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Fót Város  Önkormányzatának közéleti, tájékoztató havilapja
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A „Fóti Szüret” 
rendezvény keretében 
kárpátaljai településsel köt testvérvárosi 
szerződést Fót Város Önkormányzata

Fót két településsel tart fönn testvértelepülési szerződést, 
az erdélyi Balavásárral és az olaszországi San Benedetto dei 
 Marsival. Balavásárral a református egyházon keresztül alakult ki 
a jó kapcsolat, az olasz testvérvárossal pedig a Fóti Zenebarátok Kórusa 
kezdeményezte a megállapodást. 
A 45. Fóti Szüret és Fröccsfesztivál keretében kerül aláírásra egy 
újabb testvérvárosi szerződés, Fót Város és a kárpátaljai Bátyú 
Nagyközség között.

Bátyú Beregszásztól 36 km-re, a magyar határhoz közel fekvő 
település, fontos vasúti gócpont. Az Árpád-kori falut a népha-

gyomány szerint pásztorok és fafaragók alapították. A XIII. század-
tól egészen 1920-ig a Lónyay család birtokrésze volt. 

Bátyú a XX. században több államhoz is tartozott, hasonlóan a többi kár-
pátaljai településhez. Kétszer Magyarországhoz, kétszer Csehszlovákiához, majd a 

Szovjetunióhoz és 1991-től Ukrajnához. 
A 3000 lakosú település kétharmada jelenleg is magyar, a községben magyar tan-

nyelvű középiskola működik. 
Az iskola színjátszó csoportja, a Guriga Színpad szakmai kapcsolatba ke-

rült a Németh Kálmán Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény színjátszó csoportjával. A kapcsolatból barátság, a barát-
ságból testvériskolai kapcsolat jött létre. 
Szeptember 15-én Bátyú hivatalos küldöttsége lesz a díszvendé-
günk, s ekkor írják alá a két település közötti testvérvárosi szerződést, 

a másik két testvértelepülésünkről érkezett vendégek előtt.
A szüreti műsorban fellép a bátyúi Guriga Szinpad, Illyés Gyula Tűvétevők 

c. darabjával. A szüretet megelőző napon a vendégekkel közös kirándulást 
szervezünk Ópusztaszerre. 
A testvérvárosi szerződések kölcsönösen gazdagítják a testvértelepülések kulturális, 
turisztikai és gazdasági kapcsolatait.
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Szent Ist

Augusztus 20-án ünnepeljük Szent István Király Napját, pedig legnagyobb cselekedetét augusztus 15-én tette, akkor ajánlotta ugyanis föl 
- fiú utódja nem lévén - országát, népét, koronáját Boldogasszony Anyánknak, Szűz Máriának. S még ezen a napon, augusztus 15-én, azaz 
Szűz Mária mennybe menetele napján halt is meg, ahogyan ezért sokat imádkozott is. 
Augusztus 20-án a temetése történt, valamint 45 évvel később, 1083-ben, szintén augusztus 20-án hantolták ki ünnepélyesen a sírját a 
pápa általi szentté avatása hírére. Így augusztus 20-án tekintették első alkalommal szentnek első királyunkat, s ezt az időpontot emeltük 
állami ünnepünkké.
Fót önkormányzata az ünnepnap előestéjén, augusztus 19-én tartott ebből az alkalomból megemlékezést, koszorúzással egybekötve a 
kisalagi emlékparkban. 
A megemlékezést Bicskei Éva, művelődési ház igazgató vezette, melyben Pozderka Gábor alpolgármester olvasott föl részletet Szent Ist-
ván egykori intelmeiből.
A hangulatos rendezvényen Borka Zsolt közreműködött gitárral és énekkel, s emelte az ünnepség hangulatát a Cselényi József Népdalkör 
ének kísérete.
Jó érzés volt látni a nagy királyunk emléke előtt fejet hajtó - létszámában a korábbi évekhez képest jelentősen gyarapodott – ünneplő 
társaságot, koszorúzókat. 
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A Károlyiak által építtetett fóti katolikus templomot a Szeplőtelen 
Szűzanya tiszteletére akarták felszentelni eredetileg, de akkor eh-
hez a névhez – annak szokatlansága miatt - a pápa nem járult hoz-
zá. Emiatt Szent Istvánnak szentelték föl, gróf nagykárolyi Károlyi 
Istvánra is utalva ezzel a névválasztással. Később azonban mégis 
megkapták a hozzájárulást az eredetileg kért névhez is, s a templo-
mot másodszor is fölszentelték, akkor már a Szeplőtelen Szűzanya 
tiszteletére.
Templomunk így, még ezzel a kettős fölszenteléssel is különleges, s 
a Szeplőtelen Szűzanya vonatkozásában is egyedülálló. 
Mivel azonban a templom a Szent István nevet is viselte, viseli, 
természetesen különös tisztelet övezi első, szent királyunkat, s au-
gusztus 20-án a szokásosnál is ünnepélyesebb Istentisztelet zajlott 
a templomban, melyhez hozzátartozott a körmenet is, ahol Sebők 
Sándor plébános atya körbevitte, felmutatta az Oltári Szentséget. 
Természetesen a keresztet a menetben a Szent Korona (élethű má-
solata) és a nemzeti szalaggal átkötött ünnepi kenyér követte.
Rendkívül felemelő volt az áhítatos, éneklő sokaság felvonulása, 
elől a zászlóhordozókkal, majd az őket követő népviseletbe, majd 
a szokásos ünnepi viseltbe öltözött emberekkel. Így látszott meg, 
milyen sokan voltunk ezen a szentmisén, hiszen a sor végét nem 
is lehetett látni az Óvodakert kerítése mentén a Vörösmarty Mihály 
úton vonulva.

WK

Néhány, felénk nem szokványos viseletet hordó ünneplő
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Az önkormányzati fenntartású Apponyi Franciska Óvoda óvodavezetői 
munkakörére jelentkezettek közül augusztus 8-án, a képviselő-testület 
rendkívüli ülésén, Nyirő-Könnyű Judit-ot nevezték ki, augusztus 15-i 
határidővel.

Az Ökumenikus Iskolában a taná-
rok végig izgulták a nyarat, vajon 
milyen vezetőséggel kezdhetik 
az új tanévet. Az iskolafenntartó 
Fóti Ökumenikus Közművelődési 
Egyesületet (FÖKE). pályázatot írt 
ki az igazgatói munkakörre, s au-
gusztus 8-ára volt kikből választani. 
A kuratórium döntése értelmében 
Gyombolai Gyula lett az új igaz-
gató, aki augusztus 16-ával el is 
foglalta a helyét, s elkezdődött az 
iskolában az új tanév előkészítése.

Az Apponyi Franciska Óvoda három helyszínen működik: a Fruzsina ut-
cában, az Ibolyás úton és a Fáy András Általános Iskola épületében. Így 
intézményvezető asszony mellett egy tagóvoda vezetőre is szükség 
van, aki Zsezserán Jánosné lett.

Új tisztségviselők nevelési – oktatási intézményeinkben

Új vezetők a Apponyi Franciska Óvodában Új igazgató a Fóti Ökumenikus Általános Iskola
és Gimnázium élén

A két új vezető fontosnak tartotta, hogy a város életébe azonnal be-
kapcsolódjanak, így a Paradicsom Fesztiválon az óvoda külön sátrat 
állított, s a gyerekeknek kézműves foglalatosságokat biztosítottak, 
szakszerű nevelők irányítása mellett. Ott, a helyszínen kértünk tőlük 
rövid bemutatkozást.

Nyírő Judit vagyok, a gyerekeknek Judit néni. Mostantól én vezetem az 
Apponyi Franciska Óvodát. Én pedig Zsezserán Jánosné vagyok, Kati 
néni, az Ibolyás utcai tagóvoda vezetője – mutatkoztak be a mosolygós 
hölgyek főszerkesztőnknek.
„Az óvoda a nagy létszám miatt három helyszínen működik. A főhadi-
szállás továbbra is a Fruzsina utcai épületben marad. Jól ismertem Fótot, 
mivel annak idején itt végeztem az óvónőképzőt a Gyermekváros intéz-
ményében. Később is rendszeresen, évről évre visszajártam ide. Amikor a 
gyermekeim megszülettek, őket is elhoztam Fótra, hogy megmutassam 
nekik, hogy anya itt járt iskolába. Nagyon sok mindent tudok Fótról, a kö-
tődésen is erős a városhoz. Itt kezdtem az óvónő pályát és itt is szeretném 
befejezni, amikor majd nyugdíjba megyek, addig azonban még két ciklus 
hátra van.” – meséli lelkesen Nyírő Judit.
Zsezserán Jánosné is az idén, július elsejétől pályázat alapján nyerte 
el az Ibolyás utcai tagóvoda vezetői állást. „Én is nagy örömmel jöttem, 
szeretem a gyerekeket és a hivatásomat. Annak is örülök, hogy vezető asz-
szony is új. Máris nagyon kedvező benyomásaim vannak, bízom benne, 
hogy jó lesz vele együtt dolgozni.” 

Nyírő-Könnyű Judit bemutatkozik a 
rendkívüli képviselő-testületi ülésen, 
(fehér blúzban)

Nyírő Judit és Zsezserán Jánosné

Igazgató urat irodájában, szervező munka közben találtuk, s egyelő-
re csak egy gyors bemutatkozást kértünk tőle, önmagáról és az iskola 
helyzetéről.

