtalanul kirándulásának 
az őszre tolódása lesz. 

Napközis táborok Fóton

Azzal kapcsolatban, hogy a családok mi-
lyen mértékben igénylik a táborozást, egye-
lőre még nem lehet biztosat tudni. Az in-
tézményvezető helyettes kifejtette, hogy 
iskolájuk a városban lévő nyári napközis 
táborok időpontjait már minden szülőhöz 
eljuttatta. Ezzel kapcsolatban egyelőre az 
igények felmérése folyik.

Az már biztos, hogy a Vörösmarty Mű-
velődési Ház szervezésében lesz napközis 
tábor és a vírus helyzet ellenére az idén 
nyáron is lesz Németh Kálmán Nyomában 
alkotótábor.

A Garay Általános Iskola ezekben a peda-
gógusai által vesz részt, akik mindkét tá-
borban vállaltak feladatot. 

Mindezek mellett az iskola pedagógusai 
közül többen is szerveznek nagy népszerű-
ségnek örvendő táborokat.

Iskolai napközi nyáron

Az intézményvezető helyettes úgy gondolja, 
a nyári táborok mellett segítség a szülőknek 

az is, hogy a fóti iskolákban az ESZEI szervezésé-
ben 2020. július 1-től 2020. augusztus 7-ig tartó 
napközis időszak van. Erre mindhárom fóti iskolát 
kijelölték, így azok a szülők, akik szeretnék a nap-
közit igénybe venni, az ESZEI-ben érdeklődhetnek. 
Az árakról is ott tudnak tájékoztatást kapni!

A magántáborok díjszabásáról azonban minden-
kinek magának kell tájékozódnia.

Mit kínálnak a táborok?

Azokban a táborokban, ahol a Garay Iskola peda-
gógusai szerepet vállalnak, a kézműves foglalko-
zásokon és a szabadtéri kirándulásokon lesz a fő 
hangsúly.

A magántáborok szervezői is hasonló kínálatot 
nyújtanak, mellettük azonban ott vannak a speciá-
lis, egy-egy területre fókuszáló – például lovas tá-
bor, tenisz tábor – lehetőségek is.
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óvodai és iskolai hírek
Rendben lezajlott az érettségi  
a fóti iskolákban
Kis túlzással, az érettségi talán a legfontosabb 
dolog a középiskolások számára. Igaz, sok min-
den történik, mire idáig eljutnak, de az életük 
irányának alakulása szempontjából mégis ez a 
legfontosabb mérföldkő. A hogyanokról és az 
eredményekről Dr. Tihanyi Katalint a Fóti Öku-
menikus Általános Iskola és Gimnázium és Kau-
dersné Madarász Zsuzsannát a Fóti Népművé-
szeti Szakgimnázium és Gimnázium igazgatóját 
kérdeztük.

A veszélyhelyzet miatt az iskolák átálltak a digitális 
oktatásra, ami diákok és tanárok számára is telje-
sen új helyzetet teremtett. A végzősök számára kü-
lönösen nehézzé tette az idei érettségi vizsgát a fel-
készülés utolsó másfél hónapjának a szokatlansága.

Ám a két igazgató úgy gondolja, hogy a digitális 
oktatás sikeres bevezetése nem jelentett hátrányt 
az iskolában tanuló diákok számára. Dr. Tihanyi 
Katalin kiemelte, hogy az érettségi vizsgára való 
felkészülés 4 évig zajlott, ezért a tanulóik számára 
a digitális oktatás nem okozott nehézséget a fel-
készülésben. Hasonlóan vélekedett Kaudersné Ma-
darász Zsuzsanna is. Mindkét igazgató kiemelte 
pedagógus kollégáinak a példamutató, egymást és 
a diákokat segítő hozzáállását is.

