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Zajlik a Vörösmarty mihály műVelődési háZ átépítése
Serény munka folyik a Művelődési Ház környékén. 
Ott jártunkkor is munkások tették a dolgukat, ám 
meglepetésünkre több rendőrrel is találkoztunk a 
helyszínen. Ennek oka, hogy a munkások éjszakára 
konténerbe zárt szerszámait a konténer felfeszítését 
követően reggelre valakik ellopták. 
Az építkezést végző Eco System Kft. jelen lévő mű-
szaki igazgatóját, Vedres Lászlót kérdeztük.

Hol tart a munka, mire számíthat Fót lakossága? 

Pályázatot nyertünk az önkormányzat által kiírt ver-
senytárgyaláson, aminek értelmében május első napja-
iban kezdtük el a munkát. Szeretnénk a szerződésben 
rögzített határidő előtt elvégezni a feladatot. Igyek-
szünk úgy szervezni, hogy ez lehetséges legyen, azaz 
október elejére átadhassuk a kész épületet. 
Vannak azonban előre nem látott műszaki gondok, 
amelyek úgy költségben, mint feladatban megnehe-
zítik a helyzetünket. Mondok egy példát. Az alapozás 
megerősítésére kiírt technológia nem tartható be, mivel 
a pályázat során kapott talajmechanikai szakvélemény 
nem a valóságot tükrözte. Az alapozás megerősítésénél 
így nem 54 oszlopot kell készítenünk, hanem 126-ot. 
Ez jelenleg elég kellemetlen helyzet, amit még nem 
tudtunk a megrendelővel közös megelégedéssel egyez-
tetni. A talajvízszint a kapott talajmechanika szerint 6 
méter 40 cm mélyen van, mi most azonban 2 méter 40 
cm-en értünk vizet az alap feltárásánál. Így az eredeti 
technológiai terv nem is lett volna végrehajtható.
Cégünk nem csak átadni szeretné az épületet hatá-
ridőre, azt akarjuk, hogy legalább 50-100 évig meg-
felelő állapotban töltse majd be feladatát. 
Az éjszaka történt egy betörés. Mit vittek el?

Nagy értékű gépeket, olyan bontókalapácsot, ami 
300.000 Ft, olyan légkalapácsot, ami 150.000 Ft 
értékű, továbbá Hilti és egyéb a munkavégzéshez 
szükséges gépeket. Összességében a kár 1 millió Ft 
körüli. Pechünkre éppen a mai naptól rendeltük 
meg az őrző-védő szolgáltatást, tehát mindössze 12 
órával előztek meg bennünket a betörők.
Minden munkáson védősisakot látok, ezt hogy
érték el?

Megköveteljük az alvállalkozóktól is - szerződéses fel-
tételként - ezt a kötelező munkavédelmi felszerelést. 
Ennek hiánya személyre szabott bírságot jelentene.

Serényen dolgoznak a munkások

FelaVattuk a Felújított i. Világháborús emlékműVet és 
megsZépült parkját

Június 1-én, a déli harangszó 
után kezdődött a megemlékezés 
a megújult I. Világháborús Em-
lékműnél, kapcsolódva az orszá-
gos Hősök Napja rendezvények-
hez. Több mint 90 fóti honvéd 
esett el a háborúban, akiknek 
a neve olvashatók az 1924-ben 
állított jellegzetes emlékművön. 
Az I. Világháború kitörésének 
századik évfordulója alkalmából 
döntött úgy az Önkormányzat, 
hogy méltó módon, a hiányzó 
neveket pótolva, felújítja az em-
lékművet és környezetét. 
Az ünnepségen Bartos Sán-
dor polgármester, Gróf Káro-
lyi László és Rádóczki Éva, az 
Ökumenikus Iskola történelem 
szakos tanárnője osztotta meg 
gondolatait a jelentős számú 
hallgatósággal. A megemléke-
zésen a Fóti Zeneiskola növen-
dékei furulyáztak szép katona-
dalokat. A „Hősök szobránál” 
a veresegyházi Katonai Hagyo-
mányőrző Egyesület négy tagja 
állt díszőrséget, az akkori Oszt-
rák Magyar Monarchia sorgya-
log ezredeinek egyenruhájában 
és fegyverzetével.
Az emlékmű ismételt megáldá-
sában részt vett  Sebők Sándor 
katolikus, Cserhátiné Szabó Iza-
bella  evangélikus és Sebestyén 
Győző református lelkész.

Az ünnepélyes megemlékezés résztvevői

Így néz ki a földszint

Ilyen a színházterem az emeleten
Rádóczki Éva

Bartos Sándor polgármester koszorúz  két 
alpolgármestere kíséretében A zeneiskolások műsora

Az emlékmű megáldása
Koszorúzás: 

gróf Károlyi László és Erzsébet 
asszony
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polgármesteri besZámoló a két ülés köZt eltelt idősZak történéseiről

• Bartos Sándor ismertette, hogy a korábbi Forgács házban a vendégház kialakítása jól halad, pénteken már ott szállásolják el és fogadják 
vacsorával a Balavásárról a városünnepre érkező vendégeket.
• A Fábry képviselő úr által hiányolt északi elkerülő út tervezéséről még nincs érdemi beszámolási lehetőség, mivel még a nyomvonal 
kijelölés folyik. 

napirendi ügyek tárgyalása, a teljesség igénye nélkül

Közbiztonsági jelentés
A Dunakeszi Rendőrkapitányság beszámo-
lója szerint körzetünkben csökkent a külön-
böző fajtájú bűncselekmények száma, egyet-
len kivétel a gépkocsi-lopás. Tóth Csaba 
kapitány a 2013-as évre vonatkozó írásbeli 
beszámolót kiegészítette azzal, hogy az idei 
év első 4 hónapjában további 10 % javulás 
tapasztalható, a felderítések mutatójában 
pedig 30 %-os javulás mérhető. Igyekeznek 
továbbra is visszaszorítani a bűncselekmé-
nyeket. Jelentős eredményt szerintük még 
a térfigyelő kamerarendszer használatától 
várhatunk majd.

A közalkalmazottak idei juttatása
Kulcsár Mariann, a Közalkalmazotti Érde-
kegyeztető Tanács elnöke kérte, hogy a ta-
valy is megszavazott br. 100.000 Ft/fő jut-
tatást az idén is megkaphassák, lehetőleg a 
nyári szabadságolások előtt. E tárgyban vita 
alakult ki a képviselők között, elsősorban 
a juttatás időpontját illetően. Akadt, aki a 
közel félmilliárdos önkormányzati kintlevő-
ség behajtása utáni időszakra javasolta a kért 
juttatás kifizetését, ám a szavazásnál a több-
ség az azonnali kifizetés mellett döntött.

A katolikus templom akadálymentesítése
Szintén vitát gerjesztett ez az akadálymente-
sítési feladat, mert bár azt mindenki elismer-
te, hogy a templom látogatását akár hitbéli 
okból, akár turisztikai szempontból a mozgá-
sukban korlátozottak számára is illik lehetővé 
tenni, ám Fábry Béla arra hivatkozva, hogy a 
templomba járás biztosítása az önkormány-

zat számára nem kötelező közfeladat, a temp-
lom pedig nem közintézmény, így ellen volt, 
s az egyház erősebb feladatvállalását (pénzét) 
hiányolta. A többség felemlítette, hogy a 
templomot a város a címerébe is beemelte, 
ott hangversenyek, kiállítások, közösségi 
rendezvények is zajlanak. A város turisztikai 
reményeiben a templom kulcsfontosságú 
szerepet tölt be, s nem utolsó sorban a fóti 
mozgáskorlátozottak is megérdemlik, hogy 
oda bejuthassanak. Az egyház pedig a most 
szükséges 3 millió Ft sokszorosát költötte ed-
dig is a templom felújítására, megszépítésére. 
Fábry Bélát azonban nem sikerült meggyőz-
niük, aki szerint a fótiak többsége nem hívő, 
így nem is katolikus. Méltatlannak nevezte, 
hogy a templomot 3 millióval támogatják, 
miközben a Waldorf Iskolát nem. A döntés 
szerint az önkormányzat hozzájárul a közel 
6 millió Ft-os beruházáshoz 3 millió Ft-al.