A pedagógus pályán az őseimet követem. Családunkban az 5. pedagógus 
nemzedék vagyok. Sok szép emlékem van Fótról, mert édesapámat 1956 
után bebörtönözték, s amikor kiszabadult, nem engedték vissza tanítani, 
csak később kerülhetett ismét gyerekek közelébe, Dunakeszin az akkori 2. 
Számú Általános Iskolában fogadták be. Onnét járt át jó barátjához Né-
meth Kálmán bácsihoz, s engem is többször magával hozott. Sok beszél-
getésen vettem részt a borospincéjében, a falon minden bizonnyal most is 
megtalálható még a kezem nyoma. 
35 éve tanítok, és 1994. óta vagyok valamilyen vezetői munkakörben. Test-
nevelés – történelem szakos vagyok, de van népművelői végzettségem is. 
Mint tanügy-igazgatási szakértő dolgoztam az ezt megelőző munkahe-
lyem az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézetben.
Azt megelőzően pedig a Váci Egyházmegyénél dolgoztam főigazgató-
ként, az egyházi iskolák felügyelete során sokszor jött szóba ez az iskola is, 
így nem jöttem tudatlanul, s jó barátságban vagyok Tyukász Tamással is.
Nagyon hiszek az ökumenében. A jóakaratú emberek megtalálják egy-
mást, függetlenül attól, hogy melyik felekezethez tartoznak, mert a leg-
fontosabbat, a szeretetet mindenki közös célként elfogadja. Különösen 
akkor, ha ránk bízott kincsekről, gyerekekről van szó. Ezt a bizalmat meg 
kell szolgálni. Ezeket a gyerekeket a szülők ránk bízták! Én azon leszek, 
hogy ez így teljesüljön a nevelő-oktató tevékenység során.
A hit a boldogság forrása. Manapság szétzilálódtak, szétestek a családok, 
így ezt a fajta biztonságot, védelmet nem adja meg más. Kapkodnak sze-
gény fiatalok mindenhez, szenvedélybetegségekhez, droghoz, informati-
kai betegségekhez, játékszenvedélyekhez. Ez ellen is nekünk kell megvé-
denünk őket.
Úgy láttam az alakuló értekezletünkön, hogy a nevelő-testület partner az 
elképzeléseimhez. 
A nevelőtestület egyben maradt, mindössze hárman mentek el, ők is el-
költözés vagy más ok miatt. Tanárhiányunk nincs, mindössze egy német-
nyelv tanárt keresünk részmunkaidőre és egy tanítót.
Iskolánknak összesen 467 tanulója van a 12 évfolyamon és 40 pedagógu-
sa. A gyermeklétszám növekvőben van, az alsó tagokat a legnépesebb. 
Most is indíthattunk volna három első osztályt, ha lenne még üres ter-
münk.
Szerintem erre az iskolára nagy szükség van. Fótnak szüksége van erre az 
iskolára és az iskolának pedig szüksége van Fótra. Egy négy egyház által 
támogatott egyesületi iskola rendkívül egyedi, különleges és példaértékű!
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Lakossági tájékoztató 

Fót Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjáról
A hátrányos helyzetű társadalmi csoportok életkörülményeinek javítását célzó Helyi Esélyegyenlőségi Programot a Kormány az egyenlő bánás-
módról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2013. évi CXXV. tv-ben, a 321/2011.(XII.27.) Kormányrendeletben, valamint a 2/2012.(VI.12.) 
EMMI rendeletben meghatározott jogszabályi előírásokkal szabályozta. Az önkormányzatok 2013. július 1-től csak akkor részesülhetnek Uniós és 
hazai pályázati támogatásban, ha rendelkeznek hatályos, jogszabálynak megfelelő Helyi Esélyegyenlőségi Programmal. Ezért Fót Város Önkor-
mányzata 301/2013. (VI.19.) számú KT határozattal jóváhagyta a Programban megfogalmazott, az esélyegyenlőség megvalósulása érdekében 
szükséges intézkedési terveket.
Az Önkormányzatok által kijelölt munkatársaknak a Türr István Képző és Kutató Intézet (TKKI) szakmai képzést tartott a Helyi Esélyegyenlőségi 
Program elkészítésének módjáról. A képzésen Fót Város Önkormányzata részéről Molnár Krisztina kulturális és esélyegyenlőségi referens, továbbá 
Dudás Katalin, az Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézet Családsegítő Szolgálat vezetője vett részt.

A Program az esélyegyenlőség szempontjából öt célcsoportot határo-
zott meg: mélyszegénységben élők/romák, gyermekek, nők, idősek és 
fogyatékkal élők.
Az Esélyegyenlőségi Program tartalmazza a város feladatellátásához 
kapcsolódó különböző területek esélyegyenlőségi szempontú vizsgá-
latát (helyzetelemzés), illetve a feltárt problémák megoldására vonat-
kozó Intézkedési Terveket, melyet a települési önkormányzat ötévente, 
öt év időtartamra fogad el. 
A Program elkészítése és elfogadása során figyelembe kellett venni 
a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok számára ellátást, szolgál-
tatást nyújtó önkormányzati, egyházi, civil szervezetek véleményét, 
javaslatait is. A széleskörű szakmai egyeztetés biztosítása érdekében 
2013.06.17.-én fórumot szervezetünk, melynek eredményeként a 
Program megvalósításában résztvevő partnerek egyhangúlag támo-
gatták a problémák komplex kezelése érdekében megfogalmazott 
Intézkedési Terveket.

Az Intézkedési Tervekről röviden:
A mélyszegénységben élők/romák esélyegyenlősége érdekében mun-
kaerő-piaci esélyeik javítása felnőttoktatási programokkal, valamint a 
foglalkoztatással kapcsolatos tájékoztatással.
A gyermekek esélyegyenlőségének elősegítése érdekében célunk a 
veszélyeztetett gyermekek számára preventív jellegű komplex prog-
ram kidolgozása, valamint a krízishelyzetbe került kisgyermekes csa-
ládok számára családok átmenti otthonával történő ellátási szerződés 
megkötése.
A nők esélyegyenlőségének megvalósulása érdekében a kisgyerme-
kes anyukák munkaerő-piaci esélyeinek a javítása.
Az idősek esélyegyenlősége érdekében megvalósítandó cél egy olyan 
program kidolgozása, melynek segítségével az idősebb korosztály el-
magányosodása csökkenthető.
A fogyatékkal élők számára az akadálymentesítéshez, a munkavállalás-
hoz, valamint a nappali ellátásukhoz szeretnénk segítséget nyújtani a 
Programban megfogalmazott Intézkedési Tervekkel.
Ezúton szeretnénk megköszönni mindenkinek, aki segítette munkán-
kat észrevételeivel, adatszolgáltatással és a fórumon való részvételével.

A Helyi Esélyegyenlőségi Program teljes terjedelemben elérhető a kö-
vetkező honlapokon: www.fot.hu; www.foteszei.hu/csssz/; 

Dudás Katalin, Molnár Krisztina

Az artézi kút vízminősége
A Fóti Közös Önkormányzati Hivatal megbízásából Budapest Fő-
város Kormányhivatala Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve 
(ÁNTSZ) 2013.  júliusában elvégezte a Kossuth – Eötvös utca sarkán 
lévő artézi kút vízminőségének vizsgálatát, melynek eredményé-
ről az alábbiakban tájékoztatjuk Önöket.

Kossuth – Eötvös u. artézi kút vízminősége

Vizsgálat Kossuth L. u. – 
Eötvös u. sarok

201/2001. (X.25.) 
Korm. rend. szeri-
nti határértékek

Bakterológiai vizs-
gálatok negatív

Zavarosság tiszta

Permanganát index 
(KOIps) 0,14 mg/L 5,0 mg/L

Klorid 8 mg/L 250 mg/L

Nitrát < 0,5 mg/L 50 mg/L

Nitrit < 0,01 mg/L 0,5 mg/L

Ammónium 0,30 mg/L 0,50 mg/L

Össz. keménység 
CaO * 43 mg/L min. 50 – max. 350 

mg/L

Vas * 0,395 mg/L 0,200 mg/L

Mangán * 0,101 mg/L 0,050 mg/L

Szulfát 11 mg/L 250 mg/L

Vezetőképesség 503 μS/cm 20 oC 2500 μS/cm 20 oC

pH 7,48 6,5 és 9,5

A kút vize a mérés alapján emberi fogyasztásra alkalmas, de a *-al 
jelölt értékek miatt kifogásolt minőségű ivóvíz.

Kárpáti Gábor
közbiztonsági- és hulladékgazdálkodási referens

Szép, gondozott közterület
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Anyakönyvi hírek

Béres Géza és Murnyák Zsuzsanna Terézia
Szeder Zoltán és Gódor Fruzsina Ágnes
Sebedovszki Tibor és Sztyepanova Olga Nyikolajevna
Bucsics Géza és Mátyás Magdolna
Felföldi József és Juhász Magdolna Ilona
Mencser Zsolt Pál és Szalmási Andrea
Jacsó András és Lipták Ildikó
Molnár Attila László és Hári Kitti
Szabó Gábor és Koscsó Eszter
Simon Gábor és Rákosi Eszter
Fodor Attila Tamás és Jávor Márta
Dobák Attila és Ördög Erika
Vigh György és Karácsony Anna

Koczó Sándor /1932./
Bartha Gábor Béla /1932./

Juhász Jánosné sz. Koczó Éva Julianna /1935./
Győri Péterné sz. Ombodi Irma /1923./
Balázs János /1932./ Bp. XIII. ker.
Ujvári Józsefné sz. Lőrincz Margit /1918./

Cselőtei Zoltán Gábor /1974./
Kovács György /1954./
Kapitány Péterné sz. Orlik Ilona /1933./

Valamennyi Ifjú Párnak ezúton is gratulálunk,
sikerekben  gazdag házasságot kívánunk!

A szeretteiket elvesztő családokkal együttérzünk, 
fájdalmukban osztozunk!

