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Köszönjük az együttműködést – Véget ért a veszélyhelyzet – Dr. Vass György polgármester
Amikor a fogaskerék a helyére ugrik – beszélgetés Nyerges Attilával
Újraindul a város kulturális élete
Fótiak az I. Világháborúban

Karosszéria javítás
Márka független karosszéria javítás
teljekörű biztosítási ügyintézéssel!
Csereautó szolgáltatással, autómentéssel.
Keresse kollégánkat Pápai Zoltánt:
Telefon: 06 20 549 9618 vagy 06 27 358 270
Renault Békési Márkakereskedés Fót, Móricz Zsigmond út 41.

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

TopForm

Orifit

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

Child

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

Purfit

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

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. M
 inden 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!
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interjú
Tovább fejlődik Fót
Befejeződött a Központi konyha
teljes körű felújítása, mintegy bruttó
246,4 millió forint bekerülési költséggel. Ebből pályázati pénz 40 millió forint volt. Tisztán Önkormányzati forrásból készült el 9 darab
szilárd burkolatú utca, csapadékvíz
elvezetéssel, gépkocsi beállókkal,
illetve az utcák egyik oldalán a járdák felújításával. Ezek az utcák a

következők: Bajcsy-Zsilinszky utca,
Mária utca, Mindszenty utca, Árpád
fejedelem utca, Bethlen Gábor utca,
Etelköz utca, Emese köz, Kazinczy
utca, Vörösmarty köz. A beruházás
összköltsége mintegy bruttó 579
millió forint volt.

Milyen további beruházások várhatók a közeljövőben?

A felújított konyha két új berendezése

A veszélyhelyzet lezárulása után
sokakat érdekel a városban, hogy
Fót eltervezett beruházásai miképp folytatódnak. A pontos
tájékoztatásért Bíró Zoltán beruházásokért felelős alpolgármestert kérdeztük.

– Talán a legfontosabb kérdés,
hogy mi a helyzet az Önkormányzati beruházásokkal?
Szilárd útburkolattal nem rendelkező utak, körzetenként (2020.)
II. körzet
III. körzet
IV. körzet
V. körzet
VI. körzet
VII. körzet
Áchim A.
Klára u.
Jedlik Á. u.
Bükk u.
Agárdy G. u.
278m
250m
450m
220m
260m
2.
Hunyadi u.
Sport u.
Ybl Miklós u.
Muharay E. u. Csillagdomb u.
312m
258m
501m
218m
~270m
Kossuth Lajos
Kalász u., felső
3.
Pataksor u.
Wass A. u.
Tóth Kázmér u. u. (Állomás felé
Kőrösfő u.
szakasz
vezető út)
150m
237m
110m
240m
350m
135m
Honfoglalás
Móricz Zs. köz
4.
Széchenyi köz
Zugló I.
Vasútsor u.
sétány
70m
91m
276m
65m
104m
5.
Zugló IV.
Szántóföld u.
Zöldmező u.
175m
120m
140m
Hargita u.
6.
Zugló V.
Kopolya u.
északi vége
73m
180m
80m
7.
Sopronok u.
Németh K. köz
216m
50m
8.
Móricz Zs. Köz
104m
9.
Névtelen u.
55m
1.036m
827m
957m
1.983m
853m
1.198m
0m
Össz.:
Ssz.
1.

I. körzet
Bartók B. köz
350m
Bartók B. u.
466m
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VIII. körzet

0m

interjú

A konyha felújított épülete

Örömmel tájékoztatom a kedves
Tóth Árpád utcai lakosokat, hogy
aláírtuk a Vállalkozási szerződést
a csapadékvíz elvezetés kiépítésére. A beruházás bruttó költsége
mintegy 51,5 millió forint lesz. Ezt
a munkát teljes egészében saját
forrásból finanszírozza az Önkormányzat.
Ugyancsak aláírtuk a Kivitelezési
szerződést az Apponyi Franciska
Óvoda felújítási munkálataira. A
felújítás költsége bruttó 159,3 millió
forint, ebből pályázati úton nyertünk 30 millió forintot. A többit
saját forrásból finanszírozzuk. Továbbá el kívánom mondani, hogy a
sikeres beruházások megvalósításához jó tervek szükségesek. Folyamatban van a maradék összes régi
belterületi utcánk tervezése. Ezekre
az utcákra év végéig, de legkésőbb
jövő év elejére megkaphatjuk az
építési-, illetve vízjogi engedélye-

ket is. Az útépítéseket a meglévő
ütemtervünk szerint végezzük. Elkészítettük azt a táblázatot is, mely
bemutatja, hogy milyen a fóti egyes
körzetek ellátottsága szilárd burkolatú utakkal. Mint az a táblázatból is kitűnik, az ezelőtt 4 évvel is
fennálló aránytalanságokat csak
részben sikerült kiegyenlíteni. Az a
törekvésünk, hogy a továbbiakban
a lemaradottabb körzetek is felzárkózhassanak.

Mi a helyzet a város régi utcáival?
A régi belterületi utcáink aszfaltozását előreláthatólag 2023-ban
tudjuk befejezni. Jövőre tervezzük
a Budai Nagy Antal utca Hársfa
utcáig tartó szakaszának kiszélesítését, valamint az Üdülő övezethez tartozó Hársfa utca megépítését az állomásig. Az említett két
utcaszakasz mentén, térburkoló

Elkészült a Mária utca új burkolata

5

kőből épített, 1,5 méter szélességű
járda is épül. Amint 2023-ban
befejezzük a maradék régi belterületi utak megépítését, hozzá
kell kezdenünk az újonnan belterületbe vont Üdülő övezeti utcák
megépítéséhez. Ez újabb, több
mint 10 kilométer hosszúságú út
megépítését jelenti. Folyamatban
van az új Egészségházunk végleges terveinek az elkészítése. A generál tervezőnek késő őszre kell
leszállítania a terveket. Egy-két
héten belül írjuk ki az új Városközpontra, benne az új Városházára a tanulmány tervpályázatot.
A tervpályázat lezárása szintén
őszre várható, ekkor választjuk
majd ki a tervező csapatot.

A két utóbbi nagyberuházást
nézve, hogy áll a város a forrásokkal?
Egyelőre úgy állunk, hogy az új
Egészségház, illetve az új Városháza megépítésére a teljes bekerülési
összeg nem áll az Önkormányzat
rendelkezésére. Ezért a Városnak
mindenképp szüksége lesz pályázati forrás bevonására. Dr. Vass
György polgármester sokat dolgozik azon, hogy az Önkormányzat
ezeken a kiemelten fontos területeken is sikeresen pályázhasson.

bemutatkozás
a III-as körzet
képviselője:

a VI-os körzet
képviselője:

Név: Lévai Sándorné,
tanító, tanár, jelenleg nyugdíjas
Családi állapot: férjezett
két gyermek édesanyja
Önkormányzati tapasztalat: jelenleg a 7. ciklusát tölti,
1990-2002. és 2006.-tól
önkormányzati képviselő

Név: Gellai István,
kertész, cégtulajdonos,
ügyvezető, jelenleg nyugdíjas
Családi állapot: házas,
három gyermek édesapja,
öt unokája van
Önkormányzati tapasztalat:
jelenleg a 2. képviselői ciklusát tölti

Születése óta Fóton él és dolgozik. Nyugdíjba vonulásáig 37 éven át tanított két fóti iskolában. Eddig hét
sikeres választást követően lett képviselő. Ebben a
ciklusban a Pénzügyi Jogi és Gazdasági Bizottság és a
Települési Értéktár Bizottság vezetésével bízta meg a
Képviselő-testület.
Az eltelt 5 év alatt a körzetében elért eredmények: megoldódott a Beniczky köz csapadék víz elvezetési problémája és a köz új burkolatot kapott. Új burkolatot kapott a
Rákóczi utca vasútállomás felé eső részén lévő útszakasz,
a Deák utca a kapubejárókkal együtt, a Deák köz, ahol a
vízelvezetési probléma is megoldásra került, és a Mozdony utca. Felújításra került a Kossuth és Mozdony utcai
járda és megoldódott a IV. Zuglóban a belvíz elvezetése.
Ebben a ciklusban sikerült bekötni a sok gondot okozó
belvizet a Dózsa György utcai vízelvezetőbe.
Pályázati támogatással sor került az Ady E. u., Liget
u., Nagy László u., Kemény u. és Csaba utca felújítására. Megtörtén az Alberti B. u. szélesítése a Nagy László
u sarkától a Vasútállomásig és a parkolók kialakítása is
elkészült az állomás előtti területeken. Az Arany János
utcai parkolók bővítése is befejeződött az iskolahasználók nagy örömére.
A 2019–2024. éves ciklusban kiemelt feladatként
szeretné kezelni az alábbi problémák megoldását: az
ütemterv szerinti utcák aszfaltozását, burkolat felújítását és a járdák javítását. Kiemelten fontosnak tartja
a Dózsa György út élhetőbbé, használhatóbbá tételét
és esztétikai megoldását. Illetve a Dózsa Gy. út és a
Tessedik u. kereszteződésének a forgalomtechnikai
megoldását. Valamint a LIDL áruház mielőbbi megépülését és egy Helytörténeti Múzeum kialakítását Fót
értékeinek bemutatására. Munkájában a lakosokkal
történő kapcsolattartásra törekszik, illetve arra, hogy
segítsen ügyeik, problémák megoldásában. Minden
olyan ötletet, kezdeményezést, beruházást támogat,
amely a város és polgárainak érdekeit szolgálja.

