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A 2022-es esztendő küszöbén, kérem, engedjék 
meg, hogy a magam és városunk vezetése nevében 
boldog, sikerekben, szeretetben gazdag új évet kí-
vánjak Önöknek!

Kívánom, hogy mindannyian találják meg az új 
évben is azokat a pillanatokat, amelyek fényükkel 
beragyogják a mindennapokat, és emlékezetessé te-
szik a most következő évet.

Azt kívánom mindannyiunk számára, hogy őriz-
zük meg minél tovább a karácsony teljességet adó 
érzését, az örömmel megélt pillanatok hitet adó 
erejét.

Kedves Fótiak!

A következő időszak arról szól majd, hogy építjük a 
jövőnket közösen, Önökkel együtt.

Hiszen a mögöttünk hagyott év a tervezés, az elő-
készítés és a védekezés jegyében telt el, összefogás-
ban az itt élő emberekkel, családokkal, civil szerve-
zetekkel, egyházakkal és vállalkozásokkal.

Minden esélyünk megvan arra, hogy Fóton mind-
annyian úgy élhessük meg az előttünk álló évet, 
hogy büszkék lehessünk a munkánkra és az ered-
ményeinkre. Mind a közösségi, mind pedig a sze-
mélyes életünkre nézve hiszem, hogy sikereket fo-
gunk elérni.

Elmondhatom, hogy a korábbi évtizedekben Fó-
ton nem volt a mostanihoz mérhető fejlesztési terv, 
melynek megvalósulásával valóban élhetőbbé és 
modernebbé tesszük az itt élő emberek életét.

Úgy gondolom, hogy Fót fejlődése – az elmúlt két 
évben tartó járványhelyzet ellenére – elindult!

Mára valóban kezd egy erős közösséggé válni vá-
rosunk, ami az összefogás eredménye, azé az ösz-
szefogásé, amely munkánkat más területeken is jel-
lemzi.

Kérem, erre legyenek büszkék Önök is. Összessé-
gében elmondhatjuk: Fót 2021-ben is lépett előre a 
fejlesztések, beruházások területén, élhetőbb lett és 
ezzel olyan alapot teremtettünk, amely lehetőség ad 
a további fejlődésre.

A most kezdődő év szintén egy új lehetőség, amely 
megadatott nekünk, hogy boldogabbá tehessük a 
saját, a családunk és közösségünk életét.

Ehhez kívánok sok erőt és egészséget, sok szerete-
tet és nyugalmat az idei esztendőre, hogy mindany-
nyian találják meg azokat a célokat, amelyek elérése 
örömöt jelent Önmaguk, családjuk és környezetük 
számára. Kívánok mindannyiuknak Istentől áldott 
békés új esztendőt.

Boldog új évet Fót!

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Fótiak!
|  Dr. Vass György polgármester újévi köszöntője

Dr. Vass György polgármester
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Fóton sokan hallottak már Fülöp Szilváról. Ha má-
sért nem, hát azért, mert 2020-ban Fóton a 14 év 
alatti kategóriában Év sportolója díjat kapott. Azt 
azonban már csak kevesen tudják, mennyi munka, 
szorgalom és kitartás kell ahhoz, hogy valaki él-
sportoló és kitűnő tanuló is legyen egyben.

Mióta műkorcsolyázol?
– Valamikor öt és hatéves korom között kezdtem el a 
korcsolyát. Azóta folyamatosak az edzéseim.

Egyáltalán, miért éppen műkorcsolya?
– Eredetileg balett órára jártam a jégpályánál lévő 
balett terembe. Akkor láttam, ahogy a műkorcso-
lyázók edzenek és nagyon megtetszett. Még volt pár 
balettórám, aztán azt mondtam a szüleimnek, hogy 
inkább korcsolyázni szeretnék.

Egy évvel azután, hogy versenyezni kezdtél, már  
3. helyezést értél el a bajnokságban. Tehetségből 
vagy a szorgalomból kellett ehhez több?
– Igen, az első versenyemen mindjárt sikerült harma-
dik helyezést elérnem. Azért volt ez különleges szá-
momra, mert ez nem csak egy verseny volt, hanem az 
Országos Bajnokság. A szüleim és edzőim azt mond-
ják, mind a kettő kellett hozzá. És persze kell most is. 

Mennyi edzés kell ahhoz, hogy jó eredményeket tudj 
elérni?
– Naponta négy – öt órát edzek, azért, hogy eredmé-
nyes lehessek.

Kik segítenek abban, hogy sikereket érj el?
– A Jégkorszak SE versenyzője vagyok, az edzőim 
pedig Akopyan Gayane és Sepa Tünde. Nekik kö-
szönhetem, hogy ilyen eredményeket tudtam elérni. 
Mellettük a szüleim és a nagyszüleim segítenek és tá-
mogatnak mindenben.

Hol tartasz most?
– A saját kategóriámban folyamatosan az élmezőny-
ben vagyok. Ezzel elértem, hogy tagja lehetek az után-
pótlás A válogatottnak.

Amióta elkezdtél korcsolyázni, több nemzetközi 
versenyen is indultál. Mely országokban, vároe-
sokban és milyen eredményekkel?

– Ha Magyarországot nézzük, akkor az Országos Baj-
nokságon elért harmadik helyem a legjobb. Sok hazai 
versenyen elindultam már, és a kategóriámban a leg-
többször második és harmadik helyezést értem el. De 
versenyeztem már több helyen külföldön is, például 
Szerbiában Belgrádban, Szlovákiában pedig Pozsony-
ban és Nagyszombaton.

Nagyon szerény vagy, de beszéljünk egy kicsit az utol-
só 2021-es versenyedről is, ahol nagy sikert értél el.
– Valóban a versenyeket tekintve ez a legjobb ered-
ményem eddig. Az Óbuda Skating Cup 2021 Karácso-
nyi kupáján indultam december 17-én, és aranyérmet 
nyertem a saját kategóriámban. 

Hogyan tudod ezt az iskolával összeegyeztetni?
– Úgy, hogy egyéni tanrendben tanulok, ezért akkor 
megyek be az iskolába, amikor az edzések és a verse-

Kislány nagy akarattal
Fótiakat a címlapra |  Fülöp Szilvia, ifjúsági kategóriában az Év sportolója volt Fóton 2020-ban

Fülöp Szilvia
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nyek erre lehetőséget adnak. Ez nem azt jelenti, hogy 
nekem nem kell tanulnom. Igazából, mivel az órák je-
lentős részén nem vagyok ott, sokkal nehezebb jó je-
gyeket elérnem.

Mindemellett kitűnő tanuló vagy. Hogyan csiná-
lod?
– A szüleim és a tanáraim szerint a szorgalmamnak 
köszönhető, és annak, hogy szeretek tanulni.

Tavaly 14 év alatti kategóriában Fóton az Év 
Sportolója díjat kaptad. Ez további motivációt je-
lentett számodra a folytatáshoz?
– Nagyon boldog voltam, amikor megkaptam Fó-
ton az Év Sportolója díjat. Ez a díj és a versenyeken 
elért második és harmadik helyezések azt erősítet-
ték bennem, hogy érdemes naponta négy-öt órát 
edzéssel töltenem. 

Ha a gyerekeket mozgásra szeretnéd buzdítani, 
mit mondanál nekik, miért jó sportolni?
– Mert örömöt okoz. Én is azért sportolok, mert 
szeretem a műkorcsolyát. Nem lenne kötelező 
edzésre járnom, de minden alkalom öröm, amikor 
a jégen lehetek.