Termelői piac
Fábry Béla kérdezte, igaz-e, hogy már 100 
millió Ft körüli összegbe került eddig a vá-
rosnak a piac kialakítása? Lévai Sándorné 
azonban felvilágosította képviselő társát, 
hogy nem piacot építenek, hanem közössé-
gi teret fejlesztenek, parkolóval, játszótérrel, 
szabadtéri színpaddal, piaccal, turistákat ki-
szolgáló egyéb épülettel, s jelezte, hogy az 
eddigi költségek összesítését szívesen eljut-
tatják Fábry Bélának is.
A piacterület jobb megközelítése érdekében 
egyeztetésben állnak az egyik telek tulajdo-
nosaival, akikkel Földi Pál alpolgármester 
tárgyalt. Nem sikerült azonban a tulajdo-
nosokkal megegyezni, mivel jóval többet 
kérnek a környéken szokásos árnál. Emiatt 
felkérték a jegyzőt, hogy indítsa el a közcé-
lú kisajátítási eljárást.

képViselő-testületi ülés
A soros képviselő-testületi ülést május 21-re hívta össze Bartos Sándor polgármester. Az ülésre előzetesen kiküldött meghívóban, a nyílt 
ülési részre 32 megvitatni, eldönteni való ügy szerepelt.

napirend előtti FelsZólalások

Az ülésen megjelent Dr. Tuzson Bence or-
szággyűlési képviselő, aki a napirendre tű-
zött pontok tárgyalása előtt bemutatkozott 
és felvázolta elképzeléseit az önkormányzat-
tal kapcsolatos elképzeléseiről, Fót fejleszté-
se érdekében.
Képviselő úr kifejtette, hogy Fót előtt óriá-
si kihívások állnak, s hogy ezek a lehetősé-
get teljesülhessenek szoros együttműködés 
szükséges az országgyűlési képviselő és az 
önkormányzat között. A választási körzet 
képviselőjének nem az a dolga, hogy az Or-
szágházban nyomja a gombokat. Számos 
vonatkozásban igyekszik segíteni a telepü-
lésnek, állami támogatások megszerzésében, 
szabályozási kérdésekben, stb. hogy fejlőd-
ni tudjon a település. Ismert, hogy Fótnak 
milyen jelentős értékei, adottságai vannak. 
Fóton számos híres épület található (műem-
lékek, templom, kastély, egyebek), amelye-
ket értékükön kell kezelni, hogy hasznosul-
hassanak. Az egyes épületekhez hozzá illő 
feladatot kell rendelni. Nem méltó egy Ybl 
kastélyhoz a jelenlegi állapot, ahelyett hogy 
ékessége lenne Fótnak, ami Fót jelképe, 
amiről Fót híres. 
Dr. Tuzson Bence azt is hangsúlyozta, hogy 
akkor tud hathatós segítséget nyújtani, ha 
egy egységes önkormányzat áll a háta mö-
gött, olyan képviselő-testület, akik tudják, 
mit akarnak, s vannak előkészített terveik, 
amivel állami- és EU-s pályázatokon indul-
ni tudnak. Azt kérte, hogy ősszel egy olyan 
testület álljon föl, amely ezt a célt tűzi ki, 
olyan cselekvési programot határoz meg, 
amely összhangban van a hosszú távú ter-
vekkel, elképzelésekkel. Nem lehet egyes 
részleteket eredményesen megoldani, ha 
nem látják egységben a feladatokat, hová 
akarnak eljutni.
Fábry Béla hozzászólásában örömét fejez-

te ki, hogy az országgyűlési képviselőnk 
fontosnak tartja a kastély sorsát, de ő ha-
sonlóan szükségesnek tartja az elkerülő 
utat és az ipari fejlesztést is.
Dr. Tuzson Bence erre elmondta, hogy 
mint eddig is, elsődleges célnak tartja a 
nemzeti termelő ipar fejlesztését országos 
szinten. Az értékteremtő munkahelyek 
létesítését támogatja, s Fótnak ebben a 
vonatkozásban is kiváló lehetőségei van-
nak. Ismeri a közlekedési helyzetet, tudja, 
hogy a városon naponta 22 ezer gépkocsi 
halad át. A lehetséges megoldásokon dol-
goznak, egyeztetések folynak, egyetértett 
benne, hogy nem a városközponton kell 
áthaladnia ennek a forgalomnak.
Bartos Sándor polgármester megerősítet-
te, hogy az északi elkerülő út tervezése 
már folyamatban van. 

Koncz János
• Képviselő úr észrevételezte, hogy a Mű-
velődési Ház felújítása során miért nem 
nyúltak hozzá a tetőszerkezethez.
• Felvetette, hogy az elhanyagolt utak 
rendbe tétele legalább gléderezéssel han-
gulatjavító lenne, különösen Kisalagon.
A válasz szerint a tetőszerkezetet átvizs-
gálták, s mindössze 4 szarufát kellett ki-
cserélni, s a lécezést kell újracsinálni. Az 
utakkal kapcsolatban pedig lesznek glé-
derezések, a Kund Pál utca pedig aszfalt-
szőnyeget kap.

Merkwart Krisztián
• A Barackos környékén is elhanyagoltak 
az utak, s ismételten kérte, hogy kapja meg 
azt a jegyzéket, amiben szerepel, hogy hol 
történt gléderezés, úttisztítás, ároktakarítás.

• Felvetette, hogy a Fót TV se legyen egyol-
dalú, egyszer-egyszer hívjanak be ellenzéki 
képviselőt is riportalanynak.

Grigalek László
• Az interneten Fótról, az álnéven írható 
fórumon, nemcsak helytelen, de a való-
sággal éppen ellenkező híresztelések, vá-
daskodások jelennek meg. Több példát 
is említett, például az szerepel, hogy a 
ravatalozó felújításával az egyházat támo-
gatják pénzzel, holott a ravatalozó a város 
tulajdona.
Bartos Sándor polgármester az elhangzot-
tak miatt felkérte a jegyzőt, hogy vizsgálja 
ki ezeket az eseteket, s tegyen javaslatot a 
megoldásukra.

Fábry Béla 
• Vizsgálatot tartott szükségesnek amiatt, 
mert több helyen rákötik az esőcsatornát 
a szennyvízelvezetőre, s emiatt nagy esők 
esetén a szennyvíz visszakerül a felszínre a 
József Attila utca alján.
• Rákérdezett mikor takarítják a városi tu-
lajdonban lévő Hajcsár út padkáját, ahol 
parlagfű nő.
• Javasolta nyárfák kivágatását, a szöszölésük 
miatt.
• Kifogásolta az utak mentén üresen táton-
gó virágládákat, amelyek azt a látszatot kel-
tik, hogy nincs gazdája a városnak.
• Jelezte, hogy az utcák átnevezésével, átszá-
mozásával még mindig gondok vannak.
• Egy baleset kapcsán javasolta szabályoztat-
ni, hogy lehet-e az utcára köveket kirakni, 
például facsemeték védelmében.
• Végezetül javasolta, hogy a város külterü-
leti utjairól se feledkezzenek meg.
Bartos Sándor polgármester válaszában tu-
datta, hogy a Hajcsár út melletti részt az 
idén már egyszer le is vágatták.

Földi Pál
• Érdeklődött, hogy amikor az adóval 
tartozók adatait a Hivatal nyilvánosságra 
hozza, akkor összeadódnak-e a különböző 
adónemek vagy sem? A válasz szerint igen, 
az összes tartozást összeadják.
• Megköszönte a Hivatalnak és a Kft-nek a 
gyors intézkedést, amivel a Jókai utca lakói 
kívánságára megszüntették a be nem vált 
forgalmi rendet, s még aznap kikerült a 
megfelelő tábla.

Dr. Tuzson Bence ismerteti elképzeléseit

Előtérben Merkwart Krisztián
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Az ajánlat 2014. május 2-tól visszavonásig érvényes, az Invitel szolgáltatási területén, 2 vagy 3 szolgáltatást egyben tartalmazó Invilág 
csomagra előfizető, új lakossági ügyfelek számára. Az előfizetői jogviszony határozott időn belüli felmondása esetén az előfizetőt az ÁSZF 
szerinti kötbérfizetési kötelezettség terheli. A szolgáltatások 12 hónapos határozott idejű, valamint határozatlan idejű szerződés keretében 
is igénybe vehetők. A díjak az áfát tartalmazzák.

Válaszd most bármelyik Invilág csomagot 2 éves határozott idejű szerződéssel,  
és 4 hónapon át csupán 1288 Ft a havi díj! Az ötödik hónaptól az adott csomaghoz 
tartozó havi díjat számlázzuk.

A részletekről és adott lakcímen elérhető ajánlatokról és szolgáltatásokról érdeklődj  
a legközelebbi Invitel Pontban, weboldalunkon vagy a 1288-as telefonszámon!

Invitel Nap: Fót, Szt. Benedek park 69., minden héten csütörtökön 10.00-18.00 óráig
Értékesítőnk: Szentesi Árpád Tel.: +36 20 980 0404

Az Invitellel jó nyarad lesz
Tévé, internet, telefon együtt – 
négy hónapig akciós áron

Minden  
csomag havi

1288 Ft

IN_33012163_1288_FotiHirnok_186x268.indd   1 4/11/14   10:24 AM

Tóth Csaba rendőrkapitány szóban is kiegészíti beszámolóját
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köZalkalmaZottak napja – 2014. május 29.
Fót Város Önkormányzatának kiemelt rendezvénye az idén rendha-
gyó módon a Fáy András Általános Iskolában került megrendezésre 
a Vörösmarty Művelődési Ház felújítása miatt, az ünnepi műsort is 
az iskola növendékei adták. 
Az intézmény 2011-ben előminősített referenciaiskola lett, az IKT, 
vagyis az információs és kommunikációs technológiák alkalmazása 
és a tehetséggondozás területén. Ennek keretében számos „jó gya-
korlatot” kidolgoztak. 
Bartos Sándor polgármester a jeles napon sajnos nem lehetett jelen, 

de köszöntő beszéddel készült, melyben hangsúlyozta, hogy a közt 
szolgálni nem egyszerűen egy állás, hanem hivatás, mely évekre, 
évtizedekre szóló elköteleződés, amint azt a közalkalmazottak nap 
mint nap megélik. 
Méltatta a pedagógusok munkáját Eich László a Klebelsberg intéz-
ményfenntartó Központ Dunakeszi Tankerületének igazgatója is, 
Pozderka Gábor és Földi Pál alpolgármesterek pedig köszöntötték a 
jubiláló és törzsgárda tagságukat ünneplő alkalmazottakat, akiknek 
oklevelet és virágcsokrokat adtak át.  

polgárőreink kitüntetése
Magas szintű elismerésben részesültek a fóti polgárőrök május 28-án, Budapesti Rendőrfőkapitányság épületében. 