Szigorúan betartott szabályok
Az idei érettségi vizsga különös nehézségét az 
egészségügyi szabályok betartása és betartatása 
adta. A fóti iskolák ezt a rendeleteknek megfele-
lően megoldották. Ahogy a Népművészeti Gimná-
zium igazgatója elmondta, gondosan betartották 
az egészségügyi intézkedéseket, ezzel előkészítve 
az iskolát a kiscsoportos vizsgáztatásra. Külön ki-
emelte, hogy az iskola előtti távolságtartás biztosí-
tásában a rendőrség is segítségükre volt. 

Az Ökumenikus Gimnázium igazgatója úgy véli, 
a higiéniai körülmények megteremtésén – maszk, 
kesztyű, fertőtlenítő szer – kívül maga a vizsga 
csak annyiban tért el a korábbiaktól, hogy kisebb, 
10 fős csoportokban írták meg az érettségi vizsgát 
a diákok.

Mindkét igazgató hangsúlyozta, hogy mind a di-
ákok, mind a pedagógusok maximális nyugalom-

mal és fegyelmezettséggel biztosították az érettségi 
vizsga zavartalanságát.

A tapasztalatok
A tapasztalatok mindkét gimnáziumban jók voltak. 
Mindössze a Népművészeti Gimnázium egyetlen di-
ákja állt el a vizsgától, a többi tanuló mind jelentke-
zett az érettségire és mindenki teljesítette is azt. Bár 
a cikk írása idején a dolgozatok javítása még folya-
matban volt, Dr. Tihanyi Katalin azért annyit elárult, 
hogy az iskola tanulói a korábbiakban megszokott 
magas szinten teljesítették az érettségi vizsgát. 

Kaudersné Madarász Zsuzsanna elmondta, hogy 
az eredményeket még csak részben látják, ezért 
konkrétumok még nincsenek. Sokan írtak emelt-
szintű érettségit, aminek az eredménye csak a 
megtekintés napjára lesz ismert. Ugyanakkor kije-
lentette, hogy az iskola tanulói nagyon komolyan 
dolgoztak a sikerért, és a pedagógus társaival büsz-
ke a tanulóikra.

A tapasztalatok közé tartozik, hogy a veszély-
helyzet sajnos nehéz körülményeket is teremtett. 
A Népművészeti Iskola igazgatója kiemelte, hogy a 
sors ostoba tréfájának tartja a vizuális kultúra tan-
tárgy esetét, ahol jobban járhat az, aki elégtelent írt, 
mint az, aki legalább kettesre megírta a dolgozatát. 
Az, aki esetleg megbukott az írásbelin egy későbbi 
szóbeli vizsgán ezt jobb jegyre korrigálhatja, mint 
aki például kettes osztályzattal vette az írásbeli 
vizsga akadályát, miközben neki már nincs lehető-
sége ebben a vizsgaidőszakban a javításra.

Osztályozási szempontok
Az osztályozás szempontjából fontos kérdés, mi-
lyennek ítélték a vizsgát a diákok és a tanárok? 
Amint azt Dr. Tihanyi Katalin elmondta, tanulóik a 
vizsgafeladatokban nem találtak rendkívülit, ahogy 
a pedagógusaik sem. Az előző éveknek megfelelően 
egyes tantárgyak kicsit nehezebbnek, mások kicsit 
könnyebbnek bizonyultak a vártnál. 