Végezetül egy fontos kérdés: milyen célt tűztél ki 
magad elé? Mit szeretnél a műkorcsolyában elt-
érni?

– A titkolt célom, amit eddig nem sokan tudtak, az, 
hogy négyes ugrást tudjak hiba nélkül ugrani. Az 
álmom pedig az, hogy világversenyen Magyarorszá-
got képviselhessem és dobogóra állhassak.
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A hideg évszak beköszöntével nemcsak melegen 
kell öltöznünk, de a megváltozott időjárási körül-
ményekre is tekintettel kell lennünk, mind a köz-
lekedésben, mind a váratlan helyzetekre való felké-
szülésben. 
Az erős lehűlés és intenzív havazás az Országos Mete-
orológiai Szolgálat által idejében előre jelezhető, ezért 
megfelelő előrelátással és gondossággal fel lehet rá 
készülni. Ha azt észleljük, hogy a hőmérséklet fagy-
pont alatti és az eső esik, akkor számíthatunk jégréteg 
kialakulására

Emiatt körültekintően és fokozott óvatossággal köz-
lekedjünk, mind gyalogosan, mind gépjárművel! A téli 
időjárással együtt járó baleseti forrás az utak, járdák 
síkossága. Főleg az idősebb korosztályra jelentenek 
veszélyt a jeges, havas, latyakos járdák, utak. Idősebb 
korban az emberek egyensúlyérzéke, reflexei romla-
nak, így télen a síkos, csúszós felületeken könnyebben 
elcsúszhatnak.

Tartós és intenzív ónos eső idején villanyvezetékek 
szakadhatnak le, tetők omolhatnak be, és faágak is le-
törhetnek a rájuk rakódó jég vagy hó súlya alatt. 

Célszerű még idejében felkészülni a havazás-
ra vagy a hóviharra:
•  Érdemes folyamatosan figyelemmel kísérni a híra-

dásokat és az időjárás előrejelzést.
•  Célszerű előkészíteni hólapátot, szóró-sót, homo-

kot, elemes rádiót és zseblámpát, tartalék elemeket.
•  Amennyiben autóval közlekedünk akkor is öltöz-

zünk fel rendesen, vagy helyezzünk el a gépjármű-
ben meleg holmit, hótaposót, jégoldót, jégkaparót.

•  Mobiltelefonunk legyen feltöltve, indokolt lehet egy 
tartalék akkumulátor beszerzése is.

•  Megfontolandó, hogy ivóvízből (ásványvíz), nem 
romlandó élelmiszerekből, gyógyszerekből néhány 
napra elegendő tartalékot képezzünk.

•  Érdemes hordozható alternatív fűtőtestet vagy tűz-
helyet készenlétbe állítani, és felhalmozni tartaléko-
kat tüzelőanyagból.

•  Legyen elérhető helyen elegendő mennyiségű meleg 
ruházat, amely lehetővé teszi a többrétegű öltözkö-
dést.

•  Fontos, hogy víztelenítsük a kinti csapokat, nehogy a 
fagyás miatt elrepedjenek a csövek, és a víz elárassza 
a házat.

Otthonunk biztonsága érdekében:
•  Hagyományos tüzelőberendezés (pl. kandalló) 

használata esetén különös figyelemmel kell lenni 
a tűzmegelőzésre, füstelvezetésre.

•  Azokat a PB gázzal üzemelő fűtőkészülékeket, 
amelyek nincsenek a kéménybe kötve, vagy az 
égéstermékek szabadba történő kivezetése más 
módon nem megoldott, soha ne üzemeltesse fo-
lyamatosan zárt térben. A helyiség nagyságától és 
a fűtési fokozattól függően legalább egy-másfél-
óránként szellőztetni kell a helyiséget, ellenkező 
esetben a felgyülemlő égéstermékek mérgezést 
okozhatnak.

•  A gázszolgáltatás ideiglenes kimaradása esetén ne 
hagyja nyitva a fűtőkészülék elzárócsapját!

•  Legyenek otthon alapvető gyógyszerek, kötszerek, 
ha csecsemő van a családban, számára tápszerek.

•  Még a tél beköszönte előtt érdemes a nyílászárók 
szigetelésének maximalizálásáról gondoskodni, az 
egészségünk megőrzése és takarékosság érdeké-
ben.

Téli időjárás veszélyei, felkészülés 
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Fóton a COVID ellenére jelentős beruházások vol-
tak az előző évben. Elég csak arra gondolni, hogy 
2021-ben több mint 1 milliárd forint értékben va-
lósultak meg fejlesztések a városban. Sajnos úgy 
tűnik, hogy a vírus velünk lesz 2022-ben is. A kér-
dés az, hogy ezzel együtt milyen tervekkel vág neki 
Fót a 2022-es esztendőnek? Városunk terveiről Dr. 
Vass György polgármesterrel beszélgettünk.

A 2021-es év sikeres volt a beruházások terén. Mit 
várhatunk 2022-ben?
– Nyilvánvalóan azt szeretnénk, hogy túlszárnyal-
juk a 2021-et és még több beruházás valósuljon meg 
a városban. És ezért komoly erőfeszítéseket teszünk. 
Ennek pedig már látszanak az eredményei is. Ilyen 
például a 331.272.919 Ft vissza nem térítendő támo-
gatás, amit a Kossuth utca vasút állomás felé vezető 
szakaszának felújítására, valamint a Hársfa utcának a 
Budai Nagy Antal utcától a Somlyó – tó bejáratáig tar-
tó megépítésére kapott a város. Ezek mellett szilárd 
burkolatot és új közvilágítást kap majd a Sport utca, 
és terveink szerint a Városi Sportcsarnok körüli par-
kolók is megépülhetnek, melyhez 150 millió forintos 
támogatást kértünk.

Ennek mindenki örül, hiszen ezek valóban fontos 
beruházások lesznek. Azonban nem kerülhető meg 
egy másik nagyon fontos várakozás, az új Egész-
ségház építése. Mit várhatunk ezzel kapcsolatban?
– Ez már egy összetettebb kérdés, ám nagy a bizo-
dalmunk abban, hogy ez a projekt is elindulhat minél 
előbb. Most ott tartunk, hogy engedélyezett terveink 
vannak az Egészségház megépítésére. A teljes projekt 
bekerülési költsége mai áron mintegy 3,2-3,4 milliárd 
forint. Jelenleg a források biztosításának a megterem-
tésén dolgozunk.

A következő, mindenkit érdeklő kérdés a kereskedel-
mi üzletek ügye. Mit várhatnak ebből a szempontból 
2022-ben a Fótiak?
– Tudom, hogy mindenki a Lidl-t várja, de ez most 
kivitelezhetetlen dolog. Nem rajtunk múlik. Ezért ne-
künk, a város vezetőiként az volt a feladatunk, hogy 
olyan lehetőséget keressünk, amely működhet. Öröm-
mel mondhatom, hogy 2022-ben a Príma egy 1.800 
négyzetméteres szupermarketet épít a buszfordulóval 
szembeni területen. Ezzel egy kereskedelmi és szol-
gáltató centrum épül fel, ahol több üzlet mellett lesz 

bankfiók, és az egyik nemzetközi drogéria lánc üzle-
te is oda költözik. Ez természetesen a Príma beruhá-
zásában készül el. Ám itt is egy komplex megoldásra 
törekedtünk, ezért a kereskedelmi centrum mellett 
park, futópálya és játszótér építését is tervezzük. 