Nagy László, a Budapes-
ti Rendőrfőkapitány által 
adományozott „Az Év Ki-
váló Polgárőre” elisme-
rést kapott. 
Részlet az indoklásból: 
Volt rendőr, folyamatosan 
jár szolgálatba és tanítja 
a fiatalokat a szakszerű, 
nyugodt szolgálatellátás-
ra, jó közösségi ember, 
csapatjátékos, példakép. 
Magánélete rendezett.

Pozsár Attila a „BPSZ 
Elnöki Dicséret” elisme-
rést kapta. Részlet az in-
doklásból:
A legtöbb szolgálatot 
adta, minden polgárőr feladatot ellát, segítőkész, csapatjátékos, rá 
mindig lehet számítani, jó közösségi ember.

Acél Sándor a „BPSZ Szolgálati Érdemérem” Arany fokozatát 
kapta. Részlet az indoklásból: Rengeteg szolgálatot lát el az elnöki 
feladatok mellett. Folyamatos kapcsolatot tart a BPSZ-el, szervezi 
a szolgálatot, Kiváló kapcsolatot épített ki a Dunakeszi Rendőr-

kapitánysággal és a 
fóti Rendőr Őrssel, a 
mezőőri szolgálattal, a 
közterület felügyelők-
kel, továbbá Fót Város 
lakosságával, az önkor-
mányzattal. Minden 
idejét a polgárőrségre 
szánja. Megteremti a 
jó hangulatú „baráti” 
együttlét feltételeit a 
szolgálat és a rendezvé-
nyek során.

„Jubileumi Emlékér-
met” kaptak azok a 
polgárőrök, akik több 
mint 5, 10, vagy 15 
éve polgárőrök.

5-éves jubileumi elismerésben részesült: Acél Sándor, dr. Dóra La-
jos, Kalmár Ferenc, Szíl Balázs. 
10-éves jubileumi elismerésben részesült: Balogh Róbert, Glöck 
István, Juhász Gábor
15-éves jubileumi elismerésben részesült: Benedek Csaba, Jármer 
István, Koncz János, Szabó Richárd, Takács Sándor, Vass 
György.

köZmeghallgatás
Június 11-ére írta ki Bartos Sándor polgármester a képviselő-testület egyetértésével az esedékes közmeghallgatás időpontját. Mivel ez egy-
ben egy képviselő-testületi ülésnek minősülő esemény, a képviselő-testületi ülések szabályai szerint zajlott le. Jelen volt Gyenes Szilárd, a 
hulladékkezelést végző Zöld Híd Kft ügyvezető igazgatója, Tóth Csaba rendőrkapitány Dunakesziről, Novák Gábor Zsolt őrsparancsok.

Az ülés Bartos Sándor összefoglaló helyzetjelentésével kezdődött. 
Majd beszámolt a körzet fokozatosan javuló közbiztonságáról a ren-
dőrség megjelent vezetője. Ezt követték a lakossági kérdések, vélemé-
nyek és javaslatok. A hozzászólók sok témakört felvetettek, amelyek 
közül kiemeljük a teljesség igénye nélkül a következőket. 
• A városban megváltozott utcaneveket még nem minden közmű-
szolgáltató nyilvántartásában javítottak át, amelyből zavarok támad-
hatnak, s kérték ennek gyorsított elintézését az önkormányzattól. 
• Ismét elhangzott, hogy a fot.hu, önkormányzati honlap tavalyi szerkesz-
tői pályáztatásának körülményei nem mindenki számára elfogadhatók.
• Szóba került a hulladékszállítás rendje, amelyből a nemrégiben 
lezajlott lomtalanítás, a veszélyes hulladék gyűjtésének módja vál-
tott ki kifogásokat. Nehezményezték, hogy a régebben megszokott, 

kirakott konténerek helyett, be kellett szállítani a lomot valamelyik 
kijelölt gyűjtőhelyre, s csak ott vették át azt. Így persze elkerültük a 
hosszú időn keresztül csúfító, áldatlan hulladékromokat az utcák-
ban, ám valóban több fáradságba került, és szokatlan volt, hogy a 
számunkra már értéktelen lomot, például egy elromlott hűtőszek-
rényt is ugyan úgy kellett szállítani (ha nem is olyan távolra), mint 
amikor új korában hazavittük.
• Napirendre kerültek a külterületen élők kifogásai, akik mostohá-
nak érzik magukat a városban, elsősorban az utak állapota miatt.
• Javasolták a tervezett és már többször megrendezett piac állandó-
sítását, a környezet végleges kialakítását, a mindenki által követhető 
piaci rendet, a piac rendszerességgel történő megtartását.

asZFaltsZőnyeget kapott a kund pál utca

Műszaki átadásra hívta a Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft ügy-
vezetője, Szent-Iványi Géza a polgármestert és a  Fóti Közös Önkormányzati 
Hivatal műszaki szakemberét. A kivitelező Út-Finis Kft. nevében Kancz Ist-
ván adta át az elkészült útszakaszt, mely 500 m2 új aszfaltszőnyeget jelent.
Az utcában több volt a kátyú, mint a megmaradt aszfalt. Ezért döntött 
úgy a Kft vezetője, egyeztetve a szakemberekkel és a körzet önkormányzati 
képviselőjével, hogy kátyúzás helyett aszfaltszőnyegezést végeztet. Ennek az 
útnak van alapja, és van öntöttbeton sáv szegélye is, így alkalmas volt az 
aszfaltozásra. A csapadékvíz elvezetéshez megvannak a szikkasztóárkok és 
üzemel a vízelvezető rendszer is. A munkafolyamat során a gödröket fel-
töltötték martaszfalttal, tömörítették, két aknafedlapot szintbe helyeztek, 
majd kapott az út egy bitumenemulziós kezelést, ami ragasztó a régi és az 

új aszfalt között. Erre simították rá először a kiegyenlítő réteget, majd a 
kopóréteget. Összesen 55 tonna aszfaltot használtak föl. A munka, amely 
3 nap alatt elkészült, 1,8 millió Ft+áfa összegbe került.

Kancz István, Szent-Iványi Géza, Bartos Sándor és Kocsis Gábor az új 
aszfaltszönyegen
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Tisztelt Fóti Lakosok!

Az idei év sem múlhat el sajnos parlagfű szezon nélkül. Az Önök és Hatóság munkájának elősegítése ér-
dekében került sor ennek a rövid tájékoztatónak az összeállítására, amely remélhetőleg támogatást nyújt 
a hatékony védekezés fontosságának megerősítéséhez.
A parlagfű kétszikű, 20–140 cm magas, terebélyes, ágas egyéves növény. Központi egyenes, tompa négy 
élű szárral rendelkezik, amelynek sűrű oldalhajtásai vannak. A talajhoz közeli néhány cm-es részen 2-3 
elágazása is lehetséges.
A parlagfű pollen allergénje a légutakba kerülve a népesség egy részénél a nyálkahártyát ingerli, szem-
gyulladást okoz. A parlagfű-allergiás népesség évről évre nő, a kilencvenes évek végére megközelítette a 
30%-ot. Ezt egyszerre okozza az emberek romló immunvédekezése és a növény túlburjánzása.
A terjedés hatékony megakadályozásához fontos a parlagfű felismerése. A parlagfüvet gyakorta össze-
tévesztik a fekete vagy fehér ürömmel. A parlagfű jelenleg a küzdelmek ellenére, szinte akadálytalanul 
terjed. A talajban évtizedekig csíraképes mag nagy számban képes várakozni a csírázásra, ami nagyon 
megnehezíti a hatásos védekezést. Ez az oka annak, hogy ahol az irtás befejeződik, a parlagfű hamarosan ismét elfoglalja a megtisztított 
területet. A parlagfű okozta problémák ellen szervezett fellépés szükséges.
A parlagfű irtását folyamatosan kell végezni. A növényt virágzása előtt kell elpusztítani, hogy ne szórhasson virágport, és ne érlelhessen termést.
A Vidékfejlesztési Minisztérium szakvéleménye alapján a hatékony védekezés érdekében háromszori kaszálás szükséges. Az általuk 
megadott optimális kaszálási időpontok: május 5-9.; június 16-20., valamint július 21-25.  A jogszabályi háttér szerint a július 1. napja 
után, a területen lévő parlagfű bírságot von maga után. 
A kaszálás során nem szabad túl alacsonyan „a talajt mintegy felszántva” kaszálni, mert az a további parlagfű magvak csírázását eredmé-
nyezheti, és az eredeti növénytakaró parlagfű elnyomó hatását is csökkenti.
Köszönjük munkájukat és fáradozásukat!

