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interjú
Előre szeretnék nézni
és meggyorsítani a város fejlődését!
| interjú Dr. Vass Györggyel

Szeptemberi számunkban Dr.
Vass Györggyel, városunk polgármesterével beszélgettünk a
mögöttünk hagyott nehéz fél
évről, a város előtt álló feladatokról és a fejlesztések irányáról, amely mindegyikünk életét
befolyásolja.

Elsőként kezdjük egy nem szokványos kérdéssel. Volt olyan,
amin polgármesteri munkája
során meglepődött?
Olyan, amin meglepődtem, csak
egy volt. Amikor elvállaltam a
jelöltséget, a korábbi tapaszta-

lataim alapján már akkor eldöntöttem, hogy ha a lakosság megválaszt, akkor a város minden
településeknek kiírt pályázaton
elindul. Aztán amikor polgármester lettem, megdöbbentem
azon, hogy Budapest aglomerációjában nem lehet Európai
Uniós pénzekre pályázni a településeknek. Annak a városnak,
ahonnan én jöttem, az uniós
pályázatok rendelkezésre álltak.
Egyetlen ciklus alatt 5 milliárd
forint Uniós pályázati pénzt sikerült elnyernünk. Ebből rengeteg mindent tudtunk fejleszteni,
a tanuszodától az infrastruktu-
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rális fejlesztéseken át egészen
egy új egészségügyi központ
építéséig. Amikor szembesültem
azzal, hogy ez itt nem lehetséges,
akkor meglepődtem és gondolkodni kezdtem, hogyan lehet e
nélkül megoldani a dolgainkat.

És mire jutott?
Amikor a frakcióval erről beszélgettünk, arra jutottam, arra jutottunk, hogy a vállalkozásokkal
kell olyan kiemelt szinten foglalkozni az önkormányzatnak, hogy
minél sikeresebbek lehessenek és
a források az általuk befizetett

interjú

Az új parkoló a 48-as Ifjúság utca sarkán

adókból –iparűzési adó, építmény adó, gépjárműadó, stb. - a
város rendelkezésére állhassanak. Azért, mert ebből tudunk
fejlesztéseket végrehajtani. Ehhez persze mindent meg kell tenni, hogy amit ők igényelnek, azt a
hivatal a tevékenységével segíteni
tudja. Például meglegyenek azok
a fejlesztések, amelyekkel őket

is kiszolgáljuk. Ezért kiemelt figyelmet fordítottunk a fóti vállalkozásokra, amelynek szép példája, hogy a koronavírus idején
a város cégeinél 124 fő kapott
munkahelymegtartó támogatást.

Elég az a fejlesztési források
megszerzéséhez, ha a városban
dolgozó vállalkozásokat segítik?

Aszfaltozás a Kazinczy utcában

Korántsem. Éppen ezért azon
dolgozunk, hogy minél több új
vállalkozás települjön Fótra. Így
került a város ipari területére a
Magyar Posta is, amely egy 7,5
milliárd forintos beruházás keretében hamarosan befejezi a
15.000 négyzetméteres logisztikai csarnokának a felépítését és
berendezésekkel
felszerelését.
Nem mellékesen ez 300 új munkahelyet teremt a városban. Az
idei évben – egy újabb 7 milliárdos beruházás – a MAFILM is
elkezdi két új csarnok építését.
Emellett az MAN is nemrég fejezte be egy új csarnok építését a
fóti telephelyén és más cégek is
több beruházást indítottak el a
városban, amelyek újabb munkalehetőséget jelentenek a Fótiaknak. Mindezt úgy, hogy ezen
cégek mindegyike olyan tevékenységet folytat majd, amely
nem rombolja a környezetet.
Hogy a történet kerek legyen,
azért azt meg kell említenem,
hogy 2021-től a mi térségünkben
is elérhetők lesznek az Európai
Uniós pályázatok, és azt megígérhetem a lakosoknak, hogy
Fót városa minden egyes pályázaton el fog indulni.

Ezek jó hírek, de a városban
élőket nem csak az érdekli, mi
lesz 2021-ben, hanem az is,
hogy milyen fejlesztéseket indít
el a város még az idei évben?
Ez teljesen jogos érdeklődés a lakosok részéről. Örömmel jelenthetem, hogy az új sportcsarnok
építése, amelynek a költsége 1,4
milliárd forint lesz, még az idei
évben elindul. Ebből a hatalmas
összegből a város 800 millió forintot áll, míg a maradék 600 millió forintot TAO pénzből a közbenjárásomra a fóti vállalkozások
biztosították a sportcsarnok építéséhez.
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interjú
Engedje meg, hogy közbeszóljak. A lakosság egy részében
rögtön felmerül a kérdés, hogy
miért éppen sportcsarnok?
Erre egyszerű a válasz. Azért
sportcsarnok, mert erre volt
most lehetőségünk. Mivel Fóton
gyakorlatilag mindenre szükség van – egészségügyi központ,
uszoda, városháza és még sorolhatnám –, ám ezekre nincs meg
sem a forrás, sem a lehetőség.
Ezért nekünk mindig az aktuálisan elérhető lehetőséget kell
megragadnunk. Jó, ha mindenki
tudja, hogy ezekhez központi, állami szerepvállalás is szükséges.
Én azt gondolom, mindennek
örülni kell, amit meg tudunk valósítani. A sportcsarnokra vis�szatérve, a csarnok több sport
tevékenységre is alkalmas lesz,
amellett azonban jelentős közösségi térként is funkcionál, ahol
olyan nagyobb rendezvényeket
is le tudunk majd bonyolítani,
amelyekre eddig nem volt lehetőségünk.

Ez így már sokkal érthetőbb. Nézzük meg azt, amit ez alatt a 9 hónap alatt ön, mint polgármester,
illetve a testület megvalósított?
Kezdjük, mondjuk Kisalagon.
Megcsináltattuk azt az új aszfaltréteget, amely a körforgalom és
a Fót tábla között van. Elkészült
a Kazinczy utca, és folyamatban
van a Tóth Árpád utca csapadékvíz elvezetése és aszfaltozása is.
Nagyon fontosnak tartom, hogy
végre ATM automata létesült a
kisalagi orvosi rendelő mellett,
így nem kell például a nyugdíjasoknak elbuszozni a Dózsa
György útra, hogy pénzt tudjanak felvenni a számlájukról.
Fontosnak tartom, hogy hos�szú évek után elkészült a Sikátor pusztai út kátyúmentesítése,

A tervezett Egészségügyi központ látványterve

és helyenként új aszfaltréteget is
kapott az út. Nem akarok mindent felsorolni, összességében a
városban 9 utca kapott új szilárd
burkolatot. Emellett olyan dolgok is történtek, mint például
a konyha teljes felújítása, amely
önmagában 240 millió forintba
került. Így nem kell bérfőzetést
igénybe vennie a városnak, mert
ezzel a főzést mi magunk meg
tudjuk oldani. Elkészült az Apponyi Franciska óvoda energetikai felújítása is. Ide kapcsolódik,
hogy addig a gyerekek az önkormányzat által szintén felújított
Gondviselés óvodába járhattak.
Egy bontást követően a lakossági igényeket kielégítve elkészült
a parkoló a 48-as Ifjúság utca és
a Szeberényi utca sarkán. Az új
városközpont kialakítása érdekében ingatlanokat vásároltunk
és jelentős pénzt takarítottunk
meg azzal, hogy a Helytörténeti Múzeum számára kettő száz
éves házat megvásárolt az önkormányzat. Egy Helytörténeti
Múzeum megépítése 254 millió
forintba került volna. A két 100
éves ház viszont összességben
64 millió forintjába került a városnak. Ráadásul a telek nagyság
miatt nem csak Helytörténeti Múzeum lesz ott, hanem egy
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jelentős méretű közösségi tér is
a városban élők rendelkezésére
áll majd. Nem hagyhatom említés nélkül a Tőzeg tónál kialakult
probléma megoldását sem. Egy
korábbi helyreállítási hiba miatt
a Tőzeg tó vízpótlás nélkül maradt. Személyesen tárgyaltam a
tó ügyében a terület tulajdonosával, és elmondhatom, hogy a tó
vízpótlását biztosító áteresz építése már elkezdődött.

Ha már az utak fejlesztése szóba került, megkerülhetetlen
a csapadékvíz elvezetésének
problémája.
A csapadékvíz elvezetése tényleg
egy nagyon fontos része a munkának. A problémát az alultervezett csövek jelentik, amelyek
nagy esők idején képtelenek elvezetni a lezúduló vízmen�nyiséget. Ám itt beszélnünk kell
azokról a szabálytalanságokról
is, amelyek sajnos megvannak.
Egyesek teljesen érthetetlenül
úgy oldották meg a saját problémájukat, hogy a csapadékvizet
belevezették a szennyvízcsatornába. Ezért van az, amit egyes
területeken a lakosok sajnos tapasztalhattak egy–egy nagyobb
esőzés idején. Tudunk a problé-

interjú
máról és az idei évben 250 millió
forintot különítettünk el 12 utca
csapadékvíz elvezetési gondjának a megoldására. A munka már
folyik, türelmet kérek, és a munkálatok befejezését követően a
probléma megoldódik.

Kétségtelen, hogy ilyen rövid idő
alatt ezek jelentős eredmények.
Azonban az megkerülhetetlen
kérdés a beruházások esetében,
hogy mi lesz az új Egészségügyi
Központtal?
Teljesen jogos elvárás ez a lakosság részéről, és ha tehetnénk,
azonnal belekezdenénk az építésébe, de ahogy mondtam, a lehetőségeinkhez mérten kell gondolkodnunk. Az Egészségügyi
Központtal kapcsolatban most
ott tartunk, hogy az új kiviteli tervek elkészültek. Ebből már
látható, hogy az új EÜ központban a tervek szerint a háziorvosi,
és gyermek háziorvosi rendelők
mellett szakrendelések – nőgyógyászat, ultrahang, labor, stb.
– is lesznek. Lehetőség lesz pél-

dául infúziós kezelésekre, fizioterápiára, fogászati kezelésekre,
de itt kap majd helyet a védőnői
szolgálat és egy gyógyszertár is.
Tulajdonképpen az újak mellett
minden eddigi funkció „átmegy”
és bővül majd. Ez azonban sajnos
saját erőből nem megy, mert ez
egy több mint 2 milliárdos projekt. Ehhez pályázatok és állami
segítség egyaránt kellenek majd.
Az új Egészségügyi Központtal
kapcsolatosan van azonban egy
programokon kívüli feladatunk
is. A központ építésekor meg
kell oldanunk a Szent Benedek
lakópark gyalogos és gépjármű
forgalom szabályozását és ki kell
alakítanunk a normális parkolási
lehetőségeket is. Mindezek mellett egy szabadidő park kialakítást is tervbe vettük a területen,
hogy javítsunk a környékben
élők életminőségén.

Az imént a városközpontot említette. Mi a helyzet az új városházával? A lakosság jelentős
része szerint méltatlan a városhoz az, ami most van.

Gyerek kalandpálya a Somlyó tónál
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Erről sem feledkezünk meg, és
megtesszük azokat az előkészületeket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy az új városháza elkészülhessen. A városközpontban
lévő rom épületeket megvásároljuk és elbontjuk. Ezzel nyílik a tér
és további parkolók kialakítására
is lesz lehetőségünk. Ide kapcsolódik, hogy a városháza mostani
épülete is egy szerény felújításra szorul. Nem gondolkodunk
nagy dolgokban, minél kevesebb
forrást igénybe véve szeretnénk
a legszükségesebbeket, például
egy homlokzati felújítást elvégezni. Az új városházára visszatérve, a tervek elkészítése már
folyik. Amint lesz elfogadott és
végleges látványterv, ezeket a lakosság is megismerheti majd.

