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Tisztelt fóti Polgárok!  
Kedves Hölgyeim és Uraim!
Augusztus 20-a a magyar államala-
pítás és I. Szent István királyunknak, 
hazánk fővédőszentjének tiszteletére 
tartott ünnepünk. Több ezer éves tör-
ténelmünk során számtalan rendszer 
váltotta egymást, ez a nap viszont ki-
vételesen azon kevés ünnepeink közé 
tartozik, amelyről minden korban 
megemlékeztek. Államalapító kirá-
lyunkat 1083-ban avatták szentté, sőt 
1686-ban maga XI. Ince pápa rendel-
te el Buda visszafoglalása alkalmából, 
hogy a katolikus világ évente emlé-
kezzen meg Szent Istvánról. Jöhettek 
bármilyen uralkodók, államfők, bé-
kés vagy vérzivataros idők, augusz-
tus 20. megünneplését mindenkor 
kiemelten fontosnak tartották. Bát-
ran állíthatjuk tehát, hogy ez az ün-
nepünk olyan, mint az államalapító 
királyunk volt: sérthetetlen és meg-
kerülhetetlen.

Szent István királyunk még Vajk 
néven jött a napvilágra, ő maga volt 
a híd a régi és az új világ között. A 
pogány magyar törzsek között ki-
alakult szövetséget olyan egységes 
keresztény állammá szervezte, ame-
lyet a korabeli Európa minden or-
szága elismert. Nézzünk csak körül 
a Kárpát-medencében I. István előtt! 
Különböző törzsfőnökök birtokol-
ták a területeket, csak hogy a jelen-
tősebbeket említsem: Géza, István 
apja a Dunántúl északi részének ura 
volt, Koppány a Balatontól délre eső 
területeket birtokolta, a Felvidéken 
Aba Sámuel, Erdélyben az Ifjabbik 
Gyula uralkodott. Nem volt tehát 
egységes vezetés, nem volt átlátható 
közigazgatás, nem voltak egységes 
törvények. Istvánnak megkoroná-
zása előtt és után fegyverrel kellett 
rendet teremtenie az országban. Vi-
tathatjuk ugyan az eszközeit, amely-
lyel a hatalmát megszilárdította, de 

az eredményeit semmiképp, hisz 
megkoronázásával a magyar feje-
delemség bekerült az európai ke-
resztény nemzetek sorába. I. István 
koronájával kapcsolatban az alábbi 
legendát jegyezte fel Hartvik püspök 
a XII. század elején: a lengyelek feje-
delme, Miesko ugyanabban az idő-
ben kért koronát és áldást a pápától, 
mint István. Ám mielőtt a pápa átad-
hatta volna a koronát a lengyel kö-
veteknek egy látomásban megjelent 
neki Isten küldötte és ezt mondta: 
„Tudd meg, hogy a holnapi napon, a 
nap első órájában hozzád ismeretlen 
nemzet követei jönnek, akik tőled fe-
jedelmüknek az apostoli áldás aján-
dékával egyetemben királyi koronát 
követelnek. A koronát hát, melyet 
csináltattál, fejedelmüknek, miként 
kérik, eljuttatni ne habozzál. Mert 
tudd meg, hogy ez néki a dicső királyi 
ranggal együtt élete érdemeiért jár.” A 
rákövetkező nap amikor a magyarok 
követe, Asrik püspök a pápához ért, 
és beszámolt neki István hittérítő te-
vékenységeiről, uralkodói erényeiről, 
és kérte az apostoli széktől az emlí-
tett kitüntetéseket, nagyon megö-
rült a római főpap, mindent mega-
dott jóságosan. Azonfelül keresztet 
küldetett a királynak, mintegy az 

apostolság jeleként, így szólván: „Én 
apostoli vagyok, ő viszont méltán 
Krisztus apostola, ha Krisztus annyi 
népet térített meg általa. Ezért ren-
delkezésére bízzuk, miként az isteni 
kegyelem őt oktatja, az egyházaknak 
s népeiknek mindkét törvény alapján 
történő igazgatását.”

I. István királyunk bel- és külpo-
litikájával végig azon munkálkodott, 
hogy a Kárpát-medence egységét és 
békéjét megteremtse. Ő alapozta meg 
a megyerendszert, ami az egyház-
rendszer kiépítéséhez is hozzájárult. 
Szent István egész uralkodása alatt 
terjesztette a kereszténységet, ezért is 
hívják őt hitvalló királynak. Országát 
már akkor Szűz Mária pártfogásába 
ajánlotta, amikor Európában a Má-
ria-kultusz még éppen csak kiala-
kulóban volt. Nemcsak érseksége-
ket, püspökségeket alapított, hanem 
apátságokat, kolostorokat építtetett, 
amelyekben megindulhatott a latin 
írásbeliség, valamint iskolák is mű-
ködtek. A rendházakban ugyanis már 
ekkor úgynevezett könyvesházak lé-
tesültek, ahol az egyházi szövegek 
mellett tudományos írásokat is meg 
lehetett találni. A szerzetesek iskolái-
ban az európai keresztény kultúrát 
tanították, amely egy művelt, írástu-
dó réteg kialakulásához járulhatott 
hozzá. Szigorú, mindenkire érvényes 
törvényeket hozott, amelyek nem-
csak a keresztény vallás gyakorlását 
és az egyházat védték, hanem az éle-
tet, a magántulajdont, sőt az özve-
gyek és árvák érdekeit is. Uralkodása 
alatt jelentős életmód- és hitváltáson 
ment keresztül a magyarság, és nyu-
gati mintára kialakulhatott egy olyan 
államrendszer, ami a maga korában 
modernnek számított. Ha pedig ide-
gen támadás érte az országot, akkor 
többszörösen bebizonyította, hogy 
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képes megvédeni magát a külső el-
lenségekkel szemben is.

Fiának, Imre hercegnek írott in-
telmeiben részletesen körüljárta, 
milyen erényekkel kell rendelkez-
nie egy jó uralkodónak. Ebben ke-
resztényi szellemben utasította fiát 
arra, hogy országát a krisztusi sze-
retet jegyében kormányozza. Kü-
lön kitért az irgalmasságra és tanító 
célzatú erkölcsi tanácsokat fogal-
mazott meg: „Légy irgalmas min-
den erőszakot szenvedőhöz, őrizd 
szívedben mindig az isteni intést: 
»Irgalmasságot akarok, nem áldo-
zatot.« Légy türelmes mindenekhez, 
nemcsak a hatalmasokhoz, hanem 
azokhoz, akik nem férnek a hata-
lomhoz. Azután légy erős, nehogy a 
szerencse túlságosan felvessen, vagy 
a balsors letaszítson. Légy alázatos 
is, hogy Isten felmagasztaljon most 
és a jövőben. Légy majd mértékletes, 
hogy mértéken túl senkit se büntess 
vagy kárhoztass. Légy szelíd, hogy 
sohase harcolj az igazság ellen. Légy 
becsületes, hogy szándékosan soha 
senkit gyalázattal ne illess.” Vélemé-
nyem szerint ezek az intelmek máig 
sem vesztettek igazságukból és ér-
vényességükből.