Bese Lászlóné anyakönyvvezető

Fót városban kötöttek házasságot

Fót városban hunytak el

Veszélyes-, elektronikus- és használt 
gumiabroncs hulladékgyűjtés

Tisztelt Fóti Lakosok!
Fót Város Polgármesteri Hivatala hagyományainak megfelelően idén 
ősszel is megrendezi a lakossági veszélyes-, elektronikus és használt 
gumiabroncs hulladékgyűjtési akciót, amelynek alkalmával az alább 
felsorolt anyagokat vesszük át ingyenesen:

Veszélyes hulladék
(Helyszínek: Fáy A. tér – Polgármesteri Hivatal parkolója és Németh K. u. 
40. Match ABC melletti parkoló)
• Akkumulátor, elem
• Gyógyszer, méreg, vegyszer
• Növényvédő-, rovarirtó szer
• Festék, lakk, hígító, oldószer, ragasztó
• Fáradt olaj, használt étolaj
• Maróanyagok, higanyos hulladék
• Egyéb veszélyes hulladékok

Elektronikus hulladék
(Helyszín: Fáy A. tér – Polgármesteri Hivatal parkolója)
• Háztartási kis- és nagygépek
• Számítástechnikai és távközlési berendezések
• Szórakoztató elektronikai cikkek
• Világítótestek
• Barkácsgépek, szerszámok
• Játékok, szabadidős és sport berendezések
• Mobiltelefonok
• Akkumulátorok, elemek

Használt gumiabroncs
(Helyszín: Fáy A. tér – Polgármesteri Hivatal parkolója)
• Személygépkocsi

Az átvétel időpontja:
2013. október 19. (szombat) 9.00 – 13.00 óra

Köszönjük minden résztvevőnek, hogy óvja, védi környezetünket!

Kárpáti Gábor
közbiztonsági- és hulladékgazdálkodási referens

A Fóti Horgász Egyesület felhívása
A 44 éves Fóti Horgász Egyesület kedvezményes

új tag felvételt hirdet a Somlyó-tóra. 
Bővebb információ kapható Nagy László elnöknél a 

06-20/371-4662-es telefonszámon.
A Horgász Egyesület vendéghorgászok jelentkezését 

is szeretettel várja!

Iskolakezdési támogatás
Nem könnyű az iskolakezdés a szülőknek, 
sok felszerelést, ruhát, cipőt, tankönyve-
ket, füzeteket, stb. kell egy iskolás gyer-
mek számára augusztusban előteremetni, 
hogy szeptemberben a teli iskolatáskával 
csak indulni kelljen. 
Minden évben igyekszik az önkormányzat 
legalább a legrászorultabbakon segíteni 
ebben a vonatkozásban. Ahogy tavaly, 
úgy az idén is kiválasztottak 10 rászoruló 
gyermeket, s egy sor hasznos, az iskolai 
tevékenységhez szükséges felszereléssel 
teletömött iskolatáskát ajándékoztak, ad-
tak át egyes képviselők.

Szerkesztőségünk Pozderka Gábor alpolgármestert kísérte el, amikor 
Pákozdi Léna kislánynak vitte ki az iskolatáskát. Léna most kezdi egy 
speciális iskolában a 3. osztályt. Igazi boldogság ragyogott az arcán az 
ajándék láttán, s szülei is hálásak voltak, amiért jelentős anyagi terhek-
től mentesültek ezáltal. Így is maradt gondjuk az iskoláztatás költsége-
ivel bőven.
Az ajándékcsomagot a LIZZY CARD Papír Kft-nek köszönhetjük!

Léna a teli iskolatáskával

Szeretném tájékoztatni Kedves Ügyfeleimet, hogy az 
anyakönyvi hírek kizárólag a fóti anyakönyvekbe be-
jegyzett házasságokat  és haláleseteket tartalmazza. 
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Augusztus folyamán nagy erőkkel és több helyszínen kezdődtek el, vagy folytatódtak - örömünkre - az önkormányzati beruházások. 
• Folyik, sőt befejeződött a Fruzsina utcai óvodaépület belső villanyvezetékeinek cseréje, biztonságossá tétele és az ezzel járó belső felújítás, festés. 
• Jó ütemben halad az Ibolyás úti óvoda épületének bővítése két további csoportszobával és az ebből faladó belső átépítés, korszerűsítés. 
• Elkezdődött az Eötvös utcában az új orvosi rendelő kialakítása egy megvásárolt idős épület átalakításával, rendbetételével. 
• Folyik a Gyermekváros területén található volt Waldorf Óvoda épületének rendbetétele a város óvodáiban folyó munkák idejére ide telepített 
óvodai csoportok fogadása érdekében. 
• Készül a Fáy András Iskola épületének fűtéskorszerűsítését célzó faapríték tüzelésre alkalmas kazán kiépítése, melynek alkalmazásával, ősztől 
jóval olcsóbban lesz fűthető a hatalmas iskolaépület. 
• Készül a Fáy András Iskola biztonságosabb megközelíthetősége érdekében a gyalogátkelő.

Az Apponyi Franciska Óvoda
Fruzsina utcai belső felújítása

A Fruzsina utcai óvoda egy többszörösen hozzáépített épület, ahol 
az első hozzátoldott részben még alumínium vezetékek voltak. Eze-
ket a tűzoltóság balesetveszélyesnek nyilvánította, ezért döntöttek a 
felújítás mellett. Tervrajzok hiánya miatti bizonytalanság miatt, a leg-
nagyobb biztonságra törekedve a teljes épület villamos rendszerét 
felújíttattuk, riasztóval, kaputelefonnal, számítógépes hálózattal és a 
kor követelményeinek megfelelően jóval nagyobb fényerejű világító-
testekkel. Ezek után megtörtént az épület kifestésére is. A vezetékháló-
zat felújítása nagyságrendileg 4 millió forintba, a festés pedig 920.000 
forintba került. – tudtuk meg Zachar Ildikó beruházási ügyintézőtől.

Új háziorvosi rendelő az Eötvös utcában
A Képviselő-testület döntésének megfelelően az Eötvös utca 2. szám 
alatt orvosi rendelő kerül kialakításra. A meglévő épület a kiviteli tervek 
alapján teljes átalakításra kerül a kor követelményeinek megfelelően. 
A nyár elején megkezdett kivitelezés  során megvalósul az épület tel-
jes külső, belső átalakítása, felújítása. Az építkezés jelenlegi fázisában 
készül az új tetőszerkezet. A munkálatok –még 2013-as – befejeztét 
követően az épületben megkezdődhet dr. Kővágó Kálmán háziorvosi 
rendelése. 

Faapríték kazán és kazánház készül
a Fáy András Általános Iskolához

Az Apponyi Franciska Óvoda Ibolya
utcai épületének bővítése

Mint arról korábban már beszámoltunk, az Ibolyás utcai óvoda két 
csoportszobával bővül hozzáépítéssel. A hozzáépítés során az épület 
eredeti kinézetének megtartása érdekében, ahhoz illeszkedő módon 
járnak el, viszont a belső udvarok le lesznek fedve. Szertárakkal, logo-
pédia helyiségekkel, irodai helyiségekkel, mozgássérültek számára 
használható vécékkel egészül ki a ház, továbbá megtörténik a teljes 
épület hőszigetelése egy 10 centiméter vastag dryvit rendszerrel. Az 
épület végeredményben egyrészt nagyobb, másrészt kényelmesebb 
lesz mind a gyereke, mind a nevelők számára, a fűtése pedig jóval gaz-
daságosabb. 

Ide már jöhetnek az óvodások. 
A szemlézők és az óvoda vezetői

Az Ibolyás úti óvoda kívülről…

...és belülről

Ez lesz az új orvosi rendelő

Folyamatban van a Fáy András Iskola épületének fűtéskorszerűsítését 
célzó faapríték tüzelésű kazán kiépítése. 
A kivitelező jelenleg a zsaluzási, betonozási munkákat végzi az új ka-
zánház épületén. Ez egy viszonylag nagyméretű kazán, ezért kell ekko-
ra (mintegy 4 méter mély) betonozást végezni. Többek között az alábbi 
nagyobb munkafolyamatok várhatók az építkezés folyamán: a kazán 
beszerelése, beüzemelése. Takarékosabbá tehető az intézmény fűtése 
ezzel a megoldással.

Mivel az épület alapterülete növekszik, más tűzoltósági besorolásba 
kerül, így jelentősebben kell majd a nyílászárók cseréjére odafigyelni, 
szükség esetére menekülési útvonalakat kell kijelölni és a füstelveze-
tést is meg kell oldani, ezért jelentősebb belső átalakítás szükséges a 
korábbi helyiségekben is. 
A felújítás körülbelül 120 millió forintba kerül, amit az Önkormányzat 
nagyobb részt pályázaton nyert pénzből fedez.
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Gyalogátkelő készül a Fáy András Általános Iskolához

Műszaki egyeztetés a helyszínen

A kazánház süllyesztett épülete

Képviselő-testületi döntés értelmében kijelölt, megterveztetett gya-
logátkelőhely segíti majd a biztonságos átjutást a Ferenczy utca iskola 
felőli oldalára és vissza. Amint az lenni szokott, ami egyszerűnek látszik, 
arról kiderül, hogy mégsem az. Itt például a föld alatt húzódó villamos 
közmű vezetéket kell áthelyezni. A gyalogátkelőhely megvilágítása - az 
előírásoknak  és a tervnek megfelelően - már elkészült.

Lapzárta után érkezett híreink! 
A FÖLDHASZNÁLAT BEJELENTÉSE 

A bejelentési kötelezettség 
2013. január1-től a földhasználóknak, területnagyságtól függetlenül, 
minden általuk használt termőföld, valamint a mező-, és erdőgazdasá-
gi művelés alatt álló belterületi föld (a továbbiakban együtt: termőföld) 
használatát be kell jelenteni a járási földhivatalban.
Kivétel: az erdő művelési ágú terület, mert annak ügyeit más eljárás-
ban, az erdészeti szervek intézik.
Nem kell bejelenteni a zártkert használatát sem, amennyiben azt a tu-
lajdonos maga használja.

