
Fót  Város Önkormányzatának közéleti, tájékoztató havilapja

Ingyenes!

FÓTI HÍRNÖK
4. évfolyam 8. szám • 2014. augusztus

FÓT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TISZTELETTEL MEGHÍVJA 
ÖNT  ÉS  KEDVES CSALÁDJÁT

ÁLLAMALAPÍTÓ SZENT ISTVÁN KIRÁLYUNK TISZTELETÉRE
és

FÓT VÁROSSÁ VÁLÁSÁNAK 10. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL 
RENDEZETT VÁROSI ÜNNEPÜNKRE

2014. AUGUSZTUS 20-ÁN DÉLUTÁN 3 ÓRÁRA
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Károlyi István szobor felavatása az Óvodakertben
Ünnepi koncert a katolikus templomban

Búcsú, Szkítia koncert, tűzijáték, utcabál a Piactéren
A részletes meghívót lásd a 3. oldalon
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FÓTI HÍRNÖK

LezajLott a IV. ParadIcsom FesztIVáL

Minden évben megtartjuk a Paradicsom Fesztivált annak emlékére, hogy Magyarországon a paradicsomtermesztés ebben a tájegységben 
honosodott meg elsőként. Jelenleg is a magyar génbank által nyilvántartott fajta a Fóti Gerezdes paradicsom. Ez egy nagyméretű, akár egy-
kilósra is megnövő, dudoros, hámozható fajta, amiből házilag a legjobb paradicsomlé készült. Valamikor szüleink, nagyszüleink korában 
minden környékbeli településen évről évre családi esemény volt a paradicsom befőzés. Ipari méretekben pedig a Dunakeszi Konzervgyár 
vásárolta föl a termést, de emellett szekereken a budapesti piacokra is szállították a fóti, dunakeszi, mogyoródi termelők. 
Az idő kereke nem fordítható vissza, de a hagyományok őrzése folyamatos a ma divatos, holland, fólia alatt termelt, hibrid paradicsomok 
idejében is. Ezért rendeztük meg július 19-én, immár negyedszer ezt a rendezvényt, ahol a paradicsomok versenye mellett számos egyéb 
játék és vetélkedő is szólt a paradicsomról.

A rendezvény délelőtt piaccal kezdődött a Czuczor és a Károlyi út felől is megközelíthető, erre a célra kialakított ősfás ligetben, mely az 
esetenként megrendezett termelői piacnak is helyt ad. Sátrakba települtek ki a város óvodái, ahol kézműves foglalkozások zajlottak késő 
délutánig, mellettük igazi búcsús hangulatban telt el nap az ugrálóvár, a dodzsem, és az egyéb gyermekek számára kívánatos játékok közt. 
Természetesen paradicsomos ételeket és minden egyéb lacikonyhás finomságot is lehetett vásárolni.

Délutánra kitelepült a Fásy Mulató, s Fásy Ádám 28 neves énekest léptetett föl az estére közel 3000 összesereglett zenekedvelő nagy örö-
mére. A televíziós felvétel által is megörökített remek műsor kitűnő hangulatban, jóval éjfél után fejeződött be.

Windhager Károly

Tar-Borsos Gabriella nyerte a legkreatívabb paradicsomos étel díjat 
paradicsomos tarkedlijével

Receptje a következő:
Kell hozzá 2 tojás, 25 dkg liszt, csipet 
só, 3 dl tej, 1 teáskanál sütőpor, paradi-
csompüré, a sütéshez olaj.
Tölteléknek ricotta túrót kevertem ki pa-
radicsommal, ketchuppel, sóval, borssal, 
fokhagymával, bazsalikommal.
Az alaprecept, a sima tarkedli egy édes 
desszert, anyu sütötte mindig. Én ezt csi-
náltam meg sós, paradicsomos változat-
ban. A családnak nagyon ízlett.

Fásy Ádám valódi showmanként nyilatkozott

Örülök, hogy ide hozhattuk Magyarország 
legnagyobb zenei showműsorát, a legnagyobb 
előadóművészek itt lépnek fel ma. Számomra 
is nagy dolog, hogy ez a 16 éves show most itt, 
Fóton, jó időben szórakoztathatja a zenekedve-
lő embereket, a polgármester úr támogatásával. 
A fellépők között lesz Kökény Attilától, az 
Apostolon át Dolly Rollig, Zámbó Krisztiá-
nig, Varga Viktorig sokan, összesen 28 fellépő 
előadóművész lép föl ma, Magyarország elsőszá-
mú előadóművészei.
Nagyon jó hangulatra számítunk itt, Budapest szomszédságában - hadd gratu-
láljak ezúton is, hogy Önök milyen gyönyörű városban laknak. Nagyon szép ez 
a templom, én már körbenéztem. Jobban oda kell figyelni turisztikai szempont-
ból, többször lenne célszerű bemutatni Fót értékeit a világnak. 
A paradicsomról pár mondatot, mivel én gasztronómus is vagyok. Ismert, hogy lé-
tezik az ún. ötödik íz, az umami, amit a japánok kísérletezték ki, s most fedezi fel a 
világ. A paradicsom azért is nagyon értékes, mert ez az ötödik íz a paradicsomban 
nagy százalékban megtalálható. Egyébként is nagy paradicsomrajongó vagyok, szinte 
minden ételbe teszek belőle, mert nagyon jó ízhatást ad. Ez valójában egy gyümölcs!

Az ünnep előestéjén, augusztus 19-én este 6 órakor 

koszorúzás lesz a Millenniumi Emlékparkban. 

Közreműködik a Fóti Cselényi József Népdalkör
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Ó2014. AUGUSZTUS 20.

FÓT

Fót Város Önkormányzata kiemelt városi rendezvénye
Szervezés, tájékoztatás: Molnár Krisztina kulturális referens:  06 70 4594258, kultur@fot.hu

   Bicskei Éva FKKK igazgató:  06 70 9676733, fotimuvhaz@gmail.com

15 óra  Óvodakert: 

Bartos Sándor polgármester ünnepi 
köszöntője Fót várossá válásának 10. évfordulóján. 

A polgármester bemutatja az ünnepi alkalomra 
megjelent Horváth Lajos 

Fót története 1711-ig  című könyvet.

Gróf Károlyi István szobor felavatása
Alkotó: Orbán Előd, Fóton élő szobrászművész

Ünnepi beszédet mond: gróf Károlyi László,
Károlyi István ükunokája

A szobrot megáldják a fóti egyházi vezetők.

Közreműködnek: 
Fóti Asszonykórus

Horváth Tamás
Csíkrákosi Csalogány Néptáncegyüttes

17 óra  Római Katolikus Templom: 

Ünnepi koncert
A zenés áhítat során a fóti egyházi vezetők áldást mondanak a 
tíz éve várossá nyilvánított Fótra és a Magyarok Kenyerére. 
A koncerten Liszt, Brahms, Beethoven művek és egyházi 
népénekek hangzanak fel.

Közreműködnek: 
Árvácska Gyermekkar (Csíksomlyó) – Häfliger Zsuzsanna karnagy
Ökumenikus Kórus (Fót) – Horváth Tamás karnagy
Art's Phil-Harmony Zenekar (Budapest) – Bartal László karmester

Fóti Termelői Piac területe:

Délelőtt 10 órától Búcsú 
éremverés, kenyérsütés, vidámpark, üvegablak festés

19.30 óra  Szkítia  zenekar koncertje

21 óra  Tűzijáték

23 óráig  utcabál, közreműködik a The Shades zenekar
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Beruházások