Szintén jogos és érdekes kérdés a csapadékvíz elve-
zetés ügye.
– Amit be is tervezünk a város 2022-es költségvetésé-
be és folytatjuk tovább a csapadékvíz elvezetési prob-
lémák felszámolását. Ez természetesen új beruházá-
sokat jelent ezen a területen.

A városban egyre több gyerekes család van, ami 
örömteli, ugyanakkor a város vezetésének megol-
dandó feladatokat is ad. Mi történik ezen a területen 
2022-ben?
– Kezdjük a bölcsődével. Ez egy nagyon komoly pro-
jektünk lesz, aminek a kivitelezését 2022-ben min-
denképpen elkezdjük. Jelenleg a tervezési fázisnál 
tartunk. A beruházás 346.466.795 Ft-ból valósul majd 
meg. Fontos megjegyezni, hogy itt nem felújításról, 
hanem egy teljesen új bölcsőde épület építéséről van 
szó. Haladjunk a bölcsődésektől korban felfelé, és 
folytassuk az Ovi-Foci programmal, amelynek ke-
retében – szintén nagyrészt központi forrásból – 4 
focipálya épül a városunk óvodásainak. Egy kicsit 
nagyobbakat érint, ám nagyon fontos, hogy mielőbb 
megkezdődhessen a Garay János Általános Iskola 

Dr. Vass György a Magyar Posta új csomaglogisztikai 
rendszerének átadásán

Városunk tervei 2022-ben
|  beszélgetés Dr. Vass György polgármesterrel
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ebédlőjének az építése, amely a készülő tervek  szerint 
a főépülettel egybe lesz építve, hogy a gyerekeknek ne 
kelljen kimenniük az udvarra az ebédlőbe jutáshoz. 
Folyamatosan keressük a lehetőséget pályázati forrás 
igénybevételére.

Nem mehetünk el szó nélkül a most folyamatban 
lévő, jövő év során átadásra kerülő létesítmények 
mellett sem.
– Valóban így van. Az első a sorban és a legnagyobb 
projekt a Városi Sportcsarnok építése. Ez tavasszal 
elkészül. Sok kritikát kapunk a Sportcsarnok miatt, 
ami azt mutatja, sokan nem látnak egy fontos dolgot 
a Sportcsarnokkal kapcsolatban. Kezdjük azzal, hogy 
egyrészt akkor ennek a megépítésére volt lehetőség. 
Másrészt, aki csak egy sportcsarnokként tekint rá, az 
nem látja a lényeget. Bár valóban sportcsarnokként 
épül, ám a csarnok helyet ad majd kulturális és kö-

zösségi rendezvényeknek is. Nem beszélve azokról a 
sportolási lehetőségekről, amelyet a fóti gyerekeknek 
és felnőtteknek kínál majd. A sorban a második a mű-
füves sportpálya, amely már elkészült, és a környező 
terület rendezését követően tavasszal szintén átadásra 
kerül. Bár nem ide tartozik, mert még nem kezdtünk 
bele, de van még egy újdonság, amiről kevesen hal-
lottak. Azt ma már mindenki tudja, hogy a rendsze-
res mozgás az egészségünk alapját adja. A harmadik 
átadásra kerülő létesítmény pedig a Somlyó – tónál 
épült ABC-büfé épülete lesz. Ezt 2022 elején adjuk 
át, és egyben egy pályázatot is kiírtunk az üzemelte-
tésére. Az a célunk, hogy nyár elejére már egy műkö-
dő ABC-büfé várja a tóhoz érkezőket és szolgálja ki a 
környéken élők igényeit. 

Van még két beruházás, amiről szót kell ejtenünk, 
mert fontosak a város számára. Az egyik a bizton-
ságról, a másik a kultúráról szól.
– Ha biztonság, akkor az egyik a rendőrség jelenlegi 
épületének az áttervezése és átépítése jelenti. A teljes 
épület más funkciókat is kap majd, így a rendőrség egy 
számukra ideálisan kialakított épületrészbe kerül át a 
tervek szerint. A fótiak részéről reális elvárás a város 
vezetése felé, hogy biztonságban élhessenek. Egy mo-
dern rendőrőrs a lehetőségek szerint nagy előrelépés 
lesz ezen a területen. A másik, kultúrához kapcsolódó 
projektünk a Kölcsey utca 3. szám alatti ház felújítása 
lesz. Ez már csak azért is aktuális lesz, mert az Apponyi 
Franciska grófnő által létrehozott Suum Cuique telep 
épületeit 100 évvel ezelőtt, 1922. május 22-én adta át 
Horthy Miklós kormányzó és gróf Bethlen István mi-
niszterelnök. A felújítás anyagi fedezetének egy részét 
a Népi Építészeti Program által tervezzük biztosítani.

A buszfordulóval szembeni füves területen épül meg  
a Príma üzletközpontja

A Hársfa utca szilárd burkolata a Somlyó-tó bejáratáig 
még az idén elkészül

Városi Sportcsarnok látványterve
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Az idén is folytatódnak Fóton a fejlesztések
| Februárban érkezik a teljes tizenharmadik havi nyugdíj – tájékoztatta lapunkat Tuzson Bence

Ha az a kérdés, hogy miért dolgoztunk Fóton az 
elmúlt években, akkor elmondhatjuk, hogy felújí-
tottuk az óvodát és bővült a bölcsőde, elkészült az 
M2-es és az M3-as csomópont, megújul a templom, 
készül a sportcsarnok, megújul a Somlyó-tó kör-
nyéke, rendőrőrs létesült, elkészült a sportpark, 
megújult az Illyés utca, új bringapálya épült, az 
elektromos autókra való átállást pedig töltőállo-
más kiépítésével segítettük, de ez a felsorolás még 
hosszan folytatható – fogalmazott kérdésünkre 
válaszolva Tuzson Bence, városunk és térségünk 
országgyűlési képviselője. Már az elmondottakból 
is látszik, hogy komoly és fontos eredményeket 
értünk el, amelyek egy olyan utat jelöltek ki szá-
munkra, amelyen a jövőben is továbbhaladhatunk. 
„Továbbra is számíthatnak rám a körzetünkben 
élő autósok, folytatjuk az útfelújításokat is Fóton” 
– tette hozzá Tuzson Bence.

A fóti Kossuth utcában folytatódik az Elágazástól a 
Fót megállóig terjedő szakasz felújítása, akárcsak a 
Hársfa utcában, a Fáy sétány és a Fűzfa utca közötti 
szakaszon – mondta kérdésünkre válaszolva Tuzson 
Bence, városunk és térségünk országgyűlési képvi-
selője, amikor a településen zajló fejlesztésekről kér-
deztük. „Számíthatnak rám továbbra is az autósok, 

folyamatosan azon dolgozunk, hogy megkönnyítsük, 
gyorsabbá tegyük a körzetünkben élők mindennapi 
közlekedését. Épp a minap beszélgettem egy nagyon 
kedves fóti házaspárral a Polgármesteri hivatal kör-

A képviselő több mint száz rászoruló családnak  
és nagycsaládnak adott át csomagokat térségünkben 

az év végén

Január 1-jétől nem kell személyi jövedelemadót fizetniük a 25 év alatti fiataloknak
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nyékén. Az M2-M3 összekötő út is szóba került, és 
ők is megerősítettek abban, hogy az összekötő úttal 
nagy lépést teszünk az autós közlekedés fejlesztésé-
ben. A tervezés nagyon jó ütemben halad, folyamatos 
a munka, régiós szinten elsősorban a veresegyházi, 
csomádi, erdőkertesi és fóti lakosoknak lesz kü-
lönösen fontos ez a fejlesztésünk. Itt Fóton ennek 
köszönhetően csökkenni fog az átmenő forgalom, a 
Veresiek pedig könnyebben jutnak majd be a fővá-
rosba.” – mondta a képviselő.