Ezer évvel a hátunk mögött szinte 
lehetetlen megrajzolni I. István ki-
rályunk reális arcképét. Mondhatjuk 
rá, hogy véreskezű volt, bölcs, ke-
gyes, keresztény uralkodó, szigorú és 
keménykezű államalapító. Ám az vi-
tathatatlan, hogy olyan királya volt a 
magyaroknak, amilyet a kor megkí-
vánt. Ahhoz, hogy népünk megma-
radhasson a Kárpát-medencében, 
szükségszerű volt meghozni ezeket a 
döntéseket, amiért óriási árat fizetett 
a magyarság. Ám végül ezer esztendő 
igazolta Szent István királyunk élet-
mód- és hitváltó törekvéseit. És mit 
üzen nekünk ennyi idő távlatából ál-
lamalapító királyunk alakja és tevé-
kenysége? Hogy minden idő megkö-
veteli a maga szükségszerű döntéseit, 
alkalmazkodnunk kell a jelenhez, be 
kell építenünk akár a hétköznapja-
inkba is bizonyos változtatásokat.

A városunk Képviselő-testülete 
azon munkálkodik, hogy megfelelő 
döntésekkel növelje Fót Város lakos-
ságának komfortérzetét, jó szívvel, 
akarattal, tenni kíván mindazon cé-
lok eléréséért, amely egy élhetőbb, 
szerethetőbb várost eredményez, 
ahova jó hazajönni, ahol jó élni.

Dr. Vass György polgármester
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A Fótozók Egyesület listán bejutott képviselője
Név: Dr. Vargha Nóra, jogász
Családi állapot: Párjával és három gyermekével él együtt
Önkormányzati tapasztalat: A második ciklusát tölti képviselőként, előtte pedig egy ciklu-
son keresztül külső bizottsági tagja volt a Jogi, Ügyrendi és Szociális Bizottságban

Az előző és a mostani ciklusában is fontos számára az utak szilárd burkolattal történő ellátása. A 
képviselő asszony elmondta, jelentős előrelépés volt a városban, hogy a program során olyan utcák 
kaptak szilárd burkolatot, amelyek korábban soha nem voltak burkolva. Örül annak, hogy ezt a prog-

ramot a város az új ciklusban is folytatja. Az előző ciklusban nagyon fontos volt számára az is, hogy a Fóti tó környezete 
elkezdett rendeződni, a tó lassan azzá tud válni, ami természetes szerepe lenne, a családok aktív kikapcsolódását szolgálva. 
Különösen fontos, hogy a Tó körüli egykori Üdülőterület lakóinak környezetét is elérje a „városiasodás”: a csatornázás után 
az utak állapotán is javítani kell. A jelenlegi ciklusban az egyik legfontosabb feladatának tartja a város vezetésének és a városi 
életnek a környezettudatosabbá tételét. Amint azt dr. Vargha Nóra mondta, ez nem csak annyit jelent, hogy ültessünk fákat, 
hanem beletartozik az is, hogy a városvezetési döntéshozatali rendbe beillesszék a környezettudatosságot. Számára ez olyan 
egyszerű dolgoktól kezdődik, mint a környezettudatosság, vagy a város természeti értékeinek a védelme. Ilyen például a Tő-
zeges is, amit a civilek tártak fel, és talán mostanra érik be a vele és az önkormányzattal közös munkájuk. Hasonlóan fontos 
feladat a hulladékudvar ügyének végig vitele, annak beindítása. 

Dr. Vargha Nóra abban bízott, hogy 2020-ra befejeződhet a ciklus alapdokumentumainak - integrált városfejlesztési stra-
tégia, gazdasági program, környezetvédelmi program, intézkedési terv – összeállítása. És ezzel együtt átalakításra kerülne 
a KT és a hivatal szervezeti és működési szabályzata is. Ezzel kapcsolatban azt szeretné elérni, hogy a környezetvédelem 
ugyanolyan jelentőséggel bírjon a döntéshozatal során, mint a gazdasági vagy egyéb szakmai szempontok. Ha nem jött volna 
a veszélyhelyzet, az alapdokumentumok időben elkészülhettek volna. Dr. Vargha Nóra úgy véli, hogy a ciklus feladatai közé 
kell, hogy tartozzon az egészségház megépítése is. Fontosnak tartja azt is, hogy a városi közlekedését az önkormányzat úgy 
tudja szabályozni, hogy az végre mindenki számára megfelelő legyen, kiemelt figyelemmel a gyalogátkelő-helyekre.

A képviselő asszony ezen felül alapvetően fontosnak tartja a civil szervezetek bevonását a döntéshozatalba és az érdemi 
munkába. Határozott célja, hogy a település fejlődés érdekében bárkivel együtt dolgozik, mert a szembenállásnak semmi 
értelme nincsen, és meg kell tanulnia mindenkinek, hogy ezt félre téve a városért dolgozzon. 

A FIDESZ listán bejutott képviselője
Név: Serfőző Zsuzsanna, nyugdíjas
Családi állapot: Házas, három gyermeke és egy unokája van
Önkormányzati tapasztalat: Az első önkormányzati ciklusát tölti

A Képviselő-testületen belül a család, az egészségügy és a szociális ügyek területén fejti ki tevékeny-
ségét, mely szociális érzékenységéből fakad. A saját körzetében kiemelten fontos számára a kisalagi 
városközpont kialakítása, megépítése. Ahogy a képviselő asszony fogalmazott, igazából ez lenne a sze-
mélyes nagy projektje. Az eredeti tervek szerint 2022-re már elkészült volna az új kisalagi városköz-

pont, de sajnos a vírus helyzet ezt is hátráltatja. Ennek tudható be az is, hogy az eredetileg tervezett dátumokat már szinte 
biztosan nem tudják tartani. A másik, számára kiemelt projekt a kisalagi református templom környékének a rendezése, 
kialakítása. A programjában szereplő egyik projekt, a Kisalagon létesítendő bankautomata kihelyezése pedig Dr. Vass György 
polgármester közbenjárásával és támogatásával már megvalósult.

A városvezetés tervei közül minden olyat támogat, amelyek a lakosságot szolgálják. Bár még csak tervezgetés szintjén van, de 
ilyennek tartja egy uszoda későbbi megépítését is. A közeljövőt tekintve pedig fontosnak tartja a kereskedelmi hálózatok – LIDL 
és Aldi – városba telepítését is. Emellett a város folyamatos és látványos szépítése is a céljai között szerepel, mert mint mondta, 
ezen a téren még van mit behoznia a városnak. A képviselő asszony a szociális területen a nehezebb sorsú családok és gyerekek 
támogatását tartja a legfontosabb feladatának. Ezen a kiemelt feladaton a családsegítők csapatával közösen dolgozik. Több csa-
ládnak sikerült már segítséget nyújtaniuk és ennek keretében a Németh Kálmán Általános Iskolát is segíti az oktatási feladatok 
magas szintű ellátásában. A saját családi vállalkozásuk keretei között szintén segítenek a rászoruló gyermekeknek, családoknak.
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Példaértékű összefogás és közös 
cselekvés
Azon dolgozom, hogy a településeinkre minél több 
lehetőséget elhozzak, s minél több fejlesztési for-
rást elérhetővé tegyek – mondta lapunknak Tu-
zson Bence, térségünk országgyűlési képviselője

Számomra a képviselői munka egyet jelent az ál-
talam képviselt emberek igényeivel – mondta el a 
lapunknak adott interjúban Tuzson Bence, a Pest 
megyei 5-ös számú választókerület országgyűlési 
képviselője, aki munkájával már a korábbiakban 
is lendületet hozott régiónk gazdasági, kulturális 
életébe. Most, a koronavírus-járvány elleni küz-
delem második szakaszában a helyi gazdasági élet 
újraindításán dolgozik.