Jó ütemben folynak a beruházások szerte a városban. A legnagyobb 
jelentőségű mind összegszerűségében, mind eszmei jelentősége te-
kintetében a Vörösmarty Mihály Művelődési Ház régóta várt fel-
újítása, korszerűsítése. A munka rendben halad, már belülről is 
látványos képeket mutathatunk be az alábbiakban olvasóinknak. A 
kivitelező a jelenlegi állás alapján úgy nyilatkozott, hogy szerződés-
ben vállalt határidőt tartani tudják. Számíthatunk rá, hogy az októ-
beri forradalmunk ünnepi műsorát már lehet, hogy a megszépült, 
megifjodott épületben tarthatjuk, de a Katalin Bálon már biztosan 
az emeleti díszteremben táncolhatunk.
Ugyancsak örvendetesen haladnak a bölcsőde bővítés munkálatai, 
képeket erről is mutatunk. Folyik a Somlyó tó körüli kerítés épí-
tése, amint arról már az előző számunkban is közöltünk cikket és 

képet. Időközben elkészült a Kisalagi Közösségi Ház és a mellette 
lévő Könyvtár új, elegáns kerítése is.
Lapzártánk időpontjában kezdtek hozzá a Baross Gábor utca aszfalto-
zásához, pontosabban, első lépésként az úttükör készítéséhez, így ismét 
eltűnik egy földes út Fótról, hogy átadja a helyét egy minden igényt 
kielégítő, 4,5 méter széles aszfaltos útnak, amely nem csak csapadékvíz 
elvezetéssel rendelkezik majd - nagy megkönnyebbülésre több mélyeb-
ben fekvő ingatlan tulajdonosának -, de még szép járda is készül hozzá.
A Baross utcával közel egyidőben kezdődik a Géza fejedelem útja új 
aszfaltszőnyege is, melyet ugyan az a vállalkozó készít. Ezt a két utcát, 
minden kellékével 90 nap alatt kell készre jelentenie a kivitelezőnek.
Látványos változás történik az Óvodakertben is, hol Károlyi István 
gróf, Fót híres építője életnagyságú szobrának leendő helyét alapozzák.  

A Művelődési Ház takaró alatt

Az épület az udvar felől Itt fogunk táncolni hamarosan

Itt fogunk táncolni hamarosanMég folynak a belső munkákMár benn vannak a falban az új ablakok

A bölcsőde ezen szárnya már mutatós

Fölső képeink a bölcsőde bővítés augusztus eleji állapotát mutatják

A Kisalagi Közösségi Ház és Könyvtár új kerítés előtt az 
építők, a megrendelők és a használók

Az udvar felőli látvány

Itt már a cserepeket rakják a tetőre

Tükörkészítés a Baross Gábor utcában
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köztIsztVIseLők NaPja

A Köztisztviselők Napját azért vezették be, hogy a minden lakosért munkálkodó köztisztviselők felelősségteljes munkájára évente egyszer 
ily módon is odafigyeljen a társadalom. Ezen a napon köszönik meg a munkájukat, s általában egy szabadnapot kapnak a polgármesteri 
hivatalok dolgozói, amelyet közösen szoktak eltölteni, kikapcsolódva a mindennapi munkából. Ez egyben egy csapatépítő tréningnek is 
megfelel, ha jól sikerül a kirándulás megszervezése.
Fóton a Hivatal alkalmazottai elégedettek lehettek, hiszen egy remek kiránduláson vehettek részt, ahol szemmel láthatóan mindenki jól érezte 
magát. Megszűnt egy napra a hivatali kötelesség, átvette a helyét a jókedv, a vidámság. Hazafelé a buszban mindenki a Tisza-tavi csónakázást em-
legette, mely valóban különleges élménynek bizonyult, nem beszélve a megtekintett Európa legnagyobb édesvízi akváriumáról és sok egyéb látvá-
nyosságról. Egy remek napot töltöttünk együtt, amely után másnap, a hivatali íróasztal mellett is boldogan köszöntötték egymást a köztisztviselők.

toVáBBI Beruházások és öNkormáNyzatI terVek

Terjedelmi okokból nem tudjuk részletezni, de beszámolunk róla, 
hogy a nyári szünetet kihasználva a város intézményeiben számos 
karbantartási, felújítási munka zajlik. A beruházás nagyságrendjét, 
jelentőségét mutatja, hogy az önkormányzat 18 millió Ft-ot sza-
vazott meg ezekre a szerteágazó feladatokra.
Fót elmaradott infrastruktúrájára jellemző, hogy kerékpárúttal a város 
gyakorlatilag nem rendelkezik. Ezt a lemaradást igyekszik pótolni a 
szintén lapzártánkkor kezdődött tárgyalássorozat, amely a fóti kerék-
párutak tervezését és majd megvalósítását hivatott elindítani. A cél nem 
kevés, ugyanis a dunakeszi Tesco-tól Rákospalotáig célszerű a kerék-
párutat elkészíteni, hogy az országos hálózatba beköthessük városunkat 
is. Erre figyelemmel történtek már korábban is intézkedések, amelyek 
most segítik az előrehaladást ebben az ügyben. 
Reméljük, hogy egy-két éven belül vígan kerekezhet kijelölt kerékpá-
rútjainkon minden fóti bringás és persze az ország bármely tájáról erre 
kiránduló kétkeres sem kerüli majd el kényszerűen Fót városát.

Látogatás erdéLyBe, IráNy: BaLaVásár

Minden évben augusztus első hétvégéjén tartják székely testvér-
településünkön a falunapokat, amit náluk Balavásári Napok-
nak neveznek. Ahogy illik és szokás, ilyen eseményekre hivatalos 
meghívót küldenek a fóti önkormányzatnak, aminek illik is eleget 
tennünk. Vannak azonban már az évek során - személyek, illetve csa-
ládok közt - kialakult szorosabb kapcsolatok is a két település között, 
így nem csak a hivatalos képviselői küldöttség utazik tiszteletét tenni 
Balavásárra, hanem magánemberek, családok is felkerekednek egy 
erdélyi kirándulásra. Ismert, hogy a korábbi években Balavásáron 
felavattak egy szép kis parkot, amit Fóti Parknak nevezetek el, s a léte-
sítményt az egyik évben Fótról egy szép kovácsoltvas kerti paddal gaz-
dagítottunk, s persze ott növekszik a Fóti Parkban az egykor közösen 
elültetett, barátságunkat jelző kis fenyőfácska is. Idei küldöttségünk 
éppen lapzártánkkor kelt útra, így az eseményről beszámolót még 
nem tudunk nyújtani, de lapunk hasábjain keresztül is sok sikert 
kívánunk Balavásár fejlődéséhez, az ott élők boldogulásához.

eLköteLezetteN és teLjes hItteL Fótért

Tuzson Bencét a dunakeszi kistérség fejlesztési biztosát 2014. április 6-án a Fidesz országgyűlési képviselőjévé 
választották. Az országgyűlési képviselő és fejlesztési biztos a kistérségi vezetőkkel teljes egyetértésben Simon 
Tamást fóti fejlesztési megbízottnak kinevezte. Simon Tamás fóti fejlesztési megbízottként, a fejlesztési 

megbízott központját áthelyezte Fótra. Kérdésünkre Tuzson Bence a Fidesz országgyűlési képviselője elmondta, hogy 
Simon Tamás 60 éves, közgazdász, tapasztalt szakember korábban foglalkozott városfejlesztési, vagyongazdálkodási 
kérdésekkel. A 90-s években elsők között végezte el a középfokú ingatlanfejlesztő, ingatlanszakértői képzést. A 1990-
1994 között évek elején, Budapesten 4 évig önkormányzati képviselő volt. A későbbi években, gazdasági társaságok-
ban 9 éves pénzügyi, gazdasági, a központi közigazgatásban 12 éves gyakorlatot szerzett, ebből 4 év a vezetői gyakor-
lat. A KEHI munkatársaként az ellenőrzés területén is komoly gyakorlattal rendelkezik. Tamás nagy munkabírású, 
szívós, eredményes szakember. 

Megkérdeztük Simon Tamást az új kistérségi fejlesztési biztost, 
miért vállalta ezt a feladatot?
Budapest vonzáskörzetében önálló kistérséget fenntartani, kis-
térségi, kisvárosi öntudatot létrehozni nehéz feladat. A lakosság 
nagyobb része már az utóbbi 30 évben költözött be. A csend és 
nyugalom vonzotta őket, valamint remélték, hogy városi szolgál-
tatások várják őket Budapest közelségében. 
Az alvóvárosi létből lokálpatriótává válni kétnemzedékes történet. 
A dunakeszi kistérség Dunakeszi és Göd mellett Fótot és Csomá-
dot is magába foglalja. Az 5-s Pest megyei választási körzet új ha-
tára azt a természetes változást is magában rejti, hogy a kistérségi 
fejlesztés során a Gödöllői kistérség két települése Veresegyház és 
Erdőkertes, valamint a Fóttal szomszédos Mogyoród érdekeit is 
figyelemmel kell kísérni. Ez nagy kihívás, de a feladat eredményes 
teljesítése mindennél felemelőbb érzés. 