Tuzson Bence felhívta a figyelmet arra is, hogy a 
jövő hónapban soha nem látott támogatásban ré-
szesülnek a gyermeket nevelő családok: a gazdaság 
sikeres újraindításának köszönhetően körzetünk-
ben több mint huszonháromezer családot érint a 
kormány döntése, miszerint a gyermeket nevelő 
családok a 2021-ben befizetett személyi jövedelem-
adójukat visszakapják az átlagbér adószintjéig. Ja-
nuártól pedig kétszázezer forintra emelkedik a mi-
nimálbér és kétszázhatvanezer ezer lesz a garantált 
bérminimum – tette hozzá a képviselő, aki hangsú-
lyozta azt is, hogy a gazdasági növekedés eredmé-
nyeiből még nagyobb mértékben részesülhetnek a 
magyar családok, ezzel a lépéssel ugyanis a kötelező 
legkisebb kereset 2022-től felülmúlja az átlagbér 
2010-es szintjét.

„Azt gondolom, nagyon sokan egyetértenek velem 
abban, - köztük a kedves olvasók is-, hogy ezek az 
intézkedések és a közösen elért eredményeink is iga-
zolják, hogy nekünk továbbra is eltökélt szándékunk 
és célunk, a magyar családok megerősítése, a folya-

matos fejlődés és a biztonság megteremtése. Mert 
Magyarországnak előre kell menni, nem hátra: „Ja-
nuártól már nem kell személyijövedelem-adót fizet-
niük a huszonöt év alatti fiataloknak, ezzel is segítjük 
a pályakezdésüket. A nagyszülők nemzedéke, vagyis 
a nyugdíjasok is részesülnek a magas gazdasági nö-
vekedés eredményeiből: a tavaly kifizetett, minden 
eddiginél magasabb összegű nyugdíjprémium után 
most februárban a teljes tizenharmadik havi nyug-
díjat biztosítjuk számukra. Ez pedig azt jelenti, hogy 
két és fél millió magyar nyugdíjas kapja meg ezt a 
juttatást” – nyilatkozta Tuzson Bence.

Az év végén Tuzson Bence Fóton is több csomagot 
eljuttatott a családokhoz

Februárban 2,5 millió nyugdíjas és nyugdíjszerű ellátásban részesülő kapja meg a 13. havi nyugdíjat
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FELHÍVÁS városi kitüntetések javaslattételére

Hasznos tanácsok a télen közlekedőknek

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
13/2017.(IV. 27.) önkormányzati rendeletével döntött 
a városi kitüntetések alapításáról és adományozásá-
nak rendjéről.
 
A városi kitüntetések adományozására 2022. január 
31-ig tehetnek javaslatot az önkormányzat szervei, a 
társadalmi szervezetek, civil szervezetek, egyházak, 
egyéb közösségek, magánszemélyek.
 
Kategóriák:
• Fót Egészségügyéért díj (magánszemély)
• Fót Gyermekeiért, Ifjúságáért díj (magánszemély)
•  Fót Kultúrájáért díj (magánszemély, szervezet, 

közösség)
•  Emberséggel Fótért díj (magánszemély, szerve-

zet, közösség)
• Fót Vállalkozója díj (magánszemély)
•  Év Sportolója díj (három korosztály 14 éves ko-

rig, 14-18 év között, 18 éves kor felett egy-egy fő)
•  Elismerő oklevél kitüntetés (létszáma nincs kor-

látozva)

A kitüntetések átadása a március 15-i nemzeti ün-
nephez kapcsolódó nyilvános városi ünnepségen 
történik.

Az önkormányzat által alapított és a fenti rende-
let szerinti „Fót Bajnoka” kitüntetésre egész évben 
folyamatosan várjuk a jelöléseket. Fót Bajnoka ki-
tüntetésben az a személy részesülhet, aki az ado-
mányozást megelőző évben Olimpián, Világbaj-
nokságon, Európa-bajnokságon, ifi, junior, felnőtt 
kategóriákban 1-3. helyezést ért el, fóti állandó la-
kóhelyű, vagy fóti bejegyzett sportegyesületnél iga-
zolt sportoló. Ennek bejelentését bárki megteheti, 
aki tudomást szerez a díjra való jogosultságról. 

A helyi kitüntetések felterjesztéséhez formanyom-
tatványon lehet benyújtani a javaslatokat a önkor-
mányzati hivatalba személyesen, postai úton (2151 
Fót, Vörösmarty tér 1.), vagy elektronikus úton a 
titkar@fot.hu emailcímre.

A felterjesztés formanyomtatványa elérhető az ön-
kormányzat hivatalos honlapján, illetve a Fóti Közös 
Önkormányzati Hivatal ügyfélszolgálati irodáján.

•  Tájékozódjon az útviszonyokról (rádió, TV és KHT 
ügyeletek)!

•  Csak a téli közlekedésre felkészített, jó műszaki álla-
potú járművel induljon el, különös tekintettel a gu-
mik állapotára!

•  Havas időszakban a gépkocsiban legyen hólapát, 
vonó kötél, alkalmanként kis mennyiségű érdesítő 
anyag.

•  Óvatosan válassza meg a sebességet, ügyeljen arra, 
hogy a gépkocsiból nem mindig észlelhetők a lokáli-
san lefagyott területek.

•  Tartson biztonságos követési távolságot, vegye figye-
lembe a megnövekedett fékutat!

•  Ne kockáztasson az előzésnél!
•  A munkagépek mögött síkos az útszakasz, mert a só 

olvasztó hatása nem azonnali, az ekék után pedig vé-
konyan tömör hó maradhat. Ezért a sárga villogóval 
felszerelt gépek megpillantásakor már fokozatosan 
vegye vissza a sebességet, nehogy rácsússzon a mun-
kagépre és gyakori féklámpa villantásokkal figyel-
meztesse arra az Önt követő járművet is!

•  Lemaradva kövesse a munkagépet és ne próbálkoz-
zon az előzéssel, nem tudhatja milyen az út állapota a 
munka gép előtt!

•  Ha szembe találkozik munkagéppel, csökkentett se-
bességgel haladjon el mellette, így elkerülheti, hogy 
szórás esetén a nagyobb sószemek kárt okozzanak 
gépkocsijában és biztonsággal el tudja kerülni az ekéző 
jármű méretén túlnyúló ekeszárnnyal való találkozást.

•  Ha elakadás-veszélyes helyhez közelít, ne próbáljon 
meg azon áthaladni (esetleg fokozott sebességgel), 
mert a balesetveszély lényegesen megnő! Itt a fő sza-
bály az, hogy a hó eltakarítását ne akadályozza a gép-
kocsi.

•  Kerülje az elakadást! Kezdődő hófúvás, intenzív ha-
vazás esetén a legközelebbi lakott hely elérésekor he-
lyezze biztonságba gépkocsiját, úgy várja be, míg az út 
ismét járható! Az elakadt járművek akadályozzák a hó 
eltakarítását és a legnagyobb gondosság esetén is kárt 
okozhatnak benne a munkagépek vagy a ráekézett hó.