Kigyósi Katalin s.k.
környezet- és természetvédelmi

ügyintéző
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal

                                                              

Fót Város Önkormányzata

értesíti a fóti és környékbeli lakosokat, hogy

2014. június 21-én (szombaton) 8-12 óra között

az elmúlt félévi piaci napok folytatásaként megrendezésre kerül a 

JÚNIUSI PIACI NAP

Várjuk mindazokat a fóti és környékbeli vásárlókat, akik ellenőrzött forrásból származó, jó
minőségű helyi élelmiszer és kézműves termékekhez szeretnének hozzájutni.

Helyszíne: 
a leendő termelői piac helyén (a Shell kút mögött, a Mogyoródi pataknál) 

Szervező:
EUROPARITÁS Kft. mint projektgazda

„Zárjuk rövidre!” - az élelmiszer lánckereskedelmet a HÉLIA alkalmazásával”című VM-
MNVH mintaprojekt (2012- 2013)

                                                                 
                   

Kapcsolattartó: Dr. Vörös Mihály, mobil: 20/347 5791, e-mail: voros.mihaly@edutus.hu.
Fóti Piac Blog http://fotipiac.blogspot.hu/
Fóti Piacért FACEBOOK Csoport http://www.facebook.com/groups/153409228124464/

 

Útlezárás – Autóbusz útvonal módosítása

(2014. július 7-21.)

Tisztelt Fóti Lakosok!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Béke utcában – a Kisalagi 
Futballpálya melletti szakaszon – 2014. július 7-21. közöt-
ti időszakban a Fóti Közszolgáltató és Közhasznú Kft. víznye-
lőrács felújítási munkálatokat végez. A felújítás ideje alatt a 
Béke utca ezen szakasza lezárásra kerül, amely a gépjármű-
vel történő közlekedésen kívül az alábbiak szerint a helyi és az 
Auchan buszjárat útvonalát is érinti.

A buszjáratok ideiglenes útvonala: Béke utca – Németh K. 
utca – Balassa utca – Somlói utca. A felújítás ideje alatt az 
Imreháza utcánál lévő buszmegálló megszüntetésre kerül. Az 
útvonal-elterelés a menetrendben egyéb változást nem okoz.

A gépjárművel közlekedők részére a lezárás ideje alatt javasol-
juk a Hargita utcát, az Eőri Barna (volt Kónya Lajos) utcát 
vagy a Madách utcát igénybe venni, melyek teljes szakaszon 
járhatóak.

Köszönjük szíves türelmüket!

Kárpáti Gábor s.k.
Közbiztonsági- és hulladékgazdálkodási referens
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal

Veszélyes és elektronikai hulladékgyűjtés

Tisztelt Fóti Lakosok!
Fót Város Önkormányzata és az Önkormányzati Hivatal 
2014. április 26. napján is megrendezte az ingyenes lakossági 
veszélyes és elektronikai hulladékgyűjtési akcióját, amelyen az 
alábbi mennyiségű hulladékot adták le a lakosok.
• Fáradt olaj, használt étolaj, olajos szilárd hulladék 588 kg
• Festékes hulladék, oldószer, hígító, toner 3.105 kg
• Szárazelem 3 kg
• Növényvédő-, rovarirtó szer 80 kg
• Gyógyszer 102 kg
• Fénycső 25 kg
• Elektronikai hulladék 30 m3
Köszönjük minden résztvevőnek, hogy óvja, védi környezetünket!
Kérjük, hogy a kidobandó elektronikai eszközöket (pl. 
hűtőszekrény, televízió, mosógép, számítógép, monitor, 
stb.), valamint akkumulátorokat az utcákat tehergépjár-
művekkel járó – hulladék begyűjtési engedéllyel nem ren-
delkező – „Hulladék felvásárlók”-nak ne adják oda, mert 
a hasznosításra nem alkalmas anyagok jelentős részét az 
erdőn, a mezőn vagy az útszélén látjuk viszont!

A legközelebbi akciónkat 2014. október 11. napján 
(szombat) 9-13 óra között tartjuk.
Kárpáti Gábor s.k.
Közbiztonsági- és hulladékgazdálkodási referens
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal

Kedves Véradó!

Beteg embertársaink nevében kérjük Önt, vegyen részt véradó napunkon.

Lehetőségei szerint kérjük, segítsen az új véradók toborzásában, a térítésmentes véradó 
mozgalom népszerűsítésében azért, hogy minden rászoruló számára biztosítva legyen 
az életmentő, pótolhatatlan vér.

Véradás helye:KISALAGI KÖZÖSSÉGI HÁZ (Boglárka Óvoda mellett)
          FÓT

Véradás ideje: 2014. JÚLIUS 24. (csütörtök)
13:00-18:00 óráig

Önzetlen segítségét minden beteg nevében köszönjük!

Személyi igazolványát, lakcím ig. kártyáját, a TB kártyáját és véradó igazolványát 
feltétlenül hozza magával!

KÖZLEMÉNY
Zárva volt a Gyermekközpont parkja!
Június 15-16-17 - én, zártkörű országos 

rendezvény miatt zárva volt a Károlyi István 
Gyermekközpont parkja. 

A rendezvény ideje alatt azonban a szolgáltatások 
zavartalanul működtek és igénybe vehetőek maradtak. 

Türelmüket és megértésüket köszönjük! 
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aZ öku csapata 4. helyeZést ért el

a „nagy Vagy” című Versenyen

Iskolánk első alkalommal vett részt a Martinek János (világ-
bajnok öttusázó) által szervezett „Nagy Vagy” játékon, melyet 
március 30-án az érdi sportcsarnokban rendeztek meg. Az or-
szágos versenyen a 4. helyet sikerült megszereznünk a 30 csa-
patból álló mezőnyben. A „Nagy Vagy” a magyarországi és a 
határon túli magyar általános iskolák csapatainak fantasztikus 
hangulatú, nagyszabású versenye. A csapatok földön, vízben 
és levegőben mérik össze erejüket, ügyességüket és tudásukat 
a dicsőségért és a fantasztikus fődíjakért. Minden csapatnak 10 
fővel kellett a versenyhez felállnia, melynek összetétele: két alsó 
tagozatos (egy lány, egy fiú), négy felső tagozatos (két lány, két 
fiú) és négy felnőtt (két nő és két férfi). 

Az ÖKU csapatának tanulói: Kelecsényi Natália Szonja, 
Arany Levente, Bánáti Mimi, Kissimon Réka, Eszes Dániel, 
Lovistyék Bálint, valamint a szülők: Bartos Erzsébet, Kovács 
Lilla, Eszes Zoltán, Lendvai Balázs és a kísérő: Madaras Ádám.

A versenyt megelőző hetek folyamatos gyakorlással teltek. Már itt kiderült, hogy a csapategységgel nem lehet gondunk, hiszen az össze-
tartásnak köszönhetően egyből családiassá vált a hangulat. A gyakorlás során fény derült a csapat erősségeire és gyengéire. Március 30-án 
reggel az iskola elől indult a csapat, melyet alsós, felsős, és gimnazista diákokon kívül szurkoló szülők és tanárok is elkísértek. A versenyben 
a 30 csapatot 6 középdöntős csoportba sorsolták, amelyből az első 3 jutott az elődöntőbe. Az így kialakult két elődöntős csoportból szintén 
3-3 csapat jutott a döntőbe.  A verseny bemelegítéssel kezdődött, amelyet Katus Attila aerobic-világbajnok tartott, ezután kezdődtek a 
középdöntők. A csoportunkból hatalmas főlénnyel jutottunk tovább, mely önbizalmat adott a csapatnak. 
Az elődöntőben a kezdeti nehézségek ellenére is a 2. helyen jutottunk tovább. A holtponton való átbillenésben hatalmas segítséget jelentett 
a fantasztikus szurkolótáborunk, akik egy percre sem hagyták magára a csapatot. A különböző fordulók során szerzett pontok azt mutat-
ták, hogy a csapatnak esélye van a végső győzelemre. A döntőben sajnos néhány apró hibát elkövettünk, ami miatt a dobogós helyezés 
nem sikerült, így lettünk negyedikek. 
Ennek ellenére a verseny során olyan élményben volt részünk, amelyet soha nem fogunk elfeledni. A játék végére a csapat olyan egységet 
alkotott, amely bíztató lehet a következő évek Nagy Vagy játékaira is. Igen, ez azt jelenti, hogy indulunk a következő évadokban is, és 
küzdünk a bajnoki címért.
Hajrá ÖKU!!!
Köszönettel tartozunk a Fóti Önkormányzatnak, akik busszal támogattak minket és az Auchan áruháznak a gyakorlási eszközök biztosítá-
sáért. Külön köszönet Madaras Ádámnak, aki kísérte iskolánkat és képviselte Fótot.