Melyek azok a feladatok, igények, amelyek előttünk állnak?
A lakosság számának gyors növekedése jelentős kihívás mind a kis-
térség, mind a kisvárosok számára. Az infrastruktúra bővítése az el-
múlt 30 évben Fóton a környékhez és a jogos igényekhez képest is 
lemaradt. A kitelepülés lassulása lehetővé teszi a lemaradás pótlását. 
Szükséges az előre gondolkodás, az infrastruktúra előre fejlesztése a 
várható igényeknek megfelelően. Utoljára az 1930-s években történt 
40-50 évre előre tervezés. Ma ez álomnak tűnik, de elképzelés, vízió 
nélkül nem lehet megfelelő irányba haladni. El kell tudni képzelni, 
hogy 30-40 év múlva hány ember fog lak-
ni a kistérségben, a betelepülés lassulása 
ellenére akár dupla ennyi embert kell 
ellátni óvodával, iskolával, csatornával, 
utakkal és nem utolsósorban munka-
hellyel. A növekedés nem mehet a ter-
mészet rovására, meg kell azt őriznünk 
a gyermekeink számára. Mi magunk is 
szeretnénk tiszta, jó levegőjű, zöld kis-
városban lakni, ahol van munkahely, jó 
minőségű szolgáltatások, szórakozási és 
felüdülési lehetőség is.

Miért helyezte át a fejlesztési közpon-
tot Fótra?  
Kistérségünk és a szomszédos térségek 
kisvárosai eltérő módon fejlődtek az el-
múlt 30 évben. Mind a létszám, mind 
az infrastruktúra, más-más arányban 
nőtt. Járva a környező kisvárosokat a 
különbség szembeötlő. Fót természeti 
környezete megkapó, az utak, az utca-
kép meghökkentő. Fót ezen időszakban 

nem élt a lehetőségeivel és ezt nap, mint nap érezzük. Útjaink túl-
terheltek, a forgalmat elvezető kikerülő utakról 30 éve csak fecseg-
nek. A belvárosban vannak csatornázatlan és poros utcák, mint a 
XIX. században. Nincsenek sétálóutcák, kerti bútorok, nincs vá-
rosközpont. Tervezés, tervezést követ, csak a megvalósulás marad 
el. Ahhoz, hogy Fót kellemes, élhető és fejlődő város legyen új 
típusú önkormányzás szükséges. Vízió kell a jövőről; eltökéltség és 
következetesség a megvalósításban. Fiatalítás és valóságos együtt-
működés Fótért. Magyarország kisvárosai sok jó példával mutat-
ják, hogy Fót csodálatos jövővel rendelkezik, csak élni kell tudni 
a lehetőségekkel. 

Simon Tamás

Hirdetés

Hirdetés
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A JOBBIK ADJA AZ ELSŐ POLGÁRMESTER-JELÖLTET

A Jobbik Magyarországért Mozgalom a májusi Európai parlamenti választáson a második helyet szerezte meg Fóton, ezúton is köszönjük 
az Önök bizalmát! Az önkormányzati mandátumokról döntő megmérettetésen immáron a győzelemért indul a párt helyi szervezete. Sokan 
érezzük: mostanra ért meg városunk arra, hogy településünk vezetésében is gyökeres változások történjenek.

A Jobbik alternatívát kíván nyújtani azon emberek számára, akik minden eddigi politikai csoporto-
sulásban, városvezetésben csalódtak az utóbbi évtizedekben. Számítunk a támogatására mindazok-
nak, akik egy élhetőbb, ugyanakkor gazdasági, környezetvédelmi, kulturális és közbiztonsági szem-
pontból folyamatosan fejlődő városban kívánnak élni. Éppen ezért felelősségteljes és rátermett 
körzeti képviselő-jelöltjeink mellett indítunk polgármester-jelöltet is, Kancz István helyi vállalkozó 
személyében, akinek családja több generáció óta él Fóton. Közlekedésépítő mérnöki diplomája és az 
elmúlt közel három évtized során szerzett tapasztalata birtokában tisztában van vele, milyen lépé-
sek szükségesek városunk fejlődés útjára történő tereléséhez. Polgármester-jelöltünk ugyanakkor 
szaktudása mellett kellő elszántsággal rendelkezik ahhoz, hogy felelős, a lakosság érdekeit szem 
előtt tartó vezetéssel mindezt meg is valósítsa. A Jobbik a következő hetekben, hónapokban azon 
fog dolgozni, hogy az emberekkel minél pontosabban és részletesebben ismertesse megvalósítható, 
következetes, témáiban egymásra épülő programját. Ebből kifolyólag a politikai sárdobálásban és a 
többi párttól már jól megszokott rágalomhadjáratokban ezúttal sem kívánunk részt venni. 

Kérjük segítse ajánlásával Kancz István polgármester-jelöltünket, valamint a Jobbik képviselő-jelöltjeit. Augusztus 25-
től szeptember 5-ig minden hétköznap reggel 7 órától 9 óráig, valamint 15:30-tól 17:30-ig a Buszfordulónál lévő pékség 
előtti területen folyamatosan jelen lesz polgármester-jelöltünk. Egy-egy kávé, vagy tea mellett szívesen megosztja Önök-
kel elképzeléseit a város jövőét illetően, várjuk szeretettel!

Tisztelettel:
Merkwart Krisztián

a Jobbik Magyarországért Mozgalom Fóti Alapszervezetének elnöke

Kancz István és felesége
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öNkormáNyzatI PáLyázatok VáLLaLkozókNak

Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Fót Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában álló, alábbi ingatlant - a jelen aján-
lattételi felhívás útján, egyfordulós nyílt eljárásban - bérbe kívánja adni.

A bérbe adni kívánt ingatlan:
2151 Fót, Kossuth Lajos u. 38. szám alatti, volt Pizzéria épülete

A bérbe adni kívánt ingatlan jellemzői:
fő épületének alapterülete:    bruttó   66 + 21 m2
fő épülethez tartozó földterület alapterülete:  bruttó 345 m2
A bérlemény önálló közüzemi mérőórákkal ellátott (víz, gáz, villany).
Az ingatlan korábban melegkonyhás éttermi vendéglátóhelyként üzemelt.
Ajánlattételi határidő: 2014. augusztus 29. 10.00 óra
A részletes tender megtekinthető, és ingyenesen, ellenérték (költség, illeték, igazgatási szolgáltatási díj) fizetése nélkül átvehető személyesen a Fóti 
Közös Önkormányzati Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján, valamint a Városfejlesztési és -üzemeltetési Osztályon, Szűcs Judit vagyongazdálkodási ügy-
intézőnél (2151 Fót, Kossuth Lajos u. 1.), hivatali félfogadási időben, illetve Fót Város Önkormányzatának honlapjáról (www.fot.hu) letölthető.

Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Fót Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában álló, alábbi ingatlant - a jelen aján-
lattételi felhívás útján, egy fordulós nyílt eljárásban bérbe kívánja adni.

A bérbe adni kívánt bérlemény:
2151 Fót, Vörösmarty tér 5., volt Élelmiszer áruház

A bérbe adni kívánt bérlemény és eszközei jellemzői:
bérlemény alapterülete:     649 m2
bérleményhez tartozó külső tárolók (2 db):   200 m2
bérleményhez tartozó földterület:    1.775 m2
Berendezési tárgyak. (pl. polcrendszerek, hűtők, mérlegek stb.)
Élelmiszer áruház.
A bérlemény önálló közüzemi mérőórákkal ellátott (víz, gáz, villany).
Ajánlattételi határidő: 2014. 08. 25. 18.00 óra
A részletes tender megtekinthető, és ingyenesen, ellenérték (költség, illeték, igazgatási szolgáltatási díj) fizetése nélkül átvehető személyesen a Fóti 
Közös Önkormányzati Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján, valamint a Városfejlesztési és -üzemeltetési Osztályon, Szűcs Judit vagyongazdálkodási ügy-
intézőnél (2151 Fót, Kossuth Lajos u. 1.), hivatali félfogadási időben, illetve Fót Város Önkormányzatának honlapjáról (www.fot.hu) letölthető.

Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Fót Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában álló, alábbi ingatlant - a jelen aján-
lattételi felhívás útján, egy fordulós nyílt eljárásban bérbe kívánja adni.

A bérbe adni kívánt ingatlan címe:
2151 Fót, Hársfa utca 44., volt Tó Vendéglő és Büfé

A bérbe adni kívánt ingatlan jellemzői: (A Vendéglő és a Büfé épülete külön-külön is bérbe vehető.)
Vendéglő és Büfé
fő épületének (Tó Vendéglő) jelenlegi alapterülete:  bruttó 216 m2
vendéglátás céljára beépíthető:     350 m2 
fő épülethez műszakilag kapcsolódó zöldfelület alapterülete: 2132 m2
Faház/büfé épülete:      20 m2
Vendéglő
fő épületének (Tó Vendéglő) jelenlegi alapterülete:  bruttó 216 m2
vendéglátás céljára beépíthető:     350 m2 
fő épülethez műszakilag kapcsolódó zöldfelület alapterülete: 2032 m2
Büfé
Büfé épülete:      bruttó 20 m2
fő épülethez műszakilag kapcsolódó zöldfelület alapterülete: 100 m2
Melegkonyhás és hidegkonyhás éttermi vendéglátás.
Az ingatlan önálló közüzemi mérőórákkal ellátott (víz, gáz, villany), azonban a Büfé külön önálló közüzemi órákkal nincs ellátva.
Ajánlattételi határidő: 2014. 08. 29. 10.00 óra
A részletes tender megtekinthető, és ingyenesen, ellenérték (költség, illeték, igazgatási szolgáltatási díj) fizetése nélkül átvehető személyesen a Fóti 
Közös Önkormányzati Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján, valamint a Városfejlesztési és -üzemeltetési Osztályon, Szűcs Judit vagyongazdálkodási ügy-
intézőnél (2151 Fót, Kossuth Lajos u. 1.), hivatali félfogadási időben, illetve Fót Város Önkormányzatának honlapjáról (www.fot.hu) letölthető.

IdéN Is táBoroztuNk….

Negyedik éve szerveztünk Néptánc tábort a Művelődési Ház Fóti 
Boglárka Néptánc Együttes oktatója, Balaskó Anikó vezetésével és az 
idén Baranyai Éva pedagógus segítségével, óvodások és kisiskolások 
számára. Most is szép számmal vettek részt gyerekek, akik a tematikus 
program elsajátítása mellett rengeteg élménnyel térhettek haza.
Az első héten a vásár volt a témánk. A záró műsorban a vásári- mon-
dókák és játékok bemutatása mellett a kicsik belebújhattak a kofa 
szerepbe, portékáikat árulták, sőt még „produkcióval” is készültek a 
szülőknek. A foglalkozásokon készítettünk similabdát, gyöngykarkö-
tőt, bőrszütyőt, mézeskalácsot, nemezeltünk és kipróbáltuk a koron-
gozást is. Kirándultunk a szentendrei Skanzenba, ahol megismertük 
a kenyérsütés folyamatát, meggyúrtuk, megsütöttük és meg is ettük a 
kenyerünket. Itt a vízimalom működését is megtekintettük. 
A második héten a népi mesterségekkel ismerkedtünk meg, alap-
anyag szerint. Kipróbáltuk a vesszőfonást, a bőrözést, a kötélverést 
és a korongozást is. Ezúttal a Skanzenben mézeskalácsot sütöttünk. 
A záró műsor szép kerekre sikerült, a héten tanult széki tánc kifeje-
zetten megható volt. 
Reméljük, hogy a gyerekekben az élmények mellett az elsajátított 
érték is nyomot hagy és jövőre is lesz kedvük a táborunkban eltöl-
teni egy-egy hetet. 
Ezúton köszönjük a kis tükröket (a mézeskalácshoz) a Fóti Üveges 

Manufaktúrának, a családias helyszín biztosítását a Fóti Római Ka-
tolikus Egyházközségnek és a finom ebédet és uzsonnát a Kastély 
Étteremnek.

Balaskó Anikó táborvezető
Kulcsárné J. Mariann és Varga Zsófia művelődésszervezők

Hirdetés
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VoLt egyszer

A fenti címet adta festménykiállításának Melissa Larranaga, Peru-
ban élő művésznő. A fiatal hölgy Károlyi László gróf keresztlánya, s 
most keresztapját jött meglátogatni sok év után. Hozta festménye-
inek egy részét is magával, azokat amelyek László gróf elbeszélései 
adta ihlet alapján utólag készültek. 
A kiállítást a kastély emeletén, a gyermekvárosi időkben mozi-te-
remnek nevezett, nemrégiben a Károlyi család által felújított helyi-
ségben rendezték. A meghívásnak számos jeles, közéleti személyiség 
tett eleget Fótról, a környező településekről, Budapestről, Zebe-
gényből, és sok más helyről, többek közt Mexikó budapesti követsé-
ge is magas rangon képviseltette magát. Fót és a Károlyi család ezzel 
a kiállítással ismét beírta nevét a művészetpártolók közé, ahogyan az 
őseik idejében is természetes volt.
Az estét Erzsébet asszony nyitotta meg, de gróf úrnak is jelentős 
szerepe volt. Mint házigazdának nemcsak magyarul és angolul, de 
spanyol nyelven is el kellett mondania a fontosabb tudnivalókat a 
nemzetközi vendégseregre való tekintettel.
A művésznő pedig igazi latin temperamentummal, lelkesen vála-
szolt kérdéseinkre angol nyelven, bár a beszélgetést nem tudtuk 
sokáig folytatni, mivel a vendégek is igényt tartottak a társaságára. 
„Limából érkeztem, Peruból. Kislány koromban László gyakran jött 
hozzánk látogatóba, s mindig széles mosollyal, derűvel villanyozta fel 
a családot és főleg engem. Nagyon szerettem hallgatni az elbeszéléseit, 
történeteit a dzsungelben történtekről, s nemcsak a perui őserdőkből, 
hanem az afrikai élményeiről is. Természetesen szívesen hallgattam azt 
is, amit a hazájáról, Magyarországról mesélt, sőt még könyvekből is 

rendszeresen felolvasott nekem. Ezeket a képeket Peruban festettem, 
László elbeszélései alapján forgott a kezemben az ecset. Az a sok pirosat 
tartalmazó kép például László sűrűn viselt piros garbóját akarja meg-
mutatni. Meg akartam mutatni Lászlónak a képeimet, ezért hoztam 
el ezeket Magyarországra, nagyon örülök, hogy ilyen sokan kíváncsiak 
rájuk. Ha lesz komoly érdeklődés, eladásról is beszélhetünk. Fótot és a 
kastélyt nagyon szépnek találom, itt lakom most ebben a házban ma-
gam is, vendégségben.”
Művésznő a képek katalógusában is megírta, hogy ezeket a képeket 
gróf úr elbeszélései ihlették. Még kislány korában, Peruban László 
gróf rendszeres látogató volt a családjukban, s ő mindig szívesen hall-
gatta vidám, hangulatos elbeszéléseit a perui dzsungelben történtek-
ről, és a magyarországi tájakról, történetekről, s ezeket az élményeit 
örökítette meg szép színes, virágos festményeivel. Egyedül Magyaror-
szág kommunista időszakáról hozott szomorúbb, fekete-fehér képet.

MEGHÍVÓ
A Fót Fejlődéséért Közalapítvány kuratóriumának következő ülését

2014. szeptember 1. napján, hétfőn este 6 órakor
a Polgármesteri Hivatal házasságkötő termében tartjuk.

Az ülés napirendje:
1. A Milleniumi játszótér átadás-átvételével kapcsolatos 6/2014 

(04.28.) sz. határozat módosítása.
2. A Kossuth utcai autóbuszmegállóra vonatkozó ugyanezen a 

számon nyilvántartott határozat módosítása.
3. Egyebek

Az ülés az Alapító Okiratban előírtak szerint nyilvános, várunk 
minden érdeklődőt.

