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Fót értékei közt megérdemli 
a figyelmet ez a 102 éve emelt 

kereszt, amely a Rákóczi 
utcában található.

A Bársony Fót program 
keretében ez az emlékmű is 
ízléses virágszegélyt kapott.
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Fóti
Hírnök

Jó ütemben zaJlanak a városban a különféle 
beruházások

Kettőt kiemeltünk közülük, kapcsolódó írásunk a 4. oldalon található.

Elkészült a műfüves focipálya
Már pattoghat a labda a remek műfüves focipályán. A 
minden igényt kielégítő szép pálya köré jó magas kerítés 
is készült, így a legtöbb kapu fölé lőtt labda után sem kell 
messzire szaladni. A pályát máris használatba vették a játé-
kosok, már csak azért is, mert a nagy, füves pályán 5 millió 
Ft értékben locsolórendszert alakítottak ki, s a munkálatok 
közben azon nem lehetett mozogni. 
A műfüves pálya tehát működőképes, éppen jókor, mert az au-
gusztus 28-án kezdődő őszi idényre felkészülő csapat elkezdte 
a nyári edzéseket. A csapat ősztől másik csoportba kerül. Nem 
lesz könnyebb a helyzetük az ellenfeleket tekintve, de az utazás 
terén talán igen, mivel nem kell a Duna túloldalára átjárni. 
Most csupa keleti irányban található település csapatával kell 
majd mérkőzni egészen Dány, Tóalmás környékéig. 
A kihasználatlan időkre a műfüves pálya bérbe is adható, s van 
is már rá jelentkező. A pályaépítés még kiegészül egy térfigyelő 
kamera rendszerrel, hogy a biztonság is szavatolható legyen. – 
nyilatkozta Gáspár Zénó, az FSE elnöke.
A műfüves pálya bekerülési költsége nagyságrendileg 30 millió 
Ft volt, amiből 70 %-ot pályázaton nyert a város az MLSZ-től.

Tetőfelújítás az Ibolyás utcai óvodában
Nagy munkát végez egy ács-brigád az óvoda tetején, lebon-
tották a régi azbesztet is tartalmazó pala héjazatot, s egy 
korszerűbb palaborítást helyeznek föl, miközben természe-
tesen a lécezés is megújult. Mindebből azonban a földről 
semmi nem látszik, így riporterünknek is fel kellett mászni 
a zegzugos, odafönn minden irányból középre lejtő tetőre. 
Itt találtuk meg az ácsokat, akik szívesen mutatták meg és 
magyarázták, miben áll ez a munka. 

A csúcs még nincs lefedve

Ilyen odafönn a tető

Az ács csapat a napi munka végeztével

 

Programelőzetes:

48. Fóti Szüret
2016. 09. 18-án,

a Fáy présház fölött
Hagyományos szüreti lovas felvonulás, 
magyar kézművesek portékái, gyermek 
programok, kézműves foglalkozások. A 
színpadon hagyományőrző csoportok 
fellépései, gyermekkoncert, Herczeg 

Flóra és a Veszelka Kommandó, 
sztárvendég: Children of distance

Fót Város Önkormányzatának rendezvénye, 
Szervező: Fóti Közművelődési és 

Közgyűjteményi Központ
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Hol tartanak a 2016. évre tervezett beruházási, fejlesztési munkák? - kérdeztük Bíró Zoltán fejlesztési tanácsnokot

beruházási, feJlesztési munkák városunkban

Örömmel tájékoztatom a kedves fóti lakosokat, hogy a be-
tervezett munkálatok ütemesen haladnak.
• Pályázati forrás bevonásával, az FSE területén elkészült 
Fót első műfüves pályája, az Önkormányzat által biztosított 
önrésszel.
• Elkészült a Somlói utca III., befejező üteme. A csapadék-
víz elvezető rendszer kiépítését, illetve a teljes körű félpályás 
felújítást követően, a kocsibeállók is elkészültek. 
• A kivitelező már átadta az OMV kút melletti lámpás út-
kereszteződést.
• Átadás előtt áll az új Szabó Dezső utcai járda építése. A Ki-
vitelező 1-2 héten belül készre fogja jelenteni ezt a munkát is.
• Folyamatban van az Ibolyás úti óvoda tető héjazatának 
cseréje, illetve
• a katolikus temető melletti ravatalozó bővítése, átépítése. 
• Intézményeinkben megkezdődtek a felújítási munkák. A 
Boglárka Bölcsőde udvara megújul, korszerű műanyag burko-
latot kap. Mindhárom kis udvart ellátjuk gyerekjátékokkal is. 
A kerítését teljesen felújítjuk és megépül a hiányzó parkoló is.
• A Garay Iskola udvara aszfaltburkolatot kap. Ezen kívül a 
meglévő pálya köré új gumiburkolatú futókör és távolugró 
árok is készül.
• Elkezdődött a Mozdony utcai új járda megépítése. A 
Mozdony utca és a Fótújfalu állomás közötti szakaszon új 
parkoló készül. Ezáltal megszűnnek a jelenlegi tarthatatlan 
állapotok. A tervezés elkezdődött, és még az idei évben be 
szeretnénk fejezni a kivitelezést is.
• Egy egész sor útfelújítási, csapadékvíz elvezetési munka 
tart a pályáztatási szakaszban. 
• Folynak a közbeszerzési eljárások az alábbi útépítési mun-
kák kapcsán: Kund Pál utca, Benitzky köz, Madách utca, 
Tóth Árpád utca. Ezen utak esetében a csapadékvíz elve-
zetés, és az útépítés kerül komplex módon megvalósításra. 
• Az Attila utcában folytatjuk a csapadékvíz elvezetés ki-
építését, ennél a munkánál szintén folyik a közbeszerzési 
eljárás. A fenti utcák december 20-ig elkészülnek.
Régóta okoz gondot a Fóti Ökumenikus Általános Iskola 
előtt, a Béke úton a csapadékvíz elvezetése. A tervek elké-
szültek, kivitelezésére szeptemberben írunk ki pályázatot. 
Ugyancsak szeptemberben kerül meghirdetésre az ESZEI 
Hargita utcai intézménye parkolójának kiépítési munkálata.
Jelenleg jónéhány további munkálat tervezése folyik. Ter-
vezik a Németh Kálmán Iskola teljes felújítását, a Németh 
Kálmán Emlékház új melléképületét, a Fruzsina utcai óvo-
da felújítási munkáit, a Malom utca felújítási munkáit, a 
Fótújfalu állomáshoz vezető Alberti Béla utca parkolóját, 
valamint a jövő évben megépítésre kerülő 11 utcát. Ugyan-
csak folyamatban van a 201-es Barackos teljes közműháló-
zatának tervezése is.

Tanácsnok úrnak feltettük a kérdést, hogy mi történt a 
rendkívül rossz állapotú földes utakkal?
Amint azt megtudtuk, az idén négyszer annyit költött az 
Önkormányzat egyes szilárd burkolattal nem rendelkező 
utcák átmeneti rendbetételére, mint az előző években. A 
nagyon rossz állapotú utak esetében, a gréderezésen kívül 
kavicsfeltöltéssel, kavicsszórással javították ki az utakat. Az 
idén még két utca javítását tervezik megvalósítani.

Megköszöntük a Tanácsnok úrnak a részletes tájékoztatást 
és további sikeres munkán kívántunk a Képviselő Testület 
tagjainak és a Hivatal dolgozóinak.

Windhager Károly

fót város környezetvédelmi programJából

Tisztelt Fóti Lakosok!
Fót Város Környezetvédelmi Programjának ez évre szóló Intézkedési Terve egyik feladata egy olyan ismeretterjesztő cikk-
sorozat elindítása, amely röviden bemutatja a háztartási szinten használható, energiatakarékosságra, költségcsökkentésre 
irányuló lehetőségeket, ötleteket. A második terület, amellyel a gondolatébresztés erejéig foglalkozni szeretnénk - és bizony 
mélyen tudja érinteni a pénztárca tartalmát is - az elektromos áramfogyasztás csökkentésének területe, azon belül is a vilá-
gítási lehetőségek. Azokon a helyeken, ahol sokáig égetjük a villanyt, célszerű lecserélni energiatakarékos fénycsövekre a ha-
gyományos izzókat. A kompakt fénycsövek kb. negyed annyit fogyasztanak, mint a hagyományos izzók, de a fényforrások 
közül választhatjuk a hagyományos izzók helyett a halogén izzót és a LED fényforrást is. Mi a különbség az izzólámpa, 
a halogén izzó, a kompakt fénycső és a LED fényforrás között?

Az izzólámpa az egyik legrégebbi elekt-
romos fényforrásunk. Fényét elektromos 
áram által felizzított volfrám szál adja, az 
izzószálat az üvegburában lévő semleges 
gáz vagy vákuum óvja meg a levegő oxi-
dáló hatásától. Színhőmérséklete kellemes, 
meleg fényű 2700 Kelvin. Az izzó fénye lé-
nyegében a bekapcsolás pillanatában eléri 

a maximális értékét, ami élettartama során csak kis mértékben 
csökken. Az általános célú izzók élettartama kb. 1000 üzemó-
ra. Az izzók legnagyobb hátránya az alacsony hatásfok, hiszen 
a belevezetett energia mindössze 2(kettő!) - 5(öt!)%-át hasz-
nosítják fényként, a többi hőként kárba vész. A hagyományos 
izzólámpákat – az Európai Unió előírása szerint – fokozatosan, 
de 2012-től végleg kivonják a forgalomból. A korszerű ener-
giatakarékos fényforrások alkalmazásával a háztartások akár 
10-15%-os energia megtakarítást is elérhetnek. A kisebb ener-
giafelhasználás hatására pedig Európában évente kb. 15 millió 
tonnával kevesebb széndioxid kerül a levegőbe.

A halogén izzó tulajdonképpen tökéletesített 
izzólámpa. A lámpa burájába halogén ele-
met (jódot vagy brómot) juttatnak. Spirálja 
a volfrám izzóénál magasabb hőmérsékletű, 
ezért a burát keményüvegből, vagy kvarc-
ból készítik. Hatásfoka átlagosan 20-30%-al 

jobb, mint a hagyományos izzólámpáké, (használatával ennyi 
energiát lehet megtakarítani), de a halogén izzó is felforró-
sodik működés közben, tehát ez is sok hőt termel. Formája, 
színhőmérséklete és élettartama is megegyezik az izzólám-
páéval. Felkapcsolás után azonnal teljes fényerővel világít és 
fényerő-szabályozós lámpákban is használható. A halogén 
izzó élettartama – hasonlóan az izzólámpáéhoz – kb. 1000 
üzemóra. Elsősorban olyan helyen célszerű használni, ahol 
gyakori ki/bekapcsolás mellett alkalmanként rövidebb ideig 
kell csak világítani (kamra, pince, mellékhelyiségek, stb.)