A város egyik sarkalatos pontja
a közlekedés. Ezzel kapcsolatban milyen lépések történnek?
A közlekedés már régóta Fót
Achilles sarka. De a múlttal nem
kívánok foglalkozni, mert én
előre szeretnék nézni és meg
gyorsítani a város fejlődését. Az
egyértelmű, hogy a már befejeződött beruházások, akár a Németh
Kálmán út végénél, akár a Keleti Márton utcai résznél, jelentős
javulást hoztak Fót közlekedésében. Vannak még teendőink –
elkerülő utak a Veresegyház és a
Mogyoród felőli részeken – de
ezek megvalósításához idő és
források kellenek. Viszont a közösségi közlekedés a város lakossága számára komoly alternatívát
jelenthet. Éppen ezért, tárgyalásokat folytatunk a MÁV-al P+R
parkolók építésére a fótújfalui és
a fóti nagyállomás területeinél. A
nagyállomásnál a csonka egyes
vágány mellett (2 200 négyzetméteren), míg Fótújfalu megállónál
(700 négyzetméteren) a jelenleg
botrányos állapotú MÁV épüle-

interjú
tek elbontását követően alakítana ki a MÁV P+R pakolókat. Ez
azért lesz nagyon jó alternatívája
az autós közlekedésnek, mert a
MÁV olyan fejlesztésen dolgozik, amelynek eredményeként a
vonatok jelentősen gyorsabban
– 80-100 km/h – közlekednének a vonalon, nem mellékesen
a csúcsidőkben 15 percenként.
Ami azt jelenti, hogy a tervek
megvalósulása esetén a Fótiak
20 perc alatt elérhetnék a Nyugati pályaudvart. A MÁV az építkezéseket már 2021-ben elkezdi,
amelyhez a város a közvilágítást
és a térfigyelő kamerarendszert
teszi hozzá. Mindezt még azzal is
kiegészítjük, hogy tárgyalunk a
Volán illetékeseivel is a buszjáratok és a vonatok menetrendjének
az összehangolásáról.

Eddig nem beszéltünk egy másik fontos területről, amely nagyon érzékenyen érinti a Fóton
élőket. Mi a helyzet a kereskedelemi egységek városba érkezésével?
Ez nem egy egyszerű terület. A
LIDL engedélyeztetése folyamatban van, de a pláza stop törvény
miatt ez nagyon lassan halad.
Ennek ellenére nem álltunk le
ezen a területen sem. Előrehaladott tárgyalásokat folytatunk
a Príma üzletlánccal, és bízunk
benne, hogy sikerrel járunk.
Mellettük a közelmúltban bejelentkezett a COOP hálózat egyik
tagja is, hogy területet vásárolna
a városban, amelyen egy élelmiszer áruházat szeretne építeni.
Mindent összevetve haladunk,
bár nem olyan ütemben, ahogyan
szeretnénk.

A város fejlesztése különböző
programok mentén történik. Mit
tartalmaznak az egyes programok?

Elkezdődött a polgármesteri hivatal külső felújítása

Ez valóban így van. Elsőként a
Fáy programról ejtenék pár szót.
Ebbe tartozik az Egészségügyi
Központ, a városközpont kialakítása, az új Városháza projektje,
és egy szolgáltatóház az új városközpont mellett, amely egyben közösségi tér és piac is lesz.
És ide tartozik a Dózsa György
út rendezése is. Egy másik ilyen
programunk a Somlyó program.
Ennek keretébe a Somlyó tó körüli fejlesztések tartoznak. Ide
értve a strand kialakítását is,
amelynek jelenleg a vízjogi engedélyeztetése zajlik. És végül van
egy Kisalagi programunk. Ebben
a kisalagi foci pálya rendezése (új
gyepszőnyeg, öltözők felújítása,
kút fúrása a locsoláshoz) és a későbbiekben a kisalagi városközpont kialakítása van benne.

Nem fejezhetjük be a beszélgetést
a COVID helyzetre vonatkozó
kérdés nélkül. Hogyan készül a
város a sajnos várhatóan mégis
bekövetkező második hullámra?
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Először is szeretnék ismét köszönetet mondani minden fóti lakosnak a fegyelmezett magatartásukért. Ezzel kapcsolatban azt kell
kérnem, hogy továbbra is mindenki tartsa be a vírus helyzet miatti szabályozásokat. Szintén köszönetet mondok mindenkinek,
és minden olyan szervezetnek,
amely részt vállalt a város védekezésében a veszélyhelyzet idején. A
második hullámmal kapcsolatban
azt mondhatom, a város a szabályokat figyelve és betartva készül
a második hullámra. Így például
minden nagyobb rendezvényünket töröltük. Helyettük kisebb,
városrészekre korlátozódó rendezvényeket tervezünk, ha erre is
lehetőség lesz az adott helyzetben.
Emellett a város kezelésében lévő
intézmények, valamint az iskolák
és óvodák védekezésére és szabálybetartására is figyelünk. Éppen ezért az iskolákat személyesen is meglátogatom majd, hogy
meggyőződjek a felkészültségükről és a gyermekek biztonságáról.

ünnep
Augusztus 20-i ünnepség
és kenyérszentelés
A Kisalagi Millenniumi Emlékparkban tartotta Fót
városa a 2020. augusztus 20-i ünnepségét és az új
kenyér megszentelését. Az eseményen beszédet mondott Dr. Tuzsonn Bence a Pest megyei 5. választókerület országgyűlési képviselője és Dr. Vass György Fót
polgármestere. A beszédek után Sebők Sándor a Fóti
Római Katolikus Egyházközség plébánosa, kanonok
szentelte meg az új kenyeret.
Az ünnepség Dr. Vass György köszöntőjével és beszédével kezdődött. Fót polgármestere méltatta Szent István
király életét és államalapító munkáját. Majd a magyar
történelem Európát védő eseményeiről beszélt, párhuzamot vonva a mai időkkel.
Ezt követően Dr. Tuzson Bence országgyűlési képviselő, a Miniszterelnöki Kabinetiroda kormányzati államtitkára szólt a jelenlévőkhöz. Szenvedélyes beszédében
kiemelte Szent István király hazáért tett áldozatát, az
ezer éves Magyarország erősségét, amelyet a mai idők
viharai sem tudtak megtörni, és a magyarság összetar-

Dr. Vass György és Dr. Tuzson Bence az ünnepségre
érkezőkkel beszélget

tozásának fontosságát. Az országgyűlési képviselő köszönetet mondott a lakosságnak a veszélyhelyzet idején
tanúsított szabálykövető magatartásáért és kiemelte a
gazdaság újraindításának, és a lakosság támogatásának
fontosságát, amelyhez a kormány jelentős segítséget ad a
vállalkozásoknak és a családoknak egyaránt.
Az ünnepi beszédek befejezése után Sebők Sándor, a
Fóti Római Katolikus Egyházközség plébánosa, kanonok, a szentírásból olvasott az egybegyűlteknek, majd a
közös imádság után megáldotta az új kenyeret. Az áldást
követően a kenyeret Dr. Tuzson Bence országgyűlési
képviselő és Dr. Vass György polgármester vágták fel.
Az önkormányzat a jelenlévőket nemzetiszínű szalaggal átkötött felszentelt kis kenyerekkel ajándékozta meg.

Tiszteletadás a Hinmuszt hallgatva

Dr. Tuzson Bence és Dr. Vass György felvágják
a megszentelt új kenyeret
Az új kenyér a megszentelés előtt
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bemutatkozás
Az Összefogás Fótért Szövetség képviselője,
a Jobbik Magyarországért Mozgalom fóti elnöke
Név: Soros László István, orvostechnikai villamosmérnök, korábban a Váci Jávorszky
Ödön Kórház műszermérnöke, jelenleg nyugdíjas
Családi állapot: Házas, három felnőtt gyermek édesapja
Önkormányzati tapasztalat: Az első önkormányzati ciklusát tölti
A Képviselő-testületbe listáról jutott be. Kiemelte, hogy a fóti közéletben a munkája miatt nem tudott eddig szerepet
vállalni, mivel több részletben 10 évet dolgozott külföldön. Mint mondta, azért örül annak, hogy listáról került a testületbe,
mert így nem csak egy körzetet képvisel, hanem egész Fótért tud dolgozni. Számára éppolyan kedves terület Sikátorpuszta,
Fótliget, a Barackos, a Király domb, mint Kisalag, vagy a fóti tó környéke. Ennek a jegyében fogadóóráit szeretné továbbra
is két helyen tartani, a Garay János Általános Iskolában (3. körzet) és a lakókörzetében lévő Németh Kálmán Általános Iskolában (7. körzet).
Egyik legfontosabb tervének Fót arculatának a megváltoztatását tartja. Tizenhét éve él a családjával Fóton, és úgy látja, sokat változott a város, ám
nem mindig előnyére. Ezért elsősorban azt szeretné elérni, hogy az emberek jobban érezzék magukat a városban. Ehhez azonban több különböző infrastrukturális fejlesztésre lenne szükség. Fejleszteni kell a tömeg és egyéni közlekedést, és az ehhez kapcsolódó úthálózatot. Járdákat, gyalogátkelőket
kell építeni és felújítani. Emellett tenni kell valamit a szemetelés megállítására is. Nem beszélve a szemét lerakására az üresen hagyott telkeken és a
város közelében lévő közterületeken. Ezért is támogatja a közterület felügyeleti rendszer fóti visszaállítását, mert ez többek között lehetőséget adna
a hulladék lerakások megakadályozására. Meglátása szerint nagyobb figyelmet kellene fordítani a közbiztonságra is, ide értve a kábítószer terjesztés
visszaszorítását, azért, hogy a lakosok biztonságban használhassák a parkokat és játszótereket.
Úgy gondolja, a legtöbbet két területen tud segíteni a testületi munkában. Az egyik az újonnan épülő Egészségügyi Központ projektje, mely hosszú várakozás után végre elindult a holtpontról. Már csak azért is, mert 41 évig dolgozott Magyarországon és külföldön (magyar vállalatok külföldi kirendeltségein dolgozva, vagy azt vezetve) az egészségügy területén. A nyelvtudásával és a nemzetközi kapcsolataival pedig Fót külkapcsolatait szeretné támogatni.
A képviselő kifejtette, hogy tanulmányozta az összes képviselő társának programját, és azokból azt látja, hogy valamennyien egyet akarnak – Fót
fejlődését -, még akkor is, hogy más ideológiai környezetből valók, legfeljebb más módszerekkel, más úton képzelik el a célok elérését. Ezért a város
érdekében, a szoros együttműködésben látja a siker lehetőségét, és azt gondolja, hogy ezt az együttműködést a polgármesternek, zenei hasonlattal élve,
mint egy karmesternek kell vezényelnie.