Az előző ciklusában számos fejlesztési javaslat kötődött
a nevéhez és több jelentős fejlesztésben közreműködött
a körzetében. Ilyen volt a Kurjancsban az Ibolya utca
aszfaltozása, a világítás fejlesztése, és a vízelvezetési
problémák javítása. A ciklus során megtörtént az Agárdy Gábor utca csatornázása, az óvoda könnyebb megközelíthetősége miatt pedig az Eőri Barna utca járdájának felújítása is. Emellett ötletadóként – bár a körzetén
kívül esik – részt vett a bölcsőde udvar színes és látványos kialakításának tervezésében. Képviselőként a körzetén kívül is aktívan dolgozott és dolgozik, tevékenyen
részt vett a Bársony Fót programban, a virágszigetek és
a buszmegállók kialakításának kidolgozásában.
A képviselő elmondta, hogy ebben a ciklusban elsődleges célkitűzései az útépítések és a csapadékvíz
elvezetés végig vitele. Az útfejlesztések tekintetében a
Béke út a város és Kurjancs közti szakaszának felújítása, a Sugár, a Törökszegfű, az Agárdy Gábor utcák és
a Móricz Zsigmond köz aszfaltozása lenne a legfontosabb. De szeretnék befejezni a Kalász és a Hargita utcák végeinek aszfaltozását is. Emellett a Kalász utcánál
egy forgalomtechnika változást is meg kell oldaniuk. A
csapadékvíz elvezetés kapcsán a tervei között szerepel
az Agárdy Gábor utca, az Edőkalja utca, Kalász utca
végeinek és a Móricz Zsigmond köz problémáinak a
megoldása. Ezen kívül a Zöldmező utca rendbetételét is
szeretné elérni ciklusa végéig. A képviselő legközelebbi
prioritásai között említette az Eőri Barna utcában lévő
református templom környezetének a rendezését is.
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hírek
A Képviselő-testület július 1-i ülésén
hozott határozatok
A testület elfogadta a Polgármester beszámolóját a két
ülés közötti eseményekről. Ismét köszönetet mondott
mindenkinek, aki valamilyen formában hozzájárult
ahhoz, hogy ezt a megterhelő időszakot átvészeljük. A
járvány elleni védekezés első szakasza véget ért, most
a járványügyi készültség szakaszába léptünk, tehát
nem dőlhet senki hátra. A Fóti Közös Önkormányzati
Hivatal sem vonulhat el idén igazgatási szünetre, mert
helyt kell állniuk a munkában.
A Képviselő-testületi ülésen a lakosság számára az
alábbi fontos ügyekben döntöttünk:
„Jégpálya létesítése és üzemeltetése 2020/2021 évfordulóra” tárgyban meghívásos versenyeztetési eljárást indítunk, mely remélhetőleg sok fóti gyermeknek
kínál téli sportolási lehetőséget.

A Gyümölcsös utca, Barackos dűlő és Sátorfák utca
közötti szakaszának mindkét végére „Sebességkorlátozás 40 km/h” KRESZ táblákat helyeztetünk ki.
A 48-as Ifjúság utcai Katolikus Óvoda, 48-as Ifjúság
utcai és Szeberényi utcai oldalán a járda átépítése tárgyában nyílt versenyeztetési eljárást indul.
Döntöttünk a Jedlik Ányos utca szélesítéséről. Fontos számunkra, mert rendkívül nagy átmenő forgalom
halad át ezen az úton, mely a Budapestre való bejutást
megkönnyíti a jövőben.

Őszre új honlapja lesz a városnak, ez azt jelenti, hogy
a www.fot.hu oldal teljesen megújul, hiszen jelenleg
nem felhasználóbarát.
Utakkal kapcsolatos döntések:
A Hunyadi János utca, Bajcsy-Zsilinszky utca és
Áchim András utca közötti szakaszának mind két
végére „Tehergépkocsival behajtani tilos” KRESZ
táblák, valamint a Bajcsy-Zsilinszky utca felöli útkereszteződésbe „Elsőbbség a szembejövő forgalommal
szemben” megnevezésű, míg az Áchim András utcai
kereszteződésbe „Szembejövő forgalom elsőbbsége”
megnevezésű KRESZ táblákat helyeztetünk ki.

Találkozzunk a Tónál
Ez az év nem a nagy mulatságokról szól, de a július
1-i KT ülésen úgy határoztunk, hogy augusztus 20-án
a Fóti Tónál egy nagyobb szabású rendezvényen találkozhat a lakosság, melynek szervezését megkezdtük.
A határozatok teljes terjedelmükben megtalálhatóak
a www.fot.hu honlapon, ahol az aktuális előterjesztéseket is figyelemmel kísérhetik.

Lakossági fórum
Július elején lakossági fórumot tartottak az 5. körzetben. A fórumon Dr. Vass
György polgármester, Bíró Zoltán beruházásokért felelős alpolgármester és
Bojsza Tamás, a körzet képviselője válaszoltak a lakosság kérdéseire. A fórum
kiemelt témája a csatornázási beruházás állása volt, valamint a beruházással
kapcsolatos problémák és a várható átadás időpontja kerültek szóba. Amint
azt Dr. Vass György polgármester a fórum megnyitásakor kijelentette, nincsenek tabu témák, kulturált keretek között mindenki tegye fel a kérdéseket, amelyekre választ vár. Bíró Zoltán beruházásokért felelős alpolgármester
moderálásával minden online felvetett témát végigvettek a fórum résztvevőivel. A város képviselői a jelenlegi állapotnak megfelelően tájékoztatták
a lakosságot, és megválaszolták a kérdéseket is. Az eseteket, amelyekről a
jelenlévők tájékoztatták a városvezetőket, a Polgármesteri hivatal a lehető
leggyorsabban ki fogja vizsgálni.
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Képviselő-testületi segítség
a hármas ikreknek
Baldoni Kinga és Baldoni Marcello hét éve élnek Fóton. Amint Kinga elmondta, korábban inkább albérlet
párti volt, mert úgy kötöttség nélkül tudott változtatni. Azonban ahogy már együtt fogalmaztak, a kialakult barátságok, a munkahelyi közösség, az egyházi
közösség és a fiatalok megfogták őket, ezért maradtak
a városban. Hét év albérlet után tavaly vásárolták meg
a családi házat, amelybe élnek. Ahogy Baldoni Kinga
elmondta, rajtuk kívül talán egy család van az országban, akiknek az első két iker gyermeke után másodjára hármas ikrei születtek.
– Mikor két évesek lettek a „nagyok” éreztem, hogy
emberek közé vágyom... tanítani szeretnék, de csak heti
pár órában, hogy legyen időm az ikrekre is. Így lettem
óraadó az ÖKU-ban, ám a gyerekek felügyeletét meg
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kellett oldanom arra a kétszer négy órára. Ekkor jöttek az első szívmelengető érzések és személyek. Sebők
Sándor atya, és az óvoda vezető Erzsi néni személyében.
Felajánlották, hogy megoldják az ikrek felügyeletét arra
a pár órára hetente. Így nem kellett bölcsödébe íratnom
őket, és a két épület is közel volt egymáshoz – mesélte
Baldoni Kinga munkába állásának történetét.
A hármas ikrek születése előtt matematika – informatika tanárnőként dolgozó édesanya hálás az
önkormányzat hozzáállásáért. Az 5 gyermek melletti
segítő, aki a Képviselő – testület támogatásának köszönhetően egy éven keresztül lesz a család mellett,
nélkülözhetetlen számukra. Bár az Olasz Nagykövetség kereskedelmi részlegén dolgozó édesapa és a két
„nagy” – Greta és Matteo – is kiveszi a részét a kicsik
– Sofia, Lara és Marco – melletti munkából, szükség
van a segítő kezekre.
Fót családbarát szemléletű önkormányzata már több
száz fóti babát köszöntött babakelengyével!
A babakelengye pelenkát, babanaplót, előkét, étkészletet, stb. tartalmazó jelképes ajándék, amellyel a város
üdvözli a fóti babákat.
Ide tartozik még, hogy nagyon sokan igényelték már
az ajánlott oltásként adható rota vakcinát is. Sajnos az
ára miatt sok gyermek nem kaphatta meg korábban,
a város vezetői ebben is szeretnének a fóti családok
segítségére lenni.

