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A testvérkapcsolat két olyan település találkozása, melyek 
egyetértésben nyilatkozatot tesznek, hogy társulnak. Te-
vékenységük, problémáik összevetése és baráti kapcsola-
taik mind szélesebb körű fejlesztése céljából. Így van ez 
településeink között is. Delegációink tagjaival együtt tisz-
teletünk Erdélyi barátainknak. 

A legfontosabb, hogy együtt vagyunk. Együtt vagyunk, 
együtt ünnepelhetünk, emlékezünk az 1848-as szabad-
ságharc és forradalom lassan közelgő 170-ik évfordulója 
előtti időszakban.

Ma emlékezésünket megerősítjük Kopjafa állítással, hogy 
az utókor méltán emlékezzen itt Nyergestetőn, a magyar 
szabadságharc megszentelt emlékhelyén. Testvérváro-
sunkkal együtt felemelő érzés átélni magyar voltunkat. Jó 
magyarnak lenni így együtt, ünnepi lélekkel, barátainkkal 
közösen a megszentelt emlékhelyen.

Azon az emlékhelyen, ahol 1897-ben állított keresztet, hála 
Istennek, nem bontották el. Az út másik oldalán pedig, az 
akkor még álló fenyőerdőben, fél évszázaddal ezelőtt el-
kezdtek kis kereszteket állítani azok, akik idejöttek, hogy 
noha rejtekben, de szabadon ünnepeljenek.

Ezek a keresztek és kopjafák pedig egyre szaporodnak, s 
mára már ez a megrendítő, különös emlékhely jött létre, 
amely mellett nem lehet elmenni, s amelyről mindenki 
érzi, hogy több, mint egyszerű emlékmű egy csata helyén. 

Kányádi Sándor 1965-ben írta meg híres versét Nyer-
ges-tetőről, amely közismertté vált, sokan ismerik, sze-
retik és szavalják. Ö nevezi Nyerges-tetőt a székely Ter-
mopülének.

A nyerges-tetői hősök emlékműve mégis más. Egyre nő, 
mintha élne. A honvé¬dek pedig sosincsenek egyedül. 
Mindig van itt valaki, mindig jár erre vándor, aki hírül vi-

szi a spártaiaknak, azaz nekünk: ők megcselekedték, amit 
megkövetelt a haza. 

Szokták mondani, hogy a magyarok vereségeiket ünne-
pelik meg. Nem így van: itt is arra emlékezünk, hogy adód-
nak helyzetek, amikor nem lehet tovább visszavonulni. 

Amikor neki kell vetni a hátat egy sziklának, egy fenyő-
nek, s szembe kell fordulni az ellenséggel. Itt azonban még 
többről is szó van.

Hiszen Nyerges-tetőn nemcsak a csata évfordulóján, au-
gusztus elsején ünnepelnek, hanem ide jönnek a kör-
nyékbeliek a magyar nemzeti ünnepeken.  S ide jönnek az 
emberek folyamatosan egész évben, hozzák és elültetik a 
kopjafákat, a kereszteket. Sokkal több lett ez a hely, mint 
hősi temető. Sokkal több fájdalmat hordoznak az ide ho-
zott keresztek, és sokkal több reményt is kifejeznek. 

Mi is hasonló érzésekkel jöttünk ma ide testvértelepülé-
sünkkel együtt. Hogy azt az emléket, amely e hely ad ne-
künk, jelezzük együtt mennyire fontos számunkra, meny-
nyire fontos főhajtásunk, tiszteletünk. Így együtt, mert a 
legfontosabb hogy együtt vagyunk, együtt ünnepelhetünk.

Nincs ennél fontosabb, olyan ez, mint az összetartó csa-
lád, a családot összetartó szeretet, az egymás tisztelete, az 
együvé tartozás érzése, amelynél nemesebb emberi tulaj-
donság nem létezik.

Itt Erdély országban otthon vagyunk, a magyar nyelv, a 
magyar kultúra és a magyar történelem alkotta közös-
ségben, abban a gazdag örökségben, amelyet közösen bir-
tokolunk. - Ez a magyar nemzet alapja. A nemzet része 
azonban az is, hogy legyen közös szándék arra, hogy ezt 
az örökséget folytatni akarjuk. Itt, Nyerges-tetőn, ezen a 
helyen, a hon¬ 117 védek sírja felett, az élő emlékmű védek 
sírja felett, az élő emlékmű mellett különös súlya van, ha 
kimondjuk: a nemzet az élők, a holtak és a még meg nem 
születettek szövetsége. 

Köszönöm, hogy ezt a szövetséget itt együtt idézhetjük fel 
Balavásári testvéreinkkel. Köszönöm mindenkinek, akik 
a mai ünnephez hozzájárultak, a szépen faragott kopjafát, 
amellyel én, mi Fótiak, Balavásáriakkal együtt építhetjük 
az emlékművet, a nemzetet alkotó szövetség jelképét.