A kompakt fénycső energiatakarékos fény-
forrás. Akár 80%-al kevesebb energiát fo-
gyaszt, mint az izzólámpa. Az 1980-as évek-
ben kezdett elterjedni. Működési elve azonos 
a hosszú, rúd alakú fénycsövekével, csak az 
alakja más. Mivel a korszerű, kompakt fény-
csőben a begyújtást egy, az izzóba beépített 
elektronika vezérli, a fénycsövek érzéketlenek 

a kapcsolgatás gyakoriságára. A bekapcsolás után azonban 
bizonyos időre (30 - 60 másodperc) van szükség, amíg tel-
jes fényerejét eléri. Ezért olyan helyeken célszerű alkalmazni, 
ahol kevesebb ki/bekapcsolás mellett hosszabb ideig folyama-
tos világításra van szükség. Élettartama 6-8-szorosa a hagyo-

mányos izzóénak, ezért (is) nagyon gazdaságos. A kompakt 
fénycsövek általában nem használhatók fényerő-szabályozós 
áramkörökben. A kompakt fénycsövek tartalmaznak higanyt. 
Amikor a fényforrás ép (nincs eltörve) vagy használatban 
van, nem bocsát ki higanyt. Ha azonban az égő eltörik, maxi-
mum 5 milligramm higany kerülhet ki belőle (körülbelül egy 
golyóstoll hegyén lévő tintapöttynek megfelelő mennyiség), 
ami semmiképpen sem okoz semmilyen egészségkárosodást. 
(Összehasonlításképpen: a régebbi lázmérők körülbelül 500 
milligramm higanyt tartalmaztak.) Minden esetre ha a kom-
pakt fénycső eltörik, tanácsos először kiszellőztetni a helyi-
séget, majd egy nedves ruhával feltörölni a maradványokat. 
A lámpa darabjai nem érhetnek a bőrhöz és a takarításhoz 
nem szabad porszívót használni. A törhetetlen külső burával 
ellátott kompakt fénycsövek használata segít megelőzni az 
esetleges törés alkalmával előforduló higanyszivárgást.

A LED izzó, világító dióda félvezető anyag-
ból készült korszerű fényforrás (neve az 
angol Light Emitting Diode rövidítéséből 
származik). A dióda által kibocsátott fény 
színe a félvezető anyag összetételétől, ötvö-

zőitől függ. Élettartama akár 10-15 év is lehet, ezért – bár 
ára viszonylag magas – nagyon gazdaságos. Akár 80%-al ke-
vesebb energiát fogyaszt, mint a hagyományos izzólámpa. 
Alacsony hőmérsékleten üzemel és bekapcsolás után azon-
nal teljes fényerővel világít. A LED fényforrások nagyon 
széles fény-szín tartományban vásárolhatók és egyes típu-
soknak nemcsak fényereje, de akár a színe is szabályozható. 
A LED-es világítóeszközök kivitelüket tekintve lehetnek a 
hagyományos izzókkal kompatibilisek, azaz ugyanúgy fog-
lalatba tekerhetők, 230 Voltosak, és lehetnek speciális kivi-
telű, szigorúan csak a saját tápegységükkel működtethető 
megoldásúak. A LED a jövő fényforrása. Nagyon széles kö-
rűen használható és a technológia komoly fejlődés előtt áll.

(Forrás:http://www. megerizoldneklenni.hu/hasznos tanácsok)
Kigyósi Katalin s.k. környezet- és természetvédelmi ügyintéző

A Garay Iskola udvarának felújítása, és futófolyosó 
kiépítése

A Boglárka Óvoda és Bölcsőde előtti parkoló készül

A kapubeállók is elkészültek a Somlyó utcában

Ilyen lett a Szabó Dezső utcai járda
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a parlagfüvet továbbra is irtani kell, 
még a virágzás megkezdése előtt!

Tisztelt Fóti Lakosok! 
Az idei év sem múlhat el sajnos parlagfű szezon nélkül. Az 
Önök és Hatóság munkájának elősegítése érdekében került 
sor ennek a rövid tájékoztatónak az összeállítására, amely re-
mélhetőleg hatékony támogatást nyújt a védekezés fontossá-
gának megerősítéséhez.
A parlagfű kétszikű, 20–140 cm magas, terebélyes, egyéves 
növény. Központi egyenes szárral rendelkezik, amelynek 
sűrű oldalhajtásai vannak. A talajhoz közeli néhány cm-es 
részen 2-3 elágazása is lehetséges.
A parlagfű virágpora a légutakba kerülve a népesség egy ré-
szénél a nyálkahártyát ingerli és szemgyulladást is okozhat. 
A parlagfűre túlérzékeny népesség évről évre nő, a kilenc-
venes évek végére az allergiások tömege megközelítette a 
30%-ot. Ezt egyszerre okozza az emberek romló immunvé-
dekezése és a növény túlburjánzása.
A terjedés hatékony megakadályozásához fontos a parlagfű 
felismerése. A parlagfüvet gyakorta összetévesztik a fekete 
vagy fehér ürömmel. A parlagfű jelenleg a küzdelmek el-
lenére, szinte akadálytalanul terjed. A talajban évtizedekig 
csíraképes mag nagy számban képes várakozni a csírázásra, 
s a megbolygatott talajban tavasszal kikel, ami nagyon meg-
nehezíti a hatásos védekezést. Ez az oka annak, hogy ahol 
az irtása befejeződik, a parlagfű hamarosan ismét elfoglalja 
a megtisztított területet. A parlagfű okozta gondok ellen 
szervezett fellépés szükséges.
A parlagfű irtását folyamatosan kell végezni. A növényt még 
a virágzása előtt el kell pusztítani, hogy ne szórhasson virág-

port, és ne érlelhessen ma-
got. A Vidékfejlesztési Mi-
nisztérium szakvéleménye 
alapján a hatékony védekezés 
érdekében háromszori kaszá-
lás szükséges. A jogszabályi 
háttér szerint a július 1. nap-
ja után, a területen lévő par-
lagfű bírságot von maga után. A kaszálás során nem szabad 
túl alacsonyan „a talajt mintegy felszántva” kaszálni, mert az 
a további parlagfű magvak csírázását eredményezheti, és az 
eredeti növénytakaró parlagfű elnyomó hatását is csökkenti.
Köszönjük munkájukat és fáradozásukat!

Kigyósi Katalin környezet- és természetvédelmi ügyintéző

Veresegyházon a családias hangulatú
Árnyas Óvoda vidám csapatába

diplomás, gyermekszerető, innovatív beállítottságú

ÓVODAPEDAGÓGUST
keresünk

határozatlan idejű jogviszonnyal teljes munkaidős állásba.
A fényképpel és motivációs levéllel ellátott

szakmai önéletrajzot a következő e-mail címre várjuk:

info@arnyasnet.hu

MOGYORÓDI  
ÉLELMISZER ÜZLETÜNKBE 
SZAKKÉPZETT ELADÓT ÉS 

MEGVÁLTOZOTT  
MUNKAKÉPESSÉGŰ 

DOLGOZÓT  
FELVESZÜNK! 

 

Jelentkezés fényképes önéletrajzzal:  

a boltvezetőnél (Mogyoród, Gödöllői út 27-29.), 

vagy a Gödöllő COOP Zrt. központjában: 

Cím: 2100 Gödöllő, Körösfői u.34.  

Tel.: 28/430-780 

E-mail: godcooptit@vnet.hu 
 

 

MOGYORÓDI  
ÉLELMISZER ÜZLETÜNKBE 
SZAKKÉPZETT ELADÓT ÉS 

MEGVÁLTOZOTT  
MUNKAKÉPESSÉGŰ 

DOLGOZÓT  
FELVESZÜNK! 

 

Jelentkezés fényképes önéletrajzzal:  

a boltvezetőnél (Mogyoród, Gödöllői u. 29.), 

vagy a Gödöllő COOP Zrt. központjában: 

Cím: 2100 Gödöllő, Körösfői u.34.  

Tel.: 28/430-780 

E-mail: godcooptit@vnet.hu 
 

önkormányzati támogatás civil szervezetek, helyi egyházak és 
magánszemélyek által szervezett kulturális és sport tevékenységéhez

A képviselő-testület a Z/254/2016. (VI.22.) és a Z/255/2016. (VI.22.) KT határozat szerint a következő támogatásokról döntött.

Sportesemények támogatása

Kulturális események támogatás

Új, rendezettebb, átmeneti helyre költözik a Helyi Értéktár 
Bizottság által eddig összegyűjtött tárgyi gyűjtemény. A 

költöztetés leltározással és takarítással is jár.

Felszentelték a környék hívei számára a nemrégen 
elkészült görögkeleti templomot Dunakeszin. Ennek 
a templomnak a felépítéséhez és berendezéséhez Fót 

Város Önkormányzata is hozzájárult.

Pályázó Javasolt támogatás
Jakab Krisztián 250.000 Ft
Fóti Sakk Klub Egyesület 180.000 Ft
Vektors Sportegyesület 250.000 Ft
Mató Gyula 210.000 Ft
Bordás Annamária 200.000 Ft
Acél Sándor 125.000 Ft
„MOST” Szabadidősport Egyesület 90.000 Ft
Benkö Kardvívó S.E. 30.000 Ft
„Szilaj és Szelíd” Lovaspark Egyesület 225.000 Ft
Szülők a Fáy Suliért Alapítvány 250.000 Ft
Jáger Marina 30.000 Ft

Pályázó Javasolt támogatás
Görbedi Gábor 50.000 Ft
Fóti Evangélikus Egyházközösség 100.000 Ft
Winczheim Tibor 50.000 Ft
Garays Diákokért Alapítvány 100.000 Ft
Római Katolikus Egyházközösség 175.000 Ft
„Aprófalva” Alapítvány 100.000 Ft
Docete et Educate Alapítvány 180.000 Ft
Lisai Elek János Alapítvány 300.000 Ft
Kárpát Medencei Művészek Alkotóközössége 75.000 Ft
Nagy Edit 330.000 Ft
„Fóti Dal” Alapítvány 200.000 Ft
Fóti Zenebarátok Egyesülete 160.000 Ft
Fóti Ökumenikus Közművelődési Egyesület 350.000 Ft
Református Missziói Egyházközösség 250.000 Ft
Fóti Értékközvetítő Oktatásért Egyesület 120.000 Ft
Kiss Eszter 80.000 Ft
Fóti Kék Boglárka Nagycsaládos Egyesület 79.450 Ft
Fót-Központi Református Egyházközösség 200.000 Ft

ARANyKA  ÉKSZERÉSZ

22 éve a lakosság szolgálatában
Hívjon bizalommal!

Tel:  06-20-357-7079
A hirdetés felmutatója 5% kedvezményt kap!
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a reformkor városának paraszti hagyományairól és 

értékeiről

A Gödöllő Környéki Regionális Turisztikai Egyesület június 9-én Fóton tartotta soros 
összejövetelét. Ezeket a rendezvényeket a 44 tagtelepülés valamelyikén tartják felvált-
va, s ilyenkor általában a helyi értékek bemutatására is sor kerül. Így volt ez a mi 

esetünkben is. A Kisalagi Közösségi Házban Lévai Sándorné önkormányzati képviselő, mint 
a Helyi Értéktár Bizottság elnöke tartott rendkívül élvezetes stílusban előadást Fót történel-
méről, hagyományairól, paraszti értékeiről. Ezeket a összefoglaló helytörténeti ismereteket 
minden fóti lakosnak illik ismerni, ezért az alábbiakban leközöljük az elhangzottakat.