hírek
Munkahely mentő támogatás
a Lizzy Card Kft.-nél
Június 16-án Bodó Sándor az ITM államtitkára a térség országgyűlési képviselőjének, Tuzson Bencének
és Fót polgármesterének, Dr. Vass Györgynek a jelenlétében munkahelyvédelmi bértámogatásról szóló okiratot adott át a Lizzy Card kft. vezetőinek.
Amint azt beszédében Bodó Sándor elmondta, az új
munkahelyteremtő bértámogatási programban hat hónap alatt maximum havi 200 000 forintnyi bért térítenek meg a munkáltatónak, így az álláskeresők elhelyezkedését és munkahelyének megőrzését személyenként
havi nettó 112 000 forint támogatással segíti a program.
Ez a támogatás is hozzájárult ahhoz, hogy a magyar
gazdaság újraindítható állapotba kerüljön – emelte ki
az államtitkár.
A Lizzy Card Kft. pályázatában 24 dolgozóra adott
be támogatási kérelmet, amelyre 5 millió forint támogatást kaptak. Az ITM államtitkára hozzátette, hogy a
városban eddig 21 cég - összesen 134 dolgozója után –
részesült együttesen 25 millió forintnyi támogatásban a
program keretében.
Tuzson Bence, a Miniszterelnöki Kabinetiroda kormányzati államtitkára és a térség FIDESZ-es ország�gyűlési képviselője beszédében kiemelte, hogy a munkahelyvédelmi akcióterv keretében június közepéig a
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kormány 170 ezer munkahelyet mentett meg, és ebből
csak Pest megyében 13 400-at.
Fót polgármestere Dr. Vass György az országos támogatások, illetve a helyi vállalkozások és a város
együttműködésének fontosságát emelte ki. Hangsúlyozta, hogy az önkormányzat mindenben igyekszik
partnere lenni a helyi cégeknek, és lehetőségeihez mérten minden támogatást megad a sikeres működéshez.
Amelyhez azonban nélkülözhetetlenek az olyan országos programok, amelynek keretében már 21 fóti cég részesült munkahelyvédelmi támogatásban.

hírek
Önkormányzati támogatás a
diákoknak

Szociális segítség rászorulóknak
Fót Önkormányzatának több szociális támogatása
is van – például karácsonykor – amellyel a képviselők és az intézmények javaslatára pénzbeli támogatást kapnak egyes családok.
Ugyancsak Testületi döntés alapján, valamint a
szülők által benyújtott nyilatkozat alapján a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő
gyermekek is részesülhetnek az egyszeri meleg déli
főétkezésben.
A város helyi rendelete lehetőséget ad további
kedvezmények igénybevételére is. Ilyen a gyermekétkeztetés során hátralékot felhalmozott családok
megsegítése, valamint az intézményi térítési díjtámogatás.
Az általános és középiskolás gyermekek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek.
Ezzel egyidejűleg a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek szünidei gyermekétkeztetését 2020. június 29-től biztosítja a város
önkormányzata.

Városunk vezetőinél a nagyobb gyermekek is fókuszban vannak. Jól mutatja ezt Fót Város Önkormányzatának önként vállalt segítségnyújtása egy olyan szociális
továbbtanulási támogatás formájában, amely alapján
az idén 20 diák továbbtanulását támogatja a város.

1 millió Ft egyszeri támogatás
végzős tanulóknak
Fót Város polgármesterének és Képviselő testületének döntése alapján ebben az évben 1 millió forintot
fordít a város olyan fóti diákok egyszeri támogatására, akik az általános iskola befejezését követően szociális helyzetük alapján ebben részesülhettek.
Fontos megemlíteni, hogy ezek a diákok oktatóik
javaslata, szorgalmuk, illetve magatartásuk alapján, középfokú tanulmányaik folytatásához – ezt méltán
megkaphatták.

Fót önkormányzata 2020-ban
is csatlakozott a Bursa Hungarica pályázathoz

Rászoruló gyermekeket
támogat a Lizzy Card
A Lizzy Card Kft. az idei évben - ahogy az eddigi években is, amióta fóti telephelyüket megvásárolták –rászoruló fóti gyermekeket támogat a
beiskolázásban. A cég immár 10 éve vállalja, hogy
az Önkormányzat által kiválasztott 10 rászoruló
gyermeknek az iskolakezdéséhez a teljes iskola
felszerelést - iskolatáskától a füzeteken át a tisztasági csomagig - biztosítják.

Városunk a Bursa Hungarica - Felsőoktatási Önkormányzati Pályázat lehetőséghez minden évben a Képviselő-testület döntése alapján csatlakozik. Ezzel teremtve lehetőséget a felsőoktatási tanulmányokat folytató,
illetve felsőoktatási intézményben továbbtanulni szándékozó hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló hallgatók 10 hónapon keresztül történő támogatására.

Megtisztult az óvoda környéke

Sipos Pál Ösztöndíj a város
tehetséges fiataljainak

A Fóti Boglárka Óvoda
körüli állapot – gazzal,
fákkal benőtt árkok,
járda – sok környékbeli lakót zavart, melyet
jeleztek Bojsza Tamásnak, az 5. számú körzet képviselőjének. Acél
Sándor a Fóti Közhasznú Polgárőr Egyesület elnöke segítségével
megtisztult a környék,
melyet ezúton is köszönünk.

Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
elismeri és megbecsüli a város kiemelkedően tehetséges fiataljait. A tanulók településhez kötődésének
erősítése és a település szellemi értékeinek gyarapítása céljából tehetségfejlesztést segítő ösztöndíj-rendszert hozott létre, „Sípos Pál Ösztöndíj” elnevezéssel.
A Képviselő – testület célja, hogy segítsék a fiatalokat tehetségük kibontakozásában. A város ezért
évente ösztöndíj pályázatot hirdet meg irodalom,
zene, képzőművészet, természettudomány, sport és
előadó művészet kategóriákban.

11

hírek
Felhívás!

2020 februárjában a Fóti Települési Értéktár Bizottság a Házasság hete alkalmából rendezte meg a „Bíborba, bársonyba, gyöngyös koszorúba” – lakodalmi szokások Fóton (1883–1950) című nagyszabású kiállítását, melyet óriási érdeklődés övezett. A nagy sikerre való tekintettel a Bizottság tagjai úgy döntöttek, hogy
ezt a páratlan néprajzi értéket szeretnék kiadni egy reprezentatív, albumszerű kiadványban. A hiánypótló
könyv gazdagon illusztrált lapjain régi fóti családok fényképein keresztül kerülnek bemutatásra a fóti lakodalmi szokások, esküvői viseletek. A könyvet katalógus résszel egészítjük ki, melyben a legszebb gyöngyös
koszorúkat és a lakodalmas kiállítást is bemutatjuk.
A tervezett kiadványt Szűcs Mária, évtizedek óta helytörténettel foglalkozó, nyugalmazott könyvtárvezető és Balogh Dávid művészettörténész-muzeológus, a kiállítás kurátora írja és állítja össze. A kiadványt
szakmailag Dr. Filus Erika néprajzkutató, a kiskőrösi Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum igazgatója lektorálja.
Nem titkolt célunk a könyvvel, hogy az elfelejtett népi hagyományok – a pedagógusok vezetésével – újraszerveződjenek az óvodákban és iskolákban, illetve a helytörténeti témájú foglalkozásokon. Ezzel a helyi
identitástudatot és lokálpatrióta szellemet erősítjük.
Fót lakossága az elmúlt évtizedek során négyszeresére emelkedett, akik számára a könyv segítséget
nyújthat a helytörténet megismerésében, mely a Fóti Hagyományokért Alapítvány és a helyi Értéktár Bizottság fontos feladatai közé tartozik.
Amennyiben támogatásra méltónak találja kiadványunkat, a Fóti Hagyományokért Alapítvány számláján
megteheti:

66000028-15429135

Támogatóink nevét a köszönetnyilvánítás részben feltüntetjük, és egy tiszteletpéldánnyal köszönjük meg
segítségüket!