A változás a pontszámok tekintetében lesz a ko-
rábbiakhoz képest. Azoknál a tantárgyaknál, ahol 
nem lesz szóbeli vizsga, a pontszámítás most nem a 
hagyományosnak megfelelően történik és ezeknél a 
tárgyaknál ez szignifikáns változást jelent.
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A keresztyénség kétezer éves történelemmel rendel-
kező vallás. Alapjait Jeruzsálemben rakták le, majd 
néhány kis-ázsiai városban (a mai Törökország terü-
letén) szélesítették ki. Minél távolabb kerülünk idő-
ben valaminek a kezdetétől, annál nagyobb a veszélye 
annak, hogy eltávolodunk az alapértékeitől. Ezt úgy 
kerülhetjük el, hogy időről-időre felidézzük a keresz-
tyén gyülekezetek (egyház) alapításának a kezdetét, és 
megnézzük, melyek voltak azok az alapkövek, amely-
re az egyház épült. Az egyház az evangélium hirdeté-
sének eredményeként született. Az evangélium jó hírt, 
még pontosabban a Jézus Krisztusról szóló örömhírt 
jelenti. Pünkösd napján Péter előállt és hirdette a Jé-
zus Krisztusról szóló evangéliumot. Mi, késői utódok, 
már természetesnek vesszük azt, hogy Péter odaállt 
egy ismeretlenekből álló tömeg elé. Még nem volt két 
hónapja annak, hogy háromszor megtagadta Mesterét. 
Alig van túl a bukás jelentette sokkon, és az azt követő 
krisztusi helyreállításon. Jézus útjának követői ekkor 
távolról sem voltak biztonságban. Vidékről jöttek a fő-
városba, egy számukra idegen környezetbe. Arról nem 
is beszélve, hogy Péternél talán mindenki más isko-
lázottabb volt Jeruzsálemben. Ezek után már nem is 
olyan természetes, hogy előállt, ugye? Honnan hát ez a 
meglepő bátorság? A válasz egyszerű – Szentlélektől! 
Így olvassuk a bibliában: Betöltötte őket a Szentlélek, 
és különféle nyelveken kezdetek beszélni; úgy, aho-
gyan a Lélek adta nekik, hogy szóljanak. Vagyis mind 
az üzenet mind az elmondásához szükséges bátorság 
a Szent Lélek Istentől való ajándék volt. Isten a világ-
ban ma sem nélkülünk, hanem rajtunk keresztül akar 
munkálkodni az emberek életében. Ezért írja Péter 
apostol, hogy legyetek készen mindenkor számot adni 
mindenkinek, aki számonkéri tőletek a bennetek élő 
reménységet. Már túl vagyunk pünkösdön, – az elsőn, 
amikor megtört a jég, és százak hittek az evangélium-
ban, és lettek Jézus Krisztus követői, majd beépültek 
Krisztus egyházába. Azóta elmúlt több mint kétezer 
pünkösd, és Isten egyháza azóta is képes volt számta-
lanszor megújulni. Vajon fogunk tudni mi is megújult 
erővel indulni a koronavírus után, ami nem csak a tes-
tet és a gazdaságot, de a lelkünket is alaposan próbára 
tette. Kik fognak meghallgatni bennünket, kik fogják 
megtölteni a templomokat? Akik eljönnek, azokat 
vajon fogja érdekelni a Jézus Krisztusról szóló üze-

net? El fogják viselni, ha az igehirdető a bűnről, azon 
belül is a hallgatóság bűnéről fog beszélni? Lesznek a 
mi igehirdetéseink hallgatói között is olyanok, akiket 
szíven talál Isten szava? S nem csak eltalál, de meg is 
akarnak változni, elhagyva a bűneiket? Isten gondos-
kodott hallgatóságról az első pünkösdön. Pedig nem 
volt se plakát, se újsághirdetés, ami felhívta volna a fi-
gyelmet arra, hogy Szentlélek hamarosan érkezik. Mi-
közben egyetlen falevél sem rezdült, mindenki olyan 
zúgást hallott, mintha erős szél fújna. Isten az, aki ma 
is felkelti az emberek figyelmét, ha tenni készül vala-
mit. Mi nem tudjuk az embereket Isten keresővé, de 
még csak érdeklődővé sem tenni. Ez ma is a Szentlé-
lek munkája! Az emberek megszólítása azonban már 
a mi feladatunk. A Lélek megérkezése önmagában 
csak zavart keltett az emberek között. Nagy zavar-
ban egymást kérdezgették. Voltak, akik leegyszerű-
sített választ adtak és azt mondták, hogy édes bortól 
részegedtek meg, azért beszélnek más nyelveken. Az 
emberek ma is tele vannak kérdésekkel, – a koronaví-