Lévai Sándorné: Szeretettel köszön-
töm vendégeinket. A Helyi Értéktár 
Bizottság elnökeként és polgármester 
úrral együtt Fóton született állam-
polgárként – melyet ma már kevesek 
mondhatnak el magukról - szeretnék 
néhány szót szólni. Nyugdíjas pedagó-
gus vagyok, tősgyökeres fóti, 37 éven 
keresztül tanítottam a városban, ezért 
nagy szeretettel és időnként megha-
tottsággal beszélek szülőfalumról.
Fót nagyon gazdag kulturális és termé-
szeti örökségben. Budapest közelsége 
miatt a mezőgazdaságból élők, az iparo-
sok és a Károlyiak révén az arisztokrácia 

szokásai és hagyományai is fontosak számunkra.   A Helyi Ér-
téktár Bizottság tagjai: Molnár Krisztina a Polgármesteri Hivatal 
kulturális referense, Kiss Eszter a Németh Kálmán Emlékház 
gyűjtemény kezelője, Szűcs Mária nyugdíjas könyvtárvezető.
Huszai Gábor 1935-ben egy monográfiát készített Fótról, 
melyet csak 2000-ben adtak ki. Az előadó bemutatta a je-
lenlévőknek a monográfiában közzétett fotóillusztrációt. A 
szerző az előadó szerint a mai napig is jellemző módon a fó-
tiakat a következőképpen jellemezte: életmód szempontjából 
mértékletesek, józanok. Életrevalóak, élelmesek, az állandó 
piaci hatások következményeképpen. Értelmi képességeiket 
tekintve természetes eszűek, fontolgatók, elhatározásaikban 
lassúak. Erősen anyagiasak és önzők. Józanul takarékosko-
dók, becsvágyuk erős, különösen a jómódjukkal igyekeznek 
kitűnni. Fáradhatatlanok a mezei munkát illetően. Rátartiak 
a bevándorlókkal, a gyütt-mentekkel szemben lassan mele-
gednek fel. A zártságot az is igazolja, hogy Fót települést, a 
környező falvaktól, városoktól eltérően kizárólag magyarok 
lakják. A település szerkezetet vizsgálva a takarékoskodó élet-
mód azzal is alátámasztható, hogy a földterületek minden 
egyes négyzetméterét hasznosították. 
A helybeliek szívesen beszélnek arról, hogy a település Szent 
László hercegtől,, későbbi királyunktól kapta a nevét. A mon-
da szerint a mogyoródi csatát követően a herceg azt kérdezte, 
mi az a folt (fót) a távolban. Egy másik monda szerint, mely 
ugyancsak Szent László királyhoz és a mogyoródi csatához 
kapcsolódik az a mondás, hogy a királynak a csata hevében 
kiszakadt a nadrágja, melyet a fóti menyecskék bársonnyal fol-
toztak be. Innen kapta a Bársony Fót elnevezést a település. 
A természeti viszonyainkról és természeti kincseinkről is 
szeretnék néhány szót szólni. A fóti Somlyóban lelhető fel 
a Fóti Boglárka, azaz a fóti boglárkalepke, mely fokozottan 
védett nappali lepke faj. Ezt a fajt Magyarország területén 
először 1944-ben a fóti Somlyón találták meg. Ez a ritka 
boglárkalepke faj csak életmódjának ismeretében mutatha-

tó be. Igen fontos a hernyójának kizárólagosan táplálékul 
szolgáló növény, a szártalan csüdfű megóvása. Ezt a növényt 
a lepke hernyója nemcsak fogyasztja, hanem petéit a csüd-
fű tövébe rakja. A hernyók fejlődését a hangyák segítik. A 
hernyó egy speciális váladékot termel, ami biztosítja a boly-
ba történő beilleszkedést. A boglárkalepke és a szártalan 
csüdfő megóvását feladatunknak tekintjük. 
A tanösvény a fóti Somlyóban DINPI közreműködésével 
felújításra kerül. A termőtalaj sárgás-barna vályogos homok, 
futóhomok. A termőtalaj összetétele, a fényviszonyok, a spár-
ga, a paradicsom, a zöldségfélék és a szőlő termelésének ked-
veztek. A szőlőtermelés és borkészítés - mind addig, amíg ki 
nem pusztította a betegség - a településen komoly tradícióval 
rendelkezik. Bár a fótiak zöldségféléket termeltek a korabeli 
leírások alapján, nem nagyon fogyasztották. A fóti paradi-
csom nagyfajta gerezdes-girizdes, mely befőzésre a legalkal-
masabb. A termelők az általuk termelt paradicsom magját 
szedték, valamennyi családnak meg volt az ezzel kapcsolatos 
titka. Jelenleg Gödöllőn, a Szent István Egyetemen őrzik a 
paradicsom magját. Erre a tényre épül a Paradicsom Fesz-
tivál, melyet a település 2010. évtől szervez. A fótiak már 
számítanak a fesztiválra különböző étkeket, süteményeket, 
sőt fagylaltokat is készítenek. A legpirosabb, a legnagyobb, a 
legszebb alakú paradicsomok versenyét is meghirdetik. A leg-
nagyobb paradicsom versenyét egy alkalommal polgármester 
úr termése nyerte el. Paradicsomlevet is főznek. Kis üvegekbe 
tárolva ajándékba adják a kilátogató vendégeknek. A fótiak a 
könnyen szállítható vastaghéjú girizdes paradicsomot a Bu-
dapesten lévő piacokra szállították. 
A jellegzetes fóti ételekről is szeretnék említést tenni. Idetar-
tozik többek között a gölödin leves /krumpli gombóc/, a fúj-
tott hús leginkább lakodalmas étel, a celler saláta, a híres fóti 
mákos rétes és a somlói galuska. A képviselő asszony említést 
tett arról, hogy nagymamájának köszönhetően – az eredeti 
technológiának megfelelően - még ma is készíti a fóti má-
kos rétest. A somlói galuskával kapcsolatosan megemlítendő, 
hogy Kisalag szívében élt Szőcs József Béla cukrász mester, 
aki a Gundel Étterem cukrászműhelyének volt a vezetője. 
1958-ban a brüsszeli világkiállításon a magyar pavilonban 
mutatták be először, mint sütemény különlegességet oly mó-
don, ahogy Szőcs József Béla cukrászmester készítette.
Miután Szőcs úr készítette el először, ezért Ő is nevezte el a 
somlói galuskát a fóti Somlyó hegyről. 
Nem feledkezhetünk meg a fröccsről sem. A szódavizet ugyan 
valószínűleg Győrben állították elő, de hogy a fröccs Fóton 
született,  azt legbiztosabban Vörösmartytól a „Fóti dal” című 
verséből tudjuk, aki keresztapaként nevet adott a fröccsnek.
Fáy András, a „haza mindenese” fóti lányt vett feleségül, 
Sziráki Zsuzsikát és a  Somlyó oldalán lévő présházában 
vendégeskedtek a reformkor nagyjai.  E látogatók építet-

Lévai Sándorné az ünnepi 
nagykendőben

a pénzügyi és adóügyi osztály vezetőJe zámodics péter

Ebben a beosztásban sem egy idős, könyökvédős urat találunk a Fóti Közös Önkormányzati Hivatalban. 2015. 
november 1. óta egy fiatal ember vezeti, Zámodics Péter. Tőle kértünk bemutatkozást a fóti lakosok számára és Fót 
gazdasági helyzetéről.

Igazából Fót gazdasági helyzete elég jó, mi-
vel az adóbevételei magasak, komoly ipa-
rűzési adóbevételei vannak. Ahonnan én 
jöttem, amely egy kis település volt, és sok 
más önkormányzatnál is azt látom, hogy 
ahol nincs jelentős adóbevétel, ott sajnos 
kénytelenek az állami normatívából megél-
ni, ami pedig nem elegendő és még az elszá-
molása is sokkal nehézkesebb. 
Az elvesztett Hungária értékpapírokból az 
önkormányzat már kapott vissza, de igazá-
ból az egy kisebb teljesítés volt. Ez a történet 

még nem záródott le, a rendőrségi nyomozás még folyik, 
eddig 32 millió forint jött vissza. 

A 2015-ös évben az önkormányzat maradványa 2,8 milli-
árd forint volt. Ennek oka egyrészt a visszafogottabb gaz-
dálkodás, másrészt a tavalyi kiemelkedően magas iparűzési 
adóbevétel. A tavalyi évben megmaradt pénzmaradványt 
felhalmozásra szeretné fordítani az önkormányzat, így az 
előző évekhez képest közel a dupláját költjük az útfelújí-
tásra, útépítésre. A beruházások nagy része közbeszerzés 
köteles, aminek a lebonyolítása legkevesebb 3-4 hónapba 
telik. Csak ezután kezdődhet a munka, de a kivitelezések 
már javában zajlanak. 

Magamról annyit, hogy Zalaegerszegen tanultam a Pénzügyi 
és Számviteli Főiskolán, s a szüleim is pénzügyesként dolgoz-
nak. Korábban Kőszeg és Szombathely között, egy 3500 fős 
kis településen, Csepregen voltam pénzügyi osztályvezető. 
Az előtt pedig 4 évig ügyintéző, majd osztályvezető-helyet-

tes. Tudom, talán szokatlan, hogy 28 évesen kerültem ebbe 
a komoly beosztásba. Valószínűleg én vagyok az egyik legfia-
talabb osztályvezető Pest megyében. Egyébként sem vagyok 
egy félelmetes típus, nyugodt természetűnek ismernek, ami 
az ilyen munkákhoz elengedhetetlen. 
Mióta itt dolgozom, Fóton is lakom, kaptam szolgálati la-
kást az Önkormányzattól. Már megszoktam itt a nagyobb 
Hivatalt, jó a kapcsolatom a munkatársakkal. Pest közelébe 
szerettem volna költözni, s ez a vágyam teljesült. Egyre több 
embert ismerek, jól érzem magam Fóton.

A hivatali munkát tekintve az eltelt háromnegyed év után 
már mondhatom, sikerült kialakítanunk a beosztottaimmal 
egy bevált munkarendet. Nem volt egyszerű, mert amikor 
az előző osztályvezető távozott, utána egy ideig nem is volt 
betöltve a vezetői munkakör, amely okozott nehézségeket, 
hátralékokat. Ezen már túljutottunk, utolértük magunkat.
Mi pénzügyesek azt szoktuk mondani viccesen, hogy mi 
hozzuk a pénzt, és mi is költjük el. A város pénzügyi folya-
mata úgy zajlik, hogy az éves költségvetést a képviselő-tes-
tület döntései alapján összerakjuk, majd követjük a gaz-
dálkodást, végezzük a különböző pályázatok elszámolását, 
és kezeljük a sokféle képviselő-testületi döntés év közbeni 
pénzügyi mozgásait. Az Adóosztály pedig kiveti az adót, 
majd beszedi az adóbevételeket. Minden testületi döntés-
nek van pénzügyi vonzata. Annyira sokrétű a feladatunk, 
hogy nehéz lenne felsorolni, a bérlakások számlázásától 
kezdve a kiadások utalásáig, az önkormányzat minden 
pénzmozgásának kezeléséig, és ne feledjük, hogy hozzánk 
tartozik pénzügyi vonatkozásban a fóti nemzetiségi önkor-
mányzat is, sőt Csomád település is. 

németh kálmán baráti kör

Még májusban jöttek össze azok a személyek és nem csak 
Fótról, akik még ismerték, tisztelték, sőt többen barátjuk-
nak tekintették Németh Kálmán fafaragó, szobrászművészt. 
A találkozóra természetesen a Németh Kálmán Emlékház-
ban került sor, s ahogy ezt a vendégek is elmondták, ez a ház 
mindig nyitva állt a barátok, ismerősök előtt. Kálmán bácsi 
és felesége, Zuna Edit asszony mindig mindenkit szívélye-
sen fogadott, megvendégelt, igen jóízű beszélgetések zajlot-
tak itt a házban, akár a műteremben, akár a pincében. Kiss 
Eszter, a Németh Kálmán hagyaték gondozója, a jelenlegi 
házigazda örömmel köszöntötte a baráti kör megalakulására 
érkezőket, s szívesen ismertette, milyen embernek ismerte 
meg Kálmán bácsit a művei, alkotásai, gyűjteménye alap-
ján, annak dacára, hogy személyesen soha nem találkoztak. 
Az emlékek felidézésével gyorsan telt az idő, s most öröm-
mel jelenthetjük, megalakult a Németh Kálmán Baráti Kör, 
amelyben többek között az önkormányzat két képviselője, 
dr. Vargha Nóra és Gellai István, a Fót Fejlődésért Alapít-
vány kuratóriumi tagja Mérei Sándor, a Fóti Városszépítők 
elnöke, Bánhalmi Gábor és neje is bekapcsolódott.