Anyakönyvi hírek
Elhunytak:

Házasságot kötöttek:
06.06. Borka Zsombor, Fogarassy Lili

Boros József

65 év

06.20 Takács Zoltán, Mokány Nikoletta

Gál János

65 év

06.20. Fieraru Dániel Sándor, Postarik Beáta

Máriási Sándor Pál

66 év

06.25. Ress András, Balogh Noémi

Puskás Lászlóné

88 év

06.26. Nagy Tamás, Macek Emese

Récsei Sándorné

77 év

06.26.	Várady Csaba,

Veres Vince

77 év

Vincze Józsefné

90 év

dr. Halassy Krisztina Kinga
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FÓT SPORTEGYESÜLET • HÍREK
ELINDULTAK A NYÁRI SPORTTÁBOROK

Az új koronavírus miatti korlátozások feloldásával
újraindultak edzéseink, illetve megrendezésre kerültek - kerülnek különböző szakosztályaink táborai.
A dzsúdó és a futball mellett az atlétika sporttábort is
nagy érdeklődés kísérte, a gyerekeknek hiányzott már a
mozgás és a jó társaság.
Reméljük, amellett, hogy mindenki jól érezte magát, sokat
erősödött és el is fáradt az egy - egy hét alatt!

EGYÜTTMŰKÖDÉS A FÓTI SZABAD WALDORF ISKOLÁVAL
Idén júniusban a FÓT SE aláírta az együttműködési megállapodást a Fóti Szabad Waldorf Iskolával.
Ennek értelmében, rövidtávú célként az
Iskola vállalta a nyári táborainkat, illetve
az ősztől újrainduló szakosztályainkat figyelmébe ajánlani a szülői csoportoknak.
Utóbbit segítendő, az FSE bemutató órákat
tervez tartani szeptember - október
folyamán az Iskolában.

Bízunk benne, hogy a nem is távoli jövőben, egy közös beruházást követően, közös használatú, korszerű sportlétesítményben folytathatjuk edzéseinket a Fóti Szabad Waldorf
Iskola megújult területén.

SZEPTEMBERTŐL AZ ALÁBBI SZAKOSZTÁLYAINKBA VÁRJUK A KICSIKET ÉS A
NAGYOKAT:

ASZTALITENISZ • ATLÉTIKA • FUTBALL • JUDO • KÉZILABDA • KOSÁRLABDA • TENISZ

HAJRÁ FÓT!

e-mail: informacio@fotsportegyesulet.hu
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Dr. Vass György polgármester
köszöntötte a város közalkalmazottait
A polgármester fontosnak tartotta a személyes
találkozást, melyről a következőket mondta:
- Idén sajnos nem tudtunk együtt ünnepelni májusban, viszont fontosnak tartottam a személyes találkozást a városban dolgozó pedagógusokkal, szociális-és egészségügyi dolgozókkal,
gazdasági és technikai munkatársakkal. Ezért
magam látogattam végig az intézményeket,
ahol átadtam a jubileumi és a törzsgárda elismeréseket. Nagy öröm volt számomra, hogy
sok közalkalmazott dolgozik elkötelezetten a
városban, és a rendeletben szabályozott módon ezt honorálni is tudjuk nekik.
A törzsgárda és jubileumi juttatás 10 év munkában eltöltött idő után jár első alkalommal, és 40
év a legfelső határa, amely egy szép életpálya lezárásaként adható az idei évben is.
Dr. Vass György polgármester ezúton is köszönt
minden városi intézményben dolgozót, Isten áldását kérve munkájukra, és a köz szolgálatára!
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Újraindult a könyvtár
A Fót Városi Könyvtár és fiókkönyvtára június
9-én nyílt meg a látogatók előtt. Amint azt Kőszegi Réka könyvtárvezető elmondta, fokozatosan indították újra a szolgáltatásokat, jelenleg a helyben
használat korlátozottan lehetséges.

tő esetekre korlátozta a lakosság mozgását, mint élelmiszer- és gyógyszervásárlás, valamint a munkába járás.
A kijárási korlátozás feloldása után a fóti könyvtár 2020. június 9-én kinyitott. Kezdetben teraszos
rendszerben fogadták az olvasókat. Amint azt Kőszegi Réka könyvtárvezető elmondta, ez azt jelentette, hogy a könyvtárba csak a bejáratnál található
könyvkiadóig mehettek be az olvasók. Polcról válogatni ekkor még nem lehetett, a könyveket az online
katalógus alapján lehetett kikérni. Az informatikai
sarkot és a fénymásolás, szkennelés szolgáltatásokat
már ekkor is elérhetővé tették.

Március 16-án zárt be a fóti könyvtár. A kollégákat
elsősorban otthoni munkára szervezték ki, hiszen
távoli hozzáféréssel is elérik a könyvtári rendszert.
A szokásos adminisztrációs háttértevékenységek
mellett ügyeletet tartottak fenn. A Fóti Közművelődési és Közgyűjteményi Központ a köznevelés eredményességéért című VEKOP projekttel kapcsolatos
első elszámolási kötelezettségüket március végén
teljesítették. Áprilistól részt vettek az önkormányzat adománygyűjtő munkájában. A zárvatartás alatt
elkezdték a régóta tervezett helytörténeti adatbázis
építését. A Fóttal kapcsolatos folyóiratok analitikus
feltárásával mintegy 3 000 cikket tártak fel. A könyvtár honlapjáról elérhető online katalógusban a dokumentumtípus „cikk”-re állításával és a „Fót” tárgyszó
megadásával bárki betekinthet az épülő adatbázisba.
A kijárási korlátozás idején a Nemzeti Népegészségügyi
Központ állásfoglalása alapján a könyvtárak még teraszos
jelleggel sem fogadhattak olvasókat, mert ez ellentétes
lett volna a korlátozás lényegével, mely az olyan alapve-

Bővített szolgáltatás

A könyvtárak látogatását lehetővé tévő 279/2020.
(VI.13.) kormányrendelet megjelenése után június 17től a könyvtár terei megnyíltak a látogatók előtt, újra
lehetett a polcokról válogatni. Szolgáltatásaikat fokozatosan vezetik vissza a megfelelő biztonsági intézkedések – maszk, kézfertőtlenítők, papírtörölköző,
pedálos szemetesek – biztosítása mellett. Nyitvatartásukat ideiglenesen az idősávoknak megfelelően bővítették, a délelőtti órákban fogadták a 65 év felettieket.
A februárban indult olvasókör, mely a korlátozások
idején online formában működött, most már személyes találkozókon folytatódhat.
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A fotó illusztráció, a táborok létszáma már betelt

A vezetőnő elmondta, hogy az elmaradt tavaszi programokat idén biztosan nem tudják pótolni, a nyárra tervezett baba–mama klub az egy év alatti korosztály kiemelt veszélyeztetettsége miatt elmarad. Sem a központi
könyvtár, sem a fiókkönyvtár nem zár be a nyáron.

dik éve, miközben pótolni kell az első projektévből
kimaradt közel fél évet. Bíznak benne, hogy a nehézségek ellenére sok örömet okoznak a gyerekeknek
a projekt keretében tartott klubokkal (társasjáték,
sakk, építőkocka, film) és vetélkedőkkel, valamint
hasznos ismereteket nyújtanak a múzeumpedagógiai, könyvtári, helytörténeti órákon. A jövőben idegen
nyelvi társalgó klubok indítását tervezik a megállapodásban részt vevő iskolákban.