Anyakönyvi hírek
Házasságot kötöttek:
08.07. Prohászka Dávid és Berta Tamara
08.08. Gál Arnold és Varga Laura Mári
08.08. Szabó István és Menyik Zsanett
08.08. Magyar Dávid és Mikus Gréta
08.13. Beleznai Csanád és Peregi Roxána
08.14 . Brenner Marcell és Lakatos Zsanett
08.1 5 . Tancsik Zsolt és Szilágyi Alexandra Gabriella

Elhunytak:
Bartos Sándorné
Batiz Zoltán
Borbás Mária „Maja”
Botos Lászlóné
Csató Gyula
Dudás Ferencné
Egri Ferencné
Farkas Ernőné
Holler Ferenc András
Kubatov Ferenc
Nyíri Anna
Pinczinger Jánosné
Urbán János István
Tóth Krisztina

Született:
05.27. Király Norbert
06.1 1 . Dévity Lotti Szófia
07.01. Kavocska Mia Dorina
07.03. Kundra Benett
07.12. Lipcsei Lili
07.13. Horváth Dominik Alex
07.19. Brezovich Zselyke
0 7. 20. Tomosi Bence
07. 30. Kakucsi Glória Nadin
08.04. Csicsman Laura Erzsébet
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89 év
75 év
37 év
66 év
75 év
67 év
91 év
55 év
80 év
52 év
57 év
64 év
81 év
53 év

hírek
Átadták a „Tiszta
udvar rendes ház”
2020 verseny díjait
A Fóti Városszépítők Egyesülete nevében Gellai Istvánné, Eszteri Eszter és Ispán Lilla átadták a 2020-as
év díjait. Az eseményen részt vett
és rövid beszédet mondott Dr. Vass
György Fót polgármestere.
A hagyományoknak megfelelően idén is
szeptemberben adták át a „Tiszta udvar
rendes ház” és a „Legszebb konyhakertek” verseny díjait. Korábban az egyesület a díjakat a Fóti Ősz rendezvény
keretei között adta át, de a jelen helyzetben a rendezvény elmaradása miatt
a díjátadót a különdjíat kapott Németh
Kálmán emlékházban tartották meg.
Gellai Istvánné az egyesület titkára
megnyitó beszédében bemutatta a verseny indulásának eredetét, köszöntötte a
díjazottakat és a résztvevőket és sok sikert kívánt az első helyezetteknek, akiket
az egyesület az országos versenyre is benevezett. A beszédet követően a jelentős
számú közönség előtt az egyesület vezetői átadták a „Tiszta udvar rendes ház”
2020 és a „Legszebb konyhakertek” díjat
elnyerő lakosok számára az elismeréseket. A „Tiszta udvar rendes ház” 2020 díjakat Máthé Ivett, a fóti Képzőművészeti
Gimnázium tanára készítette.
Az eseményen Dr. Vass György polgármester rövid beszédében köszönetét fejezte ki az egyesület áldozatos
munkájáért és köszöntötte a verseny
díjazottait. A polgármester hangsúlyozta, hogy a lakókörnyezetünk tisztasága és szépsége befolyásolja a település képét is, ezért mindenkit arra
bíztat, hogy a következő években még
többen vegyenek részt a versenyben és
érjenek el minél jobb eredményt.
A „Tiszta udvar rendes ház”
2020 verseny nyertesei:
Mayer Eszter
Tóth János és Rita –
AMBRÓZIA Cukrászda

Elindult a Fóti Filmklub
Augusztusban útjára indult a
Fóti Filmklub. Ezentúl minden
pénteken 19 órától a Somlyó tónál a fedett csarnokban várják a
gyerekeket, családokat, aztán 21
órától a felnőtteket egy – egy ingyenes filmvetítésre.
Az alapötlet Bérciné Berke Szilviától, a 2. körzet önkormányzati képviselőjétől indult, amit Sólyomvári Erikával a Fóti Közszolgáltató
Közhasznú Nonprofit Kft. vezetőjével fejlesztettek tovább. Amikor
pedig a megvalósítás szakaszához
értek, Dr. Vass György polgármester támogatását kérték. Városunk
polgármestere pedig örömmel támogatta a családok számára induló
új kezdeményezést. Így értünk el az
első alkalomhoz, amelyet Dr. Vass
György polgármester nyitott meg.
Rövid megnyitóbeszédében Dr.
Vass György polgármester a tó
fontosságát hangsúlyozta Fót életében, aztán kiemelte, hogy az önkormányzat milyen fejlesztésekre
– új melegkonyhás büfé, ABC áruház, vízi bicikli kölcsönzés, strandolási lehetőség – készül a Somlyó
tó mellett. Mint mondta, mindezt
azért, mert azt szeretnék, ha a tó
újra a város lakosságának pihenő
és találkozó helye lenne.
A beszéd végeztével pedig elindult a gyerekek által annyira várt
rajzfilm, a Macskafogó is. Aztán 21
órától már a felnőtt közönség élvezhette Herendi Gábor Magyar
Vándor című filmjének poénjait és
vicces jeleneteit. Az esemény fon-

tosságát a város életében az mutatja,
hogy Dr. Vass György polgármester és a két ötletadó, Bérciné Berke
Szilvia és Sólyomvári Erika mellett
jelen volt Bíró Zoltán beruházásokért felelős alpolgármester és Bojsza Támás a terület (5. körzet) képviselője is.
A folytatásról Bérciné Berke Szilvia önkormányzati képviselő elmondta, hogy a filmklub minden
pénteken 19 órától várja a gyerekeket és a családokat egy rajzfilmre
vagy egy családi filmre, 21 órától
pedig a felnőttek találhatnak maguknak komoly, vagy éppen vidám
szórakozást. A forgalmazási engedély miatt a filmeket előre nem
lehet meghirdetni, éppen ezért létrehozták a Fóti Filmklub facebook
csoportot, ahol viszont minden
héten szavazást indítanak arról,
hogy a lakosság milyen filmet szeretne látni azon a héten. A képviselő asszony azt kéri, aki szeretne
szavazni, az keresse a Fóti Filmklub facebook csoport oldalát és
adja le a voksát az általa legjobbnak
gondolt filmre, amit látni szeretne.
Bérciné Berke Szilvia kiemelte,
hogy az idő zordabbra fordulása
esetén a filmklub zárt környezetben továbbra is működni fog. Már
csak azért is, mert a lakosság érdeklődése és a részvétel folyamatosan nő. Az utolsó vetítéseken pedig már más településekről, többek
között Újpestről is voltak nézők a
rendezvényen.

Czvalinga Györgyné
Magyar Lászlóné
Pelády Zsolt és Kovács Krisztina
Toma Gábor és
Tománé Banadics Katalin
Patkás Józsefné
Király István és Nagy Sándor
Paizs Ferenc
Simon Péter
Czidor József és Neje
Tóth Sándorné
Vircsák Csaba és
Vircsák-Magyar Brigitta

Tóth-Tenkő Krisztián és
Tóth-Tenkő Bernadett
Sándor Ágnes és Fodor István
Lukács Lászlóné és
Szabóné Lukács Erzsébet
Ritter Vera
Vadasné Zeke Valéria és
Vadas András
Fehérné Demény Julianna és
Fehér István
Kovács Norbert
Dr. Baross Péter és
Dr. Barossné Erőss Csilla
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hírek
Hulladékgyűjtési naptár Veszélyes- és
elektronikai
2020. szeptember–
hulladékok
december hónapok
gyűjtése

Alábbiakban tájékoztatjuk a T. Lakosságot a Zöld Híd B.I.G.G. NKft.
által 2020. december végéig frissített hulladékszállítási rendjéről:

szeptember 1. kedd
szeptember 8. kedd
szeptember 15. kedd
szeptember 22. kedd
szeptember 29. kedd

kommunális, szelektív 1, zöld 1-2
kommunális, szelektív 2
kommunális, szelektív 1
kommunális, szelektív 2, zöld 1-2
kommunális, szelektív 1

október 6. kedd
október 13. kedd
október 20. kedd
október 27. kedd

kommunális, szelektív 2
kommunális, szelektív 1, zöld 1-2
kommunális, szelektív 2
kommunális, szelektív 1

november 3. kedd
november 10. kedd
november 17. kedd
november 24. kedd

kommunális, szelektív 2, zöld 1-2
kommunális, szelektív 1
kommunális, szelektív 2
kommunális, szelektív 1, zöld 1-2

december 1. kedd
december 8. kedd
december 15. kedd
december 22. kedd
december 29. kedd

kommunális, szelektív 2
kommunális, szelektív 1
kommunális, szelektív 2
kommunális, szelektív 1
kommunális, szelektív 2

Kárpáti Gábor s.k.
közbiztonsági- és hulladékgazdálkodási referens

Sportcsarnok épül Fóton
Régi adósságát törleszti Fót a 2000 négyzetméteres új sportcsarnok
megépítésével. Bíró Zoltán alpolgármester örömmel számolt be a létesítmény közeli megvalósításáról – adta hírül a Fótinfó.
A Város Önkormányzatának képviselő-testülete 2 évvel ezelőtt kezdett el
átfogóan foglalkozni a sportélet fellendítésével. Pályázati források igénybevételével a kosár- és kézilabda pályákat magába foglaló multifunkcionális városi sportcsarnokot a Malom utca és a Sport utca kereszteződésében
építik meg. A Kosárlabda Szövetség 600 millió forint TAO-keret felhasználására biztosított lehetőséget, amelyhez Fót önkormányzata 850 millió
forint önrésszel társul. A közbeszerzési eljárást a napokban írja ki az UMT
Sport menedzsment Kft. A beruházás november végén-decemberben elején kezdődhet és előreláthatólag 2022. június 30-ig készül el. A sportcsarnok mellett egy nagyméretű műfüves futballpálya kivitelezésére is pályázik
az önkormányzat a Magyar Labdarúgó Szövetségnél.
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Tisztelt Fóti Lakosok!
Fót Város Önkormányzata hagyományainak megfelelően idén ősszel is
megrendezi a lakossági veszélyes- és
elektronikai hulladékgyűjtési akciót,
amelynek alkalmával az alábbiakban
felsorolt anyagokat vesszük át ingyenesen:

Veszélyes hulladék

(Helyszínek: Malom u.–Sport u. sarok és
Németh K. u. 40. SzuperCoop üzlet melletti parkoló)
• Akkumulátor, elem
• Gyógyszer, méreg, vegyszer
• Növényvédő-, rovarirtó szer
• Festék, lakk, hígító, oldószer, ragasztó
• Fáradt olaj, használt étolaj
• Maróanyagok, higanyos hulladék
• Hajtógázas (spray) palack

Elektronikai hulladék

(Helyszín: Malom u.–Sport u. sarok)
• Háztartási kis- és nagygépek
• Számítástechnikai és távközlési berendezések
• Szórakoztató elektronikai cikkek
• Világítótestek
• Elektromos barkácsgépek, szerszámok
• Elektronikai játékok, szabadidős és
sport berendezések
• Mobiltelefonok
• Akkumulátorok, elemek

Átvétel időpontja: 2020. október
10. (szombat) 9.00 – 13.00 óra
Köszönjük minden résztvevőnek, hogy
óvja, védi környezetünket!

Kárpáti Gábor s.k.
közbiztonsági- és hulladékgazdálkodási
referens

hírek
Fóti házi rangadó volt a Megyei bajnokságban
Szeptember elején házi rangadót vívott egymással Fót
két felnőtt csapata. Bár a város eredetileg azt szerette
volna, ha a két csapat más – más csoportban szerepelt
volna, a Magyar Labdarúgó Szövetség végül egy csoportba osztotta be a két fóti csapatot. Így jöhetett létre
a Fót 1 és Fót 2 csapat városi rangadója. A mérkőzésen
jelen volt Dr. Vass György polgármester is. Az izgalmas,
helyzetekkel és tizenegyessel tarkított meccsen végül
1:1-es igazságos döntetlen született.