A látottak emlékeket ébresztenek …

Záró beszélgetés a Kisalagi Közösségi Házban
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ték a mellette álló Vörösmarty kunyhót 1837-ben. Távlati 
terveink  szerint a Fáy présház, a Vörösmarty kunyhó, a sza-
badtéri színpad körében kívánunk létrehozni egy, a reform-
kort idéző kulturális központot. 
1832-től kezdődően a település legnagyobb rendezvénye a 
Fóti Szüret. Agárdi Gábor több éven keresztül volt a telepü-
lés hegybírója. A szüreti menet a templom elől indul el a csi-
kósokkal,  hintókkal, paraszt szekerekkel, cigánybandával, a 
bíróval és a bírónéval a településen keresztül a Fáy présházig. 
Kirakodó vásár, ételek, italok és színpadi program várja a fóti 
szüreti rendezvényen résztvevőket. 2010. évtől kezdődően a 
fóti szüretet a rendezők összekapcsolták a fröccs fesztivállal. 
A Helyi Értéktár Bizottság feladatának tekintem a fóti szü-
reti felvonulás kulturális turisztikai értékeinek népszerűsíté-
sét. A Fáy présház alatti lankás területet az Önkormányzat 
helyi védettség alá helyezte. Az Önkormányzat elképzelései 
szerint ez a terület a színpaddal, a nézőtérrel, a Fáy prés-
házzal, a Vörösmarty kunyhóval, a préssel és a köré fonódó 
reformkori szőlészettel, a szőlő kultúrával együtt reformkori 
kulturális központtá alakítandó. 
A természeti kincseink között meg kell említeni a fóti artézi 
kutakat: a jelenlegi piac területén működött a Török kút. A 
monda szerint olyan kiváló vize volt, hogy a török uralma 
alatt a budai pasa innen vitette magának a budai várba. A 
Kossuth utcai artézi kútból származó víznek a mai napig is 
nagy a kereslete. Az Önkormányzatnak érdeke lenne, hogy 
ezt a vizet üzleti formában is hasznosítsa.
A Somlyó tó véleményem szerint jelenleg kihasználatlan, 
pedig a háború előtt kedvelt kirándulóhely volt. A Somlyó 
tó partja az évente megrendezésre kerülő főzőversenynek, a 
Fóti-futi futóversenynek és a gyermeknapnak a színhelye. A 
helyi értékeink közül a fóti népviselet megőrzése a bizottság 
számára fontos feladat. 
A mai rendezvényünkön szeretném Önöknek a fóti népviselet-
be öltöztetett babákat, például a mennyasszonyt és vőlegényt 
bemutatni. Különösen szép volt a mennyasszonyi ruha. Fehér 
anyagra hímezték az apró virágokat, és ugyanolyan nagy rojtos 
fehér kendőt kötöttek hozzá. A legszebb azonban a gyöngyös 
koszorú volt. A fóti gyöngyös koszorúról készült filmösszeál-
lítás a Duna Televízió filmtárában is megtalálható. A henger 
alakúra alakított szoknyák, kötények tárolására a sublót nevű 
bútort használták. A fiókokban a molyok, egyéb kártevők ellen 
és a ruhanemű illata miatt kakukkfüvet helyeztek el.
Az egyes népviseletek színeit a különböző ünnepi alkalmak-
hoz igazították: királykék, ciklámen rózsaszín, bordó, zöld, 
barna, fekete, alapra hímezték az apró virágokat, a szoknyá-
kat ráncolták, gőzölték és felsodorva tárolták. A szoknya, a 
rekli és a kendő ugyanolyan színű és mintájú volt. Az asz-
szonyok kikötött kendőt hordtak. Szemléltetésképpen elhoz-
tam édesanyám nagyrojtos selyemkendőjét, mely vasárnap 
templomi viselet volt. A szoknya elé úgynevezett dörgölt kö-
tényt kötöttek. A dörgölt kötény kék vagy fekete vászonból 
készült. A kötény sarkában virágkoszorút hímeztek, amelybe 
belehímezték a tulajdonos nevének kezdő betűjét. A hímzést 
követően lisztből keményítőt főztek és azzal keményítették 
ki a kötényt, majd a kötényre viaszos állagú lapot fektettek és 
félkör alakú üveggömbbel beledörzsölték az anyagba addig, 
amíg a viasz be nem dörgölődött a köténybe. Így a kötény 
ropogóssá és fényessé vált, melyet hosszára hajtogatva, sodor-
va tároltak. A szoknyát nagyon apróra ráncolták és henger 
alakúra formálva tárolták.  A vasárnapi öltözethez ugyano-
lyan színű nagyrojtú selyemkendő járta. A harisnya vasta-

gabb szálú volt, az úgynevezett bimbós cipő pedig bársony 
hímzett felsőrésszel volt ellátva, pici sarokkal és pánttal. Télen 
nagyrojtú úgynevezett berliner vastag kendőt hordtak, csak 
később jött divatba a bekecs, mely ujjatlan irha félkabát. 
Amikor a helybeliek földjeiket be kellett, hogy vigyék a 
termelőszövetkezetbe, az asszonyok „kivetkeztek”, mert el-
kezdtek különböző gyárakban dolgozni és a munkába járás 
során kényelmetlen volt számukra a sok szoknyával vonatra 
szállni. Ezzel egyidejűleg megkezdődött a bútorzat cseréje 
is. A sublótok lecserélésével a henger alakúra formált népvi-
selet tárolása akadályba ütközött, hiszen az akasztós szekré-
nyek a népviselet tárolására alkalmatlanok voltak. 
A művelődési területről szeretnék néhány szót szólni. Muharay 
Elemér 1938-ban indította el a Faluszínpad Mozgalmat. Rájött 
arra, hogy céljai elérése érdekében művészként mindenekelőtt 
a néppel kell törődnie, eleven mozgalmat kell létrehoznia, 
amelyben a közösség maga is alkotóvá válik. A falu társadalmi 
életközösségének a magyar népi hagyomány szellemének meg-
felelő színi kultúrát kívánt biztosítani. Fóton a Gazdakörben 
művelt, kultúrára fogékony parasztok között mozoghatott. A 
Fóti Faluszínpad 1939-es bemutatója fontos esemény volt a 
népi színjátszás történetében. Az anyagi fedezetet közadako-
zásból teremtették elő. A Faluszínpad Szövetségének, így a fóti 
bemutatónak a védnökei Móricz Zsigmond, Tamási Áron és 
Zilahy Lajos voltak. A szerzők Darvas József, Veres Péter, Ily-
lyés Gyula, Féja Géza, Kovács Imre, Muharay Elemér és Szabó 
Pál. Rajtuk kívül Petőfi, Ady, Kodály, Bartók műveket és népi 
játékokat adtak elő. A szereplők kizárólag fótiak voltak. 1939. 
november 25-én Fóton a bemutatón 140 paraszt és munkás 
szereplő működött közre. Színpadukat, jelmezeiket maguk ké-
szítették. A bemutatónak nemcsak hazai, hanem külföldi visz-
szhangja is támadt. A korabeli sajtó a legjelentősebb kulturális 
kezdeményezésként méltatta.
A felújított Vörösmarty Mihály Művelődési Ház egyik új 
kezdeményezése a gyermek Muharay Színjátszó Csoport 
megszervezése, melyet támogatnunk szükséges közösségte-
remtő ereje miatt.
A fóti vendéglátással foglalkozó családokról is szeretnék né-
hány szót szólni. A településen utcasarkok vannak elnevezve 
róluk. A Dózsa György úton lámpánál lévő sarkot Botos 
saroknak nevezik, holott ők már régen nem ott laknak, hi-
szen üzleteiket az államosítás során elvették tőlük. A három 
generáción keresztül működő vendéglátóegység korábbi 
tulajdonosai jelenleg bérleményként működtetik üzletüket. 
Hasonlóképpen a hídnál működő Elek család vendéglője is 
komoly tradícióval rendelkezik.    
A Bíró Háza Étterem a valamikori híres Szőri Bíró házában 
működik. Idős Szőri János 1927-1947-ig a község bírája volt.
Véleményem szerint a több generáción keresztül működő ven-
déglátóipari egységekkel kapcsolatos hagyományőrzés nélkül a 
fesztiválok marketing tevékenysége nem lehet sikeres.
Huszai Gábor korábban említett monográfiájában nem 
említette, hogy milyen kedves, olykor éles humorral jelle-
mezték a fótiak egymást. Más településen is divat a ragad-
vány név, Fóton azonban átszőtte a fanyar, olykor keserű 
paraszt humor. A ragadvány nevekről a könyvtárban talál-
ható ugyan anyag, mégis egyre inkább feledésbe merülnek. 
Feladatunknak tekintjük, hogy közkinccsé tegyük azokat. 
Néhány példa a ragadvány nevekre: a Cselőteiekből igen 
sok volt, ezért volt Papházi Cselőtei, Váci Cselőtei, Bodri 
Cselőtei valamint Szürkelovas Lassú, Aranycsésze Sziráki, 
Kulacs Szabó, Hulyu Balogh, Szögle Kalmár Sándor.