Meddig kell a földhasználat bejelentését megtenni?
Általános szabály, hogy minden földhasználat bejelentését a használat 
megkezdésétől számított 30 napon belül meg kell tenni az erre szolgá-
ló Földhasználati bejelentési adatlap kitöltésével.
Kivételesen 2013. április 30-ig kellett bejelenteni az összesen 1 ha, vagy 
az ennél kisebb területű termőföld használatát, mivel az ilyen nagysá-
gú területekre f. év január 1-ig nem volt bejelentési kötelezettség. Ez a 
lehetőség csak a 2012. december 31-én már használt területekre ér-
vényes.

Az Országgyűlés a bejelentési határidőt
2013. szeptember 30-ig meghosszabbította!

Kedves Olvasóink, Kedves Földhasználók!
A MAET földhasználattal kapcsolatos tájékoztatója számos részletkér-
dést érint, amelyet egyrészt a lapzárta utáni időszakban történt érkezé-
se, valamint terjedelmi okokból lapunk hasábjain nem áll módunkban 
teljes terjedelmében közölni. Felhívjuk azonban figyelmüket a beje-
lentési kötelezettség végső határidejére és annak elmulasztása ese-
tén bekövetkező szigorú eljárásokra. Javasoljuk ezért, hogy alaposan 
tájékozódjanak ez ügyben. A MAET tájékoztatója teljes terjedelmében 
tanulmányozható a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán és az Ön-
kormányzat honlapján.

TÁJÉKOZTATÁS
Lakossági bejelentés alapján arról értesültünk, hogy ismeretlen szemé-
lyek krumplit és pénzt osztanak az önkormányzat nevében.

A fenti tevékenység nem az önkormányzat nevében történik!

Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az önkormányzat szo-

100 fóti fiatal az ünnepségen

ciális támogatásait hivatalos formában határozat kibocsátásával nyújtja, a pénzbeli ellátások 
átutalással, vagy postai úton kerülnek a jogosultakhoz. Az önkormányzat, hivatal munkatársai 
az ellátás átadása ügyében személyesen nem keresik fel a támogatottakat. Természetbeni el-
látás kizárólagosan utalvány formájában történik, amelyet postai úton juttatunk el a rászoru-
lóknak.

Fót, 2013. szeptember 6.
    Chrobák Zoltánné dr.

jegyző

A Szent István Napi fővárosi központi ünnep-
ségen ismét minden fóti iskolából és óvodából 
10-10 gyermek lehetett jelen, méghozzá a Du-
nán hajókázva. A gyerekek részvételét Földi Pál 
képviselő úr szervezte meg, az állami ünnepség 
lebonyolítója, az Európa Rendezvényiroda tu-
lajdonosa, Sztankó Attila meghívására. A fóti 
gyerekek és kísérőik önzetlen be- és hazaszál-
lítását a helyi buszközlekedést bonyolító Kun-
szenti Kft-nek köszönhetjük.
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Idősek és fiatalok egyaránt részt vettek

Az emlékkő avatás a Fóti Park előtt

A színjátszók előadása

Az Eperjesi Mimi Színjátszókör
ünnepségén

A 4. Balavásári Napokra volt hivatalos Fót Város Önkormányzata, augusztus elején. A küldöttségünket Pozderka Gábor alpolgármester vezette, vele 
utazott Grigalek László és neje, valamint jelen sorok írója, Windhager Károly, a Fóti Hírnök főszerkesztője. Rajtunk kívül részt vett az ünnepségen 
Földi Pál képviselő és felesége, a Cseresznyés házaspár, dr. Péter Imre külső bizottsági tag és Karácsony Ilona, továbbá Acél Sándor a Fóti Ifjúsági 
Szabadidős Szervezet (FISzSz) nevében.  Ugyancsak körünkben volt a fóti Pap Péter és fia, Pap Peti Junior, akiket elsősorban világra szóló karate 
sikereik alapján ismerünk, ám Balavásáron Pap Péter, mint rendezvényszervező, Pap Peti Junior pedig fellépő énekesként vett részt.

A szombat-vasárnapra szervezett eseményre a fóti csapat már péntek dél-
után megérkezett, s az ott is a miénkhez hasonló rekkenő hőségben igen jól 
esett mindenkinek a balavásári fogadó családok javaslata, fürödjünk egyet 
a falu szélén található Kis-Küküllő hűs vizében. Éltünk is az alkalommal, s az 
egész népes társaság hamarosan a Küküllő duzzasztógátja alatti kiszélesedő, 
lapos víztükrében folytatta az üdvözléseket, a viszontlátás örömével fűsze-
rezett jóízű beszélgetéseket. Érdekesség, hogy a közeli vízfolyás ellenére a 
községben nincs vízvezeték, minden család a saját kútjából nyeri a vizet, s a 
talajvíz szintje folyamatosan követi a Küküllő vízszint ingadozásait.  

Sagyebó István, Csegzi Tibor, Magyarosi Csaba és a többi balavásári házi-
gazda rendkívül szívélyesen fogadták a Fótról érkezett vendégeket, akiket 
családoknál szállásoltak el. Leírva visszaadni azt a vendégszeretetet, a szinte 
24 órán át tartó folyamatos kínálást és a vendégek kedvének keresését nem 
egyszerű. Aki ezt meg szeretné tapasztalni, annak oda kell utazni fótiként és 
el kell tölteni ott egy-két napot. Mi most e helyett inkább az rendezvény ese-
ményeiből idézünk föl részleteket, s igyekszünk fényképekkel is bemutatni a 
legfontosabb pillanatokat. 

Jártunk Szovátán, ahol nem csak a sós vízéről híres Medve tavat néztük meg, 
hanem a mellette lévő kisebb tavat is, amelyben fekete iszappal kenik be ma-
gukat az emberek. 
Átutazóban, Kibéden vásároltunk az ottani különleges lila hagymafonatok-
ból.
Részt vettünk az Eperjesi Mimi Színjátszókör 20 éves működése alkalmából 
rendezett ünnepségen és emlékkő avatáson. Az emlékkő éppen a tavaly föl-
avatott Fóti Park bejárata előtt fekszik.
Együtt mulattunk vendéglátóinkkal a Balavásári Napok kétnapos szabadtéri 
rendezvényen, megnéztük a látványos színpadi műsorokat, melyeket rész-
ben a helyi, illetve környékbeli fiatalok adtak elő. Élveztük a Pap Péter szerve-
zésében megjelent művészek előadásait, például a Magyarországról érkezett 
Komáromi István és Pap Peti Junior éjszakába nyúló, odaillő hangulatot biz-
tosító énekszámait, végül egy erdélyi zenekar éjfélig tartó műsorát. 
A rendezvény ezen a szombati napon a tűzijátékkal befejeződött volna, ha 
Földi Pál nem gondoskodott volna még egy meglepetésről. Képviselő úr itt-
honról hozott „barátság lámpásait” a kitartó sokaság sokáig csodálta, ahogy 
ezek a világító kis léggömbök lassan a csillagok közé emelkedtek, Fót és 
Balavásár barátsága jegyében.
Vasárnap folytatódott a rendezvény. A Művelődési Ház nagytermében tar-
tott fogadáson zajlottak le a két település vezetőinek köszöntői, a jelképes 
ajándékok mindkét részről történő átadásai.
Az ún. hivatalos elfoglaltságot követően folytatódott a vidám hangulatú ün-
nepség  a színpad körül, ahol bográcsokban készültek a finom ételek dél-
utánra, estére. Természetesen a rendezvény teljes idejében Balavásár és a 
társtelepülések lakossága megtöltötte a hatalmas füves területet.
Közben már szólt a zene és folyt a kispályás labdarúgó kupa a község műfü-
ves pályáján. 
Estére ismét megtelt a Művelődési Ház, mert az Eperjesi Mimi Színjátszókör 
remek, drámai erejű előadása - Kodolányi János Földindulás - következett. 
Ezt azonban még megelőzte egy marosvásárhelyi színművésszel, Puskás 
Győzővel nagyközönség előtt zajló tartalmas beszélgetés, a színjátszás jelen-
legi helyzetéről. 
A már sötét éjszakában vettünk búcsút vendéglátóinktól, s gépkocsiba ül-
tünk, hogy reggelre itthon lehessünk, mert a hétfő már számunkra is munka-
nap volt. Az élményeket azonban magunkkal hoztuk, felejthetetlen, bő két 
napot töltöttünk Balavásáron.

Windhager Károly
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A színtársulat köszönti Székely Ella tiszteletes asszonyt

Az ünnepélyes fogadáson Pozderka 
Gábor és Sagyebó István (állnak) 
mondtak beszédet

Az egyik barátság lámpást engedik égi útjára 

Pap Péter, Komáromi István
és Csegzi Dalma

Sagyebó István polgármester
Polgármester urat – aki ezen a napon ünnepelte 46. születés-
napját is – mindössze pillanatokra tudtuk egy csendesebb 
helyre félrehívni, hogy néhány dologról a véleményét kérhes-
sük.
Eredményes, szép három napnak nézhetünk most már mögéje, 
amit ez alkalommal is hangsúlyosabbá tett Fót város küldött-
ségének jelenléte. A Balavásári Napokat immár a 4. alkalom-
mal szerveztük meg. Ezen természetesen Balavásár társközsé-
gei: Kend, Szentdemeter, Egrestő, Fületelke, Szénaverős is részt 
vesznek. A rendezvényhez mindig társul egy, a közösség szem-
pontjából fontos esemény, ami most a 20 éves Eperjesi Mimi 
Színjátszókör ünnepsége volt.
Közben zajlik a labdarúgó bajnokságunk, amelybe a környező 
községekből neveztek be csapatok. 
Fóton hamarosan találkozunk, mert egyrészt a kerékpártúrán 
lévő gyerekeket hazahozzuk, és ha az Isten megsegít, akkor a Fóti 
Szüreti Mulatságon a községünk képviseli magát.