Gróf úr bemutatja Melissa Larranaga művésznőt

A kiállításmegnyitó vendégeinek egy csoportja Az Őserdő című festmény

határoN túLI magyar gyerekek VeNdégeskedtek FótoN
A Jobbik Magyarországért Mozgalom mogyoródi szervezete lá-
tott vendégül kárpátaljai és vajdasági magyar anyanyelvű gyer-
mekeket 10 napon keresztül. Szervezetük fontosnak találta, hogy 
teherbírásuk szerint évről élvre hozzájáruljanak az elszakított 
területek magyar fiatalságának neveléséhez, nemzeti öntudatuk 
megőrzéséhez és olyan ismeretek átadására is hangsúlyt helyez-
tek, amelyekkel ottani hazájukban feltehetően nincs módjuk 
megismerkedni, gondolva itt elsősorban a magyar történelem 
jelesebb eseményeire, a hazai viszonyokra. A vendég fiatalokkal 
kárpátaljai és délvidéki tanárok is jöttek.
A mogyoródi sátortáborban természetesen ezek a gyermekek 
és kísérőik ingyenesen vettek részt, semmiféle költséggel nem 
terhelték őket, hála a célkitűzésekkel egyetértő segítőknek, támogatóknak, akiknek túlnyomó többsége egyszerű magánember. Az előa-
dásokon kívül vitték a szervezők a gyermekeket Budapestre, az Országházba, s több kirándulást is tettek, többek közt Fótra is átsétáltak a 
Fóti Nagycsaládosok Egyesülete meghívására, s itt a fóti látnivalók mellett a Katolikus Közösségi Házban vendégül látták őket ebédre és 
egy érdekes történelmi előadás is elhangzott itt Hunyadi Jánosról és a Nándorfehérvári Diadalról.

kárPát medeNceI műVészek aLkotóközössége

A Kárpát Medencei Művészek Alkotóközösségének 2014. évi XIII. Nyári 
Alkotótáboráról számolunk be. Idei táborunk több új taggal bővült: fóti, 
vietnámi, arab, székely résztvevőkkel. Igazi lelkes csapat, nemcsak kiváló ta-
nulók, de a művészetek iránt érdeklődő, tehetséges fiatalok, akikre nagyon 
büszkék vagyunk. A foglalkozásaink: rajz, festés, agyagozás, kézművesség, 
fafaragás, grafika, zene, tánc. Köszönjük oktatóink munkáját: táborvezető: 
Le Thuong (festőművész), Guyen Piroska (kézműves, író), Keresztes Ferenc 
(festő, író) Keresik Lajos (fafaragó), Benó (fotó, film, riport).
Köszönjük a támogatóink civil önkéntesek munkáját, nélkülük nem si-
kerülhetett volna: Majorosné Ági, Horváthné Margó, akik finom ebéd-
ről gondoskodtak, Keresztes és Marton család, Élesné Anikó, a szülők, 
nagyszülők fáradozását, áldozatvállalását és adományait. 2014. július 

26-i kiállítással egybekötött táborzáró ünnepségünkön diákjaink önálló műsorral kedveskedtek a közönségnek. Énekelt nekünk Koncz Lász-
ló, Le Thuong gitárral, Olasz Etelka szép meséivel, dalaival szórakoztatott bennünket. 2014. 08. 30-án, szombaton 14 órától műsoros, zenés, 
bográcsos összejövetelünkre mindenkit szeretettel várunk Alapítványunk székházában. Fót Vörösmarty u.43. Tel.: 0670 - 445 – 1242.

Köszönettel: Koncz Erika elnök

az egykorI híres FótI FaLuszíNPad mesemoNdó LáNyára emLékezüNk

Kiss Józsefné, Bahor Erzsébet 2014. idén, júliusban távozott el közülünk. Rá emlékezünk most szeretettel, kegyelettel.
Bözsike tehetséges előadó és szép énekhangú volt, több fóti hagyományőrző csoport munkájában évtizedekig lelkesen részt vett. Hogy csak a 
két legismertebbet említsük, alapító tagja és szólóénekese volt a Menyecske Kórusnak, mellyel idehaza és külföldön is sok szép sikert értek el, 
öregbítve Fót hírnevét. Egyike volt azoknak a fiataloknak is, akik szerepeltek a híres Fóti Faluszínpad avató előadásán, 1939-ben. Ez volt akkor 
hazánk első mintaadó faluszínpada, melyet később számtalan követett az országban. Életre keltője, vezetője Muharay Elemér volt, Kodály 
Zoltán nagy barátja. Az avató előadáson többek között az Egyszer egy királyfi című színpadi játék is elhangzott, melyben Bahor Bözsike volt a 
Mesemondó lány. Az akkor 16 éves fóti leány olyan ügyesen szerepelt, hogy Püski Sándorné, amikor 50 év múlva ismét Fótra látogatott, még 
mindig emlékezett rá. 1989-ben újra előadták a Faluszínpad darabjait, melyben ismét ő alakította a Mesemondó lányt. Bözsike néni - sok más 
fóti asszonytársával együtt - évtizedeken keresztül lelkesen részt vett Fót hagyományainak őrzésében, továbbörökítésében. Reméljük, hogy a 
leendő fóti helytörténeti gyűjteményben az ő hűséges munkájának emlékei, képei, tárgyi dokumentumai is helyet kapnak majd.

FELHÍVÁS! SÉRTETTEKET KERESÜNK!

A Dunakeszi Rendőrkapitányság 13120/995/2014. bü számon nyomozást folytat lopás vétség elkövetésének gyanúja miatt ismert tettesek 
ellen az alábbi tényállás alapján: 
Az elkövetők 2014. május 30.-ról 31.-re virradó éjszaka Dunakeszi területén négy különböző típusú gépkocsi emblémáját tulajdonították el. 1 db 
Ford, 1 db Lexus, 1 db Toyota és 1 db Honda gépkocsi emblémát a rendőrök egy ellenőrzés során megtalálták. A rendőrség keresi azokat a személye-
ket, akiknek az autójáról a felsorolt emblémákat eltulajdonították. Kérjük azokat akik észlelték, hogy a fenti időpontban a gépkocsijukról a felsorolt 
emblémákat eltulajdonították, jelentkezzenek a Dunakeszi Rendőrkapitányságon személyesen vagy levélben 2120 Dunakeszi, Tábor u. 2. szám alatti 
címen, vagy telefonon a 06-27-341-055-ös számon munkaidőben! Szíves együttműködésüket köszönjük!

Dunakeszi Rendőrkapitányság, Vizsgálati Osztály

A képzőművészeti alkotótábor résztvevőinek egy csoportja a 
Németh Kálmán Emlékházban

A határon túli gyerekek a Hunyadi Jánosról szóló előadást hallgatják

A hallgatók és előadók egy csoportja
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eVaNgéLIzácIó a reFormátus temPLomBaN

Kedves Fótiak! Kedves Testvéreim!
A gyorsan futó időben visszaérkeztünk Fótra. – Feleségemmel 
együtt felejthetetlen az a csaknem 20 esztendő, amelyet együtt tölt-
hettünk nem csak a gyülekezetben, hanem Fót egész közösségében. 
Mint lelkipásztor minden református családdal találkoztam – nem 
csak a templomban -, hanem keresztelések, esküvők, temetések al-
kalmából is. Feleségem is sokakkal találkozott a gyógyszertárban 
és a gyülekezetben. Gyermekeinket sok-sok élmény köti Fóthoz, 
hiszen itt töltötték gyermekéveiket.
Felejthetetlen az a lelki ébredés, amelyet közösen átéltünk. Együtt 
építettük az új lelkészlakást, gyülekezeti házat. Szűcs Gyula bácsi 
ezek után még a családi házunkat is megépítette.
Emlékezünk az Ökumenikus Iskoláért folytatott küzdelemre. Ma-
gyarországon először itt alakult 8 évfolyamos ökumenikus iskola, 
mert a szülők kiálltak az iskoláért.
A Budapest-Városligeti Fasori gyülekezetben eltöltött húsz év után 
nyugdíjba mentem. Örömmel költöztünk ki a fővárosból vidéki 
házunkba. Ha Isten éltet, innen indulok igehirdető utakra a magyar 
területekre, határokon belül és túl.
Sebestyén Győző lelkipásztor arra kért, hogy egy evangélizációs so-
rozattal „köszönjek vissza” a fóti testvérek közé. Szívesen elvállal-
tam. – A mellékelt plakáton olvasható a téma.
Ezúton szeretném hívni a sorozatra nem csak a reformátusokat, 
hanem minden felekezet tagjait, sőt azokat is, akik nem tartanak 
kapcsolatot egyik felekezettel sem, de szívesen eljönnek egy ilyen 
előadás-sorozatra.
Számomra is élményt jelent majd az ige hirdetése, és a kézfogás 
régiekkel és újakkal!