A Helyi Értéktár Bizottság megoldásra váró feladatai: 
Amikor az Értéktár Bizottság megalakult, azzal szembesült, 
hogy nemcsak az értéktár létrehozása a feladat, hiszen a te-
lepülés nem rendelkezik sem faluházzal, sem helytörténeti 
gyűjteménnyel. Jelen pillanatban azon dolgozunk, hogy a 
felajánlott értékek elhelyezését meg tudjuk oldani. Több 
családnál létezik magángyűjtemény, melyeket igen nehéz 
bevonni a vérkeringésbe. Vannak olyan felajánlások és tár-
gyak, amelyeket meg kell vásárolni az örökösöktől. Vannak 
olyan félelmeink is, hogy valamely frissen örökössé vált sze-
mély mit tart értéktelennek és mit dob ki. 
Az értéktár bizottság létrehozott a könyvtárban egy klubbot 
az érdeklődők számára, akik fényképeket, különleges tárgya-
kat hoztak és mutattak be. Legutóbb egy olyan szakácskönyvet 
mutattak be, amelyből korábban a grófék főszakácsa készített 
ételeket. A bizottság tagjai házhoz mentek és végignézték a 
magángyűjteményeket, riportokat készítettünk az idősekkel, 
hogy a későbbiekben dokumentálni tudjuk az elhangzottakat. 
Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésében beállításra 
került egy keretösszeg, amely pályázat útján lesz elérhető 
azon épülettulajdonosok számára, akik vállalják, hogy a há-
zuk homlokzatát a főépítész iránymutatása alapján a fóti 
építészeti tradícióknak megfelelően állítják helyre. 
A helyi értékek közül mindössze néhányat emeltem ki. Gaz-
dag örökségünk megőrzése, a jövő nemzedék részére való 

továbbadása mellett olyan marketing tevékenységre van 
szükség, hogy érdemes legyen Fót kulturális turisztikai von-
zereje miatt a településre látogatni és a jellegzetes fóti ételek 
fogyasztásának lehetősége tegye csábítóvá a városunkat.
A település könyvtárában fellelhetők a Helyi Értéktár Bizottság 
tevékenységét segítő dokumentumok: Huszai Gábor 1935-
ben készült és a millennium évében kiadott monográfiája, a 
Fóti Könyvtár és Zeneiskola összeállítása: Fót kulturális élete 
az ezredfordulón, Rehák Ferenc: Fót története, a  könyvtár 
által kiadott Fóti arcképcsarnok városunk jeles szülötteiről, 
továbbá Lovászi László: Kisalag 100 éves, Fót a XXI. század 
küszöbén és a 2014-ben kiadott Horváth Lajos: Fót története 
1711-ig c. tudományos monográfia, amelynek második kötete 
is hamarosan megjelenik Fót története 1712- 1867-ig címmel. 
Helytörténeti vetélkedők anyagai, szakdolgozatok, helyi idős 
emberek elbeszélései is segítik a gyűjtő munkát. 
Remélem, hogy sikerült érzékeltetni Önökkel azt az elkö-
telezettséget, amely a Helyi Értéktár Bizottság vezetőjében 
és tagjaiban megmutatkozik Fót Város öröksége, múltja, 
értékeinek gazdagsága, hagyományainak, népszokásainak, 
népviseletének megőrzése és továbbadása iránt. Szeretném 
megerősíteni Polgármester Úr meghívását arra vonatkozóan, 
hogy a GKRTE a jövőben is válassza szakmai programjainak 
helyszíneként Fót város kulturális, turisztikai intézményeit.
Köszönöm megtisztelő figyelmüket.

Egy irodalmi berkekben nem jegyzett, helyi versfaragó, 1924-ben az alábbi módon írta meg Fót nevének legendáját

FÓTI REGE

Történt régen a legendás időkben,
Mikor még nem jártak fénymázas cipőkben.
A daliákon saru, vagy jófajta csizma,
Mi az időt és a sarat egyformán bírta.
Az kopogott a szilaj lábak alatt,
Viseltek is benne, sok számos hadat.

A német verő Béla fiának,
Sok dolga akadt Szent László királynak.
Alig tudá fékezni a sok nyakas magyart,
Kiknek tábora új rendet akart.

Salamon a hunokkal szövetségre lépve,
Sok kárt tettek a dolgozó népbe.
Követvén kényüket, sok esztelen rablást,
Meg akarván dönteni a keresztény vallást.

Két pártja volt a hatalomnak,
Lászlónak, meg Salamonnak.
Salamon az németet hítt,
László meg a lengyellel vítt.
Egymás ellen a két sereg,
Szörnyű véres ütközetet.

Így történt hogy Mogyoródnál,
A gidres-gödrös Csobokosnál,
László herceg serege,
Salamonét széjjelverte.

Úgy arat az ki mint vet,
Salamon az hontalan lett.
Elbujdosott idegenbe,
Úgy mondják hogy dideregve,
Látták egyszer a templom lépcsőn.
Keresték is de már későn.
Ősz szakállal, rossz gúnyába,
Könnyet sírni nagy bújába.

Nagy ember volt László király,
Ki ellenével egy karddal kiállt.
Erős volt a szíve, erős a karja,
Csaták hevében villogott a kardja.
Széjjel verte Salamonnak hadát,
Megnyerte vele a Mogyoródi csatát.

Hogy egy kissé széjjel nézzen,
A vad bozótos csatatéren,
Nekivágott a hegynek,
Az irdatlan rengetegnek.

Csipkerózsa és rekettye,
A ruháját jól megtépte.
Szent László királynak,
Az Árpádok fiának.

Csata után e szép helyen,
Megállt itten hogy pihenjen.
A ruháit itt hozatta rendbe,
Mint ahogyan elmondom e versben.
Nyuka uram két takaros lánya,
Varrta a bársonyt, szaporán rája.
Sietős volt útja Szent László királynak,
Kegyesen szólt a tisztelgő bírának.
Foltért,- Fótot adok! Hallja bíró uram!
S hogy emlékezetes legyen az én utam,
Ura legyen kend a szómnak,
Nevezzék e falut Fótnak.

Hogy tudomása legyen róla,
Hogyha esik néha szóba,
Magyar, német, oláh, tótnak,
Miért nevezik e falut Fótnak.

Fót, 1924. dec. 1.-én  Vámházi Zoltán

Hirdetés

Utazzon RIO DE JANEIROBA!
Last minute ajánlatok a Nyári Játékokra! www.pegazus.hu

LAST MINUTE!

Pegazus-Sport-Tours Kft.
Tel.: +36/1-3171-644

Jankovicsné
Dr. Kozma Julianna
ü g y v é d
+36 30/950 1530
2146 Mogyoród,
Őzike u. 10.

+36 28/441 002
jankovicsné@upcmail.hu
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anyakönyvi hírek
Házasságot kötöttek 2016.július 31-ig
Széll Róbert és Pusztai Marietta
Konyicska Károly és Gregor Anikó Éva
Vahl Rudolf és Sáránszki Brigitta
Gábor Krisztián és Virág Ibolya
Lipták András és Szűcs Katalin
Kocsi Attila és Dadasev Tünde
Galambos László és Hunya Ildikó Mária
Bukovszki Sándor és Gecse Nikolett Katalin
Dénes Gyula és Csöndes Viktória
Illés Gábor és Pálfi Rita Zita
András Gergő és Szabó Georgina
Juhász Attila Csaba és Török Eszter
Bíró András Péter és Szóka Brigitta
Wihardt György és Ladó Ilona
Tarpai Jenő és Pongrácz Ágnes
Szabó Zsolt Pál és Höffer Andrea
Szabó Róbert és Bózsó Irén Adrienn
Roszik Roland Csaba és Borsós Hajnalka Rózsa
Hargitai Zsolt és Kovács Nikolett
Pirka János és Fehérvári Teréz Irén
Nagy Péter és Feka Zsuzsanna Barbara
Gráf Endre és Kovács Krisztina Margit
Turai István és Tóth Mónika
Rozgonyi Attila és Szabó Krisztina
Lakó Balázs és Tárnoková Tünde
Gávai Gábor és Gulyás Kitti
Kovács Olivér és Hosszú Dóra
Vigh András és Ferencz Tímea
Csébi László és Farkas Irén
Gyüge István és Molnár Emese
Terczán Balázs és Fellegi Andrea Gyöngyi
Orbán Péter és Szalontai Rozália
Kiss János László és Papp Éva Andrea
Négyesi Zsolt és Őri Daniella Babett
Szalóki Zoltán és Balog Erika
Sipos Gábor és Éles Beáta Renáta
Molnár Zoltán és Balog Anasztázia
Bárány Roland és Fehér Mária Zsuzsanna
Takács Attila és Meggyes Szilvia
Deák Zsolt és Guzsaly Tímea
Misnyovszki Péter és Vörös Andrea
Szentpéteri Tamás és Bratkovics Tímea
Karalyos Károly és Mesterházi Zsófia
Kovács Miklós Ferenc és Bankó Erika
Kubicsek Attila és Nagy Zsófia
Székelyhidi Béla Gábor és Pagács Nikoletta
Kolláth Ádám Lajos és Szabó Petra Anett
Pusztai Ádám és Nagy Viktória
Profanter Ádám Márton és Majercsik Andrea
Benke Tamás és Pilmayer Márta Katalin
Melján János Attila és Benkovics Andrea
Lendvai Levente Pál és Mlinárcsek Judit Éva
Molnár Ferenc Tamás és Erdősi Adél
Réti Roland és Csergezán Olga
Gyatyel Péter és Horváth Eszter
Szigetvári Bálint és Kovács Beáta
Nagy László és Nagy Hajnalka
Egri Márton és Salamon Dóra
Valamennyi ifjú párnak ezúton is gratulálunk, és sok boldog-
ságot kívánunk!

Elhunytak
Király Dezsőné sz.: Csillag Ilona (1923)
Mihalovics Dezső (1943)
Berényi-Viszló Ildikó sz.: Viszló Ildikó (1966)
Dr. Sági Jánosné sz.: Hosszú Szilvia Mária (1946)
Borbély Károlyné sz.: Beke Mária Hortenzia (1934)
Miles Brent (1950)
Tóth Ernőné sz.: Makó Jolán (1960)
Szánthó Miklós Zsolt (1950)
Ágoston István Kálmán (1943)
Sándor Andrásné sz.: Kálvin Ágota Margit (1936)
Haklár László (1960)
Agárdi Lászlóné sz.: Harangi Verona (1921)
Kovács Nándor (1941)
Papp Imréné sz.:  Dudás Ilona (1929)
Elek Józsefné sz.: Barna Lídia (1927)
Somodi Árpádné sz.: Klambauer Katalin (1952)
Juhász Vendelné sz.: Kralovics Margit Mária (1927)
Kovács János (1951)
Kovács Imre Jánosné sz.: Bajnok Julianna (1948)
Máté Sándor (1942)
Csapó László Tamás (1956)
Kollár Gábor Pálné sz.: Takács Edit (1954)
Lippai Juliánna Mária (1955)
Faragó Lászlóné sz.: Fáb Ilona (1921)
Török Sándor (1952)
Ivánku András (1957)
Molnár Sándor Imre (1954)
Papp Lajos (1946)
Vén József (1945)
Vincze Gyuláné sz.: Borbély Ilona (1928)
Kapitány László Kálmán (1944)
Virág Károly Péter (1943)
Bruneker Imre (1920)
Cseri Sándorné sz.: Kovács Erzsébet (1924)
Bínder Tamás (1967)
Tóth Istvánné sz.: Dinka Anna (1927)
Hekli István Ottó (1943)
Bihary Györgyné sz.: Mezei Etel (1951)
Mátyás Sándor (1953)
Németh Ferenc (1946)
Gondos László (1968)
Székely István (1943)
Molnár Alajos (1946)
Kovács András (1946)
(Zárójelben a születési évszám látható)
A szeretteiket elvesztő családtagok fájdalmában osztozunk.

Gombainé Végi Tünde anyakönyvvezető

Ez még egy szerencsésnek mondható baleset. A kocsi 
kidöntött egy fiatal akácfát, egy két vascsövön álló 

hirdetőtáblát, egy virágtartó hatalmas fatuskót, s végül 
ez az idős akác tudta megállítani.

 Mifelénk magasra
nő a mászóka

A körülöttünk lévő értékek teszik igazán otthonossá világunkat. 
Azon dolgozunk, hogy szolgáltatásaink is ilyen értéket  
jelentsenek számodra.