De legfontosabb számomra, hogy együtt vagyunk.

Tisztelt Ünneplők! 
1957-ben Franciaországban megalakult a Testvérvárosok Világszövetsége. Az 
elkövetkező évtizedekben, napjainkig sok magyarországi település testvértele-
pülést választott, mint ahogyan Fót városa Balavásár települést. 

„A legfontosabb, hogy 
                            együtt vagyunk”

Tisztelt Ünneplők!
Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket! 
Igen nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek e csodálatos törté-
nelmi emlékhelyen és a balavásári  testvértelepüléssel közösen állíthatunk 
kopjafát az 1848/49-es forradalom és szabadságharc  székely hőseinek.
A magyar szabadságharcot árulással, túlerővel leverték, a sok áldozat itt 
nyugszik körülöttünk, ahogy az egész Történelmi Magyarország számos 
helyszínén.  
Szűkebb hazámban, Fóton is megemlékezünk emlékhelyeinken a gróf Ká-
rolyi István által felállított huszárezred fóti honvédjairól, akik hősiesen 
harcoltak Klapka és Damjanich seregében. A Dicsőséges Tavaszi Hadjá-
rat számos helyszínén arattak óriási győzelmet. Károlyi István két fiával, 
Sipos Pál fóti református lelkipásztorral és mintegy 128 fóti honvéddel 
együtt vett részt a magyar szabadságharcban. Erre mi Fótiak igen büszkék 
vagyunk.

A székely huszárok és a fóti Károlyi huszárok ugyanazért a célért harcol-
tak, a nemzeti függetlenségért, a szabadságért és a magyarság fennmara-
dásáért.
E célok ma is összekötnek minket. Úgy érzem, példaértékű, hogy most itt 
- ezen a szent helyen  -  közösen állítunk emlékoszlopot, kopjafát a balavá-
sári testvéreinkkel.

Fót Város Önkormányzata nevében köszönöm a kezdeményezőknek, a tá-
mogatóknak, továbbá a balavásári barátainknak, hogy itt állhat a székely 
hősök tiszteletére állított közös kopjafánk és bízom benne, hogy amit e 
kopjafa szellemisége képvisel, az örökérvényű!

Sipos Pál fóti szabadságharcos soraival és Kiss Benedek Hallelúja! című 
verse utolsó versszakával zárom gondolataimat:

„Jer, ki e szép hont szereted,
Jer, az ég szól most melletted.
Egyesülj,
Lelkesülj,
Láncaidtól menekülj!”

„Lesz még itt szőlő és szép lágy kenyér!
Föl, nemzetem, szép holnapodért!”0

Köszönöm, hogy meghallgattak.

Bartos Sándor
Nyergestető,
2017. augusztus 5.
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Ismét nagyon jól éreztük magunkat a családias légkörű al-
kotótáborban, amely 2017. július 17-21- ig tartott. A hon-
foglalás előtti vándorló nomádokat idéző jurta, és az érde-
kes szobrokkal díszített, udvart behálózó szőlőlugas alatt 
virágos kellemes környezetben teltek alkotással a napjaink.  
Köszönet ezért Lisai Elek Erzsébetnek, aki immár tizenhe-
tedik éve működteti sikeresen városunkban a Kárpát- me-
dencei Alkotóközösség Nemzetközi Alkotótáborát. Ebben 
a táborban alkotott évekig sok olyan gyermek, aki felnőtt 
korára művész emberré vált, köszönhetően a sok neves 
művésznek, művésztanárnak, akik tudásukat, és az alkotás 
örömeit sikerrel tudták átadni a gyermekek számára.

Nagy tisztelettel, és hálás szívvel emlékezünk Veres Péter 
Kárpátaljai, Beregszászon élt, és alkotott festőművészre, 
aki sok évig vezette a tábort, és istápolta a művésznöven-
dékeket. Idén mondhatnánk úgy is, hogy utánpótlás csapat, 
kis „fafaragó mesterek” foglalták el a tábort, hat évestől 14 
éves korig. A gyerekek meglepő érdeklődéssel várták a fa-
faragás fortélyainak megismerését. Ügyesen, szorgalmasan 
dolgoztak, korukhoz képest színvonalas „műalkotások” 
születtek Petrezselyem Károly fafaragóművész mester 
irányítása alatt. Köszönet a mesternek, aki egész hetét a 
gyermekek oktatásának szentelte, nem kis eredménnyel. 
Bámulatba ejtő alkotások születtek. Készült itt utasszállító 
repülőgép, Lada autó, mozdony, szőlőfürt, szívecske a szü-
lőknek, virág, házikó, mackó, stb. Jó volt látni, hogy ezek a 
kicsi gyermekek milyen gyorsan sajátították el a fafaragás 
technikáját. A fa megmunkálásának szeretetére nevelés, a 
Németh Kálmán Általános iskolából érkező gyermekekben 
erőteljesen érződött. 