Eperjesi Mimi Színjátszókör
Ki volt Eperjesi Mimi? –kérdeztük Magyarosi Csabától
Székely Ella Tiszteletes Asszony 20 évvel ezelőtt alapította 
meg ezt a színjátszó csoportot, amely Eperjesi Mimi, az 1800-
as években élt grófkisasszony nevét vette föl, aki ismereteink 
szerint szerelmi bánatában lett öngyilkos.
Eperjesi Mimi itt élt és itt is temették el, a síremléke bár romlik, 
de még megtalálható. Ezen van egy híres felirat, amit szoktunk 
emlegetni: „E földi életben nem lehettél hitvesem, az örök-
kévalóságban találkozunk kedvesem.”
A színjátszó csoport 20 éve működik, az egykori fiatalok ma 
már házasok. Néhány évvel ezelőtt felléptünk Fóton is, a Fóti 
Szüret Ünnepségen.

3. Balavásár - Fót Kerékpártúra
Acél Sándor Balavásárra nem egyedül érkezett, a Fóti Ifjúsági 
Szabadidős Szakosztály (FISZSZ) vezetőjeként egy kisbusszal 
fóti fiatalokat is hozott magával. Céljuk az volt, hogy Balavásár 
Község Ifjúsági és Szabadidős Egyesülete (BISZE) vállalko-
zó kedvű fiataljaival közösen ismét kerékpár túrát tegyenek 
Balavásárról Fótra, úgy, hogy a 700 km-es utat augusztus 19-
éig megtegyék, hogy aztán részt tudjanak venni a fővárosi 
Szent István Nap központi ünnepségen.
Ez a vállalkozás a rendkívüli melegben csak részben sikerült, 
mert bár a kitartó ifjak „letekerték” a kitűzött távot, de a 20-ai 
ünnepséget lekésték. Teljesítményük így is elismerésre méltó. 
Ez volt immár a 3. Balavásár – Fót kerékpártúra.
Az összeszokott társaság korábban már jónéhány hasonló 
fegyvertényt hajtott végre, körbekerekezték Erdélyt, s kenuk-
kal végigeveztek sok folyót, például a Mosoni-Dunát, a Tiszát, 
az Ipolyt.

A Medve tó látképe
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A Sipos Pál tér egy hatalmas terület a városban, és mint ilyen, kitű-
nő lehetőségeket rejt a szabadidő hasznos eltöltésére, sportolásra, 
közösségi találkozásokra, beszélgetésekre, levegőzésre, a kisgyer-
mekeseknek babasétáltatásra, gyerekeknek játszótéri elfoglaltság-
ra. Mindezek ellenére ez a tér sokáig „Csipkerózsika álmát” aludta, s 
hogy a hasonlatot folytassam, kezdett egy kicsit elbozótosodni is, 
bár ezt a folyamatot az idei szárazság nagymértékben visszavetet-
te. Minden esetre az ott lévő padok, villanyoszlopok, egyebek, igen 
elhanyagolt állapotban voltak, a fű kiégett, s meglehetősen lehan-
goló látványt nyújtott a terület egésze.
Ezen kívántak változtatni a környék lakói – tudtuk meg Nagy Edittől, 
a tér mellett élő egyik lakótól, aki nem akart belenyugodni ebbe 
az „elátkozott” állapotba. Ezért a nyár kellős közepére, június 30-ára 
megszervezték a környék lakói számára – hagyományaik szerint - a 
Pál Napot, a tér névadójának tiszteletére.

A téren délután 16 órától este 21 óráig zajlottak az események. Bog-
rácsban főtt az étel, lehetett ismerkedni egymással, a gyerekeknek 
játékokat és kispályás vetélkedőket szerveztek, vándorkupát lehe-
tett elnyerni. Volt református lelkipásztori köszöntés, Cselőtei Erzsé-
bet polgármester asszonytól pedig városfejlesztési elképzelésekről 
is lehetett szót váltani. A Pál Nap-i ünnepség a Takarodó fúvósze-
néjével zárult.

A hogyan továbbra Nagy Edit a következő választ adta:
A tér névadójához méltó környezet és emberi kapcsolatok építése a cé-
lunk, közös munkával építeni, szépíteni a környezetünket. A jövő nem-
zedéke, a „reFót” csapat folytatja örömünkre a munkálatokat.

S valóban, két hónappal később fóti fiatalok lepték el a teret, te-
reprendezést végeztek, pályát és beállót építettek, homokfúvás-
sal rozsdátlanítottak, s megszépítették a teret mindenki örömére. 
Alkalmassá tették a Sipos Pál teret mindarra, ami egy tér feladata 
lehet.
A „lendületes” fiatalok munkájáról a lap nyomdába adása miatt 
azonban csak a következő számunkban tudunk részletesebben be-
számolni kedves olvasóinknak.

Windhager 

Együtt a Sipos Pál tér
baráti társasága
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t Interjú a Károlyi István Gyermekközpont igazgatójával

Kádas István: „Sok még itt a teendő…”
Mozgalmas hónapokat tudhat a háta maga mögött a fóti Károlyi István Gyermekközpont februárban kinevezett igazgatója. Kádas Istvánnal 
a sikeres gyermekfesztiválról, a megújulásról valamint a hetekkel ezelőtt bevezetett „bicikli stop” okáról beszélgettünk.

lelkiismeretes munkájának köszönhetően olyan rendezvény jött létre, 
amire büszkék lehetünk. Ez a csapat tudott nagyot alkotni, igaz ezzel 
saját magunknak tettük fel magasra a mércét. Jó lenne, ha ezt jövőre is 
meg tudnánk ugrani! 

Mi történt még az elmúlt fél évben?
Ahogy az idő haladt, egyre inkább körvonalazódott, kik azok a kollégák, 
akiknek bizalmat szavazok és akikkel leginkább meg tudom valósíta-
ni a programomat. Át kellett alakítani a „vérkeringést”. Voltak bizonyos 
feladatokban helycserék. Folyamatban van egy kisebbfajta változás, a 
szakmai létszámba tartozó munkatársak számát szeretnénk növelni. Et-

Eseménydús hónapokat 
tudhat maga mögött. 
Nagy sikerrel rendezték 
meg például az első Or-
szágos Nyárköszöntő 
Gyermekfesztivált.
Így igaz. Több mint ötszáz 
gyermek érkezett felnőtt 
kísérettel, az ország kü-
lönböző pontjairól. Ez a 
fesztivál igazi mérföldkő 
volt, egy olyan alkalom, 
ahol a kollégáink is meg-
ismerhették egymást. 
Igazi csapatépítés volt ez 
nekünk! Fontos kiemel-
nem, Gazdagné Bozsó 
Ilona általános igazgató-
helyettes asszony mun-
káját, mert ő volt, aki 
mozgatta és egyben tar-
totta a csapatot. Segítsé-
gével, valamint a kollégá-
im és az önkéntes segítők 

től azt remélem, hogy a kollégáim még eredményesebben tudják majd 
végezni a mindennapi munkájukat. Úgy is fogalmazhatnék: a mindenna-
pi hőstetteiket, hiszen itt, nálunk a gyermekközpontban nincs két egy-
forma nap. Egyszóval: sok még itt a teendő és kis lépésekkel, de biztosan 
haladunk előre. 

Fót önkormányzatával szorosabbra szövődtek már a „szálak”? 
A város és az intézmény vezetése felvette a kapcsolatot és gyakorlati-
lag minden hónap hoz egy olyan kérdést, amiben tudunk egymásnak 
segíteni. Most éppen a város az egyik óvodáját újítják fel, mi pedig itt 
a gyermekközpontunkban biztosítjuk a kicsik elhelyezését. Kiemelném 
még a katolikus egyházat, akik nagyon nyitottak felénk. Sándor atya a 
gyermekfesztiválon személyes megjelenésével is megtisztelt bennün-
ket. Egy másik, Dr. Edvi Péter elnök úrral kötött együttműködésünk ered-
ménye, hogy a szomszédunkban működő Nemzetközi Gyermekmentő 
Szolgálat lovas terápiás részlege az eddigi hat helyett, szeptembertől tíz 
gyerekünkkel foglalkozik. Ez azért fontos számunkra, mert így egyelőre 
nem kell élnünk más felajánlások igénybevételével. 

Pár hete tilos kerékpározni a kastély parkjában. Miért kényszerült erre 
az intézkedésre?
A Károlyi kastély műemlék parkjának vagyonkezelését a Gyermekköz-
pont látja el. Az intézményünk fenntartója nem a fóti önkormányzat, a 
park pedig magánterület, és nem képezi a város tulajdonát. A Gyermek-
központ belső létesítményei, mint például a játszótér, csak és kizárólag 
az itt lakó és tanuló gyerekeket szolgálja. Az ide érkező látogatók szá-
mára a sporttevékenység nem biztosítható, ezért a kastély parkjának 
területén idegeneknek focizni és kerékpározni tilos! Ez a terület olyan 
kincs, amit meg kell őriznünk. Sajnos nagyon sokat veszített korábbi ra-
gyogásából és ebből szeretnénk lehetőleg minél többet visszahozni. Ön-
magában már azt sem értem, hogyan vált ilyen átjáró házzá. A gyönyörű 
egri püspöki vagy a gödöllői kastély kertjében sem lehet kerékpározni! 
Az utóbbi időben már csapatosan jöttek és szinte versenyeket rendeztek 
itt a parkban. Ez pedig veszélyeztette a tolókocsis és mozgáskorlátozott 
gyerekeinket. Hangsúlyozom: sétálni továbbra is lehet!

koztatása szerint a Károlyi István Gyermekközpont egyik eddig el-
hanyagolt részét, a valamikor strandnak nevezett betonmedencét 
kívánták rendbe tenni fóti fiatalokkal és az itt lakó afgán menekült 
fiatalokkal közösen. A céljuk a hasznos munkán túl az is, hogy egy 
kellemes szórakozási lehetőséghez alkalmas közösségi teret nyerje-
nek, ahol jól érezhetik magukat. 