Lendvai Balázs

Sikercsapat várja az új tagokat!

Világbajnok Fóti FdF táncosok

Fantasztikus siker született a pulai táncvilágbajnokságon: két aranyat nyertek, hiphop és house dance kategóriában az FDF Freestyle 
Dance Factory fóti kis táncosai!

Május 21-25.között a horvátországi Pula városa adott otthont az IDF International 
Dance Federation táncvilágbajnokságnak. A Knyihár Anikó által vezetett Freestyle 
Dance Factory tánccsapat 62 versenyzőjével nevezett a rangos viadalra, ahol mindent 
elsöprő sikert arattak: három arany, három ezüst és két negyedik helyezést szereztek.
Knyihár Anikó rendkívül elégedett a növendékeivel, ahogy mondta: ezen a verse-
nyen a legkisebbek voltak a legnagyobbak. Fóti tanítványai egyszerűen elkápráztat-
ták a zsűrit. „A Nu Generation nevű csapatunk  hiphop és house dance kategóriában 
magasan verte a mezőnyt. A felkészítésben Lakatos Loretta koreográfus volt a segít-
ségemre, és persze az önfeláldozó szülők, akik nélkül az országhatárig sem jutottunk 
volna el. A világbajnokságra önerőből utaztunk. Most, hogy ilyen kiváló eredményeink 
vannak, talán megtalálnak minket a támogatók is, hogy újra versenyezhessünk.”
Knyihár Anikó tánciskolája ismét megnyitja a kapuit, hiszen mint mondja: bárki-

ből lehet bajnok táncos! „Szeptemberben újabb kezdő, gyerekcsoportot indítunk Fóton, elsősöknek és nagycsoportos ovisoknak. A jelentkezés már 
elindult, mindenkit sok szeretettel várok.” Ha bárki a sikeres tánccsoport tagja szeretne lenni, a következő email címen még jelentkezhet: 
anikodance@gmail.com, illetve telefonon, a 06-20/581-49-70 –es számon. 

tehetséges gyerekeink taVasZkösZöntője a garayban
Ha tavasz, akkor Garay Galéria. Évtizedes 
hagyománya van iskolánkban ennek a tavaszt 
köszöntő kiállításnak, mellyel iskolánk név-
adója, Garay János emléke előtt is tisztelgünk. 
Alsósok és felsősök, készségtárgyakat tanítók, 
napközis csoportok és vezetőik tervezték, ké-
szítették, gyűjtötték és dolgozták fel azokat az 
alkotásokat, melyekkel csoportjukat, osztá-
lyukat és saját tehetségüket reprezentálták e 
jeles eseményen.
Asztalosné Tóth-Fekete Beatrix intéz-
ményvezető asszony köszöntötte az egybe-
gyűlteket, ünneplőbe öltözött gyerekeket, 
iskolánk megjelent jelenlegi és nyugdíjas 
pedagógusait. Sajnálkozását fejezte ki a 
miatt, hogy szekszárdi testvériskolánk kép-
viselői legjobb szándékuk ellenére sem tud-
tak eljönni hozzánk ezen a jeles napon. Itt 
volt viszont Eich László, a KLIK Dunakeszi 
Tankerületének igazgatója, Bartos Sándor 
polgármester, dr. Vargha Nóra, az Intézmé-
nyi Tanács elnöke, Bibenné Szpiszák Tünde 
az iskolai SZMK elnöke, valamint Koncz 
János önkormányzati képviselő. Intézmény-
vezető asszony köszöntötte továbbá Domo-
kos Istvánné tanárnőt, aki az idén Fót Város 
Kultúrájáért kitüntetésben részesült.
A napfényes tavaszi délután egyik emlékezetes 
pillanata az volt, amikor Eich László ünnepé-
lyes és szívhez szóló szavakkal és virágcsokorral 
köszöntötte Bódisné Danyi Magdolna tanító-

nőt, aki március 15. alkalmából megkapta az 
Emberi Erőforrások Minisztériuma Pedagó-
gus Szolgálati Emlékérem kitüntetését. Szív-
ből gratulálunk neki!
A gyerekek ünnepi műsora méltó folyta-
tása volt a tehetség ünnepének. A fuvolák 
harmóniája, a jó hangsúlyozással és tiszta 
beszéddel előadott versek és történetek, s 

Háry János hőstetteit méltató, nagy színészi 
átéléssel és tehetséggel előadott „színházi” 
részlet mindnyájunkat elvarázsolt. A meg-
hajlás után vastapssal köszöntük meg az em-
lékezetes produkciókat. A tehetség sokszínű, 
s ez az idei kiállítás anyagából is kitűnik. Hisz 
a papíron kívül láthatóak itt fából és szövet-
ből készült alkotások is. Ezen anyagok meg-
munkálásához más-más technika szükséges: 
hajtogatás, színezés, festés, rajzolás, ragasztás, 
faragás vagy éppen batikolás. Az iskolánk au-
lájába belépők paravánokon tekinthetik meg 
az alsósok színpompás bemutatóját. S aki a 
felsősök munkáiban is szeretne gyönyörköd-
ni, az első emeletre érve az Iskolatörténeti 
Kiállítás tőszomszédságában teheti meg ezt. 
Kreativitás, szépérzék, pontosság, s az adott 
technikához szükséges fegyelmezett munka 
kell ilyen alkotások létrehozásához. És persze 
a felkészítő pedagógusok türelme, ösztönzése 
és szakmai segítsége is. A kicsik és a nagyob-
bak számára is inspiráló a meg- és bemu-
tatkozás lehetősége. Hiszen a március 28-i 
megnyitó után még hosszú heteken keresztül 
megtekinthető lesz a garays tavaszköszöntés 
idei „termése”. S aki nem tud eljönni, az is-
kolánk képgalériájában tekintheti meg az al-
kotásokat. Higgyék el, érdemes! Mert tanu-
lóink tehetsége sokszínű. És ha tavasz, akkor 
Garay Galéria!

Beély Gábor könyvtárostanító

Rendeljen
 BRIKETTET

alkalmazásunkon 
keresztül

10% 
kedvezménnyel

...a hatékony és tiszta tüzelőanyag! +36 30 549 3232
Bővebb információ az alábbi telefonszámon:

Hirdetés
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NÉMETH KÁLMÁN NYOMÁBAN ALKOTÓTÁBOR

IV. Alkotótábor az 1-6. és 7-12. évfolyamos tanulók részére,

2014. augusztus 4-8. és augusztus 11-15.

Az idén negyedik alkalommal rendezzük meg a Németh Kálmán 
szobrászművészről elnevezett ifjúsági képzőművészeti táborunkat.

A korábbi nagy érdeklődés miatt idén két korosztálynak, két turnusban 
rendezzük meg a tábort.

Az alkotótáborba jó rajzi adottságú és tehetséges gyerekeket ill. fiatalokat 
várunk, akik a vizuális és művészeti alapismeretek elsajátítása mellett 
megismerkednek Németh Kálmán szobrászművész szellemi és tárgyi 

örökségével, életművével is.

A tábor helyszínei:

A Németh Kálmán Emlékház, mely sajátos atmoszférájával kiváló helyszín az 
elmélyült alkotáshoz, tanuláshoz.

Továbbá Fót kiemelkedő műemlék épületei, a Károlyi kastély a parkkal és az 
Ybl templom szintén ihlető forrásaink lesznek.

A műhelymunkák helyszíne: a Kisalagi Közösségi Ház lesz.

A tábor résztvevőivel látogatást teszünk Németh Kálmán és Zuna Edith 
síremlékénél is.

A tervezett részvételi díj: 13.000Ft (bruttó)/ fő, mely magába foglal: 

napi háromszori étkezést, eszköz- és anyaghasználatot, oktatást.

A tábort vezeti:

Kiss Eszter gyűjteménykezelő, múzeumpedagógus

Tóth Anna festőművész

A táborral kapcsolatban érdeklődni  és jelentkezni lehet: 
Kiss Eszternél a (+36 27) 358 130 vagy a (+36 70) 331 9236 telefonon.

Az Alkotótábor megvalósítása Fót Város Önkormányzatának 
támogatásával történik. 