A tábori életünk során nagyon megható és szép élményben 
volt részünk. A Római Katolikus templomba látogattunk el 
ahová Petrezselyem Károly invitált bennünket, hogy meg-
tekintsük a műalkotásaiból készült kiállítását, a kisgyer-
mekek érdeklődve nézték és hallgatták a mester előadását 
az alkotásairól. Megcsodálhatták a templom káprázatosan 
szép belsejét, sok érdekességet hallhattak és láthattak itt.  
Ezúttal is szeretnénk köszönetünket kifejezni Sándor atyá-
nak, amiért lehetővé tette számunkra, hogy ellátogassunk 
a pompázatosan szép templomba. A tábor sokrétű foglal-

kozást nyújtott a gyermekek számára. Nguyen Hong Nam 
Piroska író, költő a Gyermekközpont pedagógusa gyöngy-
fűzés csínjára–bínjára tanította meg őket, kedves hangvé-
telű novelláiból felolvasott a kis nebulóknak.  Győri Péter 
„Benó” és Kubesch Alex az operatőri és riportfilm készítési 
munkába vonta be a gyerekeket. Aranyos kis riportok ké-
szültek, a gyerekek nagy érdeklődést mutattak e szakma 
iránt.  Serdült Erika Irén a táborvezetője akvarellfestés-
sel, festőműhelyében pedig a falfestészettel ismertette meg 
a gyerekeket. A meseolvasás, és hallgatás sem maradt el, 
rögtönzött dinoszauruszos mese is született a táborlakók 
örömére.  

Winczheim Tibor Aranydiplomás író többször  megláto-
gatta a tábort, és felolvasott a „Mese parafrázisok” című 
könyv sorozatából. Meglátogatta táborunkat Koltai László 
nemzetközi fa- és kőfaragóművész, aki a Lisai Elek János 
Alapítvány kuratóriumi elnöke, több évig a fafaragótábor 
vezetőjeként tevékenykedett. Bemutatta a fából készült szo-
borkészítés fortélyait.  Szemünk láttára készítette, faragta 
meg egy méteres farönkből alkotását. A gyerekek kíváncsian 
nézték végig a szobor elkészültét.  

Koncz Erika finom ételekkel, finomságokkal – sok gyümölcs 
mellett - palacsintával kényeztette a tábor lakóit. A játékot 
sem hanyagoltuk el, volt itt sakkozás, társasjáték, csocsó, 
dartst, malmozás, fakardozás, állatsimogatás, fogócskázás 
a jurta körül. A tábort ünnepélyes keretek között, a szülők 
jelenlétében Le Thong festőművész, gitárművész ünnepi 
műsorával, Lisai Elek Erzsikének a tábor alapítójának, szer-
vezőjének a táborban résztvevők közös akvarell alkotásának 
átadásával, Nguyen Hong Nam Piroska pedagógus, író Er-
zsikéhez íródott versikéjével, Winczheim Tibor Aranydip-
lomás író felolvasásával, és a gyermekek munkáját elismerő 
oklevelek, ünnepélyes kiosztásával zárult. Köszönetünket 
fejezzük ki önzetlen segítségükért az oktató művészeknek, 
az önkéntes segítőknek. Nem utolsó sorban az Alapítvány-
nak mely a nehéz körülmények között élő családok gyerme-
keit befogadta, segítette, teljes ellátásukról gondoskodott. 

Köszönjük Erzsike! Jövőre újra találkozunk!  

Serdült Erika Irén

Az idei évben már negyedik alkalommal szervezte meg Fót 
ESZEI a városi napközis táboroztatást a fóti általános isko-
lások számára. A tábor 6 hetes turnusban zajlott, 2017. 07. 
03.- 2017. 08. 11. között.

Helyszínül az első három héten a Fáy András Általános 
Iskola, majd a következő három héten a Garay János Ál-
talános Iskola szolgált. A költségvetés emelésével alkal-
munk nyílt olyan tartós eszközök megvételére, melyeket a 
gyermekek a későbbi táborok alkalmával is használhatnak 
majd.

Ilyen eszközök:

• 1 db trambulin

• 10.db ugráló labda

• 10.db különböző labda (foci, kosár, gumi labdák)

A gyermekek felügyeletét, a programok biztosítását min-
den héten 5 pedagógus, valamint a Család- és Gyermek-
jóléti Szolgálat 1 fő munkatársa látta el. A gyermekek élel-
mezését továbbra is a Központi Konyha, valamint annak 
leállásáig a Bíró Háza Étterem biztosította. A táborozó 
gyermekek számára kétnaponta vásároltuk a gyümölcsöt, 
paprikát paradicsomot, uborkát. Időnként fagylalttal, il-
letve egyéb nyalánkságokkal kedveztünk nekik. A peda-
gógusok majdnem minden héten sütöttek palacsintát vagy 
fánkot is. A Polgármester Úr csemege kukoricát hozott a 
táborozó gyermekek számára, ami nagy tetszést aratott, s  
melyet ezúttal is köszönünk!