Tisztelt Lakosok!
Tájékoztatom Önöket, hogy a 2020. évben is folytatódik a Zöld Híd B.I.G.G. NKft. által tavaly bevezetett
házhoz menő lomtalanítási rendszer, amelyet Fóton 2020. október 19. – november 28. közötti időszakban, igénybejelentés alapján tartanak. A cég az ingatlan tulajdonosoknak/használóknak évente egy
alkalommal térítésmentesen, legfeljebb 2 köbméter mennyiségig lomtalanítási szolgáltatást nyújt.
Az igénybejelentés feltétele:
Igénylést kizárólag a közszolgáltatásban nyilvántartott és szerződött, aktív (a szolgáltatást nem szüneteltető), közüzemi díjhátralékkal nem rendelkező ingatlanhasználók nyújthatnak be.
Az igénybejelentések időpontja: 2020. október 5. – november 13. között lehetséges.
Az igénybejelentés történhet:
- Személyesen az Ügyfélszolgálati iroda nyitvatartási idejében (azonosítás ügyfélszám és személyes iratok alapján).
• Fót: 2020. október 12. hétfő és november 9. hétfő 13-17 óra között a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal
Ügyfélszolgálatán,
• A Zöld Híd B.I.G.G. NKft. https://www.zoldhid.hu/kozszolgaltatas/lomtalanitas weblapján (mobilbarát!) az ott található elektronikus űrlap kitöltésével,
• Zöld Híd B.I.G.G. NKft. honlapjáról (https://www.zoldhid.hu/sites/default/files/lomtalanitas_igenybejelento_lap.pdf) letölthető formanyomtatvány segítségével, amelyet postai úton (2100 Gödöllő, Dózsa Gy. u. 69.) vagy a lomtalanitas@zoldhid.hu elektronikus címre kell megküldeni. Figyelem! Csak a
megfelelően kitöltött igénylőlapok kerülnek feldolgozásra és visszaigazolásra.
A lomtalanítás menete:
1. Lomtalanítási igény benyújtása (2020. október 5. – november 13. között)
2. A Zöld Híd B.I.G.G. NKft. visszajelzi a teljesítés dátumát és várható időpontját (2020. október 19. –
november 28. között). Az e-mailen, illetve honlapon keresztüli jelentkezés esetén a megadott e-mail
címre 24 órán belül automatikus válaszüzenet kap. Amennyiben ez nem érkezik meg, úgy ellenőrizze,
hogy helyesen írta-e be mind a saját, mind a Közszolgáltató e-mail címét, továbbá, hogy az üzenet
nem került-e levélszemét/spam mappájába.
3. A visszaigazolt időpontban a Zöld Híd B.I.G.G. NKft. munkatársai jelentkeznek a regisztrált címen.
Legfeljebb 5 perc várakozás után távoznak a helyszínről. Amennyiben az ingatlanhasználó vagy a megbízottja nem jelenik meg a helyszínen, és ezért a lomtalanítás meghiúsul, úgy új időpont egyeztetése
már nem lehetséges.
4.A lakos az ingatlanon belül tárolja a lomhulladékot, amelyet a gépjármű érkezésekor átad a személyzetnek.
5. Az Igénylő vagy megbízottja aláírásával igazolja a lomtalanítás végrehajtását.
Dr. Vass György s.k.
polgármester”
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A közterület használat alapjai 1. rész
Roncs derbi és egyéb „apróságok”
Amikor az ember végigmegy Fóton, akaratlanul is a szemébe ötlenek dolgok. Itt egy elhagyott, ablak
nélküli autó mementó, amott egy
félig útra lógó konténer. Aztán egy
szemetes - télen valószínűleg havas, latyakos - járda következik.
Ilyenkor aztán szidjuk az önkormányzatot. Biztos, hogy őket kell?
Cikkünkben annak jártunk utána, hogy ezeken a területeken milyen szabályai vannak a közterület
használatának.
Elsőként nézzük a „széthagyott”
autók problémáját. Vajon a használhatatlanná vált autókat csak úgy
ott lehet hagyni az útmentén a tulajdonosoknak? Nos, biztosan nem.
Azoknak, akik így tesznek, egyetlen szerencséje van. Az, hogy Fóton
nincsen közterület felügyelet. Mert,
ha lenne, akkor bizony a közterület
felügyelők hivatalból eljárnának, kiderülne ki a tulajdonos, akit aztán az
önkormányzat felszólítana a roncs
elszállítására. Amennyiben pedig ezt
nem tenné meg, a közterület felügyelet szállítatná el, mégpedig a tulajdonos költségére.
Ám ez csak a jéghegy csúcsa. Tegyük fel, hogy valaki felújításba kezd,
és konténert rendel. A konténer közterületi elhelyezéséhez persze engedélyt kell kérni a városháza Hatósági
és Ügyfélszolgálati osztályától. Közterület felügyelők nélkül most ez
sincs ellenőrizve. Mint ahogyan az
sem, hogy a konténer a szabályoknak
megfelelően úgy van-e lerakva, hogy
az sem a jármű, sem a gyalogosforgalmat nem zavarja. De itt még nem
ér véget a konténert rendelők felelőssége. A rendelet szerint ugyanis
a nekik kell biztosítani azt is, hogy
az elszállított anyagból semmilyen
szennyeződés ne kerüljön a közterületre. És igen, a sitt porózusabb része
is szennyeződésnek számít, illetve az

olajjal vagy bármilyen vegyi anyaggal
lecsepegés miatt szennyezetté váló
talaj is. Amennyiben ez mégis megtörténik, a konténert rendelőnek
kötelessége a szennyeződés eltakarítása.
Nem mellékesen, ide tartozik az
is, hogy közterületen tilos például az
olaj csere, vagy autó mosás!

Parkolni, de hogyan?

Sok esetben tapasztalhatjuk, hogy
a tulajdonosok nem állnak be a házuk udvarára az autójukkal, hanem
leparkolnak a házuk előtti közterületen. Amíg nem zavarják vele a
forgalmat, a szemetes autót, vagy a
helyi buszt, rendben van. Vegyünk
egy példát. A Tessedik utca különösen iskolai időszakban elég forgalmas. Szülők viszik a gyerekeiket az
iskolába, ott jár az Auchan busz, és
az Öreghegyen, illetve a környéken
élők is itt közlekednek. Azonban jó
néhány ott lakó mégis az utcán parkol az autójával. Nem törődve azzal,
hogy ezzel akadályozza a közlekedést, és veszélyhelyzeteket idéz elő.
Mert így hol az egyik, hol a másik
sáv szűkül le az utcában. Felmerül a
kérdés, hogy miért nem a saját udvarukba parkolnak az autókkal? Persze
kényelmesebb így, mint állandóan a
kaput nyitogatni. Arra, hogy milyen
veszélyhelyzeteket idéznek ezzel elő,
talán nem is gondolnak. Persze, ha
lenne közterület felügyelet és naponta megkapnák a bírságot, akkor lehet,
mégis a kapu kinyitását választanák
a közlekedés akadályozása helyett.
De miért kell ehhez a bírság? Miért
nem elég belegondolni egy olyan találkozásba, hogy szemből Auchan
busz, a másik oldalról pedig egy kerékpáros és gyerekszállító autós érkezik egy időben a parkoló autókkal
leszűkített szakaszra. Elég, ha csak a
kerékpáros megijed, vagy kicsit bizonytalan, már meg is van a baleset.
Ez nem az önkormányzat felelőssége, hanem a miénk, lakosoké. A par-

15

kolással kapcsolatban jó, ha tudjuk,
hogy a közintézmények és az egyházi
épületek előtti parkolóhelyek az ott
dolgozók, az ügyfelek és a vendégek
számára vannak fenntartva.

A járda mindenkié…
és az árok?

Lépjünk tovább az autósoktól a gyalogosok felé. A város a mostani ciklus
9 hónapjában jelentős számú járdát
újított fel. Ez jó hír. Az már kevéssé,
hogy mi magunk nem vagyunk tisztában azzal, hogy ez ránk is felelősséget ró.
A járda ugyan mindenkié, de a
rendelet szerint annak kell tisztán
tartania, télidőben ellapátolni a havat, gondoskodni a jégmentesítésről,
akinek a háza előtt van (sarok telek
esetén, mind a két oldalon!). Persze
mindenkinek csak a saját portája
előtti részről kell gondoskodnia. Az
üzletek tulajdonosainak pedig éppúgy kötelessége a szemét eltakarítása, és télidőben a járda csúszásmentesítése, mint a lakosoknak.
És ha már itt tartunk, az esetlegesen kinövő gaz eltávolítása ebbe éppúgy beletartozik, mint a fű lenyírás a
járda mellett. Az meg talán már magyarázatra sem szorul, hogy az utcára kilógó faágakat, túlburjánzott sövényt is kötelessége a tulajdonosnak
(vagy az üzletnek) levágnia.
Itt elérkeztünk egy sarkalatos
ponthoz, az árkokhoz. Kinek a feladata az árkok, átereszek, folyókák és
nyitott csatornák gondozása, tisztítása? Nos, a helyzet az, hogy pontosan ugyanúgy, ahogy a járdák esetében, a tulajdonosok feladata a házuk
előtti árokszakaszok tisztítása.
Ez alól egyetlen kivétel van: abban
az esetben, ha az árok burkolva van,
a tisztítás és karbantartás már a Fóti
Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. hatáskörébe tartozik.
A 2. részben az utcai árusítás, az
állattartás és az égetés témakörét
mutatjuk be.

hírek
Az új busz
menetrend
Közlekedik hétfőtől péntekig és munkanapokon
Megálló

1

2

3

4

5

km

Vörösmarty tér (Templom)

6:05 7:15 9:15 13:15 15:15

0,0

Vörösmarty u.

6:07 7:17 9:17 13:17 15:17

0,6

Határ u. (Temető)

6:08 7:18 9:18 13:18 15:18

1,0

Tanács u. - Szőlőkalja u.

6:09 7:19 9:19 13:19 15:19

1,6

Vásártér

6:11 7:21 9:21 13:21 15:21

2,1

Tessedik u.

6:13 7:23 9:23 13:23 15:23

2,6

Rákóczi - Molnár A. u.

6:14 7:24 9:24 13:24 15:24

3,1

Dózsa Gy. u. 2-4.

6:16 7:26 9:26 13:26 15:26

3,8

Győrffy u. V.Á.

6:18 7:28 9:28 13:28 15:28

4,7

József A . u.

6:19 7:29 9:29 13:29 15:29

4,9

József A. u. - Ybl Miklós u.

6:20 7:30 9:30 13:30 15:30

5,3

József A. u. - Szent Imre u. 6:21 7:31 9:31 13:31 15:31

5,7

Szent Imre u. - Batthyány u. 6:22 7:32 9:32 13:32 15:32

6,0

Rév u. - Béke u.

6,5

6:23 7:33 9:33 13:33 15:33

Közlekedik szombat, vasárnap és ünnepnapokon
Megálló
1
2
3
4
Vörösmarty tér (Templom)
7:55 10:15 13:15 15:15
Vörösmarty u.
7:56 10:16 13:16 15:16
Határ u. (Temető)
7:57 10:17 13:17 15:17
Tanács u. - Szőlőkalja u.
7:58 10:18 13:18 15:18
Vásártér
7:59 10:19 13:19 15:19
Tessedik u.
8:00 10:20 13 :20 15:20
Dózsa Gy. u.
8:01 10:21 13:21 15:21
Dózsa Gy. u. 2-4.
8:02 10:22 13:22 15:22
Győrffy u. V.Á.
8:03 10:23 13:23 15:23
József A . u.
8:04 10:24 13:24 15:24
József A. u. - Ybl Miklós u.
8:05 10:25 13:25 15:25
József A. u. - Szent Imre u.
8:06 10:26 13:26 15:26
Szent Imre u. - Batthyány u.
8:07 10:27 13:27 15:27
Rév u. - Béke u.
8:08 10:28 13:28 15:28
Béke u. - Németh K. u.
8:09 10:29 13:29 15:29
Béke u. - Somlói u.
8:10 10:30 13:30 15:30
Balassa u. - Somlói u.
8:11 10:31 13:31 15:31
Alagi u. - Somlói u.
8:12 10:32 13:32 15:32
Alagi u. - Németh K. u.
8:13 10:33 13:33 15:33
Kisalagi temető
8:15 10:35 13:35 15:35
Tesco Dunakeszi-Fót
8:20 10:40 13:40 15:40
Németh K. - Kazinczy utca
8:27 10:47 13:47 15:47
Március 15. u. (Petőfi szobor)
8:28 10:48 13:48 15:48
Béke u. (Sportpálya)
8:29 10:49 13:49 15:49
Hargita utca
8:30 10:50 13:50 15:50
Csaba utca
8:31 10:51 13:51 15:51
Attila utca
8:32 10:52 13:52 15:52
Autóbusz állomás
8:33 10:53 13:53 15:53
Dózsa Gy. u.
8:34 10:54 13:54 15:54
Dózsa Gy. u. 2-4.
8:35 10:55 13:55 15:55
Vörösmarty tér (Gyermekváros) 8:36 10:56 13:56 15:56
Vörösmarty MGTSZ
8:37 10:57 13:57 15:57
Istvánhegy (Vízmű)
8:38 10:58 13:59 15:59
Fótliget
8:39 10:59 14:01 16:01
Sikátorpuszta bejárati út
8:42 11:02 14:03 16:03
Auchan
8:45 11:05 14:04 16:04

Béke u. - Németh K. u.