– Ön hogyan látja Fót és a térség gazdasági 
helyzetét a járványidőszak után?

– Az elmúlt időszakra mindenképp rányomta a bé-
lyegét a mögöttünk hagyott néhány hónap esemény-
sorozata, vagyis a koronavírus-járvány elleni véde-
kezés. S habár mindvégig azon igyekeztünk, hogy a 
járványügyi korlátozásokkal megvédjük a lakosság 
életét és egészségét, a fejlesztések bár lassultak, de 
nem álltak le, a munka folytatódott tovább Fóton 
is. Példaértékű összefogást, közös cselekvést, közös 
munkát tapasztalok a választókörzetemben, ennek 
köszönhetően vannak komoly eredményeink. A tele-
püléseken megvalósuló infrastruktúra-fejlesztéseken 
túlmenően a választópolgárok töretlen bizalmát te-
kintem a legnagyobb értéknek, amit a mindennapok 
munkájában folyamatosan tapasztalok. Azt tekintem 
eredménynek, hogy jó szándékkal, konstruktív hoz-
záállással gondolkodunk a jövőről – közösen. „Jót s 
jól!” – fogalmazta meg évszázadokkal ezelőtt Kazin-
czy Ferenc a munkánk lényegét. Cselekedjünk jót, 
és tegyük ezt a legjobb tudásunk szerint – én ebben 
hiszek. Éppen ezért minden olyan kezdeményezést, 
munkát támogatok, ami helyben a családok, gyerme-
kek, fiatalok, nyugdíjasok, munkaadók és munkavál-
lalók, azaz a helyi lakosság érdekeit szolgálja.

– Mit láthatnak mindebből az emberek a hét-
köznapokban?

– Elindítottam egy saját programot, amelynek 
célja, hogy az általam képviselt településeken élő 
emberek tudjanak élni azokkal a lehetőségekkel, 

amelyeket a kormány biztosít számukra, legyen ele-
gendő információ és támogatás ehhez. Ennek egyik 
első eleme az, hogy ágazati kerekasztal-beszélge-
téseket szervezünk a helyi gazdasági élet szerep-
lőinek. A járványhelyzet ugyanis különbözőképpen 
érintette a Fóton élő embereket, ezért a megoldás 
is minden ilyen esetben különböző lesz. A kormány 
gazdaságvédelmi intézkedéseinek köszönhetően a 
járvány okozta gazdasági visszaesés közepette az 
álláskeresők száma immár hatodik hete csökken 
térségünkben. Ebben fontos szerepe van az általunk 
biztosított bértámogatásoknak, adócsökkentési in-
tézkedéseknek, munkahelyvédelmi támogatások-
nak, járulékkedvezményeknek, amelyekkel jelenleg 
több, mint egymillió ember munkahelyét védjük.

– Hogyan lehet újraindítani a gazdasági folya-
matokat a választókerület szintjén?

Tuzson Bence, a Pest megyei 5-ös számú választókerület 
országgyűlési képviselője
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– Mivel számomra a képviselői munka egyet je-
lent az általam képviselt emberek igényeivel, most 
a legnagyobb feladatot valóban a gazdaság újrain-
dítása jelenti. Ebben mindenkinek megvan a maga 
feladata: képviselőként én azon dolgozom, hogy a 
településre minél több lehetőséget elhozzak, minél 
több fejlesztési forrást elérhetővé tegyek, a helyi 
polgármestereknek pedig az a feladatuk, hogy az 
ide érkező forrásoknak jó gazdái legyenek. Az az 
alapelvem a térség országgyűlési képviselőjeként, 
hogy minden támogatásomról biztosítom azt a te-
lepülésvezetőt, aki jó fejlesztési programot akar 
professzionális módon megvalósítani, azaz jót és 
jól csinál. Aki a munkában, fejlesztésben partner, 
az rám mindig számíthat.

– Agglomerációs régióként különösen fontos a 
fótiak számára a közlekedés, vagyis az, hogy 
reggelente mindenki zökkenőmentesen eljuthas-
son a munkahelyére, délután pedig haza. Az in-
gázók érdekeit hogyan tudja képviselni?

– Az ingázók érdekeinek képviselte egybeesik a 
törekvéseinkkel, ezért is dolgoztunk nagyon sokat 
azon, hogy elkészüljön az M2 várva várt felújítása, 
ami ugyanakkor a pálya bővítését is jelenti. A be-
ruházásban új  csomópontot is kialakítottak Du-
nakeszi északi részén, Fótnál pedig úgynevezett 
félcsomópont létesült Budapest irányába, új fel- és 
lehajtóágak kiépítésével. Külön öröm számom-
ra, hogy megépült az M2-est a 2-es számú főúttal 
összekötő út, ami ugyancsak nagymértékben meg-
könnyíti az ingázók munkába járását.

– Hogyan tudná összefoglalni az utóbbi időszak-
ban, ebben a munkában szerzett tapasztalatait?

– Kiváló tapasztalatokkal gazdagodtunk, és ezért 
köszönettel is tartozom az eddigi kerekasztal-be-
szélgetéseinken megjelent gazdasági szereplők-
nek. Képviselőként az elsődleges feladataim közé 
sorolom, hogy a munkaadókkal és munkavállalók-
kal közösen gondolkodva beindítsuk a helyi gaz-
dasági folyamatokat. Ennek a munkának a része az 
is, hogy ágazati kerekasztal-beszélgetéseket szer-
vezünk a különböző, egymástól eltérő profilú helyi 
vállalkozásokkal, összehangoljuk a tevékenysége-
inket, aminek köszönhetően egy-egy állásbörze 
is létrejöhet majd térségünk településein. Számos 
véleményt és hasznos tapasztalatot osztottak meg 
velem a kerekasztal-beszélgetéseken, ezek pedig 
hozzájárulnak a közös megoldások és egyetértési 
pontok kialakításához is.

Fontos közlemény

Ebben az évben a szokásostól eltérően  
a Tiszta Udvar Rendes Ház,

és a Legszebb konyhakertek  
eredmény hirdetése, díjátadása 

új helyszínen, egy családias hangulatban lesz. 

Időpont: Szeptember 6., 15 óra
Helyszín: Németh Kálmán Emlékház kertje

Az érintetteket személyesen értesítjük.
Az eredményről a lakosság az újság szeptemberi 

számában, ill. facebookon kap tájékoztatást.
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Az elmúlt időszakban minden hónapban megjelent 
Fóton a kormányablak busz, ami nagy segítség a vá-
rosban élők számára. A busszal kapcsolatos kérdések-
ről, illetve a város és a Dunakeszi Járási Hivatal közötti 
együttműködésről Imre Zsoltot, a Dunakeszi Járási 
Hivatal vezetőjét kérdeztük.