Minden héten voltak kézműves foglalkozások, amiket a 
pedagógusok biztosítottak. Ilyen volt a gyöngyvasalás, 
origami készítése, gipszöntés és festés, dekorgumiból kü-
lönböző figurák, hűtőmágnes készítése, gyöngyfűzés, zsu-
gorfóliából ékszer készítés, illatosító párna készítése. Ezen 
kívül sokat társasoztunk, voltak különböző sportfoglal-
kozások (pl.: focizás, kosarazás, röplabda, sportversenyek). 
A trambulinnak nagyon örültek a gyerekek, folyamatosan 
használták, ezért mindig egy-egy pedagógus figyelt közben 
a biztonságukra. A nagy hőségre való tekintettel gyakran 
volt vízi pisztolyozás, vízibombázás, illetve még a tábor 
kezdetén felszereltük a pára kaput, melyet a gyerekek nagy 
örömmel használtak.

Minden héten pénteken a gyermekek kívánságára meg-
szerveztük a „Ki-Mit-Tud”ot, ahol a produkciókat a gyer-
mek-zsűri értékelte és minden résztvevő jutalomban (álta-
lában édesség, illetve kisebb tárgyi nyeremények) részesült.

A programjainkat kiegészítette az iskolavédőnők munkája, 
elsősorban a kisebb tábori sérülések ellátása, valamint az 
egészségvédelemmel összefüggő, általuk szervezett vetél-
kedők, bemutatók megszervezésével. Az egyik védőnő pl. 
játék babákon keresztül mutatta be a gyermekeknek a cse-
csemőgondozás fortélyait, amit a bemutató után saját ma-
guk is kipróbálhattak.

Az alábbiakban a fentieken felüli programokról számolok 
be heti lebontásban:

Hetente kétszer volt intenzív sportfoglalkozás, melynek 
keretében megismerkedtek  a gyermekek a karate alapjai-
val. Két alkalommal voltak hivatásos rendőrök akik önvé-
delmi bemutatót tartottak. 

Csiki Lóránd pedig hagyományos kézműves foglalkozást 
tartott szintén hetente kétszer. A gyerekek ördöglakatot, 
fakardot, papírsárkányt, sípot, rongybabát, különböző 
technikákkal fonatokat készítettek vele.

Kirándulós programok:

• Tarzan park

• Mafilm

A gyermekekkel kirándultunk a fóti filmstúdióba, ahol a 
díszletek között érdekes történeteket hallgathattunk a fil-
mforgatásokkal kapcsolatosan.

Az utolsó hét  kiegészült azzal, hogy meglátogatott minket 
egy  veresegyházi huszár, aki hozott magával huszár ruhát, 
amit a gyerekek felpróbálhattak, mesélt a magyarság harc-
technikáiról, sőt kipróbálhattuk  az íjászatot is .

Lóránddal ostort, faodút, papírmerítést, bőr pékszereket 
készítettek a gyerekek.

Kirándulós programok:

• Állatkert

• Aeropark-repülőgép múzeum: a Liszt Ferenc repülő-
tér mellett található múzeumban megtekinthető a ma-
gyar közforgalmú repülés elmúlt 60 évének szinte teljes 
fejlődéstörténete.

• Az utolsó héten több helyszínre is eljutottunk. Szem-
lőhegyi barlangba, moziba és a Skanzenba is.

Alkotótábor a jurta alatt Beszámoló a Városi  
                 Napközis Táborról 2017
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Fót több mint egy évszázados, ám kiveszőben lévő hagyományokkal rendelkezik a paradicsomtermelés terén, melynek 
az itt élők egyre kevésbé vannak tudatában, ahogy annak is, hogy a „Fóti” paradicsom egy ritka, veszélyeztetett fajta, 
melyet a Pannon Magbank génbankja mint különleges, védendő genetikai állományt tart számon. Ennek tudatosítására 
és megőrzésére – valamint egy átfogó, Fót város arculatát érintő kommunikációs stratégia részeként hagyományteremtő 
jelleggel Fót Város minden évben a paradicsom szokásos befőzési időszakában, azaz augusztus végén Fóti Paradicsom 
Fesztivált szervez,  melyet első alkalommal 2011. augusztus utolsó hétvégéjén tartott meg. Mivel a paradicsom egyúttal 
emblematikusan az egészségmegőrzés, az egészséges életmód népszerűsítésére is alkalmas, ezért javasoljuk, hogy a Para-
dicsom Fesztivál programjaival az egészségtudatos életmódot helyezze előtérbe.