Megtartják a mesetáborokat és készülnek a
második félévre

Bár a mesesarok és a folyóiratolvasó helyben használata még nem lehetséges, a júliusra tervezett mesetáborokat megtartja a könyvtár. Szeptembertől a
Fóti Szüret szervezésében vesznek részt, valamint
az egyik legnagyobb kihívást jelenti, hogy meg kell
oldaniuk a 2019 szeptemberében indult uniós projekt keretében vállalt és a vírus miatt elmaradt foglalkozások pótlását. A projekt szakmai vezetője a
könyvtárvezető és elmondta, hogy 8 különböző foglalkozást tartanak a helyi oktatási/nevelési intézményeknek, nagyobb részt a könyvtár és a Németh
Kálmán Emlékház munkatársai, kisebb részt külsős
oktatók megbízásával. További 5 foglalkozási forma
indult volna tavasszal. Ősszel indul a projekt máso-

HÁZTARTÁSI GÉP DISZKONT / MŰSZAKI OUTLET
ÚJ, SZÉPSÉGHIBÁS TERMÉKEK
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Nyári gyerekbirodalom
A korona vírus kapcsán különösen nehéz helyzetbe kerültek a közművelődéssel foglalkozó intézményei a városnak. Az újraindulásról, a nyárral
kapcsolatos lehetőségekről és az eddig elért eredményekről Palásti Bélával, a Fóti Közművelődési
és Közgyűjteményi Központ (FKKK) igazgatójával
beszélgettünk.

péntekig, napközben működnek. Palásti Béla hosszú
tapasztalata és a szülők visszajelzései azt mutatják,
hogy ezek a kis csoportos táborok lehetőséget adnak
a táborvezetőknek a rájuk bízott gyerekek személyes
készség- és képességfejlesztésére is.
Az igazgató úgy véli, a táborok népszerűségét az is
mutatja, hogy minden meghirdetett táborban nagyon
hamar betelik a létszám. Igaz, tette hozzá, hogy ez annak is köszönhető, hogy sok fóti fórumot kihasználnak a táborok népszerűsítése érdekében, így a szülők
a lehető leghamarabb tudomást szereznek a számukra
hasznos információkról.

Sajnos ma nem kezdődhet beszélgetés anélkül, hogy
ne ejtenénk szót a vírushelyzetről és az abból adódó
korlátozások alatti időről. Az FKKK igazgatója úgy
véli, ebben a tekintetben sikerült a lehető legtöbbet
kihozniuk abból, ami a rendelkezésükre állt. Az online
térben rendszeresen kommunikáltak a lakossággal.
Erre a saját jól működő weboldalaikat – a Művelődési
Házét, a Könyvtárét és a Németh Kálmán Emlékházét
– egyaránt használták. És nem hagyták kiaknázatlanul
az online tér közösségi lehetőségeit, a Facebookot, a
blogot és a Youtube csatornát sem. Az érdeklődést jól
mutatja, hogy a karantén ideje alatt 76 000 elérésük
volt ezeken a felületeken keresztül. Ez a szám pedig
csak tovább nő, hiszen a kezdeti sikereken felbuzdulva, az online tartalomgyártást nem hagyják abba.

Itt van az ősz, itt van újra…

Az FKKK igazgatója bízik benne, hogy az őszi programokat megtudják tartani. Ez vonatkozik az előre
eltervezett programokra és a tavaszról őszre csúszott
gyerekszínházi előadásokra is. Palásti Béla szerint ez
azért lenne nagyon fontos, mert a kiszámíthatóság a
munkájuk egyik pillére.
Az ősz azonban nem csak a programok miatt fontos
az FKKK számára. Amint azt az igazgató kifejtette, a
Képviselő – testület mindig novemberben dönt a következő éves kulturális költségvetésről. Ez pedig megadja azt a tervezhetőséget és stabilitást, amivel minden
évben biztonságosan és kiszámíthatóan lehet tervezni
a felújításokat, a fejlesztéseket és a programokat.
Palásti Béla szakmai hitvallása, hogy egy művelődési intézmény akkor működik jól, ha tele van élettel. Azért, hogy a Vörösmarty Művelődési Ház meg
tudjon felelni ennek az elvárásnak, a munkatársak
két műszakos rendben dolgoznak. A Ház reggel 8
órától gyakorlatilag este 21 óráig nyitva tart. Hogy ez
lehetséges legyen, a Művelődési Ház dolgozói közül

Nyári táborok

Palásti Béla elmondta, hogy a vírusos időszakon túllépve az FKKK intézményei az idei nyáron is számos
lehetőséget biztosítanak a szülők és a gyerekek számára.
A Vörösmarty Művelődési Ház öt, a Fót Városi
Könyvtár és a Németh Kálmán Emlékház pedig két –
két táborral várja a gyerekeket.
A Művelődési Házban lesz Dráma és tánc tábor,
Kalandozások tábor, Játék–mozgás–egészség tábor
és Ügyes kezek tábor. A Fóti Könyvtár
két mesetáborral, a Németh Kálmán Emlékház pedig két alkotótáborral (az egyik
1-6. osztályosoknak, a másik 6-13. osztályosoknak) várja a gyerekeket. Ezen kívül
a Művelődési ház otthont ad a Sakk-, a
Néptánc- és a Zumba tábornak, amiket az
intézményben működő szakkörvezetők és
külsős szakemberek szerveztek.
Amint azt az FKKK igazgatója elmondta, a táborok kiscsoportosak, 10–15, maximum 20 fősek. Az ebéd minden táborban megoldott, és a gyerekek délután
uzsonnát vagy friss gyümölcsöt is kapnak.
Fontos tudnivaló, hogy a táborok hétfőtől
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ügyeleti rendszerben akár többen is az esti zárásig
maradnak. Hétvégén azonban a ház csak programfüggően tart nyitva. Szombaton délelőtt kinyitnak,
mert indulnak a különböző szakkörök, aztán van egy
kis szünet, majd délután jönnek a színházi előadások
vagy a koncertek.
A vasárnap azonban már más. A Ház vasárnap délelőtt zárva van, mert az igazgató úgy alakította ki a
nyitva tartást, hogy az ne ütközzön a városban élő felekezetek istentiszteleti alkalmaival. A Művelődési Ház
azonban vasárnap délutánonként programtól függően
újra kinyitja a kapuit.

A következő évben ez a szám fölment 30 000-re,
2018-ban 35 000-re és 2019-ben tovább emelkedett 40 000 főre. A Művelődési Ház pedig a látogatók számának emelkedésén túl az elmúlt négy évben
megötszörözte a korábbi bevételeit. Mindez azt mutatja, hogy a Ház jól működik és folyamatosan fejlődik. Az igazgató úgy véli, van még bőven tennivaló.
Külön köszöni a Képviselő – testületnek, hogy évről
– évre időben biztosítják a forrásokat a stabil és kiszámítható működéshez és a fejlesztésekhez.
A számok mellett a Ház működésének dicsérete az
is, hogy Magyarországon a 29 minősített közművelődési intézmény között vannak. A címet minden évben
újra odaítélik, így jelenleg a több ezer kulturális intézmény közül csak 21-nek élő ez a megtisztelő címe.
A Vörösmarty Művelődési Ház azonban egyedüliként
még közülük is kiemelkedik azzal, hogy ezen belül 6
területen rendelkezik minősített címmel.
Palásti Béla úgy látja, hogy ezek a jó eredmények
csak egy összetartó, jól képzett, felkészült, elhivatott
és jó hangulatú csapattal érhetők el, olyan munkatársakkal, akikkel az FKKK-nál dolgozik együtt.

Eredmények

Egy kulturális intézménynél mások az eredményesség
fokmérői, mint egy gazdasági társaságnál. A számok
azonban itt is irányadóak. Palásti Béla 2016 óta vezeti az FKKK három intézményét. Mint mondta, a mérések azóta is folyamatosak, azért, hogy saját maguk
számára is láthatóvá tegyék a folyamatokat.
Amikor 2016-ban Fótra került, a Művelődési Ház
látogatói száma egy év alatt 19 000 fő körül volt.

Fót központjában található Street Fót kisbüfé
várja kedves vendégeit hazai ízekkel,nagy adagokkal és természetesen alacsony árakkal!
Minden nap 5 fogásból álló választékunkban,
mindenki megtalálja a fogára valót!
Ha még nem kósoltad, itt az ideje kipróbálni!
1 adag menü (leves+főétel) 990,-Ft
Házhozszállításunk díjmentes!
Egy hétre előre leadott rendelés esetén házilag
készült ajándék desszerttel kedveskedünk!
Szép kártyát és bankkártyát is elfogadunk!
(Táborétkeztetést vállalunk!)

Rendelésleadás:

06 20/299 2442
streetfot21@gmail.com
2151 Fót, Móricz Zsigmond u. 10.
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Amikor a fogaskerék a helyére ugrik
| beszélgetés Nyerges Attilával
Sokan nem tudják, hogy a magyar könnyűzene
egyik legismertebb számának, a Nélkülednek a
szövegírója és előadója Fóton él.Elmondta, mit szeret a városban és azt is, hogy mi az, amin jó lenne
változtatni. És nem kerülhettük meg azt sem, hogy
nemrég perceken múlt az élete.