6:24 7:34 9:34 13:34 15:34

7,0

Béke u. - Somlói u.

6:25 7:35 9:35 13:35 15:35

7,7

Balassa u. - Somlói u.

6:27 7:37 9:37 13:37 15:37

8,2

Alagi u. - Somlói u.

6:28 7:38 9:38 13:38 15:38

8,7

Alagi u. - Németh K. u.

6:29 7:39 9:39 13:39 15:39

9,4

Kisalagi temető

6:31 7:41 9:41 13:41 15:41 10,0 Auchan
Sikátorpuszta bejárati út
6:41
9:51
15:51 14,8 Fótliget
Istvánhegy (Vízmű)
7:51
13:51
Vörösmarty MGTSZ
Vörösmarty tér (Gyermekváros)
Kossuth u.
8:00
14:00
Győrffy u. V.Á.
6:45
10:00
16:00 14,8 József A . u.
6:55 8:10 10:10 14:10 16:10 19,6 József A. u. - Ybl Miklós u.
József A. u. - Szent Imre u.
6:56 8:11 10:11 14:11 16:11 20,3 Szent Imre u. - Batthyány u.
Rév u. - Béke u.
6:57 8:12 10:12 14:12 16:12 20,7 Béke u. - Németh K. u.
6:58 8:13 10:13 14:13 16:13 21,1 Béke u. - Somlói u.
Balassa u. - Somlói u.
6:59 8:14 10:14 14:14 16:14 21,3 Alagi u. - Somlói u.
7:00 8:15 10:15 14:15 16:15 21,8 Alagi u. - Németh K. u.
Kisalagi temető
7:01 8:16 10:16 14:16 16:16 22,1 Németh K. - Kazinczy utca
7:02 8:17 10:17 14:17 16:17 22,6 Március 15. u. (Petőfi szobor)
Béke u. (Sportpálya)
7:03 8:18 10:18 14:18 16:18 23,3 Hargita utca
7:05 8:20 10:20 14:20 16:20 23,7 Csaba utca
Attila utca
7:06 8:21 10:21 14:21 16:21 24,0 Autóbusz állomás
Tessedik u.
7:07 8:22 10:22 14:22 16:22 24,5 Vásártér
7:08 8:23 10:23 14:23 16:23 25,1 Kodály Z. u.
Határ u. - Temető
7:10 8:25 10:25 14:25 16:25 25,7 Tanács u.
7:11 8:26 10:26 14:26 16:26 26,2 Vörösmarty tér (Templom)
Tesco Dunakeszi-Fót
7:13 8:28 10:28 14:38 16:38 26,5 Vörösmarty tér (Templom)

Dunakeszi SZTK érkezés
Dunakeszi Okmányiroda
Dunakeszi Okmányiroda
Dunakeszi SZTK indulás
Kisalagi temető
Németh K. - Kazinczy utca
Március 15. u. (Petőfi szobor)
Béke u. (Sportpálya)
Hargita utca
Csaba utca
Attila utca
Autóbusz állomás
Rákóczi - Molnár A. u.
Dózsa Gy. u.
Tessedik u.
Vásártér
Kodály Z. u.
Határ u. (Temető)
Tanács J. u.
Vörösmarty tér (Templom)
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8:50
8:53
8:56
8:57
8:58
8:59
9:00
9:02
9:03
9:04
9:05
9:06
9:07
9:08
9:09
9:10
9:11
9:12
9:14
9:16
9:17
9:18
9:19
9:20
9:21
9:22
9:23
9:24
9:25
9:26
9:27
9:28
9:35
9:42

11:20
11:23
11:26
11:27
11:28
11:29
11:30
11:32
11:33
11:34
11:35
11:36
11:37
11:38
11:39
11:40
11:41
11:42
11:44
11:46
11:47
11:48
11:49
11:50
11:51
11:52
11:53
11:54
11:55
11:56
11:57
11:58
12:05
12:12

14:05
14:08
14:11
14:12
14:13
14:14
14:15
14:17
14:18
14:19
14:20
14:21
14:22
14:23
14:24
14:25
14:26
14:27
14:29
14:31
14:32
14:33
14:34
14:35
14:36
14:37
14:38
14:39
14:40
14:41
14:42
14:43
14:50
14:57

16:05
16:08
16:11
16:12
16:13
16:14
16:15
16:17
16:18
16:19
16:20
16:21
16:22
16:23
16:24
16:25
16:26
16:27
16:29
16:31
16:32
16:33
16:34
16:35
16:36
16:37
16:38
16:39
16:40
16:41
16:42
16:43
16:50
16:57

km
0,0
0,6
1,0
1,6
2,1
2,6
2,8
3,2
4,1
4,3
4,7
5,1
5,4
5,9
6,4
7,1
7,6
8,1
8,8
9,4
11,9
15,9
16,3
16,7
16,9
17,4
17,7
18,2
18,7
19,1
19,7
20,1
20,8
21,3
21,8
23,2
23,2
24,4
24,9
25,4
26,1
26,5
27,1
28,0
28,2
28,6
29,0
29,3
29,8
30,3
31,0
31,5
32,0
32,7
33,3
34,0
34,4
34,8
35,0
35,5
35,8
36,3
36,8
37,3
37,8
38,4
39,0
39,4
42,9
46,4

óvodai és iskolai hírek
Elindult a tanév a fóti iskolákban
Az idei tanév indulása számos bizonytalanságot
tartogatott a szülők és a pedagógusok számára egyaránt. A vírus várható második hulláma befolyásolhatja magát az oktatást, és egészen másfajta követelmények betartását és betartatását kívánja meg
minden szereplőtől. Cikkünkben utánajártunk annak, hogyan védik meg az iskolák a gyermekeket és
annak is, hogy milyen kötelezettségeik és lehetőségeik vannak a szülőknek és a pedagógusoknak.

A Garay János Általános Iskola tanévnyitóján részt vett
Dr. Vass György polgármester is

Azt, hogy a 2020 – 2021-es tanév mit tartogat az iskolák
számára, még nem tudjuk. Az viszont már most is sejthető, hogy a COVID miatt a történelemkönyvek is megemlékeznek majd róla. Éppen ezért számos kérdésre választ kellett keresnünk. Ilyenek például a kell-e maszkot
viselniük a szülőknek az iskola területén, a tanároknak
és a diákoknak a tanórák alatt, illetve, hogy a szülőknek
milyen védőeszközöket kell biztosítaniuk a gyermekeik
számára? Aztán, ha ezeket már tisztán látjuk, akkor még
mindig ott vannak az olyan kérdések, hogy miképpen
oldja meg az iskola a gyermekek védelmét, hogyan tartatják be a 1,5 méteres távolságot? Magával az oktatással
kapcsolatban pedig lesz-e valamilyen azonnali változás a
korábbi évekhez képest, hogyan készült fel az iskola egy
esetleges digitális átállásra, rendelkezik-e a megfelelő
eszközökkel ehhez az iskola, és a szülők kihez fordulhatnak, ha a család nem rendelkezik a digitális oktatáshoz
szükséges eszközökkel? Már ebből is látszik, hogy megannyi kérdés van, amire akár a szülőknek, akár a pedagógusoknak válaszokat kell keresniük a gyermekek és az
oktatás érdekében.

(eső, havazás esetén) úgy be kell tartani a közösségi térben
a 1,5 méteres távolságot, amelyet a porta szolgálat ellenőriz. Amennyiben a távolság bármilyen okból nem tartható be, akkor viszont a maszk használata már kötelező.
A Waldorf Általános Iskola és Gimnázium szintén a
protokoll szerint jár el. Ugyanakkor Bobák Orsolya intézményvezető elmondta, az iskola megkérte a Waldorfos szülőket arra, hogy az épületen kívül várják meg a
gyermeküket. Az iskolán belüli maszk viseléssel kapcsolatban az intézményvezető kifejtette, hogy a tanórák
alatt a maszk viselése a diákoknak és a pedagógusoknak sem kötelező, de lehetséges azok számára, aki viselni szeretnék.

Fertőtlenítés

A fertőtlenítéssel kapcsolatban alap kérdés, hogy van-e
bármilyen teendője a szülőknek? Kell-e bármit is beküldeniük a gyermekükkel az iskolába. A megkérdezett
iskolavezetők egyöntetűen elmondták, hogy a szülőknek
ezzel kapcsolatban semmilyen teendőjük nincs. Természetesen saját akaratukból adhatnak a gyermekeinek
fertőtlenítőszert a gyermekek saját használatára, de ez
nem kötelező. A fertőtlenítő szereket ugyanis az Állami Népegészségügyi Ellátó Központ, illetve a fenntartó
biztosítja minden intézmény számára. Ezzel együtt is,
ahogy Bobák Orsolya kifejtette, a tanévkezdő takarításhoz szükséges szereket a Waldorf már beszerezte és az
iskola vezetése a munkát már megszervezte jóval a tanév
megkezdése előtt.
A Garay intézményvezetőjének tájékoztatása szerint
dolgozóik a nyár folyamán teljes mértékben fertőtlenítették az iskolát. A technikai dolgozók munkarendjét pedig átszervezték, hogy a fertőtlenítés a tanév alatt is teljes
körűen elvégezhető legyen. A tanulók az első tanórán tájékoztatást kaptak a személyes higiéné szabályairól és betartásának fontosságáról. A legfontosabb talán mégis az,
hogy az intézményben létrejött egy munkacsoport, amely
a járványügyi helyzetnek megfelelően azonnali intézkedéseket tud hozni az aktualitásoknak megfelelően. Ennek

Maszk vagy nem maszk?