Köszönjük, hogy 
hozzájárultak a 

sikeréhez:

Andi József László: lovagoltatás, Bíró Háza étterem: palacsinta, 
Forgács István: szalmabálák, Turai György- üvegfonás, Baba-mama klub, 
Fóti Rendőrőrs- rendőrségi jármű bemutató, Katasztrófavédelem- tűzoltó

autó bemutató, Fóti Településszolgáltató Kft.- szállítás, pakolás
 
 

 
 
  

  
  

szervező: 
FKKK Vörösmarty Művelődési Ház 

2151 Fót Vörösmarty tér 3. 
06 70 331 58 06 

fotimuvhaz@gmail.com, www.vmh.hu 

AZ EMLÉKHÁZ NYÁRI NYITVATARTÁSI IDEJE:

Március 1-től október 31-ig, naponta: 10.00-18.00-ig,

Szünnap: hétfő, vasárnap

Bejelentkezés: Kiss Eszter múzeum pedagógus, gyűjteménykezelő

tel: 70/ 331 9236  

e-mail: nkemlekhaz@gmail.com

 

2014 YBL bicentenárium – A Magyar Építészet Éve
Ybl Miklós születésének 200. évfordulója alkalmából

FOTÓPÁLYÁZATOT
hirdetünk középiskolások részére

„YBL 2014” címmel
A pályázat beküldésének határideje: 

2014. június 30.
A pályázati kiírás elérhető http://palyazatok.org/ybl-2014-fotopalyazat/

14
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Az ajánlat 2014. május 2-tól visszavonásig érvényes, az Invitel szolgáltatási területén, 2 vagy 3 szolgáltatást egyben tartalmazó Invilág 
csomagra előfizető, új lakossági ügyfelek számára. Az előfizetői jogviszony határozott időn belüli felmondása esetén az előfizetőt az ÁSZF 
szerinti kötbérfizetési kötelezettség terheli. A szolgáltatások 12 hónapos határozott idejű, valamint határozatlan idejű szerződés keretében 
is igénybe vehetők. A díjak az áfát tartalmazzák.

Válaszd most bármelyik Invilág csomagot 2 éves határozott idejű szerződéssel,  
és 4 hónapon át csupán 1288 Ft a havi díj! Az ötödik hónaptól az adott csomaghoz 
tartozó havi díjat számlázzuk.

A részletekről és adott lakcímen elérhető ajánlatokról és szolgáltatásokról érdeklődj  
a legközelebbi Invitel Pontban, weboldalunkon vagy a 1288-as telefonszámon!

Invitel Nap: Fót, Szt. Benedek park 69., minden héten csütörtökön 10.00-18.00 óráig
Értékesítőnk: Szentesi Árpád Tel.: +36 20 980 0404

Az Invitellel jó nyarad lesz
Tévé, internet, telefon együtt – 
négy hónapig akciós áron

Minden  
csomag havi

1288 Ft

IN_33012163_1288_FotiHirnok_186x268.indd   1 4/11/14   10:24 AM

beharangoZó

Fót Város Önkormányzata
tisztelettel várja a Fótiakat 
augusztus 20-án, szerdán

a Szent István Napi 
kiemelt városi 
rendezvényeire

Az államalapító Szent István ünnepén megemlékezünk 
a Szent Lászlóhoz fűződő legenda (Fót folt neve) kap-
csán a mogyoródi csata 940 éves, valamint Fót első 
írásos említésének 660 éves évfordulójáról, továbbá 
megünnepeljük, hogy  Fót 10 éve lett város. 

E nap délutánján avatjuk fel az Óvodakertben a tele-
pülés maradandó értékeit megteremtő gróf Károlyi Ist-
ván szobrát, amelyet helyi fiatal szobrászművész, Orbán 
Előd alkotott. 
A szoboravatást követően a római katolikus templom-
ban ünnepi hangversenyt szervezünk, majd este a Piac-
téren könnyűzenei koncertek, tűzijáték és utcabál zárja 
az ünnepi eseményeket. A részletes műsorról a Fóti Hír-
nök következő számában számolunk be.
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FöldátVétel aZ államtól –
első lépések a kerékpárút építése érdekében

Fót Város Önkormányzata 2013-ban kapott a Magyar Nemzeti Va-
gyonkezelő Zrt-től egy ajánlatot, hogy ingyenesen állami tulajdonból 
önkormányzati tulajdonba vehet át ingatlanokat. Az önkormányzat élt 
ezzel a lehetőséggel, tavaly decemberében alá is írtrák a megállapodás, 
mely szerint az állam 6 db ingatlant átenged Fót város tulajdonába. A 
földterületek átadása májusban történt a helyszínek bejárásával.
A Fót számára átengedett ingatlanok közül 3 db kisebb külterüle-
ti föld, mely utakat szegélyez és 3 db belterületi ingatlan. A Fótot 
Rákospalotával összekötő út melletti területrészek fontosak a város 
számára az oda elképzelt kerékpárút számára. A belterületi ingatlanok 
egyike a I. Zuglóban található lakóingatlan, amelyben 41/96 rész ke-
rült át hozzánk, a Lehel u. 13. szám alatti teleknek a 80/210 része lett 
önkormányzati tulajdon, míg a Barackos területén egy 7530 m2-es 
részt szerzett meg Fót, 1/1 tulajdoni arányban.

Bartos Sándor polgármester a kerékpárúttal kapcsolatos tervekről a 
következőket nyilatkozta:
A kerékpárút jelenleg tervezés alatt van. Ha ez elkészül, akkor meg 
kell szerezni a szükséges területeket, mert pályázni csak önkormány-
zati tulajdonnal lehet. A most megkapott földdarabok elősegítik a 
tervezett kerékpárút építésénéek az előkészítést, mert ennyivel ke-
vesebb tulajdonossal kell majd tárgyalni A kerékpárúthoz 4 méter 
széles sávot kell biztosítani.
A kerékpárút Dunakeszi határától, a körforgalomtól Rákospalotáig, 
az ottani felüljáróig halad majd. Ezt a kerékpárutat Fót mát 4-6 
éve szeretné megépíteni, de eddig nem sok minden történt, még a 
tervezés sem készült el.  Most azonban a képviselő-testület megsza-
vazta, és kiválasztottuk a tervezőt is. 

aZ elhanyagolt területek után 
büntetés Vár a tulajdonosra

Tisztelt Fóti Lakosok! 
Sajnálatos módon az idén is számíthatunk rá, hogy az elmúlt évekhez 
hasonlóan a „gazdátlanul” hagyott ingatlanokon a vegetációs időszak 
alatt megnövekszik az allergén gyomok elszaporodása. Ennek meg-
előzésére a Polgármesteri Hivatal munkatársai a belterületi ingatla-
nok és közterületek tekintetében folyamatos ellenőrzést fog végezni.
Az ellenőrzés során a gazos, elhanyagolt ingatlanok tulajdonosai jegy-
zőkönyv és fénykép csatolásával felszólítást kapnak az ingatlan, vagy 
az ingatlan közterületi szakaszának rendbetételére. Amennyiben a 
felszólítás eredménytelenül zárul, abban az esetben eljárást kell indí-
tani az ingatlan tulajdonosával szemben, amely hatósági határozatba 
foglalt kötelezést von maga után az ingatlan rendbetételére. A köte-
lezettség elmaradása esetén közérdekű védekezés kerül elrendelésére, 
az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. 
törvényben (továbbiakban: Étv.) foglaltak alapján. A közérdekű vé-
dekezés (kaszáltatás) költségei az ingatlan tulajdonosát terheli, amely 
adók módjára behajtható köztartozásnak minősül.
Köszönjük munkájukat és fáradozásukat!

Kigyósi Katalin s.k.
környezet- és természetvédelmi ügyintéző

Fóti paradicsom aZ auchan-ban

A termelőt, Nyúka Sándort kérdeztük: 

Június 15-től újra kapható Fóton termő 
paradicsom az Auchan áruházban. Na-
gyon ajánlom mindenkinek, mert még 
eredeti körülmények között, tehát földben 
termett paradicsomról van szó, és Fót töb-
bek közt éppen erről híres.
Öt héten keresztül folyamatosan szállí-
tunk a fóti- és a budakalászi Auchan-ba. 
Minden második nap szállítok, hajnalban, reggel ötre kell megérkez-
nie az árunak, hogy nyitáskor már vásárolható legyen. Így valóban 
teljesen friss és helyben termett gyümölcsöt vásárolhatnak a vevők.
Állami előírás, hogy a bevásárló központok 25 km-en belül keresse-
nek őstermelőket. Én is így kerültem a látókörükbe az önkormányzat 
ajánlásával.

Bartos Sándor a Fót TV riporterének nyilatkozik

Építészhallgatók tanulmányi kiránduláson, Fóton. A város látképével ismerkednek a Fáy Présház elől.

Anyakönyvi Hírek

Fót városban kötöttek házasságot
Badacsonyi Tamás és Batizi Zsuzsanna

Szánthó Sándor és Varga Éva
Lánczky András és Keserű Adrienn Mária

Rujz Richárd és Kovács Szabina
Paraj Gábor és Szalai Katalin

Neuwirth Gábor és Hangyál Szilvia
Richter Balázs és Bánfi Ibolya

Lakatos Gábor és Tóth Krisztina
Janstó András és Bagossy Katalin Rita

Nagy József Zoltán és Szász Katalin Barbara

Valamennyi Ifjú Párnak ezúton is gratulálunk, sikerekben 
gazdag boldog életet kívánunk!

Fót városban hunytak el

Hajós Gáborné sz. Ujvári Gabriella Mária/1959./
Pánczél László Imréné sz. Debreczenyi Róza/1950./

Borbás Sándor József /1953./
Csorba János/1932./

Farkas Istvánné sz. Demény Rozália/1927./
Némethné Izer Erika/1966./

Kecskés Józsefné sz. Hűse Erzsébet/1919./
Polereczky Ferenc Mihály/1940./

A szeretteiket elvesztő családok fájdalmában osztozunk!