– Budapesten született, de sokat élt vidéken is. Ez
előny vagy hátrány?
Igen, Budapesten születtem és a II. kerületben laktam a szüleimmel. Az apai nagyszüleim azonban Tolna
megyében, közelebbről Bátaszéken éltek. Így a gyerekkoromat felesben töltöttem Budapesten és Bátaszéken. Nekem nem volt különös a két világ közötti
különbség, mert ebbe születtem bele. Teljesen természetes volt a budai környezet is, meg a nagyszüleim
által megismert világ is. Persze később, amikor cseperedett az ember, akaratlanul is beleszaladt a Budapest
– vidék ellentétbe. Rendszerint ilyenkor értetlenkedtem, mert nekem mind a kettő a sajátom volt, és soha
nem értettem ezt a mondva csinált, ki néz le kit játékot. A mai napig nem tudom, mi értelme van ennek.

– A zenei pályája elején egy teljesen más irányba indult. Aztán egy erdélyi út volt az, ami megváltoztatta a világlátását és a zenei irányultságát is. Miért?
Én inkább azt mondanám, hogy többek között egy
erdélyi útnak köszönhető ez a változás, amiben azért
közrejátszott az életkorom is. Meg az is, hogy az országban olyasfajta politikai hangulat volt, amely rányomta a
bélyegét a mindennapokra. Emellett pedig ott voltak az
olvasmányaimból kapott ismeretek és érzések. Mi az a
generáció vagyunk, akik 1987-ben érettségiztek, közvetlenül a rendszerváltás előtt. Hamar kiderült, hogy
szinte minden, amit annak idején történelemből tanultunk, másképp van. A magyar irodalomból pedig elénk
kerültek azok a szerzők, akikről addig még csak nem is
hallottunk. Számunkra lehetetlenné tették azt, hogy az
erdélyi irodalmat olvashassuk. Wass Albert, Nyírő József és a többiek mind kimaradtak a fiatalkori életünkből. A rendszerváltás után viszont nekem a kezembe
kerültek ezek a könyvek. Én mindig is sokat olvastam.
Amikor hozzájutottam, falni kezdtem ezeket az írásokat. Az első könyvek, amiket Wass Alberttől olvastam,
a „Jönnek” és az „Adjátok vissza a hegyeimet” voltak.

Ez, és az az erdélyi koncert vezetett el a zenekarban a
látásmódunk és a zenei irányultságunk megváltozásához. És az én életem alakulásában is fontos szerepe
volt. Úgy éreztem – és érzem ma is –, ha már színpadon állhatok, akkor a fontos dolgokról kell énekelnem.
Nem éreztem volna tisztességesnek, hogy nem emelem
fel a szavam az igazságtalanságok ellen, amelyek akkoriban még bőven érték a határon túliakat. És az anyaországban sem beszéltünk azokról a nemzetet érintő kérdésekről, amelyek fontosak. Ha jól megnézzük,
akkor most, 100 évvel a trianoni szerződés után került
nagyjából a helyére ez a dolog Magyarországon. Amikor
arról a koncertről hazaértünk, akkor a zenekarban elkezdtük ezzel a látásmóddal nézni a világot. Olyan volt
ez nekünk, mint amikor a fogaskerék a helyére ugrik és
elkezd megfelelően működni.

– Sokat koncerteznek a magyarság által lakott városokban a Kárpát-medencében és a tengerentúlon
is. Hogyan látja, az emberekben még él a trianoni
katasztrófa keserűsége?
Furcsa dolog, ez mert azzal, hogy a világ kinyílt, a
határokon túl is egész másféle érzések fognak el ma-
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elénekeltem a Nélküledet, elég ideges voltam. Tudtam, hogy felveszik, ezért nem hibázhattam. Azért is
mentem közelebb a közönséghez, hogy a számukra
kihelyezett hangfalakat is halljam, így tudtam a tempót tartani. Szakmailag egy stadionban énekelni nehéz szituáció, mert jóformán csak a közönséget hallom, ami nagyon csalóka. Szerencsére jól sikerült. A
koncert kicsit más. A közelség miatt ott az ember bele
tud nézni a szemekbe, és ez ad egy közeli kapcsolatot a közönséggel. És ezt bizony nagyon komolyan kell
venni. Mert nem okozhatunk csalódást azoknak, akik
eljöttek meghallgatni minket.

– Amint arról beszéltünk, Budapesthez és Bátaszékhez kötődik. Hogyan és mikor került Fótra?
Két-három éve kerültem a városba. A feleségem –
Pektor Dorka – született fóti lány, akinek az édesapja, Pektor József a város egy ismert és szeretett
személyisége volt. Amikor az édesapám elhunyt,
Budapestről Galgamácsára költöztünk. Vettünk egy
kis parasztházat, és abban éltünk. És minden egyes

napság. Amikor mi elkezdtünk a magyar lakta területeken koncertezni, jóval zártabb volt a magyar közösség. Óvták és vigyázták egymást. Ezért mutattak olyan
erejű példát nekünk, anya országbelieknek, amire
érdemes volt odafigyelni. Azzal viszont, hogy a világ
annyira nyitott, mint manapság, már ott is nehezebb
az értékek megtartása. A mi generációnk feladata az,
hogy a fiatal generációnak segítsünk a magyarságuk
megőrzésében. Kétségtelen, hogy az erózió elindult
ott kint is. Sajnos a még 20 évvel ezelőtt meglévő Tündérországot, ami akkor szembejött az emberrel, amikor átlépte a határt, ma már keresni kell.

HAJNAL HOTEL GYÓGYSZÁLLODA ***

MEZŐKÖVESD, ZSÓRY-FÜRDŐ
3400 MEZŐKÖVESD, HAJNAL U. 2.
06-49 505-190 | info@hajnalhotel.hu | www.hajnalhotel.hu

– Térjünk rá a leghíresebb szerzeményre, a Nélküledre. Hogyan született a dal?
A Nélküled már 10 éves. Miután a média akkoriban
nem segítette a munkánkat, nem volt más lehetőségünk és nagyon sokat koncerteztünk. Így kialakult
egy erős, és masszív közönség a zenekar körül. Nekik
szerettünk volna valamifajta köszönetet mondani egy
szerzeménnyel, amit a 10 éves évfordulónkra készítettük el. Emlékszem, amikor a szerzőtársammal, Leczó
Szilveszterrel le vittük a próbára és megmutattuk a zenekar többi tagjának a Nélküled című dalt, még egy középtempós, teljes zenekaros verziót képzeltük el. A többiek mondták azt, hogy egy zongorával hatásosabb lesz.
Aztán a rengeteg koncert folyamán a Nélküled nagyon
népszerű lett. Amit tovább fokozott az, hogy a DAC
szurkolói elkezdték énekelni minden mérkőzés előtt.
Ez adott a dalnak olyan lökést, ami által sokkal többen
megismerték, mint amire számítottunk. Még olyanok
is, akik esetleg a zenekar pályáját nem követték.

Hajnal Hotel megnyitotta kapuit!
Most akár 13 500 Ft/Fő ártól!

Az ár tartalmazza:
* Reggelit és vacsorát
* Zárt parkolót
* WiFi
* Igény esetén fürdőköntöst
* Napi egy kancsó lúgosított víz
* MTÜ járványügyi ajánlásainak maximális betartását
* Fürdő és wellness részleg használatát
* Szolgáltatásaink elérhetősége a hatályos jogszabályok és rendeletek függvényében változhatnak

– Más érzés ezt egy teli stadionban elénekelni, mint
egy koncerten?
Számomra igazából nincs különbség. Tagadhatatlan,
hogy amikor először a DAC teltházas stadionjában
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alkalommal láttam a feleségemen
a vágyódást, amikor Fóton áthaladtunk, és neki tovább kellett
jönnie. Mivel Dorka szülei meghaltak, és itt maradt ez a nagy
ház, kézenfekvő megoldás volt,
hogy ideköltözzünk. A feleségem
itt boldog, ez pedig számomra
nagyon fontos.