Hogyan főzzünk be paradicsomot – fóti módra?
A nyár második felében érő zamatos paradicsomból bátran álljunk neki otthon paradicsomlevet készíteni, melyet a hi-
degebb időszakban is felhasználhatunk levesek, ételek, mártások készítésére. A paradicsomban lévő likopin hő hatására 
könnyebben kiszabadul a rostok közül, ezért a befőzött paradicsomban több található belőle – érdemes hát megtölteni a 
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Házi paradicsomlé készítéséhez lehetőleg befőző paradicsomot vegyünk: ez olyan fajta, aminek nagyobb a száraza-
nyag-tartalma, ilyen pl. a fóti. Megmossuk a paradicsomokat, kicsumázzuk (fehér részt kivágjuk), kockára vágjuk, majd 
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tunk (meleg takarókkal letakarva), amíg teljesen ki nem hűlnek. Ha olyan üvegünk van, amire kupakot teszünk, a töltés 
után közvetlenül 5 percre fejre állítjuk, majd visszafordítva dunsztoljuk
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Mottónk: „szívügyünk a paradicsom”. 

Ízelítőül néhány kép az I. Fóti Paradicsom Fesztiválról

Paradicsom Fesztivál
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„Mert a szeretet gyakorlása vezet el a legfőbb boldogsághoz.  
Légy irgalmas minden erőszakot szenvedőhöz,  

őrizd szívedben mindig az isteni intést:  
"Irgalmasságot akarok és nem áldozatot." 

(részlet Szent István király intelmeiből)  

Helye: 
Kisalagi Millenniumi Emlékpark 

 
Ideje: 

2017. augusztus 20. (vasárnap) 
1800 óra. 

 
Ünnepi köszöntőt mond: 

Bartos Sándor polgármester 
 
 

Közreműködik: 
Csihar Fanni 

 

Fóti Közművelődési és Közgyűjteményi Központ 
Vörösmarty tér 3.T.:06/70-331-5806, email: fotimuvhaz@gmail.com 

 
 
 

 MEGHÍVÓ 

 

 

 
 
 

Kedves Motorosok! 
 

 

Idén a 49. Fóti Szüret keretein belül  

rendezzük meg az I. Motoros Felvonulást, 

amelyre szeretettel várunk minden Motorost. 

 

A rendezvény 2017.09.16-án (szombaton) lesz. 

 

A felvonuló motorosok Fót Város utcáin 

keresztül vonulnak fel a Fáy Présházhoz. 

 

Jelentkezni személyesen a  

Vörösmarty Művelődési Házban, illetve a 
06-70-331-5806 telefonszámon lehet. 

OOkkttóóbbeerr  77..  1177..0000  óórraa  

            NNÓÓTTII--ZZÁÁGGOONN--EEIISSEEMMAANNNN::  HHIIPPPPOOLLYYTT,,  AA  LLAAKKÁÁJJ  
  

          ZZEENNÉÉSS  VVÍÍGGJJÁÁTTÉÉKK  22  RRÉÉSSZZBBEENN  AA  KKAALLOOCCSSAAII  SSZZÍÍNNHHÁÁZZ  EELLŐŐAADDÁÁSSÁÁBBAANN  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
BBéérrlleett  áárraa::  77  550000  FFtt,,    
mmeellyy  2277%%  ááffáátt  ttaarrttaallmmaazz  
  

AA  bbéérrlleetteekk  éérrttéékkeessííttéésséétt  aauugguusszzttuussbbaann  mmeeggkkeezzddjjüükk!!      
AA  mműűssoorrvváállttoozzááss  jjooggáátt  ffeennnnttaarrttjjuukk!!  

 
 
 
 
 
 

Fóti Közművelődési és Közgyűjteményi Központ 
Vörösmarty Művelődési Ház  Vörösmarty tér 3.  
 27 537 350, 06 70 331 5806                                                      
E-mail: fotimuvhaz@gmail.com, www.vmh.hu  

NNoovveemmbbeerr  
    TTOOMM  ZZIIEEGGLLEERR::  GGRRAACCEE  ÉÉSS  GGLLOORRIIAA    
  

              SSZZÍÍNNPPAADDII  JJÁÁTTÉÉKK  22  FFEELLVVOONNÁÁSSBBAANN  AAZZ  IIVVAANNCCSSIICCSS  ÉÉAA  SSZZÍÍNNTTÁÁRRSSAAII        
              EELLŐŐAADDÁÁSSÁÁBBAANN  

DDeecceemmbbeerr  
          SSHHAAKKEESSPPEEAARREE--  GGAALLAAMMBBOOSS--  TTUURRCCSSÁÁNN::    
        PPAADDOOVVAAII  SSZZEERREELLMMEESSEEKK  
            MMUUSSIICCAALL  VVÍÍGGJJÁÁTTÉÉKK  WW..  SSHHAAKKEESSPPEEAARREE  MMAAKKRRAANNCCOOSS  KKAATTAA  CC..              
            DDAARRAABBJJAA  NNYYOOMMÁÁNN  AA  KKÖÖRRÚÚTTII  SSZZÍÍNNHHÁÁZZ  EELLŐŐAADDÁÁSSÁÁBBAANN    

 

Kedves Lovasok! 
 