A fótiak nagy örömére az elmúlt időszakban rendszere-
sen a városba érkezett a kormányablak busz. Amint azt 
Imre Zsolt elmondta, a polgármesterrel kötött megálla-
podás értelmében a nyár folyamán havi rendszerességgel 
jön a kormányablak busz Fótra. Minden hónap második 
csütörtökjén érkezik a városba a busz. A Járási Hivatal 
vezetője és Dr. Vass György polgármester a nyár végén 
értékeli majd a tapasztalatokat és a továbbiakat az ered-
mények ismeretében határozzák meg. 

Imre Zsolt kiemelte, amennyiben a tapasztalatok azt 
mutatják, hogy szükséges a járat sűrítése, akkor ezt az ősz 
folyamán előkészítik. Mint mondta, a sűrítésnél azonban 
figyelembe kell venni a hivatal létszámát is.

Hol és mikor?
A kormányablak busz jelenleg a Vörösmarty téren áll a la-
kosság rendelkezésre. Ezen egyelőre nem lehet változtat-
ni, mert a busznak az ügyintézéshez szükséges technikai 
feltételek – például stabil műholdas kapcsolat – itt állnak 
rendelkezésre. Ezért a busz mindig egy adott ponton ke-
rül telepítésre és beállításra.

A hivatalvezető úgy látja, hogy igény esetén lehetséges 
a városban más helyszín vagy helyszínek meghatározá-
sa is, de ehhez először a busz működtetéséhez szükséges 
technikai feltételeket kell kialakítani. Azt azonban érde-
mes megjegyezni, hogy a kormányablak busz a technikai 
feltételek miatt egy adott napon csak egy helyszínen tud 
rendelkezésre állni. 

A busz ugyanabban a nyitvatartási rendben működik, 
mint maga a Járási Hivatal és az Okmányiroda. Ugyan-
úgy, ahogy ez Dunakeszin is van, a busz reggel 8 órától 16 
óráig várja az ügyeiket intéző Fótiakat.

Mit lehet intézni a buszon?
A busz klasszikus okmányirodai ügyintézést tud bizto-

sítani az ügyfelek számára. Értelemszerűen azonban nem 
teljes a repertoár. A kormányablak buszon a személyi 
okmányok elkészítésére valamint gépjárművel kapcso-
latos ügyintézésre van lehetőség. A személyi okmányok 
tekintetében a teljes paletta – személyigazolvány, útlevél, 
lakcímkártya, diákigazolvány, stb. – intézése lehetséges. 

A buszon történő ügyintézéshez nincs szükség előzetes 
időpont foglalásra. Sorszám alapján azonnali ügyintézés 

történik. Mindenki a húzott sorszámának függvényé-
ben kerül sorra, ami nem jelent hosszú várakozási időt. 
A buszon dolgozók a sorszám húzásakor már előzetesen 
is meg tudják mondani, hogy körülbelül mennyi lesz a 
várakozási idő. A tapasztalatok azt mutatják, hogy egy vi-
szonylag rövid, 7–10 perces ügyintézési idők vannak, de 
azért előfordulhat egy – egy kicsit hosszabb 20–30 per-
ces várakozás is. 

A Járási Hivatal a kormányablak busz mellett a klasszi-
kus hatósági, államigazgatási ügyekben is segítséget nyújt 
az önkormányzatnak. A Dunakeszi Járási Hivatal egyik 
munkatársa az önkormányzat által biztosított helyiség-
ben hetente két alkalommal ügysegédi feladatokat lát el. 
Ilyenkor lehetséges például az alanyi jogon járó támo-
gatási igények, vagy kérelmek benyújtása, és információ 
kérés is.

Kormányablak Fóton?
A lakosságnak lenne igénye egy állandó fóti kormányab-
lakra, ám ez már nem a Járási Hivatal vezetőjének a te-
rülete. Mint elmondta, ez egy több tényezős lehetőség, 
amelyről a Pest Megyei kormánymegbízottnak, a térség 
országgyűlési képviselőjének és a város polgármesteré-
nek kell egyeztetnie. A hivatalvezető kifejtette, hogy egy 
új kormányablak nyitásánál éppúgy figyelembe kell venni 
a technikai feltételeket, mint magát az ügyintézői létszá-
mot. Ez utóbbi már csak azért is fontos szempont, mert 
még a legkisebb kormányablakhoz is legalább 5-6 jól 
képzett szakügyintézőre van szükség.

Mire jó a kormányablak busz?

A kormányablak busz a következő napokon lesz 
Fóton a Vörösmarty téren:

2020. augusztus 13-án (csütörtökön) és
2020. szeptember 10-én (csütörtökön)

A busz nyitvatartási ideje: 8-16 óráig tart
Előzetes bejelentkezésre nincs szükség, az ügyintézés 
az érkezéskor kapott sorszám alapján történik.
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Anyakönyvi hírek
Házasságot kötöttek:

07.04. Kollár Márta és Kertész Gábor 
07.18. Somogyvári Attila és Mata Tünde 
07.23. Knipp Zsolt és Kulcsár Júlia 
07.25. Foki Zoltán és Németi Andrea 
07.25. Kenderesi Péter és Guáth Tünde Krisztina 

Született: 
05.28. Nyári Laura 
05.29. Hegedűs Árpád 
06.11. Szacsi Benett
06.19. Pál Laura 
06.24. Németh Arif Szelim 
06.30. Szondi Kristóf 
07.14. Kolesza Vince

Elhunytak:
Baán Jánosné 76 év
Darás Sándor lstván 80 év
Elek Mihály lstvánné 73 év
Gyarmati János 53 év
Kovács Sándor 65 év
Lévay Ferenc 71 év
Ozsvárt Gyula János 62 év
Vincze Barnabásné 79 év
Závodszky Györgyné 86 év

Szépkorúak köszöntése
A város nevében szépkorúakat köszöntött Dr. Vass György polgármester.

Nagy Imréné
Mária néni

Román Lajosné
Ilona néni

Gábor Lászlóné
Anna néni

10

hírek



Street Fót kisbüfé 
Fót központjában

Házias ízek, nagy adagok és alacsony árak!
Minden nap 5 fogásból választhat.

1 adag menü (leves + főétel) 990 Ft
Az egy hétre előre leadott rendeléseknél 

ajándék desszertet adunk!

Szép- és bankkártyát is elfogadunk.
Tábor étkeztetést vállalunk!

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

Felhívás!
2020 februárjában a Fóti Települési Ér-

téktár Bizottság a Házasság hete alkalmá-
ból rendezte meg a „Bíborba, bársonyba, 

gyöngyös koszorúba” – lakodalmi szokások Fóton 
(1883-1950) című nagyszabású kiállítását, melyet óri-
ási 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 gaz-
dagon illusztrált lapjain (kb. 120 oldal) régi fóti csa-
ládok 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 be-
mutatjuk.
A tervezett kiadványt Szűcs Mária, évtizedek óta 

helytörténettel foglalkozó, nyugal-
mazott könyvtárvezető és Balogh Dá-
vid művészettörténész-muzeológus, 
a kiállítás kurátora írja és állítja össze. 
A kiadványt szakmailag Dr. Filus Eri-
ka néprajzkutató, a kiskőrösi Petőfi 
Szülőház és Emlékmúzeum igaz-
gatója lektorálja. Nem titkolt célunk 
a könyvvel, hogy az elfelejtett népi 

hagyományok – a pedagógusok vezetésével – újra-
szerveződjenek 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 a 
könyv segítséget nyújthat számukra 
a helytörténet megismerésére, mely a 
Fóti Hagyományokért Alapítvány és a 
Helyi Értéktár Bizottság egyik fontos 
célja és feladata. 
Amennyiben támogatásra méltónak 
találja kiadványunkat, a Fóti Hagyo-
mányokért Alapítvány számláján megteheti: 

66000028-15429135
A megjegyzés rovatba kérjük feltüntetni a „Lakodal-
mas könyv” kifejezést! 
Támogatóink nevét a ’Köszönetnyilvánítás’ részben 
feltüntetjük, és egy tiszteletpéldánnyal köszönjük 
meg segítségüket! 