•  Az elakadt gépkocsit lehetőleg ne hagyja az úton, vagy 
ha mégis, akkor értesítési helyet és módot jelöljön 
meg feltűnően látható helyen!

•  Hosszabb utazásnál nem árt, ha takarót, tartalék ru-
hát és enni-innivalót is becsomagol.

•  Útközben időben gondoskodjon üzemanyagról, még 
rövid távolságra se induljon el kevés üzemanyaggal!

Fóti Közös Önkormányzati Hivatal
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FÓT 

KOMMUNÁLIS, HÁZHOZ MENŐ CSOMAGOLÁSI (SZELEKTÍV) ÉS ZÖLDHULLADÉK 
2022.   ÉVI SZÁLLÍTÁSI REND 

 

Társaságunk az alábbiakban tájékoztatja Önt a kommunális, az újrahasznosítható csomagolási (szelektív), 
és a zöldhulladék gyűjtéséről. Együttműködésüket ezúton is köszönjük! 

A kommunális hulladékszállítás KEDDI napokon történik!  

 

 
A kertgondozás során levágott füvet és egyéb lágyszárú növényeket, illetve a lehullott falevelet a DTkH Nonprofit Kft. által 
kibocsátott lebomló műanyag zsákban, illetve az ágnyesedéket max. 100 cm hosszú kötegekben összekötve (alkalmanként 
maximum 1 m3 mennyiségben), a zsák mellé helyezze ki az ingatlana elé, a közterületet nem szennyező módon. 
 
A zöldhulladék gyűjtésére alkalmas zsákokat az alábbi értékesítési helyeken lehet beszerezni átadás-átvételi jegyzőkönyv 
aláírása ellenében az ingatlanhasználó, vagy meghatalmazottja, a közszolgáltatás számlafizetője nevére. A zsák átvételéhez 
személyes okmányok szükségesek, mivel a közszolgáltatás ellenértéke, 180 Ft/db), utólag a Nemzeti Hulladékgazdálkodási 
Koordináló és Vagyonkezelő (NHKV) Zrt. által kerül kiszámlázásra. 
 

HÁZHOZ MENŐ CSOMAGOLÁSI HULLADÉKGYŰJTÉS 2022. 

Január Február Március Április Május Június 

4, 18. 1, 15. 1, 15, 29. 12, 26. 10, 24. 7, 21. 

Július Augusztus Szeptember Október November December 

5, 19. 2, 16, 30. 13, 27. 11, 25. 8, 22. 6, 20. 

 
Szállítási gyakoriságtól függetlenül, a megadott napon, az összegyűjtött csomagolási hulladék mennyiségi korlátozás nélkül 
kihelyezhető bármely átlátszó zsákban.  
 
Kérjük, fokozott gondossággal járjanak el a hulladékok tömörítésével kapcsolatban, ezzel is csökkentve a tároláshoz 
szükséges hely, valamint a kihelyezésükhöz szükséges zsákok mennyiségét! 

FONTOS! Az üveg (színes és színtelen öblös, üdítős, boros, pezsgős) gyűjtése kiöblítve, az üveg gyűjtőpont(ok)on történik!  

Ügyfélszolgálat és zsák értékesítés 
cím ügyfélfogadás telefon e-mail honlap 

Fót, Németh Kálmán út 62. – 
Zöld ABC 

- - - - 

Fót, Vörösmarty tér 1. 
Önkormányzat 

Minden hónap, második 
hétfője 13:00-17:00 28/561-200 ugyintezes@dtkh.hu www.dtkh.hu 

DTkH Nonprofit Kft. 
2100, Gödöllő, Dózsa 

György út 69. 

H: 7.00 - 19.00 
Cs: 8.00-16.00 

28/561-200 ugyintezes@dtkh.hu www.dtkh.hu 

 
DTkH Nonprofit Kft. 

2112, Veresegyház, Fő út 35 
 

Sz: 07.00-19.00 
P: 8.00-12.00 

28/561-200 ugyintezes@dtkh.hu www.dtkh.hu 

Kérjük, fokozott figyelemmel tájékozódjanak a helyszínek és nyitva-tartások tekintetében, mert a járványügyi helyzettől 
függően eltérhetnek a feltüntetetettektől! 

HÁZHOZ MENŐ ZÖLDHULLADÉK GYŰJTÉS 2022. 

Április Május Június Július 

5, 19. 3, 17, 31. 14, 28. 12, 26. 

Augusztus Szeptember Október November 

9, 23. 6, 20. 4, 18. 1,15, 29. 
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Rágcsálók elszaporodása
Az elmúlt hónapokban több panaszbejelentés ér-
kezett a Pest Megyei Kormányhivatal Váci Járási 
Hivatalának Népegészségügyi Osztályához, melyek 
szerint Fót több részén elszaporodtak a rágcsálók, 
jellemzően a patkányok.

Ezúton szeretnénk felhívni a T. Lakosok figyel-
mét, hogy a fertőző betegségek és a járványok meg-
előzése érdekében szükséges járványügyi intézke-
désekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 36. §-a 
szerint az egészségügyi kártevők elleni védeke-
zésről, a költségek fedezéséről, valamint a szüksé-
ges rendszabályok és eljárások végrehajtásáról az 
érintett terület vagy épület tulajdonosa (bérlője, 
használója, kezelője), illetőleg a gazdálkodó szerv 
vezetője vagy üzemeltetője (a továbbiakban együtt: 
fenntartója) köteles gondoskodni. Amennyiben a 
fenntartó ezen kötelezettségének nem tesz eleget, 
a járási hivatal kötelezi az egészségügyi kártevők 
elleni védekezésre.

A rágcsálók elszaporodásának megelőzése során 
olyan körülményeket szükséges kialakítani, me-
lyek a behatolást megnehezítik vagy, ha a rágcsálók 
mégis bekerültek az ingatlanra, akkor a megtelepe-
désüket és elszaporodásukat meggátolják. A hulla-
dék, az ételmaradék és a házi szemét gyűjtésének, 
tárolásának megfelelő módja (zárt, hézagmentes 
szemétgyűjtő tartály), valamint azok folyamatos 
elszállítása, továbbá a tisztaság biztosítása a pat-
kányok életfeltételeit rontja. A fészkelésre alkal-
mas zugok megszüntetése, a fellelhető patkány- és 
egér lyukak betömése, az épületek környékén talál-
ható lom, törmelék, téglarakás, fa- és építőanya-

gok, széna- vagy szalmakazlak elszállítása vagy 
megszüntetése, egerek esetében a fészkelő helyek 
zavarása, bolygatása ugyancsak az életfeltételeiket 
rontó tényező.

A védekezésre elsősorban vegyi módszerek hasz-
nálhatóak, melyek zárt rendszerben lévő szabad-
forgalmú készítmények. A mérgezett csalétket a 
patkányfészek kijáratához, vonulási útjaikra cél-
szerű kihelyezni. A mérgezett csalétek biztonságos 
felhasználását már lezárt etetőtálcában, zárt tasak-
ban elhelyezett szerforma könnyíti meg. Arra kell 
törekedni, hogy a csalétekhez a rágcsáló elegen-
dő mennyiségben hozzáférjen, ez az elfogyasztott 
csalétek pótlásával biztosítható. A csalétek fogyá-
sát 3–7 naponta ellenőrizni kell és mindaddig friss 
csalétekkel kell pótolni, amíg a fogyasztás meg nem 
szűnik. Egy-egy etetőhely csalétek igénye kb. 0,5 
kg, de erős fertőzöttség esetén a 4–6 kg-ot is el-
érheti. 