Idén 49. alkalommal rendezzük meg a Fóti Szüreti 

Felvonulást, amelyre szeretettel várunk minden 

Lovast. 

A rendezvény 2017.09.17-én (vasárnap) lesz. 

Az eddigi évekhez hasonlóan, a megszokott 

útvonalon vonulunk fel a Fáy Présházhoz. 

Kérjük, akik részt vennének a felvonuláson, hogy 

hagyományőrző viseletben tegyék meg, amelyet 

külön díjazunk. 

 

Jelentkezni Lehoczki Sándornál a 

06/70-253-3504 telefonszámon lehet. 
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MEGHÍVÓ 

 

Kerti Mulatságra 
2017. augusztus 27 vasárnap 14-21 óráig 

Helyszín: 2151 Fót Vörösmarty u. 43 Lisai Elek János 
Alapítvány Székháza 

Zenét szolgáltatja: Keresztes István és zenekara 
Fellépnek közkedvelt énekesek 

A rendezvény szervezője: Béres Ferenc Magyar Nóta és Népdalkör 
Hozzájárulás a rendezvényhez: 1500 Ft/fő 

Helyfoglalás, érdeklődés: 0670-445-1242 
Vagy E-mail: beresnota@freemail.hu 

Étkezés csak megrendelésre 1000 Ft/fő ezt kérjük előre jelezni 
 

 

 

MEGHÍVÓ

XVI. FÓTSOMLYÓI NAPOKRA
Fótsomlyói Védegylet és a Béres Ferenc Magyar Népdal és Nótakör

Egyesület közös Szervezésében

2017. szeptember 10-én 
a Lisai Elek János Alapítvány Székházában:  

Fót Vörösmarty utca 43.

PROGRAM
13 órától - Hagyományőrző csoportok: Acsa, Dunaharaszti, Újpesti Boglárka,  

Vácbottyán, Csővár, Baros Erzsike, Szemes-Bogya Eszter,  
Le Thuong, és még sokan mások

15 órától - Magyarnóta, Operett, Táncdal: Koncz Laci, Panyolai Kiss József,  
Németh Anna Juhász Margaretta, Sáközi Lajos

 K.O.Laci, Esmeralda, Tűzmadarak
Zenét szolgáltatja: Keresztes István zenekara

Büfé, Zene, Tánc, Tombola
Hozzájárulás: 1500 Ft/fő

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



PEST MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG
BŰNMEGELŐZÉSI OSZTÁLY

1133 Budapest, Pozsonyi út 56.: 1557 Budapest, Pf. 20. : 237-4345; BM: 21-794, fax: 21-797, e-mail: elbir@pest.police.hu

Alkalom szüli a tolvajt!

A tanév befejeztével aki teheti nyári szabadságra 
megy, üdülőhelyre utazik. Azonban egyesek mások 
gondtalan nyaralását, pihenését kihasználva 
törvénysértő cselekményeket követnek el. A 
betörők és a tolvajok soha sem mennek 
szabadságra! 
Igaz a mondás,
"Alkalom szüli a tolvajt", de az alkalmat Önök 
se teremtsék meg!

Vagyonbiztonság szempontjából a nyári üdülés során sem ajánlott könnyelműen viselkedni, 
kisebb odafigyelést tanúsítani az értéktárgyakra. Az alábbiakban néhány olyan megoldásra 
teszünk ajánlást, melyek figyelembevételével elkerülhetik, hogy sértetté váljanak, rossz 
emlékeik maradjanak erről a nyárról. 

• A nyári melegben sokan nyitott ablak mellett alszanak, nappal az ajtókat is nyitva 
tartják. A betolakodó rovarok ellen a szúnyogháló megfelelő védelmet biztosít, de 
értékeik védelme szempontjából nem jelent megoldást. Javasoljuk, hogy nappalra, 
amikor nem tartózkodnak otthon, a legnagyobb meleg ellenére is zárják be az 
ablakokat, ajtókat.

Az éjszakai nyitott ablak melletti alvás esetére is van 
megoldás az illetéktelen behatolás megakadályozására.
Biztonságtechnikai üzletekben kapható mozgatható, 
mozgásérzékelővel ellátott riasztókészülék, amely a nyitott 
ablak közelében elhelyezve hangjelzéssel riaszt az esetleges 
behatolás esetén. Ez a mobil riasztóberendezés 
alkalmazható az udvaron, erkélyen elhelyezett értéktárgyak, 
kempingezés során a sátorban, lakókocsiban elhelyezett 

értékek védelmére is. A hatósugarába kerülő mozgó tárgyak, személyek jelenlétét hangadással 
jelzi.