További információ az alábbi számon kérhető:
+36-70-331-92-36

L E G Y E N  T I É D  A

VÁSÁROLJ AZ AKCIÓS IDŐSZAKBAN BÁRMELYIK OPTIC WORLD EXCLUSIVE 
ÜZLETBEN ÉS MEGAJÁNDÉKOZUNK EGY NÉVRE SZÓLÓ, 40% KEDVEZMÉNYRE 

JOGOSÍTÓ KUPONNAL. RÁADÁSUL VÁSÁRLÁSODDAL RÉSZT VESZEL A 
NYEREMÉNYJÁTÉKUNKBAN IS,  AHOL EGY OAKLEY NAPSZEMÜVEG LEHET A TIÉD!

akciós kupon
40%-OS

AZ AKCIÓ IDŐTARTAMA: 2020.08.01 - 09.30 A KEDVEZMÉNYES KUPON AZ AKCIÓBAN MEGJELÖLT TERMÉKEKRE 
ÉRVÉNYESÍTHETŐ. TOVÁBBI RÉSZLETEKÉRT LÁTOGASS EL WEBOLDALUNKRA VAGY KERESD FEL FACEBOOK OLDALUNKAT.

FÓT AUCHAN, FEHÉRKŐ UTCA 1. /  30/659-5137
FACEBOOK.COM/OPTICWORLDEXCLUSIVE



HAJRÁ FÓT!

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

e-mail: informacio@fotsportegyesulet.hu

FÓT SPORTEGYESÜLET
Március óta új vezetője van a város sportegyesületének, a Fót SE-nek.
Kapitány Zoltánt nem csak a tervekről kérdeztük.
Milyen személyes kötődése van a sportokhoz?

Kisgyerekkorom óta focizom, az FSE öregfiúk csapatában jelenleg is játszom. 
Fiaim szintén itt futballoznak. Van egy labdarúgással foglalkozó vállalkozásom 
és egy fóti könyvelőirodát is vezetek. Az egyesületet is igyekszem majd vállal-
kozói szemlélettel vezetni.

Milyen régi az egyesület?

1913-ban alakult a FSE , melynek eddigi legsikeresebb időszaka a 2000/2001-
es NB2-es futballbajnoksághoz fűződik, ahol a hatodikok lettünk. Ebben az idő-
ben az Újpest kvázi tartalékcsapata voltunk. Sporttelepünk Balogh Sándor fóti 
lokálpatriótáról kapta a nevét aki sikeres vállalkozóként támogatta az egyesü-
letet.

Melyek a legsikeresebb szakosztályok?

Tíz szakosztályunk van. Labdarúgóink a Megye 4-ben játszanak, dzsúdósaink országos versenyeket nyer-
nek, de évek óta jól működik az atlétika és az asztalitenisz szakosztályunk is.

Két éven belül felépül a fóti sportcsarnok. Mennyit változtat ez majd az egyesület mindennapjain?

Fótnak nagy szüksége van egy sportcsarnokra. Most különböző iskolákban kell bérelnünk pályákat, ami 
szétforgácsolja a szakosztályainkat és költségigényes is. A multifunkciós sportcsarnokot kiválóan tudják 
majd használni az amatőr és profi sportolók egyaránt. Tervezzük a futsal és a kézilabda szakosztályok       
fejlesztését is.

Az egyesület színe a lila. Ez m  g újpesti kötődésnek köszönhető?

Már korábban is ez volt a színünk, de a kapcsolat ezt megerősítette. Most tervezünk váltást, a logónk a      
város logójához alkalmazkodik majd és színeink is ahhoz fognak igazodni.

Milyen közelebbi és távolabbi terveik vannak?

Az edzések egy része és a futball táborozások augusztus elején indulnak. Fejlesztjük az iskolákkal a kapcso-
latainkat, tervezem, hogy ősszel mindegyikbe ellátogatok. Mint már mondtam, nagyon várjuk a sportcsar-
nokot és szeretnénk egy műfüves pályát építeni Kisalagon vagy Fóton.

Az ambiciózus terveket kikkel tervezik végrehajtani?

Nagyon jól együtt dolgozunk a két alelnökkel, Tóth Iván Csabával és Szkala Sándorral, akárcsak a fóti           
önkormányzat képviselőivel. Remek csapat szerveződött körülöttünk önkéntesekből, segítőkből, akikkel új 
fejezetet nyitunk az egyesület életében.                 Köszönet a cikkért a fotinfo.hu weboldalnak.

é
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Újabb lépés a Somlyó tónál

Amint azt korábbi cikkünkben Sólyomvári Erika elmondta, elindultak a Fóti 
Tó körül a térfigyelő rendszer és a közvilágítás munkálatai. Bíró Zoltán beru-
házásokért felelős alpolgármester ezúttal már arról számolt be a Fóti Hírnök 
olvasóinak, hogy a Somlyó tónál elkészült  térfigyelő rendszer és a közvilágítás.

Telephelybővítés és új szervizközpont ünnepélyes alapkőletétele 
az Agrolánc Kft-nél

Az Agrolánc Kft. 1990-ben alakult, mezőgazdasági és kommunális gépek és munka-
eszközök értékesítésére, szervizelésére. Több mint 30 év munkatapasztalatával, 40 
fős csapattal, több ezer elégedett ügyféllel piacvezető a kommunális gépek, az ültet-
vénytraktorok, a golfpálya karbantartó gépek és a professzionális fűnyíró gépek hazai 
értékesítésében és szervizelésében.
2006-ban vásárolták meg Fóton, a Jedlik Ányos u. 35. szám alatti ingatlant, ami az évek 
során folyamatosan bővült: a terület, az irodák és a szervizrészleg is. A biztos és állandó 
növekedés tette lehetővé, hogy a mai napon egy korszerű szervizműhely és alkatrészraktár 

alapjait tegyék le. A 600 nm alapterületű épület 2 szinten szolgálja majd ki a szervizbe érkező új, és javítási igénnyel 
beszállított gépeket; illetve az ország teljes területét kiszolgáló alkatrészraktárnak.  
A céget Szemerei Károly ügyvezető igazgató és felesége, Králl Ágnes gazdasági igazgató vezetik, akik a fóti telep-
hely megvásárlása után szintén városunkba költöztek. Az önkormányzat részéről Bíró Zoltán köszönte meg az 
Agrolánc Kft. működését és további sikereket kívánt az építkezéshez és a további munkákhoz! 