Prédikáció, amely nyomán megszületett 
az Egyház

Filemon Zsolt | lelkipásztor
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rus után különösképpen – de vajon tudunk-e azokra, 
számukra elfogadható válaszokat adni? Jaj, nekünk, 
ha ilyenkor csak dadogunk, vagy elintézzük az ügyet 
egy-két keresztyén zsargonnal. Több száz, talán ezer 
ember gyűlt köréjük. A feszültség és a zavarodottság 
szinte tapintható volt. Az apostoloknak most nyílt 
először lehetőségük elmondaniuk, mindenki számára 
érthetően a Jézus Krisztusról szóló evangéliumot. Úgy 
olvassuk, hogy különféle nyelveken kezdetek beszél-
ni. Azokon a nyelvjárásokon, amelyeket a távoli vidé-
kekről érkező zarándokok beszéltek. Ez hökkentette 
meg először a hallgatókat. Még nem tudták, hogy mi 
lesz az üzenet, de mivel az „ő nyelvükön beszéltek”, 
befogadottnak érezték magukat. Aki nem tudja elfo-
gadni a hallgatóit, az nem fogja tudni elérni sem őket! 
Mennyire ismerjük mi keresztyének a körülöttünk 
élő emberek „nyelvjárását”? Akarunk az ő nyelvü-
kön beszélni hozzájuk, vagy azt várjuk, hogy ők ta-
nulják meg a mi szubkultúránkra jellemző „kánaáni 
nyelvjárásunkat”. Magyarul, akarjuk-e, hogy értsék, 
amit mondunk nekik? Vannak, akik készek megta-
nulni egy másik nép nyelvét, csakhogy hirdethessék 
nekik Isten csodálatos dolgait, őket nevezzük misz-
szionáriusoknak! Legtöbbünknek nem kell megta-
nulnunk egyetlen idegen nyelvet sem ahhoz, hogy 

eredményesek legyünk az evangélium hirdetésében. 
Péter prédikációja életszerű volt! Az egyik leggyako-
ribb kritika az igehirdetésekkel szemben, hogy nem 
életszerűek. Elvont igazságokkal vannak teletűzdelve, 
de nem adnak használható választ a hallgatókban fe-
szülő kérdésekre. Egy prédikáció nem attól biblikus, 
hogy kizárólag Isten szavát tartalmazza, hanem attól, 
hogy az emberekben kérdéseket generál és azokra 
biblikus válaszokat ad. Péter prédikációja ilyen volt. 
Ezt az igehirdetési formát Jézustól tanulta, aki soha 
nem emelkedett a szónoklástan földi halandó szá-
mára elérhetetlen magasságaiba, hanem leereszke-
dett a hallgatói szintjére, hogy azután felemelje őket 
a mennyei magasságba. A mai, sokszor emberi igé-
nyekhez igazodó igehirdetésekből sajnos kimarad 
a bűnről való beszéd, de legalábbis elhalványul. Ma 
azzal az ígérettel hívogatnak sokan Jézushoz, hogy 
aki őhozzá jön, annak minden problémája megol-
dódik. Vajon mit szólnak ehhez Afrika éhezői népei? 
Az evangéliumban az ítélethirdetés mindig a meg-
menekülés lehetőségének a kontextusában hangzik 
el. Aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül. Hogyan 
vágyna a megmenekülés után az, aki nem tudja, 
hogy elveszett? Mitől lenne jó hír valaki számára az, 
hogy szabad lehet, ha nem érzi, hogy rab?
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Több mint száz évvel ezelőtt kez-
dődött az I. világháború, idén pe-
dig az egész ország Trianon 100. 
évfordulójáról emlékezik meg. Írá-
sommal a háborúban harcoló fóti-
aknak, illetve családtagjaiknak állí-
tok emléket, kiknek életét teljesen 
felforgatta ez a háborús helyzet. Az 
újabb dokumentumok, fényképek 
felkutatásával tovább árnyalhatjuk 
azt a képet, amit eddig tudtunk er-
ről az időszakról.