Új arculat
Megújult a Gyermekközpont honlapja: www.kigyk.eu. 

Itt mindig naprakész információkat találhatnak az érdeklődök. 

A meghívó a víznélküli medence ünnepélyes megnyitójára szólt, s 
valóban, augusztus 30-án megtisztult, rendbe tett környezet várta a 
vendégeket, zenével, vidám hangulattal és afgán ízekkel.

Open Doors! Kedves meghívót kapott szerkesztősé-
günk Jekli Ágnes projektvezetőtől. Tájé-

A rendbe tett medence Utolsó feladatok az esti rendezvényhez

Kádas István igazgató gondozott 
gyermekek társaságában
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NÉMETH KÁLMÁN 
NYOMÁBAN

ALKOTÓTÁBOR 2013. augusztus 5-9.

A Németh Kálmán
Emlékház 

A Németh Kálmán Emlékházban immár harmadik alkalommal ren-
deztük meg az idén az alkotótábort, tehetséges, zömében fóti iskolás 
gyerekek és fiatalok részére. Az alkotótábor célja a nyári, kötetlenebb, 
élményszerűbb művészeti nevelés, tehetséggondozás, és természe-
tesen célunk Németh Kálmán szobrászművész gazdag életművének 
megismertetése, megszerettetése is. 
Az emlékház különösen alkalmas helyszín egy ilyen tábor rendezé-
sére, mert a résztvevők „élőben”, közvetlenül találkozhatnak, ismer-
kedhetnek a műalkotásokkal és valódi művészi élményekben lehet 
részük a foglalkozások során. Ebben a közegben szemléletesebb és 
hatásosabb is a művészeti nevelés. Németh Kálmán alkotásai és az 
emlékház barátságos külső-, belső terei ihlették az itt készült rajzo-
kat, festményeket, gipszfaragásokat. 
Egy alkalommal meglátogatott minket Németh Kálmán egykori, 
kedves tanítványa Rimóczi Rudolf fafaragó művész is, akit a gyerekek 
már felismertek Bicskei Éva dokumentumfilmjéből. A kis alkotók, a 
nagy hőség ellenére is lelkesen és szorgalmasan dolgoztak, sok szép 
gyermekalkotás született az öt nap alatt. A legszebbekkel ők is részt 
vesznek az őszi képzőművészeti pályázaton. A tábor utolsó napján 
pedig a szülőknek, nagyszülőknek, testvéreknek mutattuk be a leg-
sikerültebb alkotásokat, a tornácon megrendezett kis kiállítás kere-
tében.

Az Emlékház nyitva tartásai időben, keddtől szombatig 
10.oo  - 18.oo óra között várja látogatóit!
2151 Fót, Béke u. 29/31.
Telefon: 06/703-119-236 vagy: 06/27-358-130)
E-mail: nemethkalman@netroller.hu
www.vmh.hu vagy: www.pnk.hu

Az alkotótábor fóti résztvevői voltak: Balogh Anna, Cselőtei Ádám, 
Forgács Réka, Garancsi Tilda, Kopcsák Marcell, Nagy Kinga, Potyók 
Sára, Szabó Réka, Tasi Anna, Varga Zoltán. Greguss Anna Pilisszent-
lászlóra, Nyírő Fanni Budapestre, Steinmacher Adél és Bálint pedig 
Egerbe viszik a tábor hírét.
A tábort vezették: Kiss Eszter gyűjteménykezelő, múzeumpedagó-
gus és Tóth Anna festőművész. 
Résztvevők és táborvezetők egyaránt azzal búcsúztunk, hogy jövő-
re is jövünk ide tanulni és tanítani.
Köszönjük Kálmán bácsinak az idén is, azt a sok szakmai és emberi 
tanítást és példát, amivel a táborban gazdagodhattunk az ő élete 
és az életműve által.

Kiss Eszter

A BIBLIA VILÁGA NÉMETH KÁLMÁN MŰVÉSZETÉBEN
A Szakrális Művészetek Hete alkalmából a Németh Kálmán Emlék-
házban Képes Biblia címmel tematikus tárlatvezetéseket és mű-
elemzéseket tart Kiss Eszter gyűjteménykezelő.
Időpontok:
szeptember 17. 15.00-17.00
szeptember 19. 15.00-17.00
szeptember 21. 15.00-17.00

„Jöjj és tanulj, menj és taníts”
Szeretettel várjuk városunk óvodásait, diákjait és családjait múze-
umpedagógiai foglalkozásainkra.
Részletes tájékoztatást Kiss Eszter gyűjteménykezelő - múzeumpe-
dagógus, a program összeállítója és vezetője ad a (+36 27) 358 130 
vagy a (+36 70) 331 9236 telefonon.

Kálmán napra tervezett ünnepi kiállításunk 
összeállításához várjuk azok jelentkezését is, akik Kálmán bácsitól 
kapott személyes ajándéktárgyat őriznek, vagy emlékeiket, élmé-
nyeiket megosztanák az ünnep résztvevőivel.

FÓT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TÁMOGATÁSÁVAL A VÖRÖS-
MARTY KULTURÁLIS EGYESÜLET ÉS A FÓTI KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS 

KÖZGYŰJTEMÉNYI KÖZPONT NÉMETH KÁLMÁN EMLÉKHÁZA 
PODOLINI NÉMETH KÁLMÁN SZOBRÁSZMŰVÉSZ SZÜLETÉSÉNEK 

110. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL
100 EZER FORINT ÖSSZDÍJAZÁSÚ

IRODALMI ÉS KÉPZŐMŰVÉSZETI PÁLYÁZATOT HIRDET,
melyen óvodások, általános- és középiskolás diákok vehetnek részt 
olyan alkotásokkal, melyeket Németh Kálmán szellemisége, alkotá-
sai, az Emlékház hangulata ihlettek.

A képzőművészeti pályaművek szabadon választott technikájú al-
kotások A/4-es, térbeli kivitelezés esetén max.20x20x20 cm mére-
tűek lehetnek.
Az alkotások hátulján kérjük, tüntessék fel a készítő nevét, a mű cí-
mét, óvodája/iskolája és a segítő pedagógus nevét, telefonszámát.

A pályaművek leadási határideje és helye: 
2013. október 1., Németh Kálmán Emlékház Béke u. 29/31.

Az írásművek legfeljebb 3 oldal (kb. 3 ezer karakter) terjedelemben:
• kutatómunkán alapuló valós történet igényes megírása,
• valós történeten alapuló, de kreatív írásmű (ebben az esetben az 
eredeti történetet is kérjük egy mondatban összefoglalni).

Az írásműveket a nemethkalman@netroller.hu e-mail címre, .pdf 
formátumban várjuk, beérkezésükről visszaigazolást küldünk. 
Az alkotásokat kérjük lábléccel ellátni, mely tartalmazza a készítő 
óvodája/iskolája és a segítő pedagógus nevét, telefonszámát (a mű 
szerzője és címe természetesen a szövegrészben szerepeljen).

Beérkezési határidő: 2013. október 1.
Egy pályázó összesen legfeljebb 3 pályamunkával pályázhat.
A Németh Kálmán Emlékház munkatársa, Kiss Eszter gyűjtemény-
kezelő segít az anyaggyűjtésben és a felkészülésben (telefon: 
27/358 130 vagy 70/ 331 9236)
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A 6-12 éves korosztály számára meghirdetett tábort az idén harmadik alkalommal szerveztük meg a Vörösmarty Művelődési Ház falain 
belül. Közel négy éve kezdtünk együttgondolkodni Balaskó Anikó néptánc oktatóval, - aki egyébként a Művelődési Ház saját csoportjaként 
vezeti a Fóti Boglárka Gyermek Táncegyüttest -, hogy nyáron is lehetne néptánc oktatást tartani tábor formájában. Célunk, hogy az év köz-
ben tanultakat összefoglaljuk, gyakoroljuk és nagyobb, szorosabb közösségben elmélyítsük a gyermekekben.
Első alkalommal szurkoltunk, hogy összejöjjön a létszám, az idén már két hetes turnusban mintegy 75 gyermeket táboroztattunk.
Az első tábor témája az állatvilág volt, a második a lakodalmas népszokás köré fűződött.
Az első csapat somogyi táncokat, a második palóc táncokat, valamint gyermek lakodalmast sajátított el. Népdalokat, körjátékokat tanul-
tunk, furulyáztunk. A fóti néphagyományokra külön figyelmet fordítottunk: a régi fóti viseletet, helytörténetet, a különböző szakmák régi 
eszközeit ismertük meg. A néptánc, népdal, népzene, népművészet egységét a turnusok folyamán vidám játékokkal, kézműveskedéssel 
fontuk egybe.
Az elmúlt három évben meglátogattuk a Dunakeszi Helytörténeti Gyűjtemény anyagát, jártunk az egyik fóti pékségben, az Állatkertben, a 
Veresegyházi Medveotthonban, a Fóti Népművészeti Szakközépiskolában. Vendégünk volt Bese Botond dudás, aki nem csak dudaszóval, 
hanem a hangszerhez fűződő mesékkel is megajándékozott bennünket.
A turnusok utolsó napján kis műsorral kedveskedtünk a szülőknek, ahol megmutathatták a gyermekek, mit is tanultak az egy hét alatt. 
Reméljük, a gyermekek csupa jó élményről számolnak be otthon. Ezúton is köszönjük a támogatást a lelkes szülőknek, akik hozzájárultak, 
hogy a gyermekek jól érezhessék magukat.
Az esemény a felújítás előtti záró rendezvényünk volt, reményeink szerint jövőre már egy szép, új művelődési ház fogadja a „táborlakókat”.

Kulcsárné J. Mariann szervező.