Végh Tamás ny. református lelkipásztor
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Forrás Üzletház Mogyoród

recepció: 06 70 776 4666 
KozMetiKa: 06 30 640 3138

relax Masszázs 06 30 343 5482 
NyItVa tartás:

h-P: 8.30-19.00-Ig, 
szo: 8.30-13.00-Ig

a magyar törtéNeLem thermoPüLeI csatája
Talán nem túlzok, ha azt mondom: kevés olyan ókori esemény van, amelyre iskolai tanulmányainkból 
szinte mindannyian emlékszünk. Leonidász király és 300 spártai katonájának a Thermopülei szorosban 
véghez vitt hősi cselekedete ezen kevesek közé tartozik. Meglehet a többség még az „Itt nyugszunk. 
Vándor vidd hírül a spártaiaknak/megcselekedtük, amit megkövetelt a haza.” sírversre is emlékszik. Az 
azóta eltelt évszázadok során számtalan képzőművészeti, irodalmi alkotás dolgozta fel a Thermopülei 
ütközetet. Néhány évvel ezelőtt még hollywoodi szuperprodukció is készült a csatáról. Pedig, ha úgy 
nézzük, nem történt más ott, mint 300 spártai – árulás révén – elvesztett egy csatát a hazájukat fenye-
gető perzsák ellen. Aztán mégsem a győző lett a győztes. A szorosban csatát vívó spártaiakra ma az egész 
világ, mint hősökre emlékszik. A perzsa hadsereg meg eltűnt a történelmi emlékezet süllyesztőjében.

Ha azt mondom, Nyergestető, talán csak nagyon keveseknek jut eszükbe bármi is. Bevallom férfiasan, 
tavaly nyárig nekem sem mondott semmit ez a földrajzi név. Az anyaországban nem tanulunk róla, a 
köztudatban pedig nincs benne a Háromszéki- és a Csíki-medencét összekötő átjáró neve. Mi az amiért 
Sólyom László köztársasági elnök, dacolva a román kormányzat és a hatóságok rosszallásával, mégis 
elmegy oda? Mi is történt ott 160 évvel ezelőtt?

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc utolsó napjaiban vagyunk. 200 ezres orosz haderő lépi át az 
ország keleti határát. Bem tábornok, az erdélyi magyar csapatok vezetője döntő vereséget szenved Seges-
várnál. Mindenki előtt nyilvánvalóvá válik, ekkora túlerő ellen nem lehet felvenni a harcot. Konok embe-
rek a székelyek, ha valamit elhatároznak, a világ minden kincséért sem tágítanak tőle. Ilyen volt a magyar 
szabadság ügye is. Tuzson János őrnagy és 200 székely katonája fejébe vette, hogy a Csíkszereda felé elő-
renyomuló többezres orosz hadtestet megállítja az utolsó, stratégiailag védhető ponton, a Nyergestetőn.

Nyergestető a Háromszéki-medencét és a Csíki medencét összekötő átjáró a Csíki-havasok és a Tor-
jai-hegység között. A 895 m magasságban lévő nyereg, hágó az utolsó védhető hely az Ojtozi-szoroson 
áttörő csapatok ellen. Számtalan véres ütközet helyszíne volt tatár és török beütésekkor.
A sokszoros túlerőben lévő orosz sereg nem bírt a székelyekkel. Tuzson János honvédei 1849. augusztus 
1-jén többször is visszaverték az orosz támadást. Mígnem egy román pásztor a védők hátába vezette az ellent. 

Kányádi Sándor Nyergestető című 
versében így ír erről: „Végül csellel, 
árulással / délre körülvették őket, / 
meg nem adta magát székely, / mint 
a szálfák, kettétörtek. / Elámult az 
ellenség is / ekkora bátorság láttán, / 
zászlót hajtva temette el / a hősöket a 
hegy hátán.”

Kányádi Sándor: Nyergestető
A néhai jó öreg Gaál Mózesre, 

gyermekkorom regélőjére is 
emlékezve 

Csíkországban, hol az erdők 
zöldebbek talán, mint máshol, 
ahol ezüst hangú rigók 
énekelnek a nagy fákon, 
s hol a fenyők olyan mélyen 
kapaszkodnak a vén földbe, 
kitépni vihar sem tudja 
másképpen, csak kettétörve, 
van ott a sok nagy hegy között 
egy szelíden, szépen hajló, 
mint egy nyereg, kit viselne 
mesebeli óriás ló. 
Úgy is hívják: Nyergestető; 
egyik kengyelvasa: Kászon, 
a másik meg, az innenső, 
itt csillogna Csíkkozmáson. 
Nemcsak szép, de híres hely is, 
fönn a tetőn a nyeregben 
ott zöldellnek a fenyőfák 
egész Csíkban a legszebben, 
ott eresztik legmélyebbre 
gyökerüket a vén törzsek, 
nem mozdulnak a viharban, 
inkább szálig kettétörnek. 
Évszázados az az erdő, 
áll azóta rendületlen, 
szabadságharcosok vére 
lüktet lenn a gyökerekben, 
mert temető ez az erdő, 
és kopjafa minden szál fa, 
itt esett el Gál Sándornak 
száznál is több katonája. 
Véres harc volt, a patak is 
vértől áradt azon reggel. 
Támadt a cár és a császár 
hatalmas nagy hadsereggel. 
De a védők nem rettentek 
- alig voltak, ha kétszázan -, 
álltak, mint a fenyők, a harc 
rettentő vad viharában. 
Végül csellel, árulással 
délre körülvették őket, 
meg nem adta magát székely, 
mint a szálfák, kettétörtek. 
Elámult az ellenség is 
ekkora bátorság láttán, 
zászlót hajtva temette el 
a hősöket a hegy hátán. 
Úgy haltak meg a székelyek, 
mind egy szálig, olyan bátran, 
mint az a görög háromszáz 
Termopüle szorosában. 
Nem tud róluk a nagyvilág, 
hőstettükről nem beszélnek, 
hírük nem őrzi legenda, 
dicsőítő harci ének, 
csak a sírjukon nőtt fenyők, 
fönn a tetőn, a nyeregben, 
s azért zöldell az az erdő 
egész Csíkban a legszebben. 
(1965) 

CO2 és AWI hegesztőket, lakatosokat, 
CNC gépkezelőket, gépbeállítókat, 
hagyományos esztergályosokat, 
csőszerelőket keresünk azonnali 

kezdéssel.
Kiemelten magas kereseti lehetőség.

Szállás, utazás biztosított.
Tel: 06-70-604-1265

E-mail: femmunka10@gmail.com

CO2 hegesztőket (135-136-os eljárás), 
szerkezetlakatosokat, híddarusokat (20 

T) keresünk budapesti munkahelyre.
Szállás biztosított.
Tel: 06-70-366-5808

E-mail: sipek2000@gmail.com

CNC gépkezelőket, fémipari csiszolókat, 
horizontál esztergályosokat, illetve 
hagyományos marósokat keresünk budapesti 

munkahelyre azonnali kezdéssel.
Szállás, utazás biztosított.