Méhkaptárak között 
| beszélgetés Bodnár Emesével
Már a hely is vadregényes volt, 
ahová Bodnár Emese fóti mé-
hésszel a találkozó helyét megbe-
széltük. Sejtelmesen csak annyit 
mondott, találkozzunk a Boróka 
utca tetejénél. Azt, hogy mennyit 
tudok a méhekről, nem kérdez-
te. Bár, gondolom, amit mindenki 
más. Szóval méhekre készültem, 
de ennél sokkal többet kaptam. 
Olyan élményt, ami megváltoz-
tatta a kialakult elképzeléseimet. 
Tudták például, hogy a méhkirály-
nőt filccel megjelölik? És azt, hogy 
mi a jó méz titka? Nos, én sem.

Amikor kiszálltam az autóból a Bo-
róka utca tetején, nem láttam senkit. 
Évtizedek teltek el azóta, hogy itt 
jártam. A fák közül egy láthatatlan 
ösvényről, csinos fiatal nő, Bodnár 

Emese lépett ki az útra. Teljesen át-
lagos, ruhában volt. Nem volt rajta 
hálós kalap, meg semmi egyéb, amit 
az ember a méhészektől elvárna. 
Amikor erre rákérdeztem vidáman 
nevetett. Az csak a kaptáraknál kell, 
de a legtöbbször ott sem – mondta 
és előreindult az ösvényen.

– Jöjjön utánam, nem megyünk 
messzire – mondta és lassan vezetett 
befelé. 

Nézetem az ösvényt szegélyező 
fákat. Sűrű aljnövényzet, bozótok és 
akácfák. Ez itt az erdő. Nem telepí-
tette senki, magától nőtt ide, ahogy 
Isten elrendelte. Az ösvény végén kis 
tisztásra jutottunk. A tisztáson kap-
tárak sorakoztak takaros rendben. 
Többségében egyszerű zöldek és 
barnák voltak, de akadt pár színes is. 
Sárga, rózsaszín, kék, piros. 
– Hány méhcsaláddal dolgoznak?

Az édesapámmal együtt méhész-
kedünk és általában 30 családunk 
van. A rajzási időszakban – nyáron 
– szaporodnak és akkor rajokat is 
fogunk be. Néha előfordul, hogy 
családokat is egyesítünk. Mi másod-
állásban csináljuk, ezért ennyi éppen 
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elég. Akik főállásban ezzel foglal-
koznak, akár 100–150 méhcsaláddal 
is dolgoznak. 

Amíg beszélgettünk Emese édes-
apja Bodnár János érkezett hozzánk. 
Rövid bemutatkozás és már hár-
masban folytattuk.
– Miért pont itt állították fel a kaptá-
rakat? – fordultam az édesapához.

Amikor 20 évvel ezelőtt elkezd-
tem, otthon, a ház udvarában voltak 
a kaptárak. Ám egyszer, egy méhraj 
az egyik szomszédnál kötött ki, aki 
megijedt tőlük és értesítette az ille-
tékeseket. Kiderült, hogy nem tart-
hatom otthon a méheket. Az önkor-
mányzat a kiserdőt javasolta. Aztán 
segítettek a TSz-nél – ők a tulajdo-
nosok – elérni az illetékest. Elvégez-
tük a papírmunkát és azóta minden 
évben újra megkapom az engedélyt. 

Miközben a történetet hallgat-
tam, Bodnár Emese kaptárvassal 
kinyitotta a fa méhkaptárak egyikét. 
Érdekes volt látni a méhek zsongó 
mozgását odabent. Kicsit félve kö-
zelítettem, de nem történt semmi. 
Talán Emesét ismerték fel, talán 
megszokták már, hogy időről – idő-
re nyílik a kaptár. Kicsit odébb lépve 
a méhek bűvöletéből Emeséhez for-
dultam.

– Valójában nem méhésznek készült. 
Mi az eredeti foglalkozása?

Tavaly végeztem a Szent István 
Egyetemen Pénzügy és Számvitel 
szakon. A méhész iskolát 2016-ban 
végeztem el. Jelenleg Fóton egy au-
tósboltban dolgozom. A méhészet 
számomra egy hobbi.

– Mikor szeretett bele a méhekbe?
Igazából 2015-ben, és akkor is 

kezdtem el komolyan foglalkozni 
velük. Eleinte nem szerettem a mé-
heket, mert féltem tőlük. De láttam, 
ahogy apukám dolgozik velük és 
megtetszett az a szabadságérzés is, 
ami a méhészet jellemzője. Ki lehet 
jönni a természetbe és ez nagyon so-
kat jelent számomra. Aztán megba-

rátkoztam a méhekkel, még a méh-
szúrásokkal is. Végül én is elkezdtem 
őket kezelgetni.

Amíg beszélgettünk, Emese édes-
apja egy érdekes eszközt vett elő. 
Gyerekkoromat idézve, olyan volt 
számomra, mint egy felállított kis 
hurkatöltő, amire sapkát húztak.

– Mi az, amit az édesapja a kezében 
tart? – kérdeztem, miközben Bodnár 
János levette az eszköz „sapkáját” és 
a hengeres testbe vastag kartonda-
rabokat aprított.

Amit az édesapám elővett, az a 
méhész füstölő. Egyszerű szerkezet. 
A belsejét feltöltjük papírral és apró 
fa darabokkal, aztán meggyújtjuk 
és rátesszük a tetejét. Kevés oxigént 
enged be, ezért a papír és fa nem 
lobban el, hanem inkább füstöl.

– Ezzel zavarják el a méheket?
Szó sincs erről, mi nem akarjuk 

a méheket elzavarni! A füst olyan a 
nekik, mint a kábítószer, lenyugtatja 
őket – mosolygott Emese diszkréten 
a tudatlanságomon. 

És valóban, a nyitott kaptár körül a 
vártnál kevéssé agresszívan repkedő 
méhek még inkább megnyugodtak. 
Emese pedig benyúlt a kaptárba és 
kivett egy négyszögletes fa táblát, 
aminek drótháló volt a közepén. 
Körben, a tábla szélei felé méh sere-
gek dolgoztak szorgosan, és az egyik 

oldalon már látszott a lépépítés ad-
digi eredménye is. Emese a kicsit 
odébb álló asztal felé mutatott.

Most már jobb lesz, ha felvesszük 
a kalapokat. Igazából nem bántanak, 
de amikor megbolygatjuk a kaptára-
kat, jobb, ha az emberen van védő-
felszerelés.

A kisasztalhoz léptünk, én pedig 
pár pillanatig bizonytalanul figyel-
tem a kalapra szerelt hálós „valamit”. 
Na, jó, gondoltam, de hogyan kell ezt 
felvenni? Szerencsére Emese kisegí-
tett. Követtem a példáját, bebújtam 
a háló alá, aztán a kalap is a fejemre 
került. Most már beöltözve visszaté-
rünk a kaptárakhoz.

– Az előbb említette a főállását. Ne-
héz összeegyeztetni a napi munkát 
és a méhészetet?

A pergetéskor és a szezonban 
elég nehéz, de ezen kívül nem okoz 
problémát.

Amíg válaszolt, Emese egy újabb 
kaptárat nyitott ki az édesapjával. 
Látta a szememben a ki sem mon-
dott kérdést és válaszolt is rá.

Szeretnénk mutatni egy olyan 
kaptárat, amiben jobban látszik a 
méhviasz – mondta, miközben egy 
újabb táblát emelt ki a frissen felnyi-
tott kaptárból. 