Fóti Boglárka Néptánc tábor

Álláspályázat!
A Fóti Közművelődési és Közgyűjteményi Központ Városi 
Könyvtára határozatlan idejű, közalkalmazotti jogviszony kere-
tében, teljes munkaidőben gyermekkönyvtárost keres.
A részletes kiírás a https://kozigallas.gov.hu portálon olvasható.

CNC és fémipari végzettségű szakembereket 
keresünk meó-ba. Továbbá hegesztőket (135-

136), lakatosokat, horizontál esztergályosokat, 
darusokat, műszakvezetőket, asztalosokat  

budapesti munkahelyre.

Érdeklődni: 
Telefon: 06 70/366-5808, vagy 06 70/384-7138 

e-mail: amp10@freemail.hu

A Városi Könyvtár
szeptemberi hírei

Szeptember 15-én (vasárnap) szeretettel várunk mindenkit a Fóti szüre-
ten, a Vörösmarty kunyhóban és a Fröccs kiállításon!

Szeptember 21. 9.30-12.30:
Családi szombatok: kézműves foglalkozás        Fiókkönyvtár-Kisalag
Szeptember 26. (csütörtök) 13.30:
Idősek klubja által készített                Fiókkönyvtár-Kisalag
kézimunkák és tárgyak kiállításának megnyitója
Október 11. (péntek) 18.00: 
Író-olvasó találkozó:                Felnőtt részleg
Nemere István est
Október  12. 9.30-12.30:
Családi szombatok: kézműves foglalkozás        Fiókkönyvtár-Kisalag
                                                                                                                                   

Novemberben a Városi Könyvtárba jön P. Szabó József újságíró, szer-
kesztő, híradós, a Magyar Rádió utazó tudósítója!

Esti tanfolyamok szervezéséhez a könyvtárban helyet biztosítunk!

Programjaink ingyenesek, mindenkit szeretettel várunk!

  Könyvtárosok
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Tájékoztatás a 45. Fóti Szüreti és III. Fröccs Fesztiválon
lovasként, hajtóként felvonulók számára

Kedves Barátunk, köszönjük, hogy részt vesz rendezvényünkön!
Tájékoztatjuk, hogy:
- A szüreti menet tervezett indulása: 13.oo óra, a menetet Andi 
József László vezeti, kérjük, kövessék útmutatásait.
-A menet rendőri fölvezetéssel a város főútjain megy, három helyen: 
Dózsa György u.- Rákóczi F. u. sarkán, a Milleniumi Emlékparknál és a 
Dózsa György u.- Budai- Nagy Antal u. találkozásánál rövid köszöntőre 
megáll és a Fáy Présházhoz érkezik, ahol a leállást illetően kérjük, hogy 
a szervezők iránymutatásai szerint járjanak el.

A Szüreti Szekerek Szépségversenyének eredményhirdetésére a meg-
nyitó után kerül sor.

A balesetek elkerülése érdekében felhívjuk figyelmét az alábbiakra:
A menet előírt jármódja a lépés és a lassú ügetés.
A rendezvényen állatorvosi ügyeletet biztosítunk (segítsége Kulcsár-
né Jankovich Mariann művelődésszervező közreműködésével vehető 
igénybe, esetleges költségét a ló tulajdonosa fizeti), egyebekben a ló 
tulajdonosa felelős az állategészségügyi feltételek betartásáért, a szük-
séges oltások meglétéért, a megfelelő balesetbiztosításért.
A lovak számára takarmányt biztosítunk a menet után, a Fáy présház 
fölötti területen.
A lovak és a szekerek közvetlen közelében csak a szervezők, a lovasok 
és hajtók tartózkodhatnak. Idegenek számára ez kiemelten balesetve-
szélyes terület! Kisgyermeket még felnőtt kíséretével se engedjen a ló 
közelébe!
Ügyeljen rá, hogy lovát ne állják körbe, derékvonalánál hátrébb senki 
ne tartózkodjon mellette, mögötte, közelében legfeljebb két ember le-
gyen, és csak elölről - balról közelítsék meg. Ne engedjék farral egymás 
közelébe a lovakat. Ha kell, ezekre figyelmeztesse lovas társait, vagy a 
szemlélődőket.
Ne engedje, hogy lovát idegen etesse!
Lovát kösse ki a lókikötőben, szekerét ne hagyja őrizetlenül!
Ittasan lóra ülni, fogatot hajtani tilos és életveszélyes! (Lovas emberhez 

egyébként sem méltó.) Az alkohol mértékletes fogyasztása megengedett, 
de az ittas személyeket kényszerpihenőre küldjük.
A Fáy Présháznál (tekintettel a gyerekekre) az előírt jármód a lépés. Szigo-
rúan tilos a vágta, az ugratás és bármilyen balesetveszélyes művelet!
Hagyományőrző viseletben, lóháton különösen fontos a példamutató vi-
selkedés. Gondoljunk arra, hogy az az érdeklődő, aki először lát majd ilyen 
csudát közelről, utánunk fogja megítélni az egész hagyományőrző társa-
dalmat. 
Mindenki saját felelősségére vesz részt a rendezvényen, a tizennyolc év 
alatti fiataloknak szülői felügyelet szükséges.
A rendezvényen résztvevők az általuk esetlegesen okozott kárért a Polgári 
Törvénykönyv szabályai szerint tartoznak felelősséggel!

Külön felhívjuk a figyelmet a fokozott elővigyázatosságra és a biztonságra 
való törekvésre. A lovas balesetek nagy része emberi mulasztás, figyelmet-
lenség, sokszor elbizakodottság következménye!
(Tájékoztatónkat az Interneten fellelhető szabályzatok alapján állítottuk 
össze.)

Élményekben gazdag, szép napot kívánnak a Szervezők.

Kíváncsi, mi történik Fóton?
Nézze a Fót TV adásait és tájékozódjon a fontos tudnivalók-

ról a  FÓT TV honlapja  www.fottv.hu segítségével.

Tájékoztatjuk Tisztelt Látogatóinkat, hogy Művelődési Ház felújítása miatt programjainkra szeptembertől a Kisalagi Közösségi 
Házba és különböző városi helyszínekre várjuk az érdeklődőket.
Kérjük, figyeljék hirdetéseinket!
Elérhetőségeink: honlap: www.vmh.hu, e-mail cím: fotimuvhaz@gmail.com, mobil: 06 70 331 5806

Bicskei Éva igazgató, FKKK
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Et„Bonis Bona – A nemzet tehetségeiért” 

díjat kapott Makovics Erika Anna,
a Fóti Ökumenikus Általános
Iskola és Gimnázium tanára

Hordós savanyúság fóti módra

A „Bonis Bona – A nemzet tehet-
ségeiért” díj 2013 tavasza óta 
ad lehetőséget a tehetséggon-
dozásban kiemelkedő munkát 
végző hazai és határon túli pe-
dagógusok elismerésére. A díj 
elnevezése a „Bonis bona discere”, 
vagyis „Jótól jót tanulni” latin köz-
mondásból származik.
A 799 jelöltből összesen 437 fő 
részesült kitüntetésben. Három 
kategóriában osztottak díjakat: 
„Kiváló versenyfelkészítő”-ket, 
„Kiváló tehetséggondozó”-kat és 
„Kiváló tehetségsegítő”-ket tün-
tettek ki.
Makovics Erika Anna történelem 

Egyre nagyobb divat a házi savanyítás, 
mint egykor nagyanyáink idejében. 
Egyik kedves olvasónk vállalta, hogy 
leírja, ő hogyan készíti a család egész 
évre szóló savanyúságát, amiből jut a 
fiataloknak is és a vendégek érkezése-
kor is van mit a sült húsok mellé tenni. 
Nyáron, nyárvégén számos zöldség-
féle válik alkalmassá a savanyításra az 
apróbb karfioltól kezdve, s éppen az 
a lényege a dolognak. Egy hordóban 
közösen érlelődik, azaz savanyodik 
az uborka, cukkini, kisdinnye, zölden 
maradt paradicsom, stb. Mindegyik 
szépen gyűlik a megfelelően előkészí-
tett lében, s aztán, amikor szükség lesz 
rá, rájárnak a savanyúságos hordóra, s 
mindenki azt vesz ki belőle, amit ép-
pen megkíván.

– földrajz - néprajzszakos tanár az utóbbi díjban részesült. A „Kiváló te-
hetségsegítő” Díjat azok a pedagógusok érdemelték ki, akik legalább 
öt tanéven át végeztek áldozatos munkát tehetséggondozó műhelyek 
működtetésében, tehetséghálózat-fejlesztő munkában, illetve egyéb 
tehetségsegítő szervezői feladatokban. 

Makovics Erika Anna több mint tíz éve járja tanítványaival a történelmi 
Magyarország elcsatolt területeit, megismertetve velük a Kárpát-me-
dence természeti, történelmi, néprajzi és kulturális értékeit. Az elmúlt 
évek során az ő vezetése alatt több száz gimnazista bejárta Erdélyt, 
Felvidéket, Kárpátalját, Délvidéket. Az általa kidolgozott nemzetjáró 
program beépült az új nemzeti tantervbe. A keze alól kikerült diákok 
mindannyian sikeres felvételit nyertek valamely felsőoktatási intéz-
ményben. 
Tanárnő - aki a továbbiakban szülőfalujában folytatja munkáját - a 
Bonis Bona – A nemzet tehetségeiért” díjat a Nemzeti Színházban, ün-
nepi gálaest keretében  vette át az oktatásért felelős helyettes államtit-
kártól, 2013. augusztus 28-án. 
Gratulálunk, köszönjük fóti misszióját és a jövőben is sok sikert kívá-
nunk!

Molnár Krisztina

Ismerősünk viszonylag nagy családról gondoskodik, így egy 60 literes 
hordóval gazdálkodik, s erre adta meg a savanyító lé előállításának re-
ceptjét, de természetesen kisebb mennyiségben is elkészíthető ugyan 
ez, arányosan csökkentve a belevalókat.