Tel: 06-70-311-0535
E-mail: corn5555@gmail.com

Hirdetés

ÜVEGEZÉS – KÉPKERETEZÉS
DÍSZÜVEGEZÉS

Fóti Üveges Manufaktúra (Károlyi út 15.)
tel/fax: (27) 817-673   mobil: (70) 284-6006

www.fotiuveges.hu   info@fotiuveges.hu

Hirdetés
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adomáNyBoLtot NyIt FótoN a szeNt erzséBet karItász
Várhatóan szeptemberben, a Kossuth Lajos utca 
egyik központi helyén megnyitjuk a környék első 
adományboltját.
Adományboltunk egy olyan alapítványi üzlet lesz, 
ahol az angolszász országok charity shopjainak 

mintájára adományokat fogadunk és olcsón árusítunk olyan tár-
gyakat, amelyek a beadóiknak már feleslegesek, de mások számára 
még értékesek, hasznosan lehetnek.
Boltunkban a kis költségvetésű családoknak és a szociálisan rászo-
rult, hátrányos helyzetű vásárlóknak kínálunk lehetőséget arra, 
hogy háztartási eszközöket, ruhaneműt, játékot, könyveket vásá-
rolhassanak a mindenkori piaci árszint alatt, biztosítva számukra 

azt, hogy „könyöradomány” elfogadása helyett  „vásárlási élményt” 
szerezhessenek. A bevételből a továbbiakban is fóti és Fót környéki 
rászoruló családokat és egyedülállókat támogatunk.
Ennek a tervnek a megvalósításához most a Karitász kér segít-
séget. Szükségünk lenne polcos szekrényekre, polcrendszerek-
re, vitrines szekrényre, kisebb íróasztalra, állítható mélységű 
rácsos ágyra vagy járókára, nagyobb felületű asztalokra, illet-
ve minden egyéb berendezésre, amire egy hangulatos üzletben 
szükség lehet. Köszönjük, ha megunt, de jó állapotú bútorait 
felajánlja nekünk, hisz ezzel is jó célt szolgál.
Tel: 06-30-8199633, 06-30-8395588

Fóti Szent Erzsébet Katolikus Karitász

köszöNet

Köszönetem a Nem mese című cikk írójának szól,  B. Ané írta. 
Kedves Margitka hálásan köszönjük kedves soraidat, nagyon jól 
esett, ahogy írtál rólunk, Te tudtad, mi csak sejtettük, hogy ezt 
a mi köszönetünket már nem lesz módodban olvasni, igaz amit 
írtál sem láthattad már. Aggódtunk esténként, amikor egyre las-
sabban értél ki a kapuhoz, de mindig vissza mosolyogtál ránk, 
volt néhány kedves szavad. Azután kérted, ne menjünk más-
nap, mert fáradt vagy. Egyre jobban aggódtunk. A kór sajnos 
legyőzött. Kívánom, hogy ott, ahol most vagy, soha ne érezd, 
hogy fáj, hogy fáradt vagy, hogy nagyon fázol. Szerény, kedves 
arcod, mosolyod itt marad szívünkben. Búcsúzom Márta, Reni, 
Attila, Encsi nevében. Köszönjük, hogy megismerhettünk. Az 
angyalok vigyázzanak Rád, búcsúzom én is!

Gyuráné Deszpot Ildikó

aNyaköNyVI hírek

Fót városban kötöttek házasságot
Berki Gábor és Kulcsár Nikolett
Tamás András és Tóth Nóra
Esztergályos Tamás és Kelemen Györgyi
Paskó Gábor és Janik Margit
Erdő-Bálint Zoltán és Lendér Katalin
Pászti Péter István és Kucsera Bianka
Pados István és Sivadó Krisztina
Pantó Péter és Szabó Brigitta
Bogár Attila Balázs és Szabari Katalin
Zsárta László és Dóra Hajnalka
Mihály László és Gál Felícia
Szigeti Gábor és Czinkota Katalin
Faludi Péter Dávid és Vincze Nóra
Terenyei István és Magna Erzsébet
Radóczi Gergely és Nagy Szilvia
Dr. Németh Samu és Cziczinger Melinda
Gölöncsér Zsolt és Máté Orsolya
Kalmár Attila László és Főző Brigitta
Vágó László és Horváth Nikolett
Fógelsperger Zoltán és Kárpáti Ilona
Balogh Dezső és Váradi Anett
Laskovicz Attila és Czermák Zsófia
Zórándy Mátyás Kornél és Lukács Linda Réka

Valamennyi Ifjú Párnak ezúton is gratulálunk,
sikerekben gazdag boldog életet kivánunk.

Fót városban hunytak el
Pölös Ferenc/1935./
Rádóczki Sándorné sz. Koczó Erzsébet/1922./
Bédy Károly Oszkár/1922./Budapest III.
Pozsgai Józsefné sz. László Ágnes/1925./
Tóth Lajosné sz. Balog Erzsébet/1927./
Gondosch János/1965./
Pápai Ferenc/1966./Budapest XV.
Elek Jánosné sz. Sziráki Erzsébet/1921./
Misnyovszky Éva Margit/1948./Dunakeszi
Némethné Hayer Mária/1958./Budapest XIV.
Kovács Sándorné sz. Balog Julianna/1939./

A szeretteiket elvesztő családok fájdalmában osztozunk.

Fót, 2014. 08.06.
Bese Lászlóné anyakönyvvezető

VoLt egyszer egy gyermekNaP az újFaLuBaN Is

Második éve rendezzük Fótújfaluban a pót Gyermeknapot. Há-
lás szívvel szeretném megköszönni azoknak a segítségét, akik 
nélkül ez a nap nem jöhetett volna létre. Volt lovaglás, ugráló-
vár, ügyességi játékok, mindenki vihetett haza magával több já-
tékot, mesekönyvet. Azt gondolom, a gyerekek jól érezték ma-
gukat. A szülők annyi ruhát vihettek haza, amennyit akartak.
A napot anyagilag támogatták: Harai Tamás és Borika, Lévai Sán-
dorné képviselő, Merkwart Krisztián képviselő, Urbán Zoltán.
Akik finomsággal kedveskedtek a gyerekeknek: Tóth János - 
Ambrózia cukrászda finom mufinnal, Kancz Mónika fornetti 
sütivel, Afrim Muhadri - Lani Pékség pogácsával, Tóth Judit 
kenyér lángossal és lufikkal. Merész Sándor csomádi tejestől 
kaptuk a tejet, Balogh Ferenctől a zöldségfélét, a Kolibri Fa-
gyizó vezetőjétől, és a busz fordulónál lévő fagyizó vezetőjétől 
kaptuk a fagyit. Szeretném megköszönni az Apponyi Franciska 
óvodának az eszközöket, játékokat. 
Szomszédaimnak, barátaimnak, volt kollégáimnak és volt óvo-
dásaimnak a közreműködést, a játékok levezetésében, a főzés-
ben, a tálalásban, a cipekedésben Ferinek és Janinak a segítsé-
get,Betyárnak a lovakat, Németh Istvánnak a sörpadokat és az 
asztalokat, Varga Gábornak a gumivárat. Remélem, senkit nem 
hagytam ki a felsorolásból. Köszönöm, hogy mindenki a lelkét, 
idejét, energiáját adta ahhoz, hogy a gyerekek jól érezzék ma-
gukat ezen a délutánon. A szülőknek pedig, hogy megtiszteltek 
azzal, hogy elhozták gyermekeiket.

Gyuráné Deszpot Ildikó

heLytörtéNetI múzeum keLLeNe FótNak #2
Az előző számunkban megjelent fenti címet viselő írásunk többek gondola-
tait megmozgatta. Véleményét, illetve kérdését, egyik olvasónk mondatokba 
is öntötte, s beküldte a szerkesztőség címére. Lásd az alábbi levelet.
Tisztelt Szerkesztő Úr!
Helytörténeti Múzeum Kellene Fótnak című cikkét olvasva, diákéveim 
jutottak eszembe. 1963-1968 között Garay-s diák voltam. Dr. Csáder 
Dezsőné, történelem tanárom fogalmazta meg számomra először, hogy a régi 
kultúra maradékait, használati tárgyakat, ruhaneműket, textíliákat össze 
kellene gyűjteni és megőrizni az utókornak. Felhívást tett közzé, nosza min-
denki, akinek féltve őrzött kincse van és úgy ítéli meg, hogy egy gyűjtemény-
ben jobb helyen lenne, adja oda. Az iskola diákjai szép számmal hozták a 
„kincseket”. Még arra is emlékszem, a tornateremhez vezető lengőajtó előtti 
kisteremben, - ha jól emlékszem ez volt az Úttörő szoba - gyűjtötték össze a 
tárgyakat. Hova lettek ezek az tárgyak, textíliák? Kidobták? Netán valaki 
elvitte megőrzésre? Erre azért kíváncsi lennék! Lévai Sándorné is a Garay-s 
diákja volt. Ő nem emlékszik erre az eseményre?
Szerkesztői munkájához további sikereket kívánok.