Az I. világháborúban harcoló fó-
tiak pontos számáról megoszlanak 
a rendelkezésünkre álló források: 
600–880 fő közé tehető a számuk, 
ebből 98-an haltak hősi halált. Fő-
ként a szerb, orosz és olasz fron-
ton teljesítettek katonai szolgála-
tot (csak az olasz fronton 700 fóti 
katona harcolt), de az adatok sze-
rint egy-egy katona több helyen is 
állomásozott. A piavei és isonzói 
csata borzalmai a hazatért fótiak 

lelkében még sokáig elevenen él-
tek. Több katonának lelki sérülései 
mellett fizikai fájdalmaival is meg 
kellett küzdenie, hiszen sokan ha-
dirokkantként tértek haza. A fájda-
lom és a veszteség szinte minden 
fóti családot érintett.  

A fronton harcoló katonák igye-
keztek hírt adni magukról tábori 
levelezőlapok segítségével, az itt-
hon maradt édesanyák, feleségek, 
lánytestvérek pedig válaszlevelük-
ben próbálták lelkileg támogatni 

szeretteiket ezekben a vészterhes 
időkben. 

Így tett 1917 februárjában K. Sza-
bó Jánosné, született Kalmár Juli-
anna is, aki férjének, K. Szabó Já-
nosnak írt levelében reméli, hogy 
sorai épségben találják őt. Tájékoz-
tatja férjét, hogy az itthon mara-
dottak jól vannak és tiszta szívből 
ezt kívánja neki is. 

K. Szabó János is többször írt 
feleségének a frontról. Az egyik le-
velezőlap egy szomorú eseményt 
mutat be, nevezetesen egyik fő-
hadnagyuk temetését. Az 1917. au-
gusztus 31-i keltezéssel írott levél 
szövege a következő:

„Kedves anyuskám! Ez a kép it-
ten egy igen jó fő hadnagyunk te-
metését ábrázolja szegény 21 éves 
korában meghalt. Csókol apátok 
Isten veletek”

K. Szabó János a Magyar Királyi 
Népfelkelő Gyalogezred 4. zász-
lóaljának 14. századában szolgált, 
szerencsésen hazatért a háborúból 

Fótiak az első világháború sodrában
I. rész

Balogh Dávid | 

„Mert nem lehet feledni, nem, soha,
Amíg magyar lesz és emlékezet,”

(Juhász Gyula: Trianon)

Klement Sándor I. világháborús 
katonai képe

Csapó István I. világháborús katonai 
képe

Kovács András (1888–1962) fóti 
lakos első világháborúban használt 

M.95-ös (Mannlicher 1895) fegy-
vere. Az Osztrák-Magyar Monarchia 
haderejének legnagyobb számban 

rendszeresített fegyvere volt az első 
világháborúban.

A. Tóth István I. világháborús katonai 
képe

24

múltunk



és 1948-ban a község bírója lett. 
1912-től folyamatosan vonultak 

be a különböző hadszínterekre fóti 
lakosok: a földműveseken kívül 
bolttulajdonosok (Rubes József), 
pékek (Pirók Károly, Lutye Lajos), 
vendéglősök, kocsmárosok (Botos 
László, Etl József, Dalmadi Győző), 
gyógyszerészek (Dvorák Alfréd) is.

Gróf Apponyi Franciska, az I. 
világháború károsultjainak 
védelmezője 
A háborús évek nemcsak lelkileg, ha-
nem anyagilag is hatalmas terhet rót-
tak az itthon maradt családtagokra. A 
bizonytalanság és kétségbeesés kö-
zepén nyújtott segítséget gróf Káro-
lyi Lászlóné, született Apponyi Fran-
ciska, aki életét a jótékonyságnak 
szentelte. A grófnő kiváló szociális 
érzékének köszönhetően 1914-ben 
Tanácsadó Irodát hozott létre, mely-
nek ajtaja minden fóti előtt nyitva állt. 
A fótiak főként szociális gondjaikkal 
keresték fel őt: segélyezés, özvegyi 
nyugdíj, levelek, csomagok küldé-
se a frontra, katonai felmentések és 
szabadságok intézése, beadványok 
megírása, okmányok igénylése. A Ta-
nácsadó Iroda felkutatta a bevonult 
katonákat, az időközben hadifogság-
ba esettek ügyeiről gondoskodott. 
Mindenről pontos adminisztrációt 
vezettek az iroda dolgozói. 