Amint azt Asztalosné Tóth-Fekete Beatrix intézményvezető elmondta, a Fóti Garay János Általános Iskola az
Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Helyettes Államtitkára által kiadott (2020. augusztus
17.) eljárásrendet tartja be, amely intézkedési terv magában foglalja a 2020/2021. tanévben a köznevelési intézményekre vonatkozó, a járványügyi készenlét idején
alkalmazandó eljárásrendet. Éppen úgy, ahogyan azt a
többi fóti iskola is teszi.
Az már a Garay vezetésének a külön intézkedése, hogy
a szülők továbbra is csak az iskola főbejáratáig mehetnek
be, és ez az új tanévben sem változik meg. Az intézményvető hozzátette, hogy amennyiben a szülők a szabad ég
alatt várakoznak gyermekeikre az iskola előtt, úgy a kellő
távolság betartása mellett nincs szükség maszkra. Abban
az esetben viszont, ha az aulában történik a várakozás
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a munkacsoportnak a munkáját nagymértékben segíti
Tóth Tamásné Rick Katalin intézményvezető helyettes,
aki egészségügyi végzettséggel is rendelkező pedagógus.
Ugyanakkor azért, hogy mindenki számára világosak
legyenek a teendők, a Garay vezetői tájékoztató levelet
készítettek a szülők számára, amely elérhető az iskola
honlapján is. Ebben felhívták a figyelmet a járványhelyzettel kapcsolatos teendőkre, amellyel a járvány kialakulása megelőzhető.
Asztalosné Tóth-Fekete Beatrix tájékoztatást adott arról is, hogy a tanévnyitót csak az első évfolyamos tanulóknak és szüleiknek tartották meg ünnepélyes keretek
között a rossz idő miatt a tornateremben. A többi osztály
az osztályteremben kezdte meg a 2020/2021. tanévet az
osztályfőnökök jelenlétében.
A Waldorf intézményvezetőjének tájékoztatása szerint
az iskola a szokásoknak megfelelően a Kastély park egy
nagy platánfája alatt indította el a tanévet, amelyen csak
az általános iskolások vettek részt. A gimnázium osztályai
szeptember elsején egy osztálykirándulással nyitották
meg az új tanévet.

Tanév, de hogyan?

Az EMMI rendelete szerint az oktatás a normál keretek között indul el. Megkerülhetetlen azonban a kérdés,
hogyan állnak át az iskolák egy esetleges újabb veszélyhelyzet esetén a digitális oktatásra? A Waldorfban ezzel
kapcsolatban kicsit másként gondolkoznak. Amint Bobák Orsolya elmondta, az iskolában korábban is inkább
távoktatás volt, infokommunikációs eszközök igénybevételével. A Waldorfban az 1-8 osztályokig még nincs informatika-oktatás, de az online oktatás idején már a 7. és
8. évfolyamokon is használták a diákok az iskola hivatalos informatikai oktatási platformját, az Office 365 Teams
rendszerét. A kisebb évfolyamokban pedig a szülők bevonásával történt a tananyag átadása. A tanítók és tanárok a tanév hátralévő részére új tanterveket írtak minden
osztályra és csoportra, hogy tudatosan folyjon a munka,
bármilyen rendszerben is kelljen oktatniuk.
A Garayban egyelőre a hosszú évek alatt megszokott
módon kezdték meg a tanévet és felkészültek járvány
esetén a digitális oktatásra is. Az intézményvezető elmondta, hogy folyamatosan nyomon követik a kialakult
járványügyi helyzetet és közvetlenül az oktatással kapcsolatos híreket és amennyiben ismét kormányhatározat,
rendelet születik a tantermen kívüli digitális oktatás életbelépéséről, az átállás már felkészülten, zökkenőmentesen fog megtörténni intézményünk részéről.
Hozzátette még, úgy gondolja, hogy diákjaik és kollégái felkészülten, nagyobb technikai problémáktól, hiányosságoktól mentesen fognak tudni akár egyik napról
a másik napra átállni online oktatási formára, tanulva az

elmúlt hónapok tapasztalataiból. Természetesen felhasználják az oktatási kormányzat és az oktatási szakértől által
közzétett távoktatást segítő módszertani támogató anyagokat is. A pedagógusok közös erőfeszítéssel azon fognak
dolgozni, hogy minél jobban alkalmazható, tanítványaink
számára a tanulás lehetőségét és szükségességét megtestesítő távoktatási formákat használjanak, ha a szükség
úgy hozza. Az intézményvezető úgy látja, pedagógusaik
innovációs tevékenysége és leleményessége dicséretes a
digitális oktatás területén.

Probléma esetén…

A szülők számára fontos tudni, hogy kihez fordulhatnak,
ha bármilyen problémájuk adódna egy esetleges digitális
oktatás során. A Waldorfban elsősorban osztályközösségi szinten oldották meg a nehézségeket, ami nagyon jól
bevált. Amint azt Bobák Orsolya elmondta, szerencsére
nagyon támogató a közösségük, így az osztályokon belül
kisegítették az eszközhiánnyal küzdő tanulókat.
Mivel a Waldorf művészeti iskola is, a művészeti oktatást projektmunkákon keresztül oldották meg, bár az
intézményvezető elmondása szerint ez nem volt zökkenőmentes.
Mindemellett sajnos vannak olyan gyakorlati tárgyaik – erdészet, mezőgazdasági és szociális gyakorlat -,
amelyeknek az oktatását a digitális időszakban nem tudták megoldani, ezért azokat átcsoportosították a 2020 –
2021-es tanévre.
A Garayban a tantermen kívüli digitális oktatás során
voltak olyan családok, akik technikai nehézségekbe ütköztek, a nem megfelelő technikai háttér, vagy informatikai eszköz hiánya miatt. Számukra az iskola fenntartója,
a Dunakeszi Tankerületi Központ és a Garay is segítséget nyújtott ezekben a hónapokban. A Tankerület vissza
nem térítendő laptopokkal segített családokat, a Garay
pedig az intézmény rendelkezésére álló informatikai eszközöket tudta kölcsön adni az igénylőknek. Asztalosné
Tóth-Fekete Beatrix kifejtette, amennyiben sor kerül egy
újabb digitális oktatásra, a technikai segítségnyújtásra az
iskola részéről Cselőtei József intézményvezető-helyettes van kijelölve kapcsolattartóként. Emellett a technikai
problémák megoldása érdekében a szülőkkel és diákjaikkal az osztályfőnökök és a szaktanárok is folyamatosan
tartják a kapcsolatot.
Az intézményvezető azt is elmondta, hogy iskolaszintű
rendezvényeket ebben a tanévben addig nem terveznek,
amíg a járványügyi helyzet ezt nem teszi lehetővé. Mint
mondta, boldogok lennének, ha nagyobb szabású keretek
között ünnepelhetnénk meg a Garay fennállásának 60.
évfordulóját. Amint hozzátette, így is méltó módon fognak ünnepelni, hiszen az iskola diákönkormányzata már
tervezi az iskola egyen nyakkendőjét és pólóját is.
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30 éves a Fóti ÖKU!
A kerek születésnap apropóján a Fóti Ökumenikus
Általános Iskola és Gimnázium alapító, régi – új
igazgatójával Tyukász Tamással beszélgettünk.
Szót ejtettünk a 30 évvel ezelőtti alapításról, a talpon maradásról, az iskola közelmúltjáról, jövőjéről és az előttük álló legfontosabb feladatokról.
Nehéz és szép indulás volt – kezdte a beszélgetést Tyukász Tamás. Amint elmondta, gyakorlatilag nulláról kellett az iskolát elindítaniuk. Ám, ahogy ma is, akkor is az
ökumené volt számukra a legfontosabb. Az iskola elindulása a Fóti Ökumenikus Közművelődési Egyesület
(FÖKE) megalapításával kezdődött. A lekészek és a szülők keresztény iskolát akartak, és abban az időben még
nem léteztek a ma már bevált felekezeti iskolák. Így aztán
a FÖKE vezetői – Sebők Sándor atya ötletére, a három
protestáns lelkésszel összefogva - egy ökumenikus iskola elindítása mellett döntöttek. Ami annak ellenére sem
volt kézenfekvő, hogy a FÖKE-t a négy fóti keresztény
egyházközség – katolikus, református, evangélikus és
baptista – közösen alapította. Az általuk delegált személyek vezetik ma is a fenntartó egyesületet. Tyukász Tamás úgy gondolja, talán ezért működik az iskola még ma
is. Abban az időben – 1990-ben – a Fótival együtt több
mint tíz ökumenikus iskola indult útjára Budapesten és
a főváros közelében. A FÖKE-t alkotó négy egyházközösség és egyben Fót városa is méltán lehet büszke arra,
hogy a rendszerváltozás után induló ökumenikus iskolák közül egyedül a Fóti Ökumenikus Általános Iskola és
Gimnázium működik még ma is.

A kezdet

Az egyesületnek az induláskor három fő célja volt:
iskola alapítás és fenntartás, közművelődés és politikai szerepvállalás. Bár ez utóbbi már régen kikerült
a célok közül, de a kezdeteknél fontos volt, hiszen,
amint azt az iskola régi – új igazgatója elmondta, az
első szabadon választott polgármestert és számos
önkormányzati képviselőt jelölő szervezetek között
ott volt a FÖKE is.
Ennek azért volt jelentősége, mert a testületben többségben voltak a keresztény szemléletű képviselők, akik
a polgármester támogatásával segítettek abban, hogy
az iskola elindulhasson. Nélkülük ez nem mehetett
volna, hiszen, ahogy Tyukász Tamás fogalmazott, nem
volt sem épület, sem bútorok, sem berendezés. Ő maga
egyébként Sebők Sándor atya hívására érkezett Fótra,
akit még az újpesti szolgálata idején ismert meg. És
mint mondta, hívő katolikusként örömmel vállalt részt
egy ökumenikus iskola indulásának előkészítésében.
Az induláskor az első az volt, hogy az önkormányzattól használatra megkapta a leendő Ökumenikus Iskola
a kisalagi Béke utcában, a Németh Kálmán Általános Iskola egyik használaton kívüli helyiségét és a benne lévő
maradék iskolabútorokat. Ez lett később az alsó tagozat
egyik részének az otthona. Aztán megkapták a régi I.
számú Általános Iskola egyik üresen álló épületét, ezzel
az alsó tagozat a-b osztályainak a helye (bár két külön
helyen 1-4. osztályokkal) már biztosítva volt. A felső tagozatnak azonban még sehol sem volt hely. A FÖKE a
gyerekváros akkori igazgatójához fordult, aki maga is

Az ÖKU iskola hátsó frontja a Katolikus templom ikonikus tornyaival
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pedagógus volt, ezért a segítség nem is maradt el. Így
aztán, az ÖKU iskola birtokba vehette a kastélyban az
üresen álló nagy ebédlőt és még néhány használaton
kívüli helyiséget. Aztán az ebédlőt a szülők segítségével, forgácslapokkal leválasztva tantermekké alakították. Hely már volt, de bútorok továbbra sem álltak a
rendelkezésükre. Ezért összeszedtek minden használt
iskolabútort, amit csak tudtak. Volt, amit Tyukász Tamás maga hozott el saját utánfutóján a minisztériumból, vagy egy–egy bezárt iskolából. Ezekkel szerelték fel
aztán a felső tagozatos osztályokat. Amíg ez a munka
folyt, a FÖKE beszerzett minden hivatalos engedélyt,
hogy az iskola elindulhasson.

hogy sikerült rövid idő alatt minden nélkülözhetetlen
állást betölteniük. Nyilván, azért voltak hiányosságaink – fejtette ki az igazgató. Az induláskor pl. nem volt
gazdasági vezetőnk, és még ezen kívül is volt pár betöltetlen pozíció, de ez az indulást nem akadályozta meg.
Később természetesen minden státuszt betöltöttünk.
A tantestület megalakulása után Tyukász Tamás
legfontosabb feladata az volt, hogy az egymást nem
ismerő pedagógusokból csapatot kovácsoljon. Volt
erre egy ötletem – emlékezett vissza az alapító igazgató -, mégpedig az, hogy elviszem a pedagógusainkat egy egyhetes tantestületi táborba. Senki sem
akarta kihúzni magát, mindenki eljött. Ott határoztuk meg az iskola irányát és ott alkottuk meg a pedagógia programunkat is. A sikeres tábor után pedig
közel 300 gyermekkel annak rendje és módja szerint
(több évfolyamon párhuzamos osztállyal) elindítottuk az első tanévet – mondta Tyukász Tamás.