Kezdtem érteni, mit kell nézni. 
A táblán jóval kevesebb méhecske 
szorgoskodott, így jobban látszott 
a készülő lépes méz. Elvarázsolt, 
amit láttam. Az erdő neszei, a méhek 
zümmögése és a bepillantás lehető-
sége a számomra ismeretlen világba. 

– A pergetésnél hagytuk abba. Mit 
jelent ez a méhészeknél?

A pergetés az, amikor a kaptárak-
ból elvesszük a mézet. Ez elkezdődik 
már áprilisban, de a mi fő szezonunk 
az akácvirágzás. Az pedig május és 
június eleje környékén szokott lenni. 
Olyankor van a pergetés, és abban az 
időben nagyon sok munkánk van. A 
fő állásom után délután idejövök és 
folytatom a méhekkel. Amikor na-
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gyon feltorlódik a munka, akkor pe-
dig szabadnapokat veszek ki.

Időközben Emese és az édesapja 
egy újabb kaptár kinyitásához fogott, 
és a füstölőt is fel kellett tölteni. Így 
a támadhatatlanságomat kihasználva 
a kaptárak másik oldalához men-
tem pár fotó erejéig. És ekkor ért a 
meglepetés, mert itt sokkal élén-
kebb „forgalom” volt, mint hátul. A 
méhek csak úgy röpködtek. Érdekes 
volt figyelni, ahogy megérkeztek és 
„becsekkoltak” a saját kaptárukba. 
A sűrű forgalom láttán igyekeztem 
vissza Bodnár Emese mellé, a védett 
és szakszerű biztonságba. Mire oda-
értem, már az újabb kaptár is nyitva 
volt. A méhek a füst ellenére is csak 
úgy zsongtak és mászkáltak odabent.

– Hogyan képzeljük el, mi a dolga 
egy méhésznek?

A méhészeti szezon tavasztól őszig 
tart. Télen inkább a kaptárjavítás, 
festés és a kaptárak körüli munka a 
jellemző. Olyankor a méhek minden 
kaptárban egy kis fürtbe összehú-
zódnak. A munka azzal kezdődik, 
hogy január-február környékén el-
kezdjük nézni, hogy az anyaméh el-
kezdte-e a fiasítást? Ekkor kell egy 
serkentő etetést adni, ami azt jelenti, 
hogy egy cukorlepényt rakunk be 
a méhek fölé, mert ilyen korra már 
megették az összes táplálékukat. 
Aztán amikor javul az idő, felgyor-
sul a fiasítás és egyre jobban szapo-
rodnak a méhek. Tavasszal figyeljük 
őket, hogyan fejlődnek és folyama-
tosan pótoljuk a táplálékukat. Majd, 
amikor már az idő 16 fok fölé me-
legszik, ki lehet bontani és kitisztí-
tani, kifertőtleníteni a kaptárakat. A 
méhek addigra már megerősödnek, 
megindulnak a virágzások és ők el-
kezdik a munkát. Ez egyben azt is 
jelenti, hogy nem kell őket tovább 
etetnünk.

Beszéd közben Emese továbbra 
sem állt meg, egyre újabb és újabb 
táblákat vett ki és tett vissza a kap-
tárba. Láthatóan keresett valamit.

– Mit szeretne nekem mutatni? – 
kérdeztem a méhek felerősödő don-
gásától félve. 

Szeretném megmutatni a kaptár 
királynőjét – válaszolta keresgélés 
közben.

Közben Bodnár János is hozzánk 
lépett és egy filctollat tartott a ke-
zében. 

– Filctoll? Hát az meg minek? – kér-
deztem tanácstalanul.

Azért, hogy könnyebb legyen meg-
találni őket, filctollal megjelöljük a 
méhkirálynőket. Az idei évben a kék 
a jelölő szín – válaszolta Bodnár Já-
nos természetes egyszerűséggel.

Megjelölni a méhkirálynőt?! A mé-
hek mozgását elnézve a táblán, lehe-
tetlen feladatnak tűnt.

Ott is van – mondta Emese és a 
filctollal a tábla egy pontja felé mu-
tatott.

Bevallom, semmit sem láttam mé-
hek sokaságán kívül. Emese azon-
ban kisegített.

Olyan méhet keressen, ami kétszer 
nagyobb a többinél! Ott van, most 
akar átbújni a tábla másik oldalára – 
mondta és egy mozdulattal megfor-
dította a táblát. 

A tábla másik oldalán sokkal keve-
sebb volt a méh, így az én avatatlan 
szemem is észrevette a tényleg na-
gyobb királynőt. Emese pedig meg is 
jelölte egy jól látszó kék pöttyel. 

– Térjünk vissza a méhészek mun-
kájához. Mi a következő feladat?

Miután a méhek elkezdtek dol-
gozni, a mi feladatunk az, hogy ki-
pergessük a vegyes virágmézet. Ez 
után jön az akácméz, majd a hárs-
méz kipergetése. Ezzel végzünk 
valamikor július végére, és akkor 
elkezdjük a télre felkészíteni a mé-
heket és a kaptárakat. Erre azért van 
szükség, mert a pergetéskor elvettük 
a táplálékukat, amit vissza kell pó-
tolnunk. És ha látunk betegségeket, 
akkor azokat is kezelnünk kell és mi 
az atkákat írtjuk ősszel is. 

– Minden érthető, de mi a jó méz ké-
szítésének a titka?

A legfontosabb a jó telephely, aho-
vá a kaptárainkat kihelyezzük. Mi 
ezzel szerencsések vagyunk, mi-
vel ez egy akácerdő, és az akác a fő 
mézfajtánk. Vannak szerencsésebb 
helyek is, ahol az akác mellett a kö-
zelben ott van például a repce, a 
napraforgó vagy a selyemfű. A másik 
nagyon fontos tényező az időjárás. 
Hiába visszük el a méheket bárhová, 
ha rossz az időjárás, mert akkor nem 
pergetünk semmit. Mi azonban nem 
megyünk sehová, azt a vándor mé-
hészek csinálják. Nekünk itt az akác, 
a hárs és a vegyes virágméz. Van egy 
másik telephelyünk Borsod Megyé-
ben, ott van repce és napraforgó is. 

– Mit tanácsol nekünk, ha jó mézet 
szeretnénk vásárolni?

Azt, hogy elsősorban termelőtől 
vásárolják a mézet. Persze méz az is, 
amit a boltok árusítanak, de elég ke-
veset lehet tudni a termékről. Emel-
lett sokszor a termelők olcsóbban 
adják az igazi, minőségi mézet, mint 
amit az üzletekben lehet kapni. Fó-
ton az egyik legnépszerűbb az akác-
méz. Mivel a méhek ezt nálunk nem 
keverik más virággal, ezért mi igazán 
jó tisztaságú akácmézet tudunk elő-
állítani. Ha valaki szeretné megkós-
tolni, hozzájuthat, nálunk - 2151 Fót, 
Repkény u. 7. -, illetve az édesanyám 
szokta árusítani hétköznapokon a 
kisalagi Coop ABC mellett.
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A paradicsom (lat. Solanum ly-
copersicum) őshazája Közép- és 
Dél–Amerika. Európában a 16. 
század végén ismerték meg, Spa-
nyolországon, Portugálián és 
Olaszországon keresztül terjedt 
el. Magyarországra olasz–német, 
illetve balkáni közvetítéssel került. 