– Hogyan ismerkedtek meg?
Biztosan sokan látták a „Szerelmes földrajz” című dokumentumfilmben a történetünket. Mi
Dorkával egy iskolába jártunk,
ahová a filmben el is mentünk.
Ott már volt közöttünk egy diákszerelem, de aztán más utakra
vitt minket az élet. Dorka egyetemre ment, én pedig bevonultam katonának. Aztán mindkettőnknek voltak házasságai, de
húsz év után végül is mindketten
egyedül maradtunk. Benne pedig
volt annyi bátorság, hogy húsz év
után megkeressen. Mivel mindketten egyedül voltunk, nagyon hamar elkezdett
közöttünk minden ugyanúgy működni, mint régen.

– Hogyan töltötték a kijárási korlátozást?
Ebben a környezetben biztosan sokkal könnyebben, mintha valaki egy 50 négyzetméteres lakásban
a városban volt kénytelen ezt az időt végigélni. Így
aztán furcsa lenne, ha én panaszkodnék. Ami természetesen nagyon hiányzott, az a zenekar, a zenélés
és a közönség. Húsz év alatt az nekünk életformává vált, hogy egyfolytában úton vagyunk. Őszintén
szólva, nem is esett rosszul, hogy itthon kellett lennem. Nem jellemző rám, hogy unatkoznék, úgyhogy
most is elfoglaltam magam. Egyrészt több mindent
csináltam a kertben, zenéket és szövegeket írtam,
és végre megint rengeteget tudtam olvasni. Most
pedig már 2 hete próbálunk a zenekarral, és hamarosan színpadra is állunk. Az első koncertünk – az
engedélyezett létszámmal – július 17-én Viszákon,
az Őrségben lesz.

– Mi az, amit szeret Fóton és min változtatna?
Nagyon szeretem például ezt a kertet. Azt a csöndet, ami itt van. Nekem még a vasút is valami fajta

megnyugtató érzést ad minden
egyes hajnalban, amikor az első
vonat dübörgését hallom álmomban. Azt jelenti számomra,
hogy jól működik a világ és rend
van körülöttem. Ami talán nem
tetszik – és ezt mindig mondogatom a Dorkának –, az a Dózsa
György út. Ez a város fő útja, és
mindenki, aki Fóton keresztül
megy, ezt látja. Bennem mindig gyerekkorom Bátaszékének
képe merül fel, a sok virággal,
zölddel és a rendezettséggel. És
a hely lehetőséget adna erre Fóton a Dózsa György úton is. A
városban az utóbbi időben már
látszik, hogy elindult a fejlődés,
úgyhogy előbb – utóbb biztosan
elérnek majd oda is. Talán ennek
a hatása az is, hogy rengetegen
költöznek ki Budapestről Fótra, akikből hiányzik az az alázat,
ami belőlem természetes módon fakad: hiszen mégiscsak egy
„gyüttment”, betelepülő vagyok.
Az úgy nem működik, hogy két
napja élek egy közösségben, de én mondom meg,
mi hogy legyen, és szembemegyek évtizedes tradíciókkal.

– Az idei év elejét nem csak a járványhelyzet, hanem egy tavalyi motorbaleset is kellemetlenné tette
Önnek.
Hála Istennek már túl vagyok rajta, az egészségem
szinte a régi és igyekszem az egészet elfelejteni.

– Amikor ideje engedi, szívesen bekapcsolódna a
város kulturális életébe?
Sokan nem is tudják, hogy Fóton élek, mert ezt
nem hangsúlyozzuk sehol. Azért nem, mert ez nekem a béke szigete, ahol magamra csukom az ajtót
és feltöltődöm. Ha a bekapcsolódáson azt értjük,
hogy tartunk a városban egy koncertet a zenekarral,
akkor azt mondom, hogy szívesen. Egyeztessük az
időpontot jó előre, és rajtunk nem fog múlni! Azonban ezt tényleg előre meg kell beszélnünk, mert
évente 100–120 koncertet adunk, ami miatt nagyon
sűrű az életünk. Úgyhogy szívesen jövünk, de egy
koncert leszervezését időben el kell kezdenünk.
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Fótiak az első világháború sodrában
II. rész

„Mert nem lehet feledni, nem, soha,
Amíg magyar lesz és emlékezet,”
(Juhász Gyula: Trianon)

A Nagy Háború hőseinek
emlékszobra Fóton (1924)

1914–1915 környékén megalakult
a Hősök Emlékét Megörökítő Országos Bizottság (HEMOB), mely
az első világháborúban hősi halált
halt magyar katonákról való megemlékezést szorgalmazta. 1917-ben
törvénybe iktatták, hogy „Minden
község (város) anyagi erejének
megfelelő, méltó emléken örökíti
meg mindazoknak nevét, akik lakói közül a most dúló háborúban
a hazáért életüket áldozták fel.”.
1924-ben a Hősök Emlékünnepét
is elrendelték. A HEMOB feladata
volt a háborús emlékek koncepciójának kidolgozása, azok megvalósítása és ellenőrzése. Mintakatalógusokat adtak ki, melyekből
kiválasztható volt, milyen típusú
szobrot szeretnének készíttetni
az adott község politikai vezetői.
A városvezetők anyagi helyzetüktől függően megrendelhették – a
több száz típusterv közül – a kívánt szobrot, s utána elkészíttették. 1924-ben megszűnt a HEMOB
és feladatkörét a Hősi Emléktervek
Bíráló Bizottsága vette át.
1924-ben készült Fóton az I. világháborús emlékmű, melynek
alkotóit eddig nem tudtuk pontosan. Kutatásaim során sikerült
kiderítenem, hogy két szobrász alkotta: Horváth Béla (1888–1973) és
Kalotay Kreipel Ottó (1870–1938).
Mindkét szobrász jártas volt az I.
világháborús szobrok készítésében.
A fóti szobrot megfigyelve megállapíthatjuk, hogy a mintakatalógusok valamelyik típusterve alapján
készült. Az egykori községháza (ma
városháza) előtt álló bekötött hom-

lokú, lehajtott fejű, elgondolkodó,
búsuló tekintetű férfi nem a harcos
honvédőt, hanem az úgynevezett
gyászoló katonatípust testesíti meg.
Bal kezében gyűrött sapkáját szorongatja, míg jobbjában egy lefelé
tartott zászlót tart, mely a vereséget szimbolizálja. A magyaros ruhában megjelenő, kontraposztban
álló férfit a tüzérségre utaló katonai
kellékek veszik körbe (egy fatörzsre
támasztott törött kerék, ágyúcső). A
szobor a lakosság belső fájdalmát,
veszteségét fejezi ki, s a jövő nemzedékét emlékezésre szólítja fel. A
kissé neutrális jellegű alkotás a kevésbé költséges kivitelezésű szobrok köréhez tartozik, hiszen műkőből, betonból készült. A szobor
talapzatán a következő sorok olvashatók: „Emeltette Fót község a hazáért hősi halált halt fiai emlékére
1914–1918”. A talapzat két oldalán
márványtáblán olvasható a háborúban hősi halált halt fótiak névsora.
A szoboravatás 1924. október

Kalotay Kreipel Ottó és Horváth Béla:
I. világháborús emlékmű, Fót (1924)
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12-én vasárnap 10 órakor ünnepélyes keretek között zajlott,
ugyanis ekkor leplezték le a fótiak
hősi halottjai tiszteletére készített
emlékművet. Az avató ünnepséget
három templomban istentisztelet/mise előzte meg. Ezt követően
zászlókkal vonult a község lakossága a szoborhoz. A fóti római katolikus dalárda fellépése után dr.
Preszly Elemér, Pest megye főispánja mondott beszédet, melyet
a református dalárda követett. A
Szentelt hantok című ének alatt
hullott le a lepel a szoborról. Ezután dr. Thury Károly katolikus
plébános, Balogh Ferenc református lelkész, Szeberényi Zoltán
evangélikus lelkész áldásával és
megemlékezésével
folytatódott
az ünnepség. Erdélyi Zoltán főjegyző a község nevében átvette a
szobrot, végül P. Balogh József, a
község bírója koszorút helyezett
el a hősi szoborra. A bírót követte a lakosság és a környékbeliek
„virágáradata”. A korabeli tudósításból kiderül, hogy az avatáson
részt vett gróf Károlyi István az
uradalmi tisztikarral, a vármegye képviseletében Kopa Károly,
Wildner Károly tábornok, Rákospalota polgármestere, több község
politikai vezetője. A Váci járásban
a fóti volt az első ilyen hősi szobor, melyet elkészítettek.
Az első világháború kezdetének
100. évfordulója alkalmából 2014ben az Önkormányzat a szobrot
felújíttatta, az előtte lévő természeti környezetet parkosította, és
a márványtáblát újabb nevekkel
egészítette ki, immáron 92 fóti hős
neve szerepel rajta.

egyház
Aranymise percre pontosan ugyanakkor

Kárpáti Sándor atya 21 éve teljesít szolgálatot
Fóton. Áldozatos munkájának eredményét sokan
megköszönték neki az aranymise alkalmával,
amely 50 évvel később napra és percre pontosan
akkor kezdődött, mint annak idején a felszentelése.
Kárpáti Sándor atya 1970. június 21-én kezdte meg
papi szolgálatát, Bánk József püspök atya szentelte őt pappá Vácon. Ezt követően több mint húsz
helyen szolgált. A legemlékezetesebbek számára a
Kispest Wekerle telepen, a Kiskunfélegyházán és a
Szolnokon eltöltött évek voltak.