Fót,2014. június 2. Bese Lászlóné anyakönyvvezető

Bérelj ugrálóvárat! 
Születésnapra, névnapra minden különleges alkalomra kiváló 
szórakozást nyújt a gyerekeknek! Nagyszerű élmény, a siker a 

gyerekek körében garantált! 

 

Hétköznapi ár: 13000Ft./nap                                                                   

Hétvégi ár: 16000Ft./nap 

 info@ugralovar.eu 

tel:0630/440-6291 

TÁJÉKOZTATJUK A TISZTELT 
LAKOSSÁGOT, HOGY A 

KÉPVISELŐI FOGADÓÓRÁK 
SZEPTEMBER HÓNAPIG 

SZÜNETELNEK.

iV. Fóti paradicsom FesZtiVál 
Programjaink a helyi paradicsomtermelés és feldolgozás ha-
gyományai, valamint az egészséges táplálkozás és életmód 
köré szerveződnek, így ötvözzük a régit az újjal.

Mottónk:
„szívügyünk a paradicsom”.

Programízelítő: termelői, kirakodó vásár, piaci nap, paradi-
csom szépségverseny, paradicsomos ételek versenye, befőzés, 

egészségügyi szűrések, tanácsadás, sportbemutatók, tesz-
tek, népi játékok, gyermekeknek kézműves foglalkozások, 
rajzverseny, arcfestés, fotózkodás, kóstoltatás, ugrálóvárak, 

koncert és még sok más meglepetés az egész család számára!

Idén is várunk mindenkit
2014. július 19-én

a IV. Fóti Paradicsom
Fesztiválon!

Helyszín: Fót, Shell kút mögötti terület a 
Mogyoródi patak partján

Bővebb információ:
marketing@fot.hu
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cserhátiné sZabó iZabella püspökhelyettes

A fóti Evangélikus közösség – ismereteink szerint – 8. lelkésze, Cserhátiné Szabó Izabella 1995 óta szolgál a gyülekezetben. 2014. tava-
szán lelkész asszonyt nevezték ki az Északi Egyházkerület püspökhelyettesévé. Lelkész asszony kinevezéséhez a Fóti Hírnök szerkesztő-
sége nevében gratulálunk. Az esemény kapcsán idézzük föl az evangélikus gyülekezet és a templom történetét.

Fóton 1826-ban építették meg az 
első imaházat, illetve hozzá az iskolát 
és a tanítói lakást. 1863-ban a község 
evangélikusainak száma már 240 fő. 
Greszler Sámuel tanító fóti munkás-
sága (1845-73) idején fogalmazódott 
meg a közösségben az önálló gyüle-
kezetté válás gondolata. A törekvést 
elősegítette, hogy a nagy távolság, a 
csomádi lelkész elfoglaltsága, illetve a 
nehéz közlekedési viszonyok okán a 
vegyes házasságokban született gyer-
mekeket nem egyszer a katolikus, vagy 
a református felekezet templomában 
keresztelték meg.

A templomépítés 1871-ben kezdődött meg a hívek adományából. 
A templom építésének jelentős támogatója volt Tóth György és Kal-
ma János. Többek közt a telket is ők adományozták, ahol ma is áll. 
Először ugyanis az imaház telkére (a mai Deák utca) szánták az új 
istenházát, de ott csak szűkösen fért volna el. A templomépítés során 
az alakuló egyházközség tagjai rengeteg munkával szolgáltak, az épí-
tőanyagot is ők szállították. 
1873. nyarán készült el az épület Urbán Mihály aszódi mérnök tervei 
szerint, 1873. szeptember 7-én vette birtokba a gyülekezet. A pénz-
hiány és az ekkor Fóton pusztító kolerajárvány miatt a berendezést 

nem tudták elkészíteni, ezért a padokat áthozták a régi templomból. 
A szószéket és az oltárt Tóth György készítette adományként. 
1874-ben a csomádi lelkész, Zvarinyi Lajos halála után határozta 
el a fóti gyülekezet a saját lelkész-tanítói állás meghirdetését. Az 
egyházközség létrejöttét 1876-ban mondta ki az esperesi gyűlés. Az 
imaház telkét 1889-ben adták el 4000 Ft-ért. Ebből az összegből 
rendezték az építkezés után maradt adósságot, illetve új padokat 
készítettek 1897-ben. 
1914-ben, Szeberényi Lajos lelkipásztor szolgálata idején a templom 
renoválása mellett a torony átépítése és magasítása is megtörtént.
1997-ben kezdődött meg a következő felújítás; először belül, amikor 
a korábban sárgás falak egyszerű fehér színt kaptak. Az életveszélyes-
sé vált mennyezetet újraépítették, később ezt még statikai okokból 
vasgerenda-szerkezettel erősítették meg. 1998-ban a külső felújítás 
következett, a toronysisakot a toronyról daruval leemelve javították 
ki. A torony állványzata miatt megbontott tető átázott, és beázott az 
orgona is, de szerencsére nem hibásodott meg. 1999-ben rendezték a 
templom körüli járdákat, illetve a világítást. 2000-ben a kántorlakást 
és a többi gyülekezeti épületet, 2001-ben a parókiát újították fel. 
Az evangélikus gyülekezet korábbi lelkészei: Endreffy János (1876-
79), Jankó Károly (1879-81), Kemény Ödön (1881-1890), Szebe-
rényi Lajos (1890-1922), Szeberényi Zoltán (1936-1962), Zászka-
liczky Pál (1936-62), Bohus Imre (1963-95). 
forrás: http://www.templom.hu/phpwcms/index.php?id=14,69,0,0,1,0

Zarándoklatok
élő róZsaFüZér Zarándoklat

Ez évben is lezajlott, május 17-én, a Budapestet körülölelő Élő Ró-
zsafüzér Zarándoklat hazánkért, Budapestért és a családjainkért. Ez a 
zarándoklat öt helyszínről indult. Fótra két irányból érkeztek a zarán-
dokok, Máriabesnyő – Gödöllő - Mogyoród felől és Csillaghegy – 
Káposztásmegyer felől. Rendkívül jól sikerült az időzítés, mert mind-
össze két perc különbséggel érkezett meg a két csoport, így megvárták 
egymást és egyszerre vonultak be, kétfelől a Szeplőtelen fogantatás 
templomába. A 22 km-es utat megtett, fáradt vándorokat szeretetfo-
gadás várta a Közösségi Ház udvarán, majd a pihenő után, este 7-kor 
dr. Beer Miklós püspök atya szentmiséje zárta az eredményes napot.

Zarándoklat csíksomlyóra, sZűZanyáhoZ
A csíksomlyói búcsú leírhatatlan élményt nyújt minden évben. 
Pünkösdkor Szűzanya látására évszázadok óta zarándokolnak a ka-
tolikusok. A Trianon óta elszakított magyar területrészek lelki egye-
sítése is ez a nap, hiszen félmillió magyar találkozik fönn a Kissom-
lyó és a Nagysomlyó közti nyeregben, sőt az idei évben mintha még 
többen lettünk volna. A gyalogszerrel érkező székelyek és csángók 
40-100 fős csoportokban, hatalmas templomi zászlók alatt járják 
meg zarándokútjukat, a falujuk távolsága szerint, akár két-három 
napot is úton töltve.

Igazi hatalmas örömünnep ez a nap, a különböző népviseletben, de 
egy nyelvet beszélő, egy vallású, egy érzetű sokaság tölti be a mezőt, 
egyházi és nemzeti zászlóktól tarka a rét, ameddig csak a szem 
ellát. A vallásos érzületen túl ezen a szabadtéri misén a szétszakított 
magyarság összetartozásának egyre erősebb jele bontakozik ki. 
Magyarországi jelentős politikusok is rendszeresen részt vesznek, az idén 

többek közt Áder János köztársasági elnök is közöttünk volt. Egy ilyen 
óriási tömegben „csodák” is történnek, minden megbeszélés nélkül 
bukkannak egymásra rég nem látott jóbarátok, ismerősök, rokonok, 
akikkel idehaza még véletlenül sem sikerül összefutni. A Csíksomlyói 
Kegytemplom búcsúja 1990-től kezdődően mára már az összmagyarság 
legjelentősebb keresztény eseményévé vált, amely létszámával a világ 
egyik legjelentősebb zarándoklatának számít. Mivel a kegytemplom 
és a körülötte lévő térség nem tudta már befogadni a több százezerre 
duzzadt búcsúsok tömegét, ezért 1993-ban oltáremelvényt építettek 
a hegy nyergében és azóta oda irányítják a keresztaljákat és a világ 
különböző részeiből érkező hívők csoportjait. Természetesen ez az 
oltáremelvény a címerünkben is szereplő hármashalmot mintázza, de 
akad, aki a regéink turulmadarának kiterjesztett szárnya körvonalait is 
felfedezi a látványban.
Számos más vallásos és egyéb esemény kapcsolódik ehhez az ünnephez. 
Ismert a csángók évszázadokra visszatekintő gyakorlata, akik előző este 
érkeznek és a hegytetőn virrasztva várják a napfelkeltét, hogy a nap első 
sugaraiban meglássák a napba öltözött Boldogasszonyt, Babba Máriát.
Másnap, Gyergyószentmiklóson tartanak szabadtéri misét, amin szin-
tén többezres tömeg vett részt. Az idén ez éppen Böjte Csaba testvér 
nevéhez fűződött, aki ismét lenyűgözte tiszta, egyenes beszédével a mi-
sét hallgatókat.