• Amennyiben üdülni megy a család, kérjék meg rokonukat, megbízható szomszédjukat 
levélszekrényük rendszeres kiürítésére, ugyanis a megtelt levélszekrény árulkodó jel 
lehet a tolvaj számára arról, hogy hosszabb ideje nem tartózkodnak a lakásban. Arra is 
megkérhetik megbízottjukat, hogy ne csak a virágokat locsolja meg, hanem az utcai 
függönyöket alkalmanként húzza el, kapcsolja be a rádió,- vagy tévékészülékeket. 
Kertes ház esetén jó módszer, ha szomszéd vagy ismerős az Önök lakása előtt parkol 
esetenként gépkocsijával.
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Hosszabb út előtt hasznos a gépkocsit ellátni
különböző elektronikus védelmi 
berendezésekkel, mint pl. elektromos 
indításgátló, riasztóberendezés. Amennyiben 
utazás közben megállnak pihenni, ne hagyják 
az autót lezáratlanul, értékeiket ne hagyják 
látható helyen, tegyék a csomagtartóba. Az ún. 
trükkös lopás hazánkban és külföldön is 

gyakran előfordul. Az autópályák mellett található parkolóban, benzinkútnál kiszúrják 
az autó kerekét és azt követve, megállás után, segítséget imitálva, a kocsiban utazók 
figyelmét elterelve tulajdonítanak el értékeket.  

• Amennyiben strandon, fürdőben töltik szabadidejüket, lehetőség szerint vegyék 
igénybe az értékmegőrzőt. Amennyiben nincs, a parton hagyott értékekre felváltva 
vigyázzanak, soha ne hagyják őrizetlenül táskáikat, csomagjaikat! A törölköző sem 
jelent biztonságot! Csak annyi pénzt vigyenek magukkal, amennyi szükséges ahhoz, 
hogy jól érezzék magukat és biztonságban haza jussanak! Figyeljenek egymásra és 
egymás értékeire, a lopás ezzel megelőzhető!

Ha bajba kerülne, hívja a 107 vagy 112-es segélyhívó 
számokat!

Kellemes nyarat kíván a

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság
Bűnmegelőzési Osztálya
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különböző elektronikus védelmi 
berendezésekkel, mint pl. elektromos 
indításgátló, riasztóberendezés. Amennyiben 
utazás közben megállnak pihenni, ne hagyják 
az autót lezáratlanul, értékeiket ne hagyják 
látható helyen, tegyék a csomagtartóba. Az ún. 
trükkös lopás hazánkban és külföldön is 

gyakran előfordul. Az autópályák mellett található parkolóban, benzinkútnál kiszúrják 
az autó kerekét és azt követve, megállás után, segítséget imitálva, a kocsiban utazók 
figyelmét elterelve tulajdonítanak el értékeket.  

• Amennyiben strandon, fürdőben töltik szabadidejüket, lehetőség szerint vegyék 
igénybe az értékmegőrzőt. Amennyiben nincs, a parton hagyott értékekre felváltva 
vigyázzanak, soha ne hagyják őrizetlenül táskáikat, csomagjaikat! A törölköző sem 
jelent biztonságot! Csak annyi pénzt vigyenek magukkal, amennyi szükséges ahhoz, 
hogy jól érezzék magukat és biztonságban haza jussanak! Figyeljenek egymásra és 
egymás értékeire, a lopás ezzel megelőzhető!

Ha bajba kerülne, hívja a 107 vagy 112-es segélyhívó 
számokat!

Kellemes nyarat kíván a

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság
Bűnmegelőzési Osztálya



Felhívás
Felhívjuk mindazok figyelmét, akinek a hozzátartozója a 
Fót-Kisalagi köztemetőben 1986. és 1992. között lett elte-
metve, hogy szíveskedjenek a sírhelyet újra váltani.  
A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. trv. 
alapján a nyugvási idő letelte után a sírhely újra váltható. 

Megszűnik a rendelkezés jog gyakorlása, ha a használati 
idő meghosszabbítás hiányában lejár.  A sírhely felett az 
rendelkezik, aki megváltotta. Több azonos jogállású örö-
kös esetén – ellenkező megállapodásuk hiányában –  
a rendelkezési jog kizárólag együttesen gyakorolható.

Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. – 
Kegyeleti Szolgálata
2151. Fót Malom u. 1., tel: 70/3738-640
Hosszabbítás: hétfő-csütörtök: 
8,00-14,00 óra között, 
péntek 8,00-12,00 óra között

Útfelujitás 
Újabb pályázatot nyert Fót Város Önkormányzata útfel-
újításra A Magyarország központi költségvetéséről szóló 
2016. évi XC. Törvény IX. Helyi Önkormányzatok támoga-
tási fejezete III. melléklet II. 2. Önkormányzati feladatel-
látást szolgáló fejlesztések pontja szerint benyújtott pályá-
zatról a helyi önkormányzatokért felelős miniszter döntött 
2017. július 12-én Fót Város Önkormányzata a

- Béke,

- Jókai és

- Molnár Albert

utcák felújítására benyújtott pályázatra 
27.664.000,-Ft támogatást kapott.