A grófnő már korán felismerte 
munkájának fontosságát és szinte az 

első hadba induló férfiakkal egy idő-
ben megszervezte a Fót községi segí-
tő és népjóléti bizottságot, mely töb-
bek között a családfő nélkül maradt 
asszonyok megsegítésére alakult. 

Apponyi Franciska a segélyek jut-
tatása mellett munkalehetőséget 
is biztosított azoknak a fóti asszo-
nyoknak, akiknek férje bevonult ka-
tonának. A kastély parkjában 25 hold 
felszántott földön a rászorultak kert-
gazdálkodást folytathattak. Emellett 
a nőknek foglalkoztató műhelyt is 
biztosított, ahol hadimegrendelése-
ket teljesítettek (cipőkészítés) pénz-
beli juttatásért cserébe. 

Apponyi Franciska A háborús 
évek Fóton (1914–1918) című napló-
töredékében gyakorlati tapasztala-
tait jegyezte le a háború segélyezé-
sével kapcsolatban, melyet a háború 
után rendszerezett. A napló 193 ol-
dalból áll, különböző feljegyzések-
kel, fényképekkel, grafikonokkal, 
ábrákkal, táblázatokkal, rajzokkal, s 
nem utolsó sorban a segítségnyújtás 
során elhangzott érdekes fóti vonat-
kozású történetekkel egészül ki. 

A napló 168. oldalán a következő 
történetet jegyezték le A szentkép 
címmel:

„Beállít hozzám egy mogyoródi 
menyecske, fóti sógorasszonyánál 
járt, annál látott egy kis térképet, mit 
az irodán kapott, nemzetiszínű zász-
ló jelzi rajta, hogy hol van az ura nagy 
Oroszországban. 

- Tekintetes Grófnő Asszony, 
mit kóstál az a szentkép, amit Ko-
vács sógorasszonyomnak szíves-
kedett adni?

- Olyat szívesen adok, jó asszony, 
de nem szentkép az, hanem térkép, 
azt mutatja, hol van az ura Orosz-
országban. 

- Már csak szentkép azt, meg-
követem, a Kovács sógorasszony is 
gyertyát éget előtte, meg imádko-
zik előtte az uráért, én is azt ten-
ném, ha megajándékozna eggyel a 
tekintetes Grófné.”

A fentiek során ismertetett tör-
ténet is jól példázza, hogy az itt-
hon maradt asszonyoknak nem-
csak anyagi, hanem lelki támaszt 
is nyújtott a grófnő és Tanácsadó 
Irodája ezekben a nehéz időkben.

A Tanácsadó Iroda kimutatásai 
szerint az 1920-as évek elején 86 
hadirokkant, 20 hadiözvegy, 36 
hadiárva volt. Apponyi Franciska 
továbbfejlesztette és kibővítette 
szociális rendszerét az 1921-ben el-
kezdett „Suum Cuique telep” nevű 
nagyszabású projektjében. A világ 
számos országának adományából 
épített hatvan ház segítségével lak-
hatást biztosított a rászorulóknak: 
hadirokkantak, hadiözvegyek és 
hadiárvák számára. Ezzel a kezde-
ményezésével teljesedett ki az első 
világháború károsultjainak megse-
gítése. 

folytatjuk

A Tanácsadó Iroda a kastély kertjében
Gróf Károlyi Lászlóné, született 
Apponyi Franciska (1879–1958)

múltunk
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