sZéphaVas Zarándoklat

Széphavas Erdélyben található, Gyimes-ben. Ez egy rendkívül ősi 
zarándoklat, amelyet a pápa hamarabb hagyott jóvá, mint a csík-
somlyóit. A hegy tetején állt közel ezer éve egy kápolna, amelyet 
a néphagyomány Szent László nevéhez és cselekedeteihez köt. A 
csíksomlyói búcsúra érkező csángók itt pihentek meg, s a búcsú 
után hazafelé a székelyek eddig kísérték el őket, itt vettek búcsút 
egymástól a messzire szakadt rokonok. Évszázadokon keresztül így 
tartottak kapcsolatot a Kárpátokon túli és inneni magyar (szittya) 
népek. A török időkben elpusztult kápolna emléke máig fenn ma-
radt, s néhány éve magyarországbeli emberek anyagi támogatásával, 
összefogással, társadalmi munkában sikerült legyőzni minden aka-
dályt, még a hivatalok ellenállását is, s végül még építési engedéllyel 
is rendelkeznek. Pünkösd hétfőn többszáz környékbeli és messziről 
érkezett ember zarándokolt föl a jó 500 méter szintkülönbséget 
jelentő tetőre, hogy részt vehessen ezen a felemelő érzéseket adó 
kápolnaszenteléssel egybekötött misén. Az egyházi méltóságokon 
kívül jelen volt a két szomszédos település (Szépvíz és Gyimesfelső-
lok) polgármestere, s csodálatos beszédet mondott a mindenki által 
elismert Molnár V. József néplélek kutató. Természetesen - nagy 
örömünkre - itt is találkoztunk fóti ismerősökkel.
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gyermeknap, FőZőVerseny, Fóti Futi

Lezajlott a nagyrendezvény, amely magában foglalta a művelődési 
ház munkatársai által szervezett Városi Gyereknapot, a „Most” Sza-
badidő Sport Egyesület által gondozott Fóti Futit, és a Fóti Vadász-
klub kiváló szervezésében létrehozott 15. a Főzőversenyt. Az önkor-
mányzat ekkor látta vendégül a balavásári székely testvértelepülés 
küldöttségét is. A balavásáriak elszállásolásához időben elkészült a 
volt Forgács ház berendezése, így a már vendégfogadáshoz alkalmas 
kényelmes szobákban tudtak aludni a vendégek. 
A rendezvénynek jó híre van, Fót mozgékonyabb, érdeklődőbb la-
kossága kilátogatott hosszabb – rövidebb időre, ide a tópartra. Sajnos 
a többség gépkocsival érkezett, így hamarosan minden parkolóhely 
elkelt, sokak már csak az igen távoli betonúton tudtak megállni. Ez 
persze azt jelenti, hogy jól sikerült a rendezvény, hiszen a tömeg ezt 
jelzi, s valóban, késő délutánig hömpölygött föl és alá a nép, fokoza-
tosan kiürültek az eredetileg finom ételekkel teli bográcsok. A gyere-
kek is sokáig kitartottak, egyik sem akart hazamenni, mivel sok játék, 
kézműves foglalkozás, és egyéb szórakozási lehetőségek vártak rájuk, s 
még palacsintát is kaphattak. Az ételfőző verseny is remekül sikerült, 
a neves tagokból álló zsűri pedig derekasan végezte a munkáját. Nem 
maradt üresen a nagyszínpad sem, folyamatosan kerültek sorra rajta 
a különböző tánc formációkat bemutató színpompás csoportok, vagy 
éppen az eredményhirdetések. A bonyodalmaktól mentesen, különös 
esemény nélkül zajlott és fejeződött be a nap május 24-én. Még az 
időjárásra sem lehetett panasz, mert egy negyedórás, nem túl komoly 
esőt kivéve szélcsendes, napos időben volt részünk. Magyarán, re-
mekül szórakoztunk. Illesse az elismerés a szervezőket, a segítőket, 
mindazokat, akiknek ezt a kellemes napot köszönhettük.

a nemZeti össZetartoZás napja
Hazánk igazságtalanul, gyűlöletből fakadó szétdarabolásának emlékét 
„…nem lehet feledni, nem, nem soha!” Szokás szerint Kisalagon, a Né-
meth Kálmán Emlékház udvarán zajlott az idei megemlékezés, amely 
fájó mivolta mellett is tartalmazott felemelő, szép gondolatokat. 
Minden alkalommal bővülnek ilyenkor a történelmi ismereteink, 
amelyek sajnálatos módon számos fehér foltot tartalmaznak még ma 
is, „köszönhetően” a szocialista idők történelem oktatásának. Ez alka-
lommal a Rongyos Gárda tevékenységét ismertette élvezetes módon a 
kutatásokat magánemberként folytatott szerző, Domonkos László, aki 
a feltárt eredményeket könyv alakban is kiadta. Lajta bánság történetét, 
Sopron és a környékbeli falvak Magyarországon „maradásának” okait 
tudhattuk meg olyan részletességgel, ahogy azt egy magyar embernek 
illik ismerni. Köszönjük a hangulatot megalapozó műsort Borka Zsolt-
nak, aki gitárral is kísérte énekeit, Kulcsár Lajosnak és Kancz Kristóf-
nak az előadott műveket. A rendezvényen Bartos Sándor polgármester 
is elmondta a megemlékezéshez kapcsolódó gondolatait. 

Picik a nagyszínpadon

Balavásári csapat

A Fóti Futi-t nekik köszönhetjük

Megemlékezők a Nemzeti Összetartozás Napján 

A közönség sorai

Borka Zsolt, Kulcsár Lajos és Bicskei ÉvaDomonkos LászlóKancz KristófBartos Sándor polgármester

ismét „Zengett a lélek”
Tizedik alkalommal rendezte meg Fót egyik civil szervezete, a „Zeng a 
Lélek” Kulturális és Hagyományőrző Egyesület ezt a rendkívül rangos 
népzenei eseményt, mely június 14-én, délután kettőkor kezdődött, s 
éjfélkor még nem tudott befejeződni. A Sass Pál és Lánczki Zoltán, vala-
mint családtagjaik és barátaik nevével fémjelzett társaság ez alkalommal 
is kitett magáért. Budapesti, Pest megyei tánccsoportok és énekkarok, 
valamint szólisták vállalták örömmel a fellépés lehetőségét. Olyan hí-
res együtteseket láthattunk, hallhattunk, mint a Bartók Tánccsoportot 
vagy az Eszterlánc Zenekart, de velünk volt Berecz András is, aki ez 
alkalommal csuvas népdalokat, meséket mutatott be, s még a közönsé-
get is megénekeltette. Nekünk énekelt Navratil Andrea, valamint Ka-
csó Hanga Borbála, az idei „Fölszállott a Páva” népzenei vetélkedő első 
helyezettje. A színpadon hol gyermek, hol felnőtt néptáncosok, népze-
nészek váltották egymást, közben kézműves foglalkozások zajlottak az 
udvar fái alatt felállított sátrakban elhelyezett asztalok mellett. Sokan 
próbálták a növényi festékekkel történő festést, az üveg és kosárfonást, 
az agyagozást, az ékszerkészítést,a fafaragást és egyéb mesterségeket. 
Látogatóban sem szűkölködtünk, a fótiakon kívül számos vendégünk 
volt Mogyoródról, Veresegyházról, Dunakesziről és a többi településről, 
ahol hallottak erről a rendezvényről. A 10. népzenei fesztivál alkalmá-
ból a Zeng a Lélek csapat két csángó dal eléneklésével kedveskedett a 
népes közönségnek, Ők pedig meglepetésként egy hatalmas, finom tor-
tát kaptak az egy évtizedes kulturális missziós munkájukért. A fesztivál 
egy közös fergeteges táncházzal fejeződött be a Katolikus Közösségi Ház 
udvarán. A „Zeng a Lélek” 10. Nyárköszöntő Népművészeti Fesztivált 
ez évben Fót Város Önkormányzata is kiemelt városi rendezvényként 
tartotta számon és anyagilag is támogatta.

Hirdetés

 A Zengás csapat énekel

Táncosok csángó viseletben

Ennél az asztalnál dísztárgyak készülnek
növényi festékkel

Hirdetés
Úgy tűnik, hagyománnyá lesz városunkban, hogy a trianoni megemléke-

zéseken - hosszas kutatómunka eredményeként - megismerhetünk egy-egy 
fontos, Fót történelméhez kapcsolódó dokumentumot. A vasárnapi meg-

emlékezésen Weicher Miklós képviselő 1920. évi június hó 16-án elhangzott 
fölszólalását hallhattuk, melyet következő számunkban adunk közzé.
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