Üdvözlettel
egy volt Garay-s diák

Kedves volt Garay-s diák, és mindenki, aki a fent említett időszakban hozzá-
járult a gyűjtéshez családjuk régi értékeinek átadásával. Bizonyára nem dob-
ták ki az akkor összegyűjtött tárgyakat, de időközben már a Csáder házat 
is lebontották, s az ún. Csáder hagyaték (feltehetően ez a gyűjtés is benne 
van), elkerült valahová. Igyekszünk utána járni, s következő lapszámunkban 
beszámolunk kutatásunk eredményéről. Addig a türelműket kérjük.

Windhager Károly főszerkesztő
A helytörténeti gyűjtéssel kapcsolatos írásunkban fényképpel is bemu-
tatott házigazdánktól pedig elnézést kérünk, mert nem azon a néven 
említettük, amin illett volna. Kérésének megfelelően ezúton jelezzük, 
helyesen: volt Hódi Sándorné, Bodor Ilona.

a  szerkesztő

Rendeljen
 BRIKETTET

alkalmazásunkon 
keresztül

10% 
kedvezménnyel

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

Hirdetés

Hirdetés
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JANKOVICSNÉ
DR. KOZMA JULIANNA

ÜGYVÉD
TEL/FAX: 06-28-441-002
MOBIL: 06-309501-530

E-mail: jankovicsne@upcmail.hu

Iroda: 2146 Mogyoród, Őzike u. 10.
Ügyfélfogadás előzetes egyeztetés alapján

§

Hirdetés

tájékoztatás a 46. FótI szüretI és IV. Fröccs FesztIVáLoN 
LoVaskéNt, hajtókéNt FeLVoNuLók számára

Kedves Barátunk, köszönjük, hogy részt vesz rendezvényünkön!
Tájékoztatjuk, hogy:
•	 A szüreti menet gyülekező helyszíne idén a Termelői piac területe (Shell kút mögött), behajtani kizárólag a Czuczor utca felől lesz 

mód. (Kérjük, kövessék a polgárőrök és a szervezők utasításait!)
•	 A szüreti menet indulása: 12.oo óra, a menetet: Andi József László vezeti, kérjük, kövessék útmutatásukat.
•	 A menet rendőri fölvezetéssel a város főútjain megy, három helyen: Dózsa György u.- Rákóczi F. u. sarkán, a Millenniumi emlékpark-

nál 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 délután 4 és 5 óra között kerül majd sor a színpadi műsor keretében.

A balesetek elkerülése érdekében felhívjuk figyelmét az alábbiakra:
•	 A menet előírt jármódja a lépés és a lassú ügetés.
•	 A rendezvényen állatorvosi ügyeletet biztosítunk (segítsége Kulcsárné Jankovich Mariann művelődésszervező közreműködésével ve-

hető igénybe, esetleges költségét a ló tulajdonosa fizeti), egyebekben a ló tulajdonosa felelős az állategészségügyi feltételek betartásáért, 
a szükséges oltások meglétéért, a megfelelő balesetbiztosításért.

•	 A lovak számára takarmányt biztosítunk a menet után, a Fáy présház fölötti területen.
•	 A lovak és szekerek közvetlen közelében csak a szervezők, a lovasok és hajtók tartózkodhatnak. Idegenek számára ez kiemelten bal-

esetveszélyes terület! Kisgyermeket még felnőtt kíséretével se engedjen a ló közelébe!
•	 Ügyeljen rá, hogy lovát ne állják körbe, derékvonalánál hátrébb senki ne tartózkodjon mellette, 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. Szigorúan tilos a vágta, az ugratás és bármilyen balesetveszélyes művelet!
•	 Hagyományőrző viseletben, lóháton különösen fontos a példamutató viselkedés. Gondoljunk arra, hogy az az érdeklődő, aki először 

lát majd ilyen csudát közelről, utánunk fogja megítélni az egész 
hagyományőrző társadalmat. 

•	 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 bizton-
ságra való törekvésre. A lovas balesetek nagy része emberi mulasztás, 
figyelmetlenség, sokszor elbizakodottság következménye!
(Tájékoztatónkat az Interneten fellelhető szabályzatok alapján állítottuk össze.)

Élményekben gazdag, szép napot kívánnak a Szervezők.

 
 

 

 

 

 
A 46. Fóti Szüret szervezői 

 

aaauuuggguuussszzztttuuusss   333000---iiiggg   
   

várják azon, 
 

 fffóóótttiii   vvvááállllllaaalllkkkooozzzóóókkk   
 

jelentkezését, akik 
 
 

ssszzzeeepppttteeemmmbbbeeerrr   222111---ééénnn   (((vvvaaasssááárrrnnnaaappp)))   
   
 

hagyományos felvonulásunkon  
 

fffooogggaaatttuuukkkkkkaaalll   
 

közreműködnének szereplőink, vendégeink szállításában. 
 
 

   
RRRéééssszzzllleeettteeesss   tttááájjjééékkkooozzztttaaatttááásss:::   

KKKuuulllcccsssááárrrnnnééé   JJJaaannnkkkooovvviiiccchhh   MMMaaarrriiiaaannn   mmműűűvvveeelllőőődddééésssssszzzeeerrrvvveeezzzőőő   
   (((TTT:::777000   333333111   555888000666))) 
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12.oo - SZÜRETI FELVONULÁS 
 

Útvonal: Termelői piac - Károlyi út - Kossuth u. - Dózsa Gy. u.- Rákóczi u.- Szt. Imre u.- Rév u.-   
Madách u.-Németh K. u. - Dózsa Gy. u.- Budai Nagy Antal u.- Fáy présház  

 

VÁRJUK A JELENTKEZÉSEKET  
A SZÜRETI SZEKEREK SZÉPSÉGVERSENYÉRE! 

 

 
 

Kb. 15oo órakor ünnepélyes megnyitó, majd előadások a szabadtéri színpadon. 
 

Fellépnek: 
 

TTTAAARRRNNNAAAIII   KKKIIISSSSSS   LLLÁÁÁSSSZZZLLLÓÓÓ   
   

KKKIIISSSNNNAAAHHHIII   AAAKKKUUUSSSZZZTTTIIIKKK   
   

TTTÓÓÓTTTHHH   VVVEEERRRAAA   
 
 

A Mesterségek terén népi játszótér, hagyományőrző kézműves vásár, játszóházak, 
kézműves foglalkozások, Betyár Próbák: népi ügyességi-, erő-, és bátorság próbák, 

fröccstörténeti kiállítás, történelmi fotózás, fröccs totó, „fóti fröccs” várja a látogatókat. 
 

FFF   RRR   ÖÖÖ   CCC   CCC   SSS   HHH   ÁÁÁ   ZZZ,,,   BBB   OOO   RRR   HHH   ÁÁÁ   ZZZ,,,      
SSS   ZZZ   ÜÜÜ   RRR   EEE   TTT   III      TTT   OOO   MMM   BBB   OOO   LLL   AAA   

 

A VÖRÖSMARTY KUNYHÓ 15.oo - 18.oo óráig látogatható 
 

 
Médiapartner: Fót Café, Fót City, Fóti Hírnök, Duna-part programajánló 

Fót Város Önkormányzatának rendezvénye, Szervező: Fóti Közművelődési és Közgyűjteményi Központ 
Felelős Kiadó Bicskei Éva igazgató, FKKK 



Fót egyik ékessége!
A Károlyi István Gyermekközpont bejáratánál, a rendőrőrssel és a nyilvános parkolóval 
szemben évről évre virul ez a csodálatos kánna (más nevén: Canna, Kána, Virágnád, 
Rózsanád) sövény.

Gratulálunk a kertészének!