Miért éppen Fót?

Fótra Sebők Sándor atya hívására érkezett, 1999.
Húsvétjára. Ismeretségük gimnáziumi évekig nyúlik vissza, aztán egy időben voltak a szemináriumban is – bár Kárpáti atya egy évvel fiatalabb és így
később végzett. Ezt követően két állomáshelyen, Lajosmizsén és Újpesten is együtt szolgáltak. Örömmel
fogadta hát Sándor atya hívását és jött Fótra.

Az aranymise

Kárpáti atya számára sokat jelentett, hogy a felszentelésének 50. évfordulóján rendezett arany
mise napra, órára és percre pontosan ugyanakkor
kezdődött – 2020. június 21. 10 óra –, mint a szolgálatának kezdetét elindító felszentelése.
Amint mondta, nagyon jó és megható alkalom
volt ez neki. Különösen a mise, amely nagyon felemelő élmény volt. Az utána következő fogadás,
melyet Sebők Sándor atya szervezett, pedig mindig
emlékezetes marad számára. Különösen az, amikor
a résztvevők közül ötvenen, egymás közt részeket
elosztva, Pilinszky János: Imádságért című versét
olvasták föl. Megható volt Kárpáti atya számára az
is, hogy közel százan írtak megemlékezést arról,
hogy mit köszönnek Istennek, amit általa kaptak.
Az írásokat pedig szeretetük jeléül egy könyvbe is
összegyűjtötték és kinyomtatták.
További jó egészségben eltöltött szolgálatot kívánunk Fóton!
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fotó: Konkoly-Thege György

köszöntő
Köszönjük Iluska!
Nyéki Lászlóné, Iluska 52 éve dolgozik Fóton, az első időben óvónőként, 45 éve pedig óvodavezetőként. Mindez azt jelenti, hogy
generációk nőttek fel a keze alatt,
és generációk iskolássá válását gondozta óvó figyelemmel. Azt, hogy
milyen munkát végzett, a városban
élők szeretete mutatja a legjobban.
Ám az sem elhanyagolható, hogy a
város 6 ciklusának képviselői szavaztak neki bizalmat vezetőként.
Munkáját a Magyar Köztársaság a Brunszvik Teréz
díjjal jutalmazta, amely legmagasabb óvodapedagógusnak adható elismerés.

sok örömmel teli. A másik ilyen időszakot mostanában éli az óvoda. Az
elmúlt években nagyon sok fiatal pár
költözött Fótra, így megint teljesen
megtelt az óvoda.

– Mikor és hol kezdett Fóton dolgozni?
A kisalagi Béke utcai óvodában kezdtem óvónőként
dolgozni 52 évvel ezelőtt. Akkoriban az oviban két
csoport volt Kisalagon, az egyiket én vittem.
– Mikortól lett óvodavezető?
Pár évvel azután, hogy elkezdtem Fóton dolgozni.
Egészen pontosan 1975-től vagyok óvodavezető. Ez
azonban nem azt jelenti, hogy onnantól ezzel foglalkoztam. Amíg csak lehetett továbbra is ovis csoportokat vittem. Nekem mindig a gyerekek voltak a legfontosabbak. A velük való foglalkozás volt a legnagyobb
öröm számomra.
– Pedig biztosan voltak nehéz szituációk is.
Én mindig azt vallottam - és a kollégáimtól is ezt
kértem –, hogy a problémákat meg kell beszélnünk.
Ezért a gyerekek mellett a szülők voltak a legfontosabbak számomra. Nem lehetett olyan dolog, amit a
szülőkkel ne lehetett volna megbeszélni és tisztázni.
– Mikor került át Kisalagról a FORFA óvodába?
A FORFA ovi 1980-ban készült el. Akkor a község
vezetői összevonták a kisalagi óvodával és én is átkerültem ide. Annak már 40 éve. A község életében
ez fontos volt, mert így már összesen 6 csoportban
175 férőhelyre bővült az óvodai kapacitás. Szükség is
volt rá.

– Melyik volt a legnehezebb időszaka óvoda vezetőként?
Nyilván nem meglepő, de ez egybeesik az óvoda legnagyobb fejlesztésével. A legnehezebb időszakom az
volt, amikor 2014-ben a bölcsődét
építették. Mindenkit kiköltöztettünk a régi épületből,
és végig kellett menedzselnem az egész folyamatot
addig, amíg végül visszaköltözhettünk.
– Ez alatt a hosszú idő alatt többször is változott
a városvezetés összetétele. Ez nem nehezítette a
munkáját?
Mivel mindenkivel igyekeztem a legjobb viszonyt
kialakítani, nem voltak igazi nehézségeim. Inkább
büszke vagyok arra, hogy a város hat Képviselő-testülete is bizalmat szavazott nekem. Az államtól kapott
Brunszvik Teréz díj mellett háromszor kaptam miniszteri dicséretet és szinte minden évben valamilyen
elismerést a város vezetőitől. Talán ezért volt az, hogy
még 71 évesen is megválasztott a testület óvodavezetőnek.
–Melyek a legszebb emlékek, és mi volt a legnagyobb öröme a munkájában?
Annyi szép emlékem van, hogy nagyon sokáig tartana felsorolni mindegyiket. A legszebb emlékek közül
kiemelkedik a gyerekek és a szülők öröme azon a sok
- sok óvodai ballagáson. Az örömök között említhetem, hogy van olyan kolléganőm, aki óvodásként idejárt hozzánk, ma pedig már ő is óvó néni itt az óvodában. Öröm az is, hogy olyan vezetője van az óvodának,
aki 30 éve itt van, mert tudom, hogy nála jó kezekben
van az óvoda. A legnagyobb öröm számomra azonban
az emberek szeretete, amely végig kísért egész pályám
alatt és tart még ma is.
– Talán a legnehezebb kérdés maradt utoljára. Nehéz volt az elszakadás?
Bizony nehéz. Könnybe lábad a szemem, amikor
tudom, hogy nem kell idejönnöm. Ezért is szeretném megköszönni a kollégáimnak az együtt töltött
idő alatt a lelkiismeretes és kiváló munkájukat. Mert
minden örömöt, eredményt és sikert együtt értünk el.

– Ha már bővülés, mikor volt a legnagyobb létszám
az óvodában?
Ahogy visszaemlékszem, ez 1980 és 1984 között
volt. Abban az időben mind a 6 csoportunk 30-34
fővel ment. Nem kis feladat volt ez számunkra, bár

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
Fóti Közhasznú Polgárőr Egyesület
Tel.: 06/20/315-7685
Krízisvonal
Tel.: 06/30/384-2838
Hívható: munkaidő után,
hétvégén és ünnepnapokon
Postahivatalok
Fót, Szent Benedek u. 17.
Tel.: 06/27/358-002
Fót, Vörösmarty tér 2.
Tel.: 06/27/358-106
Fót, Németh Kálmán u. 40.
Tel.: 06/27/358-006
Fót, Auchan Fehérkő u. 1.
Tel.: 06/27358-298
Károlyi István Gyermekközpont
Fót, Vörösmarty tér 2.
Tel.: 06/27/358-490
Fóti Közművelődési
és Közgyűjteményi Központ
Vörösmarty Művelődési Ház
Fót, Vörösmarty tér 3.
Tel.: 06/70/331/5806

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

Városi Könyvtár
Fót, Dózsa György u. 12-14.
Tel.: 06/2 7/538-250

Magyar Települések Közvilágítási
Közhasznú Egyesülete
Hibabejelentő: www.mtkke.hu
info@mtkke.hu

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

ELMŰ-ÉMÁSZ
Energiaszolgáltató Zrt.
ELMŰ hibabejelentő
06 (80) 38-39-40
ugyfelszolgalat@elmuemasz.hu

26