Ismerd meg te is legújabb tévé-, internet- és telefoncsomagjainkat. Szívesen 
segítünk választani közülük akár az otthonodba, akár vállalkozásodhoz!

Invitel Pont: Gödöllő, Dózsa György út 1-3. Tel.: (06 28) 536 596

…és van Invitel! 
160832-FI1
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űvelődés

a művelődési ház őszi rendezvényei 

1. Havonta egyszer 3D MOZI a Művelődési Házban

2. Szeniorok Fóti Akadémiája Vörösmarty Művelődési Ház
A ZSKE és a Fóti Vörösmarty Művelődési Ház közös előadássorozata: Aktív Időskor az EU-koncepció jegyében
• szeptember 12. hétfő, 15 óra Kerényi Péter: Öreg a nénikéd! – Aktivitás időskorban
• szeptember 26. hétfő, 15 óra Dr. Jászberényi József: Időskori diszkrimináció – könyvbemutató
• október 10. hétfő, 15 óra Huszka Éva: Játékok története – játékok időskorban
• október 24. hétfő, 15 óra Lantos Gábor: Észak és a szépkorúak
• november 14. hétfő, 15 óra Dr. Nemes György: Esések – veszélyek időskorban 
• november 28. hétfő, 15 óra Dr. Jászberényi József: Merre tart a világ?

3. Geopolitikai Akadémia a Kisalagi Közösségi Házban
• szeptember 21. szerda, 18 óra Dr. Jászberényi József: Brexit – az EU jövője
• október 5. szerda, 18 óra Dr. Jászberényi József: Törökország – Erdogan és rendszere
• október 19. szerda, 18 óra Dr. Jászberényi József: A menekültipar – kinek éri meg a migráció?
• november 2. szerda, 18 óra Dr. Jászberényi József: A skandináv országok jövője – az EU-n kívül    vagy az EU-n belül?
• november 16. szerda, 18 óra Dr. Jászberényi József: Putyin rendszere – megtorpanás vagy előretörés?
• november 30. szerda, 18 óra Dr. Jászberényi József: USA – Elnökválasztás, geopolitikai lehetőségek

4. Gyermek koncertek:    
• október    a Buborék együttes műsora
• november    a Holló együttes koncertje
• december    Tamás Éva Játékvára előadása

5. Bérletes gyermek színházi előadások :    
• október     Béka király (Dvorák Patka Színház)
• november    Jancsi és Juliska (VSG Táncszínház)
• december    Az igazi Mikulás (Ametist Bábszínház)

6. Bérletes színházi előadások: 
• október  Én és a kisöcsém  a Körúti Színház;
• november  Cselédek   a Váci Dunakanyar Színház;
• december  Ölj meg csak lelkem! Ivancsics Ilona és Színtársai előadásában

7. Dumaszínház: szeptember, október, november

8. Önálló estek: 
• Szulák Andrea  
• Esztergályos Cecília 

9. Filharmónia Magyarország Ifjúsági bérlet:
• november Góbé együttes- A Kárpát-medence népzenéje
• 2017. január Anima Musicae Kamaraegyüttes- Muzsika az éjszakában
• 2017. április Talamba ütőegyüttes- 60 perc alatt a Föld körül

10. Kiállítások:
• szeptember  Serdült Erika festőművész kiállítása 
• november  Ferencz J. Réka festőművész kiállítása

11. Konferenciák:
• október : Pest Megyei-  és  Budapesti Népművelők Egyesülete szakmai konferenciája
• november: Pest Megyei Értéktár kiállítása és konferencia

Városi Kiemelt rendezvény az 1956-os Forradalom és Szabadságharc 60. évfordulója tiszteletére 
• október 22: 
Őszi csoda- Kilyén Ilka ünnepi műsora
Fáklyás felvonulás, 
Hetessy Bodó József felolvasó estje a Művelődési Házban

• október 23. : 
Kiss József: Az angyalok nem sírnak- a Fönix Színházi Műhely díszelőadása

12. A Művelődési Ház rendszeres foglalkozásai:

kerékpárral a felvidékről a délvidék felé

Kiemelt beruházás lett az Eurovelo 6 kerékpárút megvalósí-
tása, mely a szomszédságunkban halad. A Budapest–Szent-
endre, a Budapest–Dunakeszi és a Budapest–Érd–Százha-
lombatta szakaszokon épül bicikliút.

A kormány módosította az országos közúti közlekedési 
projektek és a hozzájuk kapcsolódó, nemzetgazdasági szem-
pontból kiemelt jelentőségű beruházások listáját. A Magyar 
Közlönyben megjelentek szerint a döntéssel kiemelt beru-
házássá vált az útvonal komplex fejlesztése (Rajka–Dömös, 
Budapest–Szentendre, Budapest–Dunakeszi, Budapest–
Érd–Százhalombatta szakaszok).

A hazánkba Szlovákiából beérő EuroVelo 6 kerékpáros út-
vonalon a mintegy 280 km hosszúságú Rajka–Budapest 
szakaszt tervezik kiépíteni. A tervekben a meglévő infra-
strukturális elemek hasznosítása, fejlesztése, illetve új szaka-
szok – esetenként új hidak – kialakítása szerepel. Mindezek 
mellett táblázást és pihenőhelyek elhelyezését is tervezik. 
Tudtuk Pest megy sajtószolgálatától

 

Hétfő Fóti Cselényi József Népdalkör próbája Akrobatikus rocky 

 
Zumba 

Kedd Baba-Mama Klub, Kreatív műhely minden első kedd: Nyugdíjas klub 
 

Szerda 
Fóti Asszonykórus próbája  
Muharay Színpad próbája Fóti Zenebarátok Kórusa próbája 

 
Karate 

Csütörtök Krisztus Szeretete Egyház alkalmai Sakk felnőttek részére 
 
Jóga 

Péntek Fóti Boglárka Gyermek Néptánc 
 

 

Szombat Gyöngymánia- gyöngyfűző klub Fóti Hóbagoly Sakk klub gyermekek részére 
 

Időszakonként Fót egén föl-föl tűnik egy léghajó is, 
legutóbb augusztus 9-én.

„Hangya terasz” – Egy szabadtéri 
vendéglátóhely és rendezvényhelyszín 

Május 18. napján megnyitotta kapuit Mogyoród 
legfiatalosabb szabadtéri vendéglátóhelye, a „Hangya 
terasz”, melyet a Mogyoród Turisztikai Kft üzemeltet.

A hely megnyitásával lehetőségük van Településünk 
lakóinak egy kulturált, minden igényt kielégítő helyen 

találkozni, vagy akár egy jó meccset sörözgetéssel 
egybekötve megtekinteni, pl. a foci Európa Bajnokság 

alatt. Csocsó és darts is várja a kedves vendégeket. 

A terasz a hét öt napján tart nyitva: szerdán, 
csütörtökön és vasárnap 17:00-22:00 óra között, 
pénteken és szombaton 17:00-24:00 óra között, a 

Dózsa György út 25. sz. alatt.

Térjen be hozzánk és legyen a vendégünk!
Zachár Zsolt, ügyvezető Mogyoród Turisztikai Kft
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MEGHÍVÓ
XVI.FÓTSOMLYÓI NAPOKRA

Fótsomlyói Védegyet és a
Béres Ferenc Magyar Népdal és Nótakör Egyesület 

közös szervezésében
2016. szeptember 10-én, szombaton a

Lisai Elek János Alapítvány Székházban 
Fót.Vörösmarty utca 43.

PROGRAM
10 órától vendégvárás, hagyományőrző csoportok és egyéni 
fellépők bemutatkozása után
13 órától ebéddel várjuk vendégeinket és megtekinthetik a 
Lisai Elek János Alapítvány néprajzi gyűjteményét.
14 órától: magyarnóta,operett és táncdal műsor ,

Zene, Tánc mulatság ,Tombola
Több településről érkeznek vendégek ,fellépnek neves 
énekesek,táncosok
A zenét szolgáltatja: Keresztes István és zenekara,

Hangtechnika:Váradi Gábor
Hozzájárulás a programokhoz:

1800 Ft/fő, ami tartalmazza a bőséges ebédet, zenét és a
műsort.

A jelentkezéseket augusztus 20-ig várjuk!
Érdeklődés, jegyelővétel

Tel: 06 70 445 1242
E-mail:beresnota@freemail.hu

Rendkívüli 
üdülési 

lehetőségek
Francia Riviéra  

október 22-től, 7 nap, 69.800.-/fő

Verona, Velence, tengerpart 
08.27-31-ig  35.000.-Ft/fő

Róma, Sorentó, Pompei 
8 nap, 69.000.-Ft/fő

október 28-tól 60.000Ft/fő

Prága 3 nap 
26.900.-Ft/fő

10 fő esetén Fótról indulunk és 
ide is érkezünk.

Az ár  tartalmazza az utazást, 
szállást és az idegenvezetést.

Érdeklődni lehet:
06/70-4451-242

Le Erzsebet

GaRázSváSáR

a Lisai Elek János alapítvány vásárt 
hirdet két helyszínen

1. Az  Alapítvány Székháza:
Fót Vörösmarty  utca 43.

Antik bútorok, tárgyak, festmények, 
írógépek,rádiók, porcelánok, műszaki 
cikkek , szekér, halottaskocsi  ,férfi-női-
gyermek ruha stb. 
Nyitva Sz- Cs-P-Szombat 8- 18 óráig

2. Fót, Kossuth Lajos utca 15.sz.  

Antik, ajándék, műszaki cikkek, köny-
vek, férfi-női-gyermek ruha új és használt 
200.-Ft/db-tól,  rászorulóknak ingyen is. 
Nyitva : H- P –ig, 8-18 óráig, Szomba-
ton: 8-13 ig.

Le Erzsebet 

Az Alapítvány nyári művészeti alkotótáborának egyik csoportja a 
Németh Kálmán Emlékházban

Az Alapítvány tavaszi fesztivál felvonulása 

örömzene a nyári klubesten

Ismert fóti emberek, zenészek hívták baráti társaikat és a ze-
nekedvelőket egy kis nosztalgiázásra, július 15-én este, a klub 
megszokott helyszínére, a Szent László u. 1. sz. emeleti helyi-
ségébe. El is jöttek sokan, ülőhely üresen nem maradt. 
A Beatles Revival Rival Band együttes remek zenét nyújtott a 
régebbi korok Beatles számainak felelevenítésével. Olyan volt 
ott lenni és hallgatni a régről ismert, jobbnál jobb számokat, 
mintha visszamentünk volna néhány évtizedet az időben. Ki-
derült, hogy a Beatles zene nem időfüggő, szemmel láthatóan 
ugyan úgy tetszik az utánunk következő nemzedékeknek is, 
mint nekünk. Az ütemet ez alkalommal – de nem először - 
az Old Boys jól ismert dobosa, Jobbágy Dezső szolgáltatta a 
tőle megszokott profi módon. A BRRB zenekar többi tagja 
is összeszokottan, remek, oldott hangulatban, igazi örömze-
nét adott elő, mindenki gyönyörűségére. A Let It Be számot 

meglepetésre a közönség soraiból elő lépett Csukás Ildikó 
énekelte, melyet a hallgatók kitörő tapssal honoráltak.
A szünet után a Ferrite Industries nevű vendégzenekar is 
bemutatkozott Székely István hívására. A háromtagú váci 
együttesben a Nagy Bálint és Nagy Nándor testvérpár mel-
lett a basszusgitáros maga Székely István volt.
Az élvezetes muzsikálás mellett azt is bejelentették, hogy a 
zenekar elnyerte a Fót Fejlődéséért Közalapítvány támoga-
tását, sőt jelen volt az est folyamán az Alapítvány kuratóri-
umának elnöke, Bertók István is. A pályázaton nyert ösz-
szegből tudták a zenélés technikai feltételeit tökéletesíteni, 
például a színpadon új monitor-rendszer működött.
Ez a klubest is sok laza beszélgetéssel, jó társaságban telt. Isme-
reteink szerint a következő találkozóra szeptemberig kell várni.