Amennyiben rágcsálók megjelentését tapasztal-
ják, úgy javasoljuk az irtás egyénileg történő vég-
rehajtását, illetve a patkányméreg kihelyezését. 
Szükség esetén a Népegészségügyi Osztály mun-
katársai tájékoztatást tudnak adni az egészségügyi 
gázmesterek – rágcsálóirtó szakemberek – elérhe-
tősége ügyében.

Fóti Közös Önkormányzati Hivatal
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Anyakönyvi hírek
Házasságot kötöttek:
12.10.  Banovics Attila  

és Takács Szilvia 
12.17.  Kovács Barbara  

és Viola János 

Juhász Jánosné  80 év 
sz.: Bertus Katalin

Kaba László Lajos 71 év
Kalmár Ferenc 81 év
Kéki Lajosné  84 év 

sz.: Kovacsics Anna
Kovács Károly 74 év
Latyák László 81 év

Elhunytak:
Bernát Péter 49 év
Békési Istvánné 78 év 

sz.: Saska Erzsébet
Deák Zoltán 47 év
Farkas Sándorné 94 év 

sz.: Czibulka Mária
Gombai János 70 év
Jáger Antalné 72 év 

sz.: Czekó Zsófia

Köszönet
Ezúton szeretnénk megköszönni azoknak az óvodai 
csoportoknak, iskolai énekkaroknak, szakkörök-
nek, szervezeteknek, egyesületeknek, akik munká-

jukkal hozzájárultak a város adventi rendezvényei-
nek színvonalas lebonyolításához. Köszönjük!
Fóti Művészetoktatásért Egyesület, Fót Sportegye-
sület, Függetlenek Szövetsége, Károlyi Műhely, Fóti 
Szent Erzsébet Karitász, Elit Kutyaiskola és Ku-
tyanapközi, Fótozók, Fót Aqua Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület, Fóti Zenebarátok Egyesület, Muharay 
Elemér Színpad, Óvodásainkért Alapítvány, Zöld 
Dió Egyesület, Zeng a Lélek Alapítvány, Városszépí-
tő Egyesület, Impulzus Egyesület, Ékkő Egyesület, 
Városunkért Alapítvány, Fóti Horgász Egyesület, 
Fóti Lovas Hagyományéltető Kulturális Egyesület, 
Fóti Kék Boglárka  Nagycsaládos Egyesület, Otthon 
Segítünk Alapítvány, Fóti Hagyományőrző Egyesü-
let, Fenntarthatóság Forrása Alapítvány, Fóti Öku-
menikus Közművelődési Alapítvány

Dr. Vass György polgármester
Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft.

Folytatódott a buszmegállók építése Fóton
A gyalogátkelőhelyek létesítésekor a Mindszenty utcánál egy új buszmegállót is építettek a projekt keretében. 
A buszmegállók építése azonban ezzel nem fejeződött be. A Tessedik utca egyik oldalán karácsony előtt elké-
szült az egyik megálló, és a másik oldalon is folyamatban van a buszmegálló építése.
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Kéményseprési kisokos
Pest megye teljes területén, minden településén a lakossá-
gi tulajdonú ingatlanok és a társasházak égéstermék-el-
vezetőinek rendszeres felülvizsgálatát a katasztrófavéde-
lem kéményseprőipari szervezetének szakemberei végzik 
el. Tekintettel az elmúlt időszakban a kéményseprés te-
rületén végbement változásokra, még sokan nem isme-
rik pontosan a szabályokat, ezért egy rendszerező közle-
ménnyel segítjük az eligazodást.

A kéményseprők szempontjából az ügyfeleket két nagy 
csoportba lehet sorolni: a családi házban és a társasház-
ban élőkre. Mindkét csoport tovább osztható két másik-
ra: ahol nincs bejegyezve gazdálkodó szervezet és ahol 
van. Vegyük sorra, mi a dolga az embernek, attól függően, 
hogy melyik kategóriába tartozik:

•  Aki családi házban él és oda nincs bejegyezve gazdál-
kodó szervezet, annak a kéményseprés önkéntes és in-
gyenes. A kéményseprő akkor jön, amikorra a kémény-
tulajdonos időpontot foglal. Noha már nem kötelező 
a vizsgálat, érdemes a szilárd tüzelőanyaggal működő 
fűtőberendezéseket évente, a gázüzeműeket kétévente 
megnézetni szakemberrel. Az időpont egyeztetését a 
következő linken:

Családi házak › Kéményseprőipari tevékenység (ka-
tasztrofavedelem.hu) vagy a 1818-as telefonszámon, a 
9-es, 1-es menüpontokban lehet kezdeményezni.

•  Abban az esetben, ha a családi házba gazdálkodó szer-
vezetet jegyeztek be, akkor a kéményseprés megrende-
lése már nem opció, hanem kötelesség. Attól függően, 
hogy milyen fűtőeszköz van a kéményhez csatlakoztat-
va egy-, vagy kétévente kell ellenőriztetni, és ezért fizet-
ni is kell. Az alábbi linken a település irányítószámának 
megadásával elérhetővé válik azon kéményseprőcégek 
listája, amelyek egyikétől meg kell rendelni a munkát:
Gazdálkodó szervezetek › Kéményseprőipari tevékeny-
ség (katasztrofavedelem.hu)

•  Aki társasházban él és oda nincs cég bejegyezve, ah-
hoz kérés nélkül érkezik a kéményseprő és két idő-
pontot ajánl, amelyben ingyen elvégzi az ellenőrzést. 
A társasházak éves sormunkaterveit itt találja megyék 
szerinti bontásban:
Kéményseprőipari tevékenység (katasztrofavedelem.hu)
•  Aki pedig társasházban él, de a lakásába gazdálkodó 

szervezet van bejegyezve, ahhoz kijön a kéményseprő 
megrendelés nélkül, de pénzért dolgozik. Ha a lakás-
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nak saját kéménye van, akkor a teljes munkadíjat, ha 
a társasház gyűjtőkéményére csatlakoztatták, akkor a 
munka rá eső részét kell kifizetnie, például egy tízla-
kásos házban a teljes munkadíj tizedét.

A kéményseprőipari tevékenységről szóló 2015. 
évi CCXI. törvényben, valamint a kéményseprőipa-
ri tevékenység ellátásának szakmai szabályairól szóló 
21/2016. (VI.9.) BM rendeletben meghatározott köz-
feladat elvégzése érdekében a BM Országos Kataszt-
rófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ, 
mint kéményseprőipari szerv elkészítette a 2022. évi 
kéményseprőipari sormunka – a társasházakat érintő 
– ütemterveit. Egyúttal tájékoztatjuk Önöket, hogy 
Fóton a sormunkaterv alapján a társasházakban a 
közfeladat ellátására a 2022. március 7. – május 27. 
közötti időszakban kerül sor.