A hiányzó anyagiak…

Csakhogy egy iskola indításhoz a sok munka, a hely
és a bútorok mellett kell még valami, pénz, pénz és
pénz. Mert nem elég elindítani egy iskolát, azt fenn
is kell tartani. Ahogy Tyukász Tamás visszaemlékezett, abban az időben az iskolák úgy működtek, hogy
az állam adott minden gyermek után egy normatív
állami támogatást, amit az önkormányzat az általa
fenntartott iskolák számára kiegészített. Csakhogy
az ÖKU nem tartozott az önkormányzat által fenntartott iskolák közé. Viszont az állam által adott pénz
láthatóan nem volt elég egy iskola fenntartásához.
És ekkor volt nagyon fontos az első szabadon választott testület szellemisége, akik közoktatási megállapodást kötöttek a FÖKE-vel, így az iskola megkapta ugyanazt a támogatást az önkormányzattól,
mint a többi fóti iskola. Ezzel az indulás utolsó előtti
akadálya is elhárult. A FÖKE vezetői pedig felkérték
Tyukász Tamást, hogy vállalja el az iskola igazgatását.
Senki ne képzelje, hogy ezután dúskáltunk a pénzben
– mondta Tyukász Tamás – az éppen csak elég volt
ahhoz, hogy elinduljunk.

A közelmúlt problémái

Az igazgató úgy véli, az iskola azért tud működni a
közelmúlt bizonytalanságai ellenére is, mert a felekezetek között megmaradt az együttműködés. Az ő
mostani feladatainak egyike, hogy az első 18 évben
bevált gyakorlatokat - amikor ő volt az igazgató -,
visszahozza, mert ezek elengedhetetlenek egy keresztény iskola működtetéséhez.
Ezért, amikor újra elvállalta az igazgatói pozíciót, mind a négy felekezet lelkészét meglátogatta és
megbeszélte velük a tapasztalatait. Kifejtette, hogy
az első 18 évben az ő vezetése alatt a négy felekezet lelkészeivel vele közösen rendszeresen lelkészi
megbeszélést tartottak, ahol az iskola ügyes – bajos
dolgait megbeszélték, ill. előre egyeztették az iskolai
lelkészi szolgálatok rendjét, beosztását. Az elmúlt 11
évben viszont lazult az iskola és a lelkészek kapcsolata, amit Tyukász Tamás újra a régi intenzitásúvá
szeretne alakítani.
Az azonban – tette hozzá – örömteli, hogy a tantestületben nincsenek komoly feszültségek. Talán az
elmúlt évtized problémái és bizonytalanságai miatt
is, de a tantestület egy nagyon összetartó, jól egybekovácsolódott csapatot alkot.
Tyukász Tamás úgy gondolja, három fő feladata
lesz az elkövetkező időszakban. Az első, hogy a bizonytalanságot biztonságérzetté alakítsa. A második,
hogy az iskola a jelenlegi vírus helyzetben zökkenőmentesen és biztonságosan elinduljon, és folytassa
a pedagógiai munkát. A harmadik pedig az, hogy a
tanárok számára elérhetővé tegyen olyan belső képzéseket, amelyekkel elősegítheti számukra egy esetleges online oktatás sikerességét.

Az emberi tényező

Az iskolának már volt helye és voltak forrásai is az
induláshoz, de a legfontosabb, a tantestület még nem
volt sehol. Az alapító igazgató úgy gondolja, talán a
tantestület megfelelő lelkületű tanárokkal történő
feltöltése volt a legnehezebb feladat. Mint mondta,
nem volt egy régi testület, amit fel kellett frissíteni,
vagy kiegészíteni. Volt az iskola és volt ő, mint igazgató, és ehhez kellett szervezni egy teljes tantestületet. Sokan kétségek között voltak, hogyan tud majd
egy ilyen új, egymást nem ismerő emberekből álló
tantestület együtt dolgozni és tanítani.
Az alap az volt, hogy a négy alapító felekezetben és a
környéken lévő testvérfelekezetekben is hirdetni kezdték, hogy tanárokat keresnek. Ez olyannyira jól bevált,
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Balogh Dávid |

A fóti gerezdes paradicsom 2. rész
A paradicsom (lat. Solanum lycopersicum) őshazája Közép- és
Dél–Amerika. Európában a 16.
század végén ismerték meg, Spanyolországon, Portugálián és
Olaszországon keresztül terjedt
el. Magyarországra olasz–német,
illetve balkáni közvetítéssel került.
Az igazi magyar paradicsomtermő
vidék főként Pest környékére koncentrálódott: Budapest környéke
(Mogyoród, Fót, Rákospalota, Dunakeszi), 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 kipusztította. Ennek a szerencsétlen esetnek
köszönhető, hogy Fót paradicsomtermelő „nagyhatalommá” nőtte ki
magát, hiszen ezeken a területeken
a dinnye és spárga mellett a paradicsom ültetése vált elterjedtté. A pestvidéki paradicsomkultúrát a kisbirtokosok honosították meg, s kezdték
piacra termelni a gyümölcsöt.
Az 1890-es években, Fóton már
szántóföldeken termesztették a paradicsomot. Kezdetben a földek
nagyon kis százalékán foglalkoztak
paradicsomtermesztéssel, de ez a
szám ugrásszerűen megnőtt a két
világháború közötti időszakig. Ennek oka, hogy a paradicsommal foglalkozó parasztság hamar felismerte,
hogy a fóti földek minősége a paradicsomtermesztésre igen alkalmas, s
Pest közelsége miatt a piaci és export
lehetőségek is kedvezőek.
A paradicsom szántóföldi termelését a rácoktól tanulhatták a Pest
környéki települések (köztük Fót
is). „A művelési mód és a helyi táj
fajták sikeresen kialakulhattak és
1
2
3
4

egyben a helyi körülmények szerint
változhattak, alkalmazkodva a helyi időjárási viszonyokhoz és a talaj minőségéhez.”1 A környéken Fót
vitte ki legkorábban a paradicsomot a szántóföldekre, már az 1890es években. A leghomokosabb talaj
szintén Fóton volt a környékbeli
falvak közül, így nagy arányban indult meg a paradicsomtermesztés.
Termését tekintve is a legjobb
minőségű a fóti gerezdes paradicsom.2 Ez a tájfajta a formájáról kapta elnevezését. A gerezdes3– vagy ahogyan Fóton nevezik
„girizdes” paradicsom jellemzői:
vékony héjú, vastag húsú, élénkpiros, skarlátvörös színű, leve ízletes,
édes. Boross Marietta néprajzkutató szerint „e vidék paradicsom-

rek berek, Hosszúkok, Szárazkutak
(krumpli is), Örömhegyek, Öreghegy (korai paradicsomokat termeltek) – ezeken a területeken ért meg
szép nagyra és pirosra a paradicsom.
Az egyes munkafolyamatok elvégzéséhez az egész család munkaereje
szükségeltetett, sőt előfordult idegen segítség igénybevétele is. A különböző feladatokat megosztották
egymás között: pl. a melegágyakat a
férfiak készítették, a kötözést pedig
a nők végezték. A paradicsomtermesztés „tudománya” apáról fiúra
szállt nemzedékről nemzedékre.
Fóton is a palántákat melegágyakban nevelték. A magokat meghagyták az első termésből, majd megmosták, és kiszárították. A magokat
csíráztatás után, február környékén

Paradicsomválogatás a Tsz idejében

kultúrájának a büszkesége s egyszersmind fejlődésének a csúcsa”
a fóti paradicsom.4 Gyümölcsének
mérete elérheti a fél-, akár a háromnegyed kg-ot is. Konzerv- és
háztartási használatra is kiváló.
Paradicsomot termelő fóti területek: Elsődűlő, Kopasz-hegy, Ke-

elvetették a melegágyakba. Az első
világháború után már jellemző volt
a melegágyi palánták áttűzdelése,
pikírozása, stufferolása, vagyis, mikor kezdett megnőni, kivették és
ritkábban rakták, hogy jobban tudjon fejlődni.
folytatjuk...

Boross Marietta: A nagybudapesti és pestkörnyéki paradicsomkultúra gazdasági és néprajzi vizsgálata, in: Néprajzi Értesítő, 38, 1956, 133.o.
A homokos talajnak köszönhetően.
Felülete nem sima, hanem gerezdekből áll.
Boross Marietta: u.o. 139-140. o.
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Street Fót kisbüfé
Fót központjában

40%

LEGYEN TIÉD A

-OS

akciós kupon

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!

Házias ízek, nagy adagok és alacsony árak!
Hamarosan teljesen megújuló étlappal
várjuk a vendégeket.

1 adag menü (leves + főétel) 990 Ft
Az egy hétre előre leadott rendeléseknél
ajándék desszertet adunk!
Szép- és bankkártyát is elfogadunk.
Tábor étkeztetést vállalunk!

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.

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

ÉRETT MARHATRÁGYA
rendelhető október hónapban, kiskertekbe, házhoz szállítással.

Telefon: +36-30 962-3382

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

HAJNAL HOTEL GYÓGYSZÁLLODA ***

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

HÉTKÖZNAPI ARANYNAPOK
5 nap/4éj
Érvényesség: 2020. 09. 01. – 12. 20.

Keresse a
FÓTI HÍRNÖKÖT
az interneten is!

Fóton a Szérűskertben
két távlati fejlesztésre
kijelölt terület eladó,
2 300 forintos m2 áron!
Hrsz: 074/72. 2 590 m2
Hrsz: 074/32. 4 290 m2

Fóton a vasútállomás
www.fotihirnok.net,
mögött, egy 20925m2-es
illetve a
legelő eladó,450Ft/m2 áron!
facebook.com/
Érd: Andrássy Dániel
Fotihirnoknet

Tel: +36-30 900-7093

Kivéve péntek, szombat éjszaka és a kiemelt ünnepi időszakok

Szállás, svédasztalos reggelivel
Félpanziós ellátással /vacsora/
Személyenként 1 –1 alkalom masszázsfotel kezelés,
20 perces gyógymasszázs

• Gyógyvizes medencék, úszómedence, gyerekmedence, szauna, infrakabin használat
• fürdőköntös, napi egy kancsó lúgosított egészségvíz fogyasztása szobánként
• Wifi, parkolás

Hajnal szárny: 43000,-Ft/fő/4éj | Kikelet szárny: 45000,-Ft/fő/4éj

környezet
Mi lesz veled, Tőzeg-tó?
A Tőzeg-tó Fót természeti környezetének egyik különleges eleme. Nem csoda, hogy ennek megfelelően
természetvédelmi védettséget élvez. Az előző ciklus
vége felé azonban a természetvédők arra hívták
fel az önkormányzat figyelmét, hogy a tó elkezdett
kiszáradni. Cikkünkben igyekeztünk kideríteni,
hogy mi is történt valójában és mit veszélyeztetett
egy figyelmetlen és felelőtlen emberi beavatkozás.
Még kisgyerek voltam, amikor először jártam a Tőzeg-tónál. Egy cipőre szerelt korcsolyával – akkoriban
ez volt a legelterjedtebb – korcsolyáztam, vagy legalábbis
megpróbáltam korcsolyázni a tó jegén. Aztán már nagyobbacska gyerekként a barátaimmal jártunk le a Tőzeghez ugrálni a Mogyoródi patakba. Azt már akkor is
tudtuk, hogy a Tőzegbe nem szabad beleugranunk. A
terület mindig is lápos, mocsaras volt, de mi nem bántuk, hogy sárosak leszünk. Aztán felnőttünk és már az
én fiam járt le a tóhoz játszani és horgászni a barátaival.
Soha, még csak eszünkbe sem jutott, hogy a tó valaha is
kiszáradhat. Pedig a folyamat már elkezdődött és az önkormányzat a visszafordíthatatlanná válás előtti utolsó
pillanatban avatkozott közbe, és indította el a folyamatot
a Tőzeg-tó eredeti állapotának visszaállítására.