Windhager

Jobbágy Dezső Székely István

Székely Lilla Csukás Ildikó Székely Lajos

Leták Lajos Morva Zoltán
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sport
európai baJnokságon vettek részt

Az előző év végén került megrendezésre a 
Mas Oyama Memorial Európa Kupa Kyo-
kushinkai Karate verseny Nagyszebenben, 
ahol az IKO Sosai Hungary csapat tagjai a 

következő eredményeket érték el:
Pető Márk 3. helyezett,
Szabó Dominik 3. helyezett,
Pap Peti Junior 3. helyezett.
Az IKO Sosai Hungary a csapatok összesítésében harmadik 
helyezett lett és egy serleget kapott a szervezőktől.

„A lelkes csapat készült a Nagyszebeni Európa Bajnokságra, 
amely június 25-én zajlott a Transzilvánia Sportcsarnokban. 
Ezen a versenyen jelen volt Kancho (igazgató) Yoshikazu 
Suzuki, Oyama mester veje és Kikuro Kuristina Oyama, az 
alapitó (Sosai Oyama) lánya. Országunkat képviselte a fóti 
Pap Peti Junior világbajnoki második helyezett, Szabó Do-
minik ifjúsági Európa Bajnok, Bartos Gábor EB helyezett, 
és Kácsándi Kitti” - nyilatkozta Pap Péter elnök (country 
representative).

Továbbra is várják azokat, akik szeretnének megismerkedni 
a Kyokushin Karate életmóddal (edzések, táborok, övvizs-
gák, fizikai és pszichikai egyensúly, egészséges életmód, ak-
tív klub és sportélet.).

Edzések:
Fóti Németh Kálmán Általános Iskola – pénteken 17 – 19 
óráig.
Fóti Vörösmarty Művelődési Ház – szerdán 18 – 19 óráig 
(haladók).
Budapest SuperGym Blaha (cím: 1081 Budapest, Rákóczi 
út 57.) – csütörtök 16,15 – 17, 15 óráig.
Az edzéseket ifj. Pap Péter 2 dan instructor és Pap Péter 2 
dan (country representative) tarja.
Érdeklődni a következő elérhetőségeken lehet: tel: 0036-
70-559-1985, ikososaihungary@gmail.com 

mosolynap

Honnan jött az ötlet? Úgy kez-
dődött minden, hogy tavaly 
tavasszal egy szakmai csoport-
ban,egy kedves hölgy képeket 
mutatott nekünk, virágkötők-
nek. Kürtös Réka, Írországban 
üzemeltet üzletet. Náluk már 
hagyomány, hogy ezen a napon 
szabadtéren elhelyeznek az üz-
letesek felajánlásából, különféle 
virágcsokrokat, virág-készítmé-

nyeket. Majd attól, aki megtalálja, csupán annyit kérnek, 
küldjön vissza a megadott címre egy fotót, amelyen ő látható 
a virággal....és mosolyog.

A magyar virágkötőknek nagyon megtetszett az ötlet és tavaly, 
akik szerettek volna, ki is helyezték virágaikat. Már tavaly is 
hatalmas sikere volt ennek a kezdeményezésnek. Örömet 
tudtunk szerezni mind a megtalálóknak, mind magunknak. 

Az idén a Virágkötők Szövetsége is mellénk állt. Mindent 
leszerveztek. Rengeteg felajánlást kaptunk termelőktől, for-
galmazóktól, így országosan kb. 8000 virágcsokor került 
kihelyezésre. Rengeteg munka állt e mögött. Ezúttal már a 
médiában is volt visszhangja a kezdeményezésünknek, fog-
lalkozott vele a rádió is. 

Részemről, nem volt kérdés már tavaly sem, hogy részt ve-
szünk benne az üzletemmel. 21 csokrot készítettem és he-
lyeztem el, gondosan megtervezve a helyeket, hogy egész Fót 

területén legyen megtalálható belőle. 15 örömteli visszajelzést 
kaptunk. Nem tudom elmondani, milyen jó érzés az üzene-
teket olvasgatni, és egyszerűen örülni, mások örömének. 

Az akció célja, hogy megmutassuk, virágot adni és kapni is 
jó. A virág szemet gyönyörködtet. Jó érzés ránézni, jót tesz 
a szemnek és a léleknek. Nagyon régi időkre nyúlik visz-
sza ennek a hagyománya. Már az ókorban is adtak virágot 
egymásnak az emberek. A virágnak egyetlen üzenete van, 
szeretetből adják, és örömöt vált ki abból, aki kapja. 

Még egyszer szeretném megköszönni mindazoknak, akik vették 
a fáradtságot, és visszajeleztek, elküldték nekünk a fényképüket. 

Füle Ágnes – Florissimo Virág (Dózsa György út.42.)

Somfai Péter nemcsak hazájának, hanem Fótnak is szeretne dicsőséget szerezni Rió de Janeiróban. 

somfai péter fótról utazott a riói olimpiára

Az első olimpiájára ké-
szülő 36 esztendős kiváló 
párbajtőröző Budapes-
ten született, sportoló 
családban. Pályafutását 
az MTK-ban kezdte, 
majd 2009-ben igazolt a 
BHSE/Honvédba. Nős, 
két kislány édesapja, aki 
reméli, hogy harmadik 
lánya megvárja őt, míg 
Rióból hazaérkezik és 
ott lehet a születésénél. 
Az aktív versenyzés mel-
lett a Honvéd párbajtőr 

fegyvernemének utánpótlás edzője, felesége: Somfai (Berta) 
Krisztina szintén. Mindketten a sport szeretetét próbálják 
továbbadni kislányaiknak és a vívni tanuló gyermekeknek.

Somfai Pétert a kezdetekről, a vívás iránti szerelemről, a 
családról, a gyerekekről és az olimpiára történő közvetlen 
felkészülésről kérdeztük.

Gyermekkoromban kézilabdázó szüleim azt szerették vol-
na, ha öttusázó leszek, de én a vívás mellett maradtam. Jó 
volt a társaság, és elkezdtek jönni az eredmények. Láttam 
az idősebb társaimat és megszületett a vágy bennem, hogy 
egyszer én is kijuthassak az olimpiára. És most sikerült. 
Megszerettem ezt a mozgásformát. És aki egyszer belesze-
ret a vívásba, az élete végéig kijár a vívóterembe asszózni, 
függetlenül a korától, és függetlenül attól, hogy hivatásból 
vagy csak játékból teszi. Ez lesz az első olimpiám, így 36 
évesen ez nagy ajándék a számomra. A csapatban van két, 
még nálam is idősebb, kiváló, rutinos versenyző, Imre Géza 
és Boczkó Gábor, akik már többször is jártak olimpián. Ők 
megpróbálnak felkészíteni arra, hogy az olimpia a többi vi-
lágversenytől mennyire eltérő.

Az évnek majdnem a felét a tatai edzőtáborban vagy ver-
senyeken és külföldön töltöm. Nagyon szerencsés vagyok, 
hogy a feleségem is vívott, így meg tudja érteni, hogy mi-
lyen a vívással és az élsporttal együtt járó életmód. A két 
kislányom is borzasztóan örül, amikor egy-egy versenyről 
hazatérek, ők is értékelik, hogy versenyekre járok, és főleg 
azt, ha éremmel térek haza. Az esti közvetítések ellenére a 
TV előtt izgulva fognak szurkolni, ebben biztos vagyok és 
remélem, hogy a televíziók előtt a mi riói versenyeinknek is 
sok százezer honfitársunk fog szurkolni. Mi mindent meg-
teszünk, hogy kiugróan jó eredménnyel örömet okozzunk 
minden magyarnak! 

A Brazíliába való utazást megelőző héten már Budapesten 
készültünk, így a családommal tölthettem az estéimet, ami 
lelkileg mindenképpen jó hatással van rám. A versenyzés 
mellett a Honvédnál utánpótlás edzőként is dolgozom, így 
amikor a külföldi versenyek miatt több napot, hetet távol 
vagyok, olyankor a feleségem segít be és vezeti a gyerekek 
edzéseit. Így lesz ez most is, amikor Rióban leszek. Termé-

szetesen a lányaink sok időt töltenek a vívóteremben, látják, 
hogy apa mit csinál, ők is játékból már tőröznek egymással. 

Tuzson Bence, a Pest megyei ötös választókerület országy-
gyűlési képviselője – akitől nem áll messze a sport, hiszen 
a Magyar Műugró Szövetség elnöke, a MOB tagja – druk-
kol a magyar férfi párbajtőrcsapatnak, és a csapat tagjának, 
Somfai Péternek. 

„Az olimpia sok mindent jelent a hazai sportolók és szurko-
lók számára. Mi magyarok idén nagyon sok, összesen 159 
sportolóval, 21 versenyszámban lehetünk kint az olimpián, 
tehát 2 fővel többen, mint négy éve Londonban. Szűkebb 
környezetünkben ennek azért van komoly jelentősége, mert 
Somfai Péter párbajtőröző személyében nekünk is kint van 
egy ragyogó versenyzőnk Rióban, aki azon túl, hogy Ma-
gyarországot képviselheti, dunakeszi és fóti kötődése révén 
Fót hírnevét is öregbíti. 

Mindenkit arra buzdítok a választókerületen belül és ter-
mészetesen országszerte is, hogy szurkoljon Somfai Péter-
nek. A férfi párbajtőrcsapat augusztus 14-én, magyar idő 
szerint 14 óra után lép pástra és reméljük a késő esti vég-
játékban is szoríthatunk értük, mert ez azt jelentené, hogy 
szép sikert szereznek hazánknak!  Hajrá, magyarok, hajrá, 
magyar férfi párbajtőrcsapat, hajrá Péter, nyerjétek meg az 
olimpiai aranyérmet! 

A fóti Vízipipa focicsapat ez évben is sikeresen szerepelt 
a mogyoródi Szent László Kispályás Kupán

Tuzson Bence és a fóti olimpikon
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A fóti lovasok 
végre hazai pá-
lyán mutathatták 
meg tudásukat az 
augusztus 7-én 
megrendezett Pó-
niklub Szövetség 
regionális minő-
sítő versenyén. A 
megmérettetésnek 
a Szilaj Lovas Park 
adott otthont, ahol 
hamarosan megin-
dul a Fóti Károlyi 
Hagyományőrző 
Bandérium felállí-
tása is a Fáy Iskola 

tanulóinak részvételével. Ezzel egy régi adósságot törleszt a 
város. Az alapító okiratot Bartos Sándor polgármester adta 
át Károlyi László gróf 85. születésnapján, utalva a gróf úr 
ükapja által 1848-ban alapított Károlyi Huszárezredre, 
melyben 1800 lovas – köztük több mint 100 fóti legény - 
harcolt a magyar szabadságért. 