Az igazi magyar paradicsomtermő 
vidék főként Pest környékére kon-
centrálódott: Budapest környéke 
(Mogyoród, Fót, Rákospalota, Du-
nakeszi), Kecskemét és Nagykőrös 
vidéke (az I. világháborútól), Hatvan 
és környéke (az 1930-as évektől). Az 
1880-as évek filoxéria járványa a fóti 
szőlőket szinte teljesen kipusztítot-
ta. Ennek a szerencsétlen esetnek 
köszönhető, hogy Fót paradicsom-
termelő „nagyhatalommá” nőtte ki 
magát, hiszen ezeken a területeken 
a dinnye és spárga mellett a paradi-
csom ültetése vált elterjedtté. A pest-
vidéki paradicsomkultúrát a kisbir-
tokosok honosították meg, s kezdték 
piacra termelni a gyümölcsöt. 

Az 1890-es években, Fóton már 
szántóföldeken termesztették a pa-
1  Boross Marietta: A nagybudapesti és pestkörnyéki paradicsomkultúra gazdasági és néprajzi vizsgálata, in: Néprajzi Értesítő, 38, 1956, 133.o. 
2  A homokos talajnak köszönhetően.
3  Felülete nem sima, hanem gerezdekből áll.
4  Boross Marietta: u.o. 139-140. o. 

radicsomot. Kezdetben a földek 
nagyon kis százalékán foglalkoztak 
paradicsomtermesztéssel, de ez a 
szám ugrásszerűen megnőtt a két 
világháború közötti időszakig. En-
nek oka, hogy a paradicsommal fog-
lalkozó parasztság hamar felismerte, 
hogy a fóti földek minősége a para-
dicsomtermesztésre igen alkalmas, s 
Pest közelsége miatt a piaci és export 
lehetőségek is kedvezőek.

A paradicsom szántóföldi terme-
lését a rácoktól tanulhatták a Pest 
környéki települések (köztük Fót 
is). „A művelési mód és a helyi táj-
fajták sikeresen kialakulhattak és 
egyben a helyi körülmények szerint 
változhattak, alkalmazkodva a he-
lyi időjárási viszonyokhoz és a ta-
laj minőségéhez.”1 A környéken Fót 
vitte ki legkorábban a paradicso-
mot a szántóföldekre, már az 1890-
es években. A leghomokosabb talaj 
szintén Fóton volt a környékbeli 
falvak közül, így nagy arányban in-
dult meg a paradicsomtermesztés.  

Termését tekintve is a legjobb 
minőségű a fóti gerezdes para-

dicsom.2 Ez a tájfajta a formájá-
ról kapta elnevezését. A gerez-
des3– vagy ahogyan Fóton nevezik 
„girizdes” paradicsom jellemzői: 
vékony héjú, vastag húsú, élénkpi-
ros, skarlátvörös színű, leve ízletes, 
édes. Boross Marietta néprajzku-
tató szerint „e vidék paradicsom-
kultúrájának a büszkesége s egy-
szersmind fejlődésének a csúcsa” 
a fóti paradicsom.4 Gyümölcsének 
mérete elérheti a fél-, akár a há-
romnegyed kg-ot is. Konzerv- és 
háztartási használatra is kiváló.

Paradicsomot termelő fóti terü-
letek: Elsődűlő, Kopasz-hegy, Ke-
rek berek, Hosszúkok, Szárazkutak 
(krumpli is), Örömhegyek, Öreg-
hegy (korai paradicsomokat termel-
tek) – ezeken a területeken ért meg 
szép nagyra és pirosra a paradicsom.

Az egyes munkafolyamatok el-
végzéséhez az egész család mun-
kaereje szükségeltetett, sőt előfor-
dult idegen segítség igénybevétele 
is. A különböző feladatokat meg-
osztották egymás között: pl. a me-
legágyakat a férfiak készítették, a 
kötözést pedig a nők végezték. A 
paradicsomtermesztés „tudomá-
nya” apáról fiúra szállt nemzedék-
ről nemzedékre.

Fóton is a palántákat melegágyak-
ban nevelték. A magokat meghagy-
ták az első termésből, majd meg-
mosták, és kiszárították. A magokat 
csíráztatás után, február környékén 
elvetették a melegágyakba. Az első 
világháború után már jellemző volt 
a melegágyi palánták áttűzdelése, 
pikírozása, stufferolása, vagyis, mi-
kor kezdett megnőni, kivették és 
ritkábban rakták, hogy jobban tud-
jon fejlődni. 

folytatjuk...

A fóti gerezdes paradicsom 1. rész
Balogh Dávid |
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Tel.: 06/27358-298

Károlyi István Gyermekközpont
Fót, Vörösmarty tér 2.

Tel.: 06/27/358-490

Fóti Közművelődési  
és Közgyűjteményi Központ
Vörösmarty Művelődési Ház
Fót, Vörösmarty tér 3. 

Tel.: 06/70/331/5806
Városi Könyvtár
Fót, Dózsa György u. 12-14.

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

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

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

06/70-331-9236

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

Egyházak
Római Katolikus Plébánia
Fót, Vörösmarty u. 2.

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

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

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

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

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

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

Magyar Közút Nonprofit Zrt. 
Pest Megyei Igazgatóság
Központi ügyfélszolgálat

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

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

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

ELMŰ-ÉMÁSZ
Energiaszolgáltató Zrt.
ELMŰ hibabejelentő 

06 (80) 38-39-40
ugyfelszolgalat@elmuemasz.hu

Közérdekű telefonszámok: 
Segélyhívás: 112 | Mentők: 104 

Rendőrség: 107 | Katasztrófavédelem (tűzoltók): 105
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IMMUNERŐSÍTŐ SZUPERTÁPLÁLÉK!
Magyar világszabadalom alapján készült védett termék!

Erősítse meg immunrendszerét mesterséges anyagmentes, 100%-ban zöldségekből  
és gyümölcsökből álló immunerősítő szupertáplálékkal.

Amiben más és egyedi:
1.  A zöldségekből – gyümölcsökből csak a víz kerül kivonásra, 100%-ban megőrzi az összes vitamint, növényi 

enzimet és ásványi anyagot,

2.  A növények hasznos anyagait a szervezet könnyen és gyorsan beépíti, hasznosítja (elszopogatva a száj 
nyálkahártyán keresztül is felszívódik),

3.  Minden termék több zöldségből és gyümölcsből készül, felerősítve az egyes összetevők pozitív hatásait, 

4.  Napi 1 adag 0,5 – 1 kg zöldség és gyümölcs elfogyasztásának felel meg,

5.  A termékek csak zöldségekből – gyümölcsökből állnak, mesterséges anyagok hozzáadása nélkül (ellenőrzötten),

6.  Napi fogyasztásuk egyszerű, nem igényel előkészületeket, vagy más tevékenységet,

7  Finomak, a gyermekek is örömmel fogyasztják.

Purfit

a megfázás és  
a vírusos  

megbetegedések  
elkerüléséért.

Orifit

a megfelelő 
bélműködésért és 
méregtelenítésért. 
(ami a betegségek 

megelőzése 
szempontjából is 
elengedhetetlen)

TopForm

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

Child

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

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

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