A múltban úgy tartották, hogy kéményseprővel talál-
kozni szerencsét jelent. Ma sincs ez másképp. A tűzme-
gelőzés és a szén-monoxid-mérgezéssel járó balesetek 
megelőzése területén bizonyított a kéményseprők rend-
szeres ellenőrző munkájának fontossága. A szakembe-
rek modern eszközöket, műszereket használnak, és a 
tűz meg elő zésen túl energetikai-, légellátási-, tüzelés-
technikai-, környezetvédelmi tanácsokkal is ellátják az 

ügyfeleket. Ha nincs semmilyen probléma, egy égéster-
mék-elvezető teljes nyomvonalának szemrevételezése és 
műszeres ellenőrzése harminc percet vesz igénybe. Ha a 
kéményt tisztítani kell, valamivel hosszabb időbe telik, de 
a biztonság megéri a ráfordított időt. A munka elvégzésé-
ről és az eredményről minden esetben tanúsítvány készül, 
ennek egy példánya az ügyfelet illeti. Ha a tanúsítványon 
szerepel hibakód, arról szóbeli tájékoztatást is kell kapni, 
a problémát minél hamarabb, de legkésőbb a következő 
ellenőrzésig szakemberrel kell kijavíttatni.

Fűtési technológiától függetlenül komoly veszélyt je-
lenthet a készülékek szabálytalan kivitelezése, illetve a 
karbantartás és a rendszeres műszaki felülvizsgálat el-
mulasztása. A rendszeresen karbantartott fűtőeszköz 
nemcsak biztonságos, hanem gazdaságosabban is mű-
ködtethető.

Érdemes a munkát időben beütemezni, hiszen tudjuk, 
hogy mikor leszünk szabadságon, a fűtési szezonon kí-
vüli időszakban pedig a kéményseprők kevésbé leterhel-
tek, így otthonunk és szeretteink biztonságáról könnyeb-
ben tudunk gondoskodni.

Forrás: BM Országos Katasztrófavédelmi  
Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ

Karácsony előtt az önkormányzat épületében adta át Szerdahelyi Tamás a HelloParks development igazgatója 
a cég karácsonyi ajándékát két fóti óvodának. A különféle LEGO játékokat tartalmazó ajándékcsomagot Szűcs 
Éva az Apponyi Franciska Óvoda, és Jusztinné Rick Éva a Fóti Boglárka Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői 
vették át az ajándékot fogadó Fóti Hagyományokért Alapítvány vezetője Lévai Sándorné és Dr. Vass György 
polgármester jelenlétében. Az ajándék átadásakor Szerdahelyi Tamás és Dr. Vass György is az önkormányzat és 
a HelloParks közötti, kezdetektől fennálló jó kapcsolatot emelték ki.

LEGO-t ajándékozott a fóti óvodáknak a HelloParks

Az óvodavezetők egy „szakértő” segítségével osztották 
ketté a LEGO-s dobozokat

Szűcs Éva, Szerdahelyi Tamás, Jusztinné Rick Éva,  
Dr. Vass György és Lévai Sándorné az ajándék átvételekor

hírek
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Átfogó fejlesztések a Nemzeti  
Filmintézet fóti filmgyártó bázisán 
A Nemzeti Filmintézet gigaberuházása Fótnak is 
hoz előnyöket. Egyrészt a munkalehetőség, más-
részt az iparűzési adóbevételek terén. A 42 milliárd 
forintos átfogó fejlesztés pedig igencsak ráfér a fil-
mes cég fóti telephelyére, hiszen amint azt Kovács 
Ildikó, a Nemzeti Filmintézet – MAFILM igazgató-
ja elmondta, a hetvenes évek közepe óta jelentősen 
megnőtt az igény a szolgáltatásaikra.

Az elkövetkező években a kormány Gazdaságvédelmi 
Akcióterve keretében rekordösszegű, 42 milliárd fo-
rintos beruházás valósul meg Fóton. A fejlesztés ki-
emelt célja, hogy a Magyarországon készülő filmek 
egyre növekvő stúdióigényét kielégítsék. 

Akik éltek már a 70-es években, azok tudják, hogy 
már akkoriban is forgatott néhány világsztár – az 
1981-es Menekülés a győzelembe című film forgatásá-
nál például Pelé, Sylvester Stallone és Michael Caine - 
a fóti filmgyárban. A világ azóta sokat változott, szük-
ség van az új stúdiókra és a korszerű megoldásokra 
egyaránt. A beruházás során ezért az új stúdiókat - és 
a régebbieket is - megújuló energiaforrásokkal sze-
relik fel. A fejlesztést már eddig is komoly előkészíté-
si munkálatok előzték meg. A kormány július  30-án 
döntött arról, hogy forrást biztosít a stúdiókomple-
xum fejlesztésére. A beruházás kivitelezése pedig már 
augusztus 13-án elkezdődött. Ha valaki arra kerékpá-
rozik, mindebből még nem sokat láthat, ám jelenleg is 
zajlanak az előkészítési munkálatok, és bizonyos bon-
tások is elkezdődtek már. 

Négy új stúdió készül
A Nemzeti Filmintézet beruházása során négy új film-
stúdió épül Fóton. Ez azt jelenti, hogy újabb 10.000 
négyzetméter áll majd a filmes produkciók ren-
delkezésére. Jelen állapotában a fóti filmgyár 2.670 
négyzetméternyi stúdiókapacitást tud a filmkészítők 
rendelkezésére bocsátani, és amint azt Kovács Ildikó 
elmondta, ennél sokkal nagyobb az igény, már évek 
óta. Ez persze nem véletlen – tette hozzá az igazga-
tó asszony -, mivel az új tartalomszolgáltatók nagyon 
sok műsort, filmet, sorozatot rendelnek meg a gyártó 
cégektől. Ezeket pedig valahol elő kell állítani. Ennek 
köszönhetően ugrás-szerűen megnőtt az igény a profi 
forgatási helyszínekre és a műtermekre egyaránt. A 
remek filmes szakemberek mellett leginkább ennek 

köszönhető, hogy nagyon sok filmes produkció ér-
kezik Magyarországra. Illetve sajnos nem mindenki 
érkezik, aki szeretne, mert a magyar filmesek stúdi-
ókapacitás hiány miatt jelenleg nem minden igényt 
tudnak kielégíteni. A fóti beruházás ezért különösen 
értékes a hazai filmipar fejlődése szempontjából. 

A fejlesztésnek köszönhetően a jelenlegi stúdió ka-
pacitást közel meg ötszörözve, már 12.670 négyzet-
méternyi stúdió áll majd a filmgyártók rendelkezé-
sére. Az igazgató asszony felhívta a figyelmet arra is, 
hogy a négy új műteremből kettő-kettő összenyitható 
lesz. Ezzel egy egységben – egy térben – akár 5.000 
négyzetméter is a filmkészítők rendelkezésre áll majd. 
Ennek köszönhetően pedig nagy volumenű produkci-
ók igényeit - akár párhuzamosan is – ki tudja szolgál-
ni a fóti filmgyár.

A műtermek mellett azonban a nagyszámú stábo-
kat kiszolgáló épületekre is szükség van, ezért épül 
egy 3.000 négyzetméteres irodaház, három étterem 

Kovács Ildikó a fóti filmgyár igazgatója
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Fót az Öreghegyről fotózva, a háttérben a MAFILM 
és a Megyeri híd

A raktárak helyén épül az egyik új stúdiókomplexum

Az egyik jelentős külső díszlet

épület, valamint a beruházás részeként a raktárkapa-
citást is bővítik 7.300 négyzetméterrel. Kovács Ildikó 
kiemelte, a 42 milliárd forintos beruházás keretében 
nem csak új stúdiók és raktárak épülnek, hanem a 
meglévő épületek, a teljes energetikai rendszer, vala-
mint a belső út- és közműhálózat felújítására és fej-
lesztésére is sor kerül.