A benyújtott pályázatban szereplő támogatási igényt levonás 
nélkül, 100%-ban megkapta Fót Város Önkormányzata.

Házasságot kötöttek  
2017. június 1 - július 31. között:
Fedor Péter Mózes-Dóczy Júlia

Motoc Iulian Georgel-Solymosi Tímea Anita

Pozsgai Krisztián László-Boroska Nikolett

Vörös Tamás-Kristóf Éva

Dudás Zsolt Csaba-Szőllősi Annamária

Matisz László-Réz Judit

Rási Miklós-Solti Zita

Ottmájer Ákos Richárd-Tősér Judit

Vikker Balázs-Szabó Erika

Varga Dávid Roland-Jávori Viktória Krisztina

Kiss Ferenc Lajos-Kelemen Mária

Király Zoltán-Liska Zsanett

Melis  Szabolcs Gábor-Ámon Tímea

Hermann Attila-Szalai Bettina

Kakuk Bence-Kiss Dorottya

Gyulai László Rafael-Csató Zsófia

Svirzsovics János-Vágó Teréz Mária

Papp Dávid-Bertus Renáta

Andrásfay Gábor-Stróbl Erika

Csordás András-Kiss Tünde

Valamennyi ifjú párnak ezúton is 
gratulálunk, és sok boldogságot kívánunk!

Fóton anyakönyvezett 
halálesetek:
Tokai János Pál (1938)

Petényi Jánosné sz. Szapóczi Ágnes Magda (1955)

Takács Józsefné sz. Nagy Katalin Julianna (1946)

Bellók István (1947)

Nagy Sándor (1964)

Szeifert László (1956)

Kollár Gyula Istvánné sz. Miklósi Magdolna (1935)

Schumeth Józsefné  sz. Fekete Erzsébet (1936)

Nagy Gyula (1939)

Nagy Andrásné sz. Szabó Erzsébet (1937)

Tóth Ferenc (1931)

Dénes Tibor (1953)

Furák Tamás (1968)

Pozsár Jánosné sz. Varga Edit (1964)

Szeretteiket elvesztő családtagok fájdalmában 
osztozunk.

Gombainé Végi Tünde
anyakönyvvezető

Érettségi találkozó
2017 szeptember 2-án XII. alkalommal rendezzük meg a 
Váci Gazdászok érettségi találkozóját. Faluhelyi Józsefné 
Ilonka néni Gyémánt diplomás tanárnőnk részvételével.
Helyszín: 2151 Fót Vörösmarty u. 43 Lisai Elek János Ala-
pítvány Székháza
Szeretettel várjuk azokat a fótiakat akik ott végeztek.
 

Tisztelettel: 
Lisai Elek Erzsébet

Szépkorúak köszöntése
Bartos Sándor polgármester köszöntötte  
a 90. életévüket betöltő szépkorúakat, 

Hetényi Kornélnét 

Ábelovszki Pálnét

Madaras Ferencet  

Dobos Pálnét

akiknek ezúton is további jó egészséget  
kívánunk! 

Kerekes Krisztina:
E-VERS

Lehetetlen-tehetetlen,

ehetetlen,

Vegyszerben úszó

ócska étkek,

Fejedelminek beállított

olcsó mérgek,

zabáltatja veled 

a külföldi MULTI,

Színes reklám-moslék

ezt kell nem megunni,

Tanítják a hirdetések

az utódaidat a rosszra,

agyuk elpuhul majd

a műanyag nyomorba,

Egyél, mint a DISZNÓ

egyszer olyan leszel,

nem véletlen mondják

a bölcsek:

Azzá leszel amit eszel.

De a paraszt malaca

már ha még MAGYAR,

Különbet zabál

és különbet is szar,

ezzel a mű világgal

irtják a népet, 

nem kell már főzni

csak egyed a mérget,

elpusztítja

Porladó testedben is

majd a sok férget!!!
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       Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. 

Kegyeleti Szolgálat 
 
 

Fót, Malom utca 1.  Tel:(70) 373-8640 
 

 

Ügyfélfogadási rend 2017. augusztus 01-től: 
 

Hétfő, Szerda, Péntek :     Kedd, Csütörtök: 

                       08:00-11:30                      12:00-15:30   
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Nemzetközi és Nemzeti Díjlovas Verseny 
és Lovasterápiás Verseny

Fót, 2017. szeptember 22-24.
Helyszín: Nemzetközi Gyermekmentô Szolgálat Lovasterápiás 

és Oktató Központja, 2151 Fót, Vörösmarty tér 2. 

     E-mail: gbozori@lovasterapia.hu, Tel.: +36 27 539 370
Nevezési határidô: 2017. szeptember 4.

www.lovasterapia.hu
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