Egy kevéssé becsült természetvédelmi
területünk

Érdemes megnézni, hogy mit is veszített volna Fót városa, ha valakik figyelmetlensége, tudatlansága, vagy
valami más ok, érdek miatt a tó kiszáradt volna. A
pontosabb információkért Kertész Gábor természetvédelmi mérnökhallgatóhoz fordultunk segítségért.
Kertész Gábor egy a Tőzeg és környéke múltjának
fontos eseményeit összegző tanulmányt is készített,
feltárva a változásokat, amelyek a mai állapotig vezettek. Amint azt a korabeli térképekre építő tanulmányában írja, a Tőzeg állapotát először a XIX. század
elején változtatták meg jelentős mértékben. Akkor a
Károlyi kastély parkjának tavai miatt az eredeti patakmedret az akkori malmok között megszüntették és a
„víz egy részét a három új tavon keresztül a Felsőkerti és az Elsőréti dűlő közé vezették, más része pedig
tavakat megkerülve az Elsőréti déli oldalába érkezett.
A tavak vizét közvetlenül a rétre vezették, a kerülő
meder sima vonalából pedig sejthető, hogy nem természetes, hanem ásott árokról van szó. Az első felmérésen látható kanyarulatokkal összevetve az sejthető, hogy a patak eredetileg a tavak helyén folyt, és a
parkból érkező víz növelte a vízjárta területeket. Mivel

Dr. Vass György polgármester az áteresz munkálatait
ellenőrzi

a szóban forgó rész előtte is puszta, esetleg rét volt,
ez a gazdálkodásban sem jelenthetett gondot.” – írja
tanulmányában.
Az átalakítások azonban a XIX. század második felében is folytatódtak. Ebben az időben egy új mederszakaszt ástak, amellyel a kastélypark tavainak vizét, a
réteket megkerülve visszavezették a főmederbe. A víz
ennek ellenére továbbra is járta az Elsőréti és Felsőkerti dűlőket – írja Kertész Gábor. Aztán az 1910-ben
elkészült Veresegyház–Vác vasútvonal építése során
újabb változásokat élt át a Tőzeg tó környezete. Így aztán „1941-ben a Mogyoródi-patakot még mindig vízjárta sáv szegélyezte. A Felső sárfű és a II. Kis barom
állás, illetve a Büdöskúti dűlő lápjait viszont a vasút
elválasztotta a Leveles szigetben és a dunakeszi-káposztásmegyer határában fekvőtől. A vizet pedig a
vasúti töltés alatt három híd engedte át.”
Kertész Gábor tanulmányában leírja, hogy a légi felvételek alapján „1963-ra a volt uradalmi legelő megszűnt: részben felszántották, részben beerdősült. A
Kenderföldi dűlő nyugati felét látszólag kaszálták,
keleti felében és a Felsőkerti dűlőn pedig kertek látszanak. A vizes rét helyén folytatott kertművelést támasztja alá egy fóti lakos beszámolója is, miszerint a
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környezet
Pedig egy olyan ökoszisztémáról és természeti környezetről van szó, amely számos védett növény otthona volt és reméljük, a probléma megoldódását követően az is marad.

Miért száradt ki majdnem a tó?

A tó majdnem kiszáradásához egy csőtörés vezetett,
mely több mint 1,5 éve történt. A Gyermekváros vízellátásának jó részét biztosító főnyomócső keresztezi a Tőzeg-tavat tápláló Mogyoródi patak ágát. És ez a cső tört
el. A Vízművek pedig annak rendje és módja szerint elhárította a hibát. A hibás szakaszt kicserélték és a szolgáltatás zavartalanul folytatódhatott. Csakhogy amikor
a csőcserét végrehajtották, a Vízművek szakemberei
úgy ítélték meg, hogy a Tőzeg-tavat tápláló patak ág átfolyó betoncsöve közrejátszhatott abban, hogy a vízcső
eltörött. Ezért aztán az átereszt nem állították helyre a
javítás befejezését követően, hiszen az új cső keresztezte az áteresz betoncsövét. Ezáltal megszüntették a tó és
a láp vízpótlását. Így elkezdődött a Tőzeg-tó kiszáradásának a folyamata, ugyanis a tó és a környezete ezentúl
csak a lehullott csapadékból nyerhetett utánpótlást.

A Tőzeg-tó megmentése

A Tőzeg-tó természetvédelmi terület

zöldségtermesztést az előző század végi vízelvezető
árokra merőleges árkok között folytatták. Lehetséges, hogy kerteket hoztak létre az Elsőréti dűlőn is. A
Konya monya dűlőkön talán kaszálás, de még inkább
legeltetés nyomai fedezhetőek fel. A dűlőket rét és elszórt fák borítják. A Leveles sziget és II. Kis barom állás dűlőket is még rétek borították, a Felső sárfű dűlőn
és a dunakeszi–káposztásmegyeri határban pedig
megtaláljuk az eddigi tavakat és lápokat is.”
A felvételek szerint a 70-es években a Konya monya területén már a tőzeg kitermelés következtében
egy teljesen új tavat láthatunk. „A gödröt megtöltötte
a talaj- és patakvíz, és egy több öbölből összeálló kistavat alakított ki. Fótligettől északkeletre pedig sűrű,
de fiatal, és több nagyobbacska homogén foltból álló
erdő jött létre. A Tőzeg-tó 1977-ben is jobbára változatlan: három egymással közlekedő medrét rét, sásrét
és néhány fűzfacsoport veszi körül. A tótól nyugatra
viszont a patak és a vasút között újabb szántót foglaltak el a földművelők. Aztán 1992-ben a Tőzeg-tavat
már sűrű nádas vette körül” – írja Kertész Gábor
A következő változás a Tőzeg tavat az M2-es út építésekor érte, amikor is az útépítés miatt szinte teljesen
eltűnt a dunakeszi–káposztásmegyeri láp, ami hatással lehetett a Tőzeg-tó környezetére is.

A Tőzeg-tóval kapcsolatos probléma még az előző
ciklusban kiderült, de a folyamat akkor csak lassan,
nehézkesen haladt.
A választásokat követően azonban Dr. Vass György
polgármester elmondta lapunknak, hogy a Tőzeg-tavat mindenképp meg kell menteni. A polgármestert
ebben a Képviselő-testület tagjai is támogatták.
Amint azt Bíró Zoltán beruházásokért felelős alpolgármester elmondta, mára már nemcsak tervezik a tó
megmentését, hanem a folyamat el is elkezdődött. Átereszként beépítésre került egy 50 centiméter átmérőjű acélcső, melyet körbebetonoztak és egy tolózár
beépítésével szabályozhatóvá vált az átfolyó vízmen�nyiség. Mivel az áteresz beépítése során keresztezni
kellett nemcsak a 30 centiméter átmérőjű vízcsövet,
hanem egy 10 centiméter átmérőjű gázcsövet és egy
erősáramú elektromos vezetéket is, az áteresz szintjét
mintegy 60 centiméterrel mélyebbre kellett lesül�lyeszteni, mint azt eredetileg tervezték.
Az alpolgármester azt is elmondta, hogy ezzel még
nem fejeződött be a vízelvezetési probléma megoldása. A Malom utca felőli patakmeder burkolása is
szükséges ahhoz, hogy a jövőben elkerülhető legyen a
nagyfokú eliszapolódás, és ezáltal az áteresz eltömődése. Ugyanakkor kihangsúlyozta, hogy a Tőzeg-tóba
történő vízelvezetést oly módon kell megoldani, hogy
a vízelvezető árok két oldalán a kaszálók elmocsarasodását megakadályozzák.
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közérdekű
Közérdekű telefonszámok:

Segélyhívás: 112 | Mentők: 104
Rendőrség: 107 | Katasztrófavédelem (tűzoltók): 105
Tudakozó: 11818
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal
Fót, Vörösmarty tér 1.
Tel.: 06/27/535-365
Egészségügyi ellátás
Felnőtt háziorvosi rendelők:
Fót, Szent Benedek u. 15.
Dr. Albert András,
Dr. Orbán Győző,
Dr. Vincze Katalin, Dr. Tóth Szilvia
Tel.: 06/27/358/104,
06/27/358-438
Fót, Németh Kálmán u. 40.
Dr. Szép Imre Zoltán
Tel.: 06/20/472-3801,
06/27/358-181
Dr. Vozák Mária
Tel.: 06/27/816-165
Fót, Eötvös u. 2.
Dr. Kővágó Kálmán
Tel.: 06/27/358-067
Gyermek háziorvosi rendelések
Fót, Szent Benedek u. 15.
Dr. Kovács Éva, Dr. Albi Marianna
Tel.: 06/27/358-104, 06/27/358-438
Fogorvosi rendelő
Fót, Szent Benedek u. 15.
Tel: 06/27/395-466, 06/27/360-623

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 AQUA önkéntes tűzoltó egyesület
fot-ote@fot-ote.hu
Ügyeleti telefon: 06/70/431-5969
Fóti Közhasznú Polgárőr Egyesület
Tel.: 06/20/315-7685
Krízisvonal
Tel.: 06/30/384-2838
Hívható: munkaidő után,
hétvégén és ünnepnapokon

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

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

Laboratórium
Fót, Szent Benedek u. 15.
Tel.: 06/27/359-738

Károlyi István Gyermekközpont
Fót, Vörösmarty tér 2.
Tel.: 06/27/358-490

Gyógyszertárak
Ezüstfenyő Patika
Fót, Németh Kálmán u. 29.
Tel.: 06/27/360-174

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

Pandúlia Gyógyszertár
Fót, Szent Benedek u. 15.
Tel.: 06/27/538-656
Somlyó Gyógyszertár
Fót, Vörösmarty tér 4.
Tel.: 06/27/538-955
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Németh Kálmán Emlékház
Fót, Béke u. 31.
Tel.: 06/27/358-130,
06/70-331-9236
Kisalagi Közösségi Ház
Fót, Béke u. 33. | Tel.: 06/27/358-319
Egyházak
Római Katolikus Plébánia
Fót, Vörösmarty u. 2.
Tel.: 06/27/358-083
Fót-Központi Református
Egyházközség
Fót, Károlyi István út. 1.
Tel.: 06/27/632-540
Fót-Kisalag Református Egyházközség
Fót, Eöri Barna u. 33.
Tel.: 06/30/638/4991
Fóti Evangélikus Egyházközség
Fót, Petőfi u. 1.
Tel.: 06/27/362-350
Fóti Baptista Gyülekezet
Fót, Deák Ferenc u. 3.
Tel.: 06/27/785-950,
06/20/886-0143
Szolgáltatók
DMRV Duna Menti Regionális
Vízmű Zrt.
Központi ügyfélszolgálat
0-24 óráig: 06/27/511-511
ugyfelszolgalat@dmrvzrt.hu
Magyar Közút Nonprofit Zrt.
Pest Megyei Igazgatóság
Központi ügyfélszolgálat
06/1/819-9042
Diszpécser: 06/1/819-9260;
ugyelet@pest.kozut.hu
TIGÁZ Zrt.
Gázszivárgás és üzemzavar bejelentés: 06 (80) 300-300
(ingyenesen hívható éjjel-nappal a hét
minden napján);
ugyfelszolgalat@tigaz.hu
Magyar Települések Közvilágítási
Közhasznú Egyesülete
Hibabejelentő: www.mtkke.hu
info@mtkke.hu
ELMŰ-ÉMÁSZ
Energiaszolgáltató Zrt.
ELMŰ hibabejelentő
06 (80) 38-39-40
ugyfelszolgalat@elmuemasz.hu

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

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

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

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

Purfit
a megfázás és
a vírusos
megbetegedések
elkerüléséért.

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

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

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