HZs

kedvelt kirándulóhely a 
somlyó

Május 8-án ide szervezte esedékes túráját a Eötvös Loránd 
Tudományegyetem túracsoportja hátizsákos, elemózsiás 
Eötvös emléktúráját Pogácsás György szervező. Lásd fény-
képünkön.

erdei zsolt a katonai 
táborban

Világbajnok öklözőnk ugyan nem állt be katonának, mind-
össze a fiát íratta be a messze földön híres mogyoródi ha-
gyományőrző katonai táborba. Persze, ha már ott volt, ő 
is kipróbálta milyen egy páncélozott szállító harcjárműben 
harcászkodni.

Bartos Sándor polgármester díjat 
ad át

A háttérben Dunakeszi és 
a Pilis hegység látható

Az egyik versenyző a 60 cm-es akadály fölött

fót különleges értékei vonzhatnák a hazai és külföldi 
látogatókat

Fót igen gazdag természeti, építészeti, történelmi, és kultu-
rális értékekben. Ezt a kincset azonban alig-alig használjuk 
ki egyelőre. Többek közt az e téren szükséges tapasztalatok 
megszerzése, valamint kapcsolódó ötletek, mások tanulsá-
gai megismerése érdekében Fót város is tagságot tart fönn 
a Gödöllő Környéki Regionális Turisztikai Egyesületben 
(GKRTE), mely Pest-, Nógrád- és Jász-Nagykun-Szolnok 
megyéből 44 települést tömörít, s ad szakmai hátteret. 

Fótot Bartos Sándor polgármester és Molnár Krisztina 
kulturális referens szokta képviselni a rendszeres szakmai 
találkozókon. Az utóbbi időben a Fóti Értéktár Bizottság 
kapcsolódásával rendszeresen részt vesz a különböző hely-
színeken tartott összejöveteleken Lévai Sándorné képviselő 
asszony, az Értéktár Bizottság elnöke, és Kiss Eszter a Né-
meth Kálmán Emlékház vezetője is. 

A májusban, Dányban tartott közgyűlésen a GKRTE tag-
sága előtt Molnár Krisztina és Kiss Eszter tartott előadást, 
előzetes tájékoztatást arról, mire számíthatnak majd a kö-
vetkező GKRTE találkozón, melyet Fótra terveztek.

A Fóton megtartott rendezvényre, a Kisalagi Közösségi 
Házban tartott előadásokra valóban kíváncsian érkeztek a 
vendégek. Itt Fót paraszti hagyományairól Lévai Sándorné 
tartott egy élvezetes és bőséges tájékoztatót, melyről beszá-
molót olvashatunk lapunk 9-10. oldalán. 
Kiss Eszter pedig átkalauzolta a GKRTE tagságát a Németh 
Kálmán Emlékházba, s az ottani gyűjteményről tartott be-
mutatóval egybekötött előadást.

A következő GKRTE rendezvényre Zsámbokon került sor, 
az ottani Lecsót a keceléből elnevezésű fesztivál helyszínén. 
Ezen a rendezvényen Lévai Sándorné és Molnár Krisztina 
mellett részt vett a Vörösmarty Művelődési Ház új igazga-
tója, Palásti Béla is, aki korábban éveket töltött Zsámbokon 
az ottani művelődési ház vezetőjeként. A fóti szakemberek 
nem csak  a fesztiválra voltak kíváncsiak, hanem elsősorban 
a zsámbokiak tájházát, a néprajzi értéket képviselő gyűjte-
ményüket tanulmányozták, valamint a Pest Megyei Érték-
tár vándorkiállítását tekintették meg, amelynek következő 
állomása ősszel Fót lesz.
Érdekesség, hogy találkoztunk a fesztiválon Seszták Sza-
bolccsal (külső bizottsági tag a Fóti Önkormányzatban) és 
családtagjaival, akik zsámboki népviseletbe öltöztek, mivel 
a feleség zsámboki születésű. 

Molnár Krisztina és Kiss Eszter Dányban

Kiss Eszter a Németh Kálmán hagyatékot mutatja be

Molnár Krisztina, Lévai Sándorné és Palásti Béla a 
zsámboki előadássorozaton

Fóti látogatók a zsámboki faluházban érdeklődve 
hallgatják a háziasszonytSeszták Szabolcs családja körében
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rendőrségi figyelmeztetés! alJasabbnál alJasabbak a 
trükkök

Ez a betörők legújabb trükkje, de csak nagyon kevesen ismerik fel! 
Több alkalommal is igyekeztünk már felhívni a figyelmet azokra a módszerekre, melyekkel a trükkös tolvajok, illetve 
potenciális betörők bejutnak a sértettek otthonaiba, hogy onnan értékeket, illetve pénzt tulajdonítsanak el, valamint fel-
mérjék a terepet abból a célból, hogy később visszatérjenek. Sajnos azonban még mindig van új a nap alatt. Az Országos 
Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint az utóbbi időben bár csökkent az úgynevezett unokázós csalások száma, új 
módszerekkel csalnak ki, illetve rabolnak el pénzt az egyedül élő idősektől a trükkös tolvajok.

Ajándékcsomag és gyógymatrac daganatos betegségekre
Új módszer például, hogy egy értéktelen ajándékcsomagot 
visznek a sértetteknek, állítólag egy multicég képviseleté-
ben, és azt kérik, fizessék ki a 10-20 ezer forintos szállítási 
díjat. Kifigyelik, hol tartja az idős ember a pénzét, elterelik 
a figyelmét például azzal, hogy vizet kérnek, és meglopják.
Szintén új módszer, hogy beszédbe elegyednek az idős 
emberrel, kikérdezik, milyen betegsége van, és akciósnak 
hirdetve értéktelen paplanokat ajánlanak neki a keringési 
panaszokra, ízületi vagy daganatos betegségekre, majd az 
előző módszerhez hasonlóan kifigyelik, hol tartja a pénzét, 
és a figyelem elterelésével meglopják.
A szórólapterjesztőktől a drótig
A rendőrség továbbá számos más módszerről is tájékoztatta 
a lakosságot. Egy felderítésük során például kiderült, hogy 
két nő szórólapterjesztőnek adta ki magát, így bejutva az 
ingatlanokba, majd elterelve a sértettek figyelmét, kész-
pénzt és ékszert vittek el. Menekülésüket két férfi segítette 
autóval. Az elkövetők 2015. vége és 2016. áprilisa között 
tíz ügyben összesen 25 millió forint kárt okoztak, például 
Sarkadon, Kőszegen, Balmazújvárosban, Szegeden.
További példaként közölték a csalások különféle típusaira, 
hogy Monoron három férfi uzsoratartozásra hivatkozva 
csalt ki pénzt idősektől, 2 millió forint értékben. Dabason 
az Elműre hivatkozva telefonáltak egy idős asszonynak, 
hogy túlfizetése van, de a nő gyanakodott, értesítette a ren-
dőröket, akik elfogták az elkövetőt. 
A rendőrség keres három férfit, akik idős emberekhez men-
tek be, vizet kértek, vagy drótot, és a sértettek figyelmét 
elterelve elvették a pénzüket. Gyálon 2,5 millió, Pilisszenti-
vánon 1,5 millió forintot szereztek meg így.
Az unokázás sem szűnt meg
A bűnözők továbbra is próbálkoznak a rendkívül aljas, uno-
kázós csalással. Egy férfit és egy nőt például tizenegy, illetve 
tíz ügyben gyanúsítottak meg. Vácon azonban mások csak 
próbálkoztak a csalással, ugyanis az idős nő mellett állt ép-
pen a lánya, akire az elkövetők hivatkoztak. Amíg a nő szó-
val tartotta a telefonálókat, a lánya értesítette a rendőröket, 
akik így elkapták az elkövetőt.
Bár az áldozat bárki lehet, a rendőrök információi szerint a 
bűnözői körök adják-veszik a régi, nyomtatott telefonköny-
veket, melyeket fel tudnak használni ehhez a csaláshoz.
Szólj mindenkinek, akit ismersz!
A rendőrség szerint nagyon fontos, hogy a hasonló esetekről 
mindenki tudjon, és az első adandó jelre gyanút fogjon, ami-
hez szintén lényeges, hogy a lehető legtöbben tájékoztassák 
minderről idős, illetve egyedül élő ismerőseiket, rokonaikat.

Úgy vélik ugyanis, a modern kriminológia már nem bűn-
megelőzésről, hanem veszélymegelőzésről beszél, a krimina-
litással szemben pedig eredményesen ott lehet fellépni, ahol 

nagyon magas szintű a közösségi, társadalmi bűnmegelőzés, 
ezért felértékelődik a társadalmi prevenció.
Túljárt a telefonos csalók eszén, a dörzsölt nagymama 
Egy szakállas trükkel próbálkoztak, de az idős asszony nem 
dőlt be nekik.  Gyorsított eljárásban bíróság elé állították 
azt a két férfit, akik néhány héttel ezelőtt megpróbáltak be-
csapni egy hatvankilenc éves, budapesti asszonyt. Egy jól 
ismert trükkel próbálkoztak.
A huszonéves csalók egyike, magát a nő unokájának kiad-
va felhívta az asszonyt, hogy pénzt kérjen tőle kölcsön a 
tartozásai rendezésére. Azt állította, ha nem fizet azonnal, 
a hitelezői nagyon megverik. Az asszony gyanút fogott, de 
nem ellenkezett. Végighallgatta a férfit, majd a beszélgetés 
után rögtön értesítette a rendőrséget.
Nagypapának állt az egyik nyomozó
Az elkövetők hamarosan újra telefonáltak, de ekkor már az 
egyik nyomozó vette fel a kagylót. A rendőr a „nagypapa-
ként” mutatkozott be, mire a telefonáló neki is elmesélte 
a korábban előadott történetet. A sztorit azzal színesítette, 
hogy a hitelezői már az életét fenyegetik. A férfi 1,3 millió 
forintot kért a „nagyszülőktől”. A telefonban meghagyta, 
hogy nem ő, hanem az egyik ismerőse megy majd a pénzért.
Nem ez volt az első ügyük
El is mentek mindketten a megbeszélt helyre. Itt kapcsolták 
le őket a rendőrök. Az „unokáról” kiderült, nem ez volt az 
első ügye. Többszörös visszaesőként 2 év 4 hónap fegyház-
büntetésre, valamint 400 ezer forint pénzbüntetésre ítélték. 
A társa 300 ezer forint bírságot és 1 év 4 hónapot kapott, 
plusz le kell ülnie egy korábbi, 14 hónapos felfüggesztett 
börtönbüntetését is.

KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK

ORFK központi zöld szám: 06-80/201-303
ORFK Telefontanú Zöldszám: 06-80/555-111

BRFK Központi Ügyelet 107, 112
Zöldszám: 06-80/323-232

BRFK SMS vonal hallássérülteknek:
06-20/9000-107

BRFK Drog segélyvonal:
Zöldszám: 06-80/202-502

BRFK Vagyonvédelmi Osztály
Zöldszám: 06-80/201-343

BRFK Gepárd Csoport (lopott gépjárművek)
Zöldszám: 06-80/201-334

BRFK Kaptár Csoport (ingatlancsalások)
Zöldszám: 06-80/323-232 

Dunakeszi Kapitányság: 06-27/341-402
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