Rakhatunk bele, répát, karfiolt, csicsókát, kicsi dinnyét, stb.. Én a paprikát 
külön savanyítom, mert erős paprikát savanyítok és ebbe nem teszek kap-
rot. Gyöngyhagymát és fokhagymát is savanyítok ezzel az eljárással, de 
külön üvegekben..
A lényeg az, hogy az így előkészített hideg vízbe teszem folyamatosan a 
savanyítani valókat, nem kell egyszerre mindent beletenni, hanem folya-
matosam, ahogy éppen érnek. 
Eddig sikerült a művem, és ízlett a családnak.

Grigalek Lászlóné Magdi

Világító képek
A Fóti Ökumenikus Iskola diákjai „Világító képek” címmel egy éjszakai 
kiállítással csatlakoznak az ARS SACRA rendezvénysorozathoz. A gye-
rekek által készített lámpások és papírképek színes fényeivel azt az 
utat is szeretnénk megvilágítani, melyen közösen elindulva eredmé-
nyesen megvalósíthatjuk a „DIÁKOK A MAGYAR SZAKRÁLIS ÖRÖKSÉG 
VÉDELMÉBEN”című díjnyertes pályamű célkitűzéseit. Ennek első lépé-
seként a diákok közreműködésével elkezdjük felújítani a Fóti Római 
Katolikus Templom stációit . 

 Kiállításunk egymás után kigyulladó fényei az összefogás fontosságát 
jelzik, de azt is, hogy ezt az örökséget mindenek előtt a sajátunknak 
kell éreznünk, aztán pedig a lelkünkben kell először felépítenünk úgy, 
ahogyan azt a fizikai valóságban is szeretnénk látni. Ezzel, a lélektől lé-
lekig hatoló fények hangulatával várunk szeretettel mindenkit egy kis 
agapé keretében szeptember 14-én 20 órától a Fóti Római Katolikus 
Templom kertjében. 
És hogy a környező településekről is eljussanak a diákjaink az ese-
ményre Templomok Éjszakája Járatot” indítunk, mellyel az igények sze-
rinti útvonalon hazaszállítjuk a résztvevőket a rendezvény végeztével.

Sándor János

30 l víz 
1,5 kg só
30 g bórkén (ne tegyünk 
sokat bele, mert megpuhul 
tőle az uborka)
22,5 dl 20 %-os ecet
2,40 kg cukor
3 csomag nátrium 
benzonát
3 csomag bors
2 csomag babérlevél
torma
kapor
3 csomag mustármag
3 csomag koriander
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 Mentők: 104  Rendőrség: 107
 Tűzoltóság: 105  Segélyhívó: 112

Rendőrőrs Fót: 06-27-358-007, 06-70-321-3107
Polgárőrség: 06-30-686-7895

Polgármesteri Hivatal 
Tel.: 06-27-535-365, 06-27-535-375, 06-27-535-385,
06-27-535-395;   Fax: 06-27-358-232
A Polgármester fogadóórája: minden hónap utolsó
péntekén 7:30–10:00-ig, előzetes egyeztetés után: 06-27-535-385/104
A Jegyző fogadóórája: minden hétfőn 13–17-ig,
előzetes egyeztetés után: 06-27-535-385/102
A Főépítész fogadóórája: minden szerda, csütörtök 9–15-ig a
Polgármesteri Hivatalban, előzetes egyeztetés után: 06-27-535-365/102

Közszolgáltató Nonprofit Kft. 
Fót, Malom u. 1. Tel: 06-27-539-680, Fax: 06-27-539-681, 
kozszolgaltato@fot.hu

Orvosi ügyelet 
ESZEI központ, a körzeti orvosok központi száma:
06-27-358-104, 06-27-358-438
Napközben sürgősségi esetekben 06-20-241-4487, 06-27-358-104, 
Éjjel, hétvégén és ünnepnapokon 06-27-358-104, 06-27-358-438
Fogászati szakrendelés: 06-27-360-623, 06-27-395-466

Területi Gondozási Központ 
Hargita u. 36. Tel.: 06-27-358-436

Gyermekjóléti Szolgálat
Dózsa Gy. út 12-14. Tel.: 06-27-360-417

Családsegítő Szolgálat
Dózsa Gy. út 12-14. Tel.: 06-27-360-625

DMRV Fóti Vízellátási Üzem 
Széchenyi u. 40. Tel: 06-27-358-086, Fax: 06-27-535-170
Ügyfélszolgálat (csak műszaki): Telefon: 06-27-535-171 
Hétfő–Csütörtök: 7:30–14:30
Hibabejelentés:(munkanapokon 7:00–15:00) 06-27-358-086
DMRV ivóvíz és szennyvíz ügyben:  06-27-511-511,  06-40-881-188,
vagy ugyfelszolgalat@dmrvzrt.hu e-mail címen

Fontos tudnivalók ELMŰ Észak-pesti Igazgatóság
Hibabejelentés: 06-40-38-39-40
Számlázás és egyéb ügyintézés: 06-40-38-38-38
Mérőállás bejelentése: 06-80-202-938
(csak vezetékes telefonról hívható, ingyenes zöld szám)

Közvilágítás 
Közvilágítási hibabejelentést éjjel-nappal: 06-27-363-887, 
ugyfelszolgalat2@mtkke.hu 
munkaidőben: 06-27-535-365/121, vagy 06-70-967-1824,
kozmu@fot.hu 

Szemétszállítás Zöld Híd Régió Kft. 
Személyes ügyfélfogadás Fóton a Polgármesteri Hivatalban
minden hónap 2. hétfőjén 13:00–17:30 óra között
Központi telefonszám: 06-28-561-200

TIGÁZ 
Gödöllő, Dózsa György 
út 69/A.
Gázszivárgás és üzem-
zavar bejelentése: 
06-80-300-300
Általános ügyfélszolgá-
lati ügyintézés: 
06-40-333-338
Mérőállás bejelentése: 
06-80- 333-338 (csak 
vezetékes 
telefonról ingyenesen 
hívható, önkiszolgáló 
ügyfélszolgálat)
TIGÁZ gázszivárgás, 
üzemzavar: 
06-80-300-300,
ugyfelszolgalat@
tigaz.hu e-mail címen
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EPARADICSOM  FESZTIVÁL

Augusztusra beérett a paradicsom és 2013-ra „beérett” a Paradi-
csom Fesztivál is. Ez már a 3. alkalom volt, s az előző kettő tanul-
ságainak figyelembe vételével remekül sikerült minden. Mindenki-
nek tetszett a kellemes környezetet adó új helyszín, a tervezett piac 
helye, árnyas fák alatt csendes, nyugodt körülmények közt zajlottak 
az események. Az is szerencsés volt, hogy délelőtt piaci árusítás is 
zajlott, s bizony több paradicsomot vittek volna haza a vásárlók, 
mint amennyivel a termelők ezen a napon rendelkeztek. Van kelet-
je tehát a paradicsomnak, igen sokan kimondottan a Fóti Gerezdes 
fajtát keresték.

A Németh Kálmán Iskola lelkes igazgatójának és tanárainak kö-
szönhetően láthattuk a hagyományos paradicsom-befőzés minden 
mozzanatát, sőt végül kóstolgathattuk is a kész, még langyos, ízletes 
paradicsomlevet.
A kitelepült Városi Konyha többféle paradicsomos ételt kínált, így 
a meleg ebédet sem hiányolhatta az, aki az egész napját a rendez-
vény helyszínén töltötte.

Ismét lezajlott az egyre komolyabb érdeklődést kiváltó Paradicsom 
Verseny, több kategóriában. A legnagyobb paradicsom megdön-
tötte a korábbi évek rekordját, 110 dkg-ot nyomott. A verseny szá-
mos kategóriájának helyezettjeit a következő lapszámunkban tesz-
szük közzé, de ezúton is gratulálunk nekik.
A rendezvényre kitelepültek óvodák, iskolák, civil szervezetek, köz-
tük a 102 éves Fóti Gazdakör, s természetesen volt egy kitűnő han-
gosítással ellátott nagy színpad, ahol a köszöntések, eredményhir-
detések, fellépések, műsorok lezajlottak. Rengeteg gyermek játék 
és gyermek foglalkoztató adott lehetőséget a 15 éven aluliak szá-
mára. Díszvendégünk volt Erdei Zsolt, azaz a közkedvelt Madár, aki 
szívesen időzött mind a gyermekek, mind a felnőttek társaságában, 
majd leckét adott ökölvívásból, s még egy 3 perces barátságos mér-
kőzésre is kiállt a nálánál ugyan magasabb súlycsoportba tartozó 
Pozderka Gábor alpolgármester ellen.

Az önkormányzat munkatársai igyekeztek mindent alaposan meg-
szervezni, lebonyolítani, köszönjük nekik ezt a nem munkaköri le-
írásban szereplő, önkéntes feladatvégzést. Remekül oldotta meg 
például műsorvezetői feladatát Rosental Réka kommunikációs re-
ferens, aki egy percre sem hagyta ellankadni a színpad előtt tábo-
rozók figyelmét.
 
Számos fellépő tette érdekessé a rendezvényt, s a fesztivál – bátran 
állíthatjuk – közönségsikert aratott, mert igen sokan jöttek ki, s álta-
lában több órát töltöttek velünk. Még a besötétedés után is tömeg 
hallgatta a Williams zenekar által játszott nosztalgia slágereket.

Vásárolhattunk is!

A Gazdakör néhány képviselője

A zsűrisátor lakói a be-
nevezett termékekkel

Erdei Zsolt és a gyerekek

Köszönetnyilvánítás

Köszönjük Fót Város Önkormányzata, a Wing Zrt., az OTP Bank, az Auchan Fót, az OBI, a 
Lizzy Card Papír Kft., az Europaritás Kft. Hélia Mintaprojekt és a Közös Jövőnk Egyesület tá-
mogatását.                                A szervezők
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