Céldátum: 2023. december
A beruházás közbeszerzése a jóváhagyási tervek alap-
ján már lezajlott, pillanatnyilag a kiviteli engedélyek 
tervezési  fázisánál tart a projekt. A tervek szerint a 
két műterem, majdnem egyszerre 2023. decemberé-
ben készül el. Az egyik műterem építését a jelenleg ott 
álló raktárak lebontása után kezdik el. A másik műter-
met pedig a barakk tábor díszlet mögött, az M2-eshez 
közel építik meg. A régi bejárat megtartása mellett, a 
MOL kút felőli oldalon épül egy új, impozáns, korsze-
rű bejárat is, amelyhez kapcsolódik egy 40 fős vetí-

tőtermes reprezentatív fogadóépület. Hiába, ma már 
nem elég csak a technika, a sztárokat bizony minden 
szempontból ki kell szolgálni. Ez is a szolgáltatás ré-
sze.

Fóton már eddig is olyan világhírű alkotásokat ké-
szítettek, mint az V. Henrik (The King), a Vaják (The 
Witcher), és Az utolsó királyság (The Last Kingdom), a 
Szárnyas fejvadász 2049 vagy a Terminator: Sötét vég-
zet című filmek. A fejlesztésnek köszönhetően várha-
tóan még sok további világsiker készül az elkövetkező 
években a fóti filmgyárban.

Közös a város és a Nemzeti Filmintézet érdeke
Mivel a telephelyünk közvetlenül Fót szélén van, ezért 
a bővítés nem fog forgalomerősödést generálni a vá-
rosban – fejtette ki az igazgató asszony az esetleges 
aggodalmakat eloszlatva. Mint mondta, a Nemzeti 
Filmintézet - MAFILM nagyon jó kapcsolatokat ápol 
az önkormányzattal és örülnek annak, hogy a cég ipa-
rűzési adójának egy része Fót Városhoz kerül, ezzel is 
támogatva a várost törekvései elérésében. Emellett az 
sem mindegy, hogy a filmgyár üzemeltetése során tö-
rekszik arra, hogy a karbantartói, takarítói és üzemel-
tetési munkákra Fótiakat alkalmazzon.

Dr. Vass György polgármester úgy véli, a jó kapcso-
lat a város és a Nemzeti Filmintézet - MAFILM között 
eddig is megvolt, és ez a jövőben is így lesz. Mint a 
polgármester kifejtette, Fót számára fontosak az olyan 
nagy cégek, mint a filmgyár, egyrészt azért, mert a vá-
rosunkban élőknek munkahelyeket teremtenek, más-
részt pedig az iparűzési adóbevétel miatt, amelyet Fót 
városa kap általuk, és amelyek a fejlesztések alapját 
adják. Emellett az sem mellékes – tette hozzá a pol-
gármester -, hogy az itt készülő minőségi produkciók 
jó hírét viszik a világban Fót városának.
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Nagy tervekkel, ötletekkel és lelkesedéssel indult 
az idei tanévünk. Mindannyian éreztük, hogy az el-
múlt időszak nyomot hagyott tanár és diák életé-
ben egyaránt. 

Óriási izgalommal vártuk iskolánk legújabb prog-
ramját, a BGC Angol iskolai programot, ahol anya-
nyelvű lektorok bevonásával a délutáni idősávban ta-
nulhatják a gyerekek az angol nyelvet. 

Nagyon nagy sikerünknek mondhatjuk, hogy De-
ákvarga Kinga tanárnő menedzselésével elnyertük 
az Erasmus+ pályázat akkreditációját és ezzel pe-
dagógusaink az elkövetkező 5 évben színvonalas 
továbbképzéseken vehetnek részt. Elkezdődött a 
diákmobilitás szervezése is, így diákjaink tavasszal 
egy nagyon izgalmas projekten vehetnek részt Spa-
nyolországban.

A Diákönkormányzat szorgos munkájának eredmé-
nye a sok sikeres program, még a járvány idején is. Az 
Állatok világnapja alkalmából csatlakoztunk a Fővá-
rosi Állatkert örökbefogadó programjához, majd egy 
házi prezentáló verseny keretében lett  örökbefogadó 
szülő Tari Sára 3.a, Bukta Csenge 1.c és Kozma Eszter 
5.c osztályos tanuló.

Az angol munkaközösség minden évben megrende-
zi a Halloween projekt hetet, ahol a kreatív alkotások 
elkészítése  mellett a tanórákon a kultúrális kitekintés 
volt a cél. A jelmezes felvonulás és az ajtó dekorációs 
verseny idén is nagy siker volt.

Iskolánkban nagy hangsúlyt fektetünk a tehetség-
gondozásra különböző szakkörökön keresztül. Idén 
indult a sakkoktatás, újra munkához látott a zenés 
dráma szakkör és az angol nyelvvizsga felkészítő cso-
portokban is komoly munka folyik.

Örömmel számolhatunk be arról, hogy tanulóink 
számos versenyen értek el kiemelkedő eredménye-
ket. Részt vettek szavalóversenyeken, rajzversenyen, 
értő-olvasás vetélkedőkön valamint sport teljesítmé-
nyeik is kimagaslók. Így aztán nem maradhatott el a 
Mikulás látogatása se és a szaloncukor mellé ajándék 
mese előadást kaptak tanáraink előadásában. 

A karácsonyi műsort idén is a 2. évfolyam készítette, 
ezúttal is csak felvételről láthattuk a kedves és színvo-
nalas előadást. 

A Fáy zenés szakkör Jakabné Kaudersz Orsolya ve-
zetésével idén is fellépett a Fóti Adventi vásárban egy 
meghitt karácsonyi produkcióval.

A nehézségek ellenére a munka folytatódik és re-
méljük hamarosan a nyitott napok keretein belül sze-
mélyesen is lehetőség nyílik betekintést nyerni az ér-
deklődőknek a Fáy suli életébe.

Beke Kornélia igazgatóhelyettes

Élet a Fáy Iskolában
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14 m emelőmagasságú professzionális, 
billenőplatós darus autóval vállalunk: 

daruzást  | darus fuvarozást  | rendezvényekre való fuvarozást  | agregátor-áramfejlesztő szállítást  | 
konténer szállítást  | napelem szállítást  | oszlop állítást  | kábeldob, trafó szállítást  | ipari gép szállítást  |  
fa szállítást  | raklapos áru szállítást  | bútor, berendezési tárgyak szállítását, | építőipari anyagok szállítását  

Súlykorlátozott övezetekben való fuvarozáshoz, illetve bejutáshoz, a behajtási engedély ügyintézését átvállaljuk Ön helyett! 

Ingyenes ajánlatért hívja kollégánkat: 
mobil: +36 20 274 9117 | e-mail:  kapcsolat@daruskocsi.eu
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A harmadik vasárnapon 14 órától folyamatosan kö-
vették egymást az adventi programok a Gondviselés 
Óvoda korábbi épületében. Volt itt kézműveskedés 
gyerekeknek, mézeskalácsfestés, betlehemi figurák 
készítése, fajátékok faragása és Gellai István mesé-
ket is olvasott a gyerekeknek. És persze a Fóti Ze-
neiskola tanulóinak és tanárainak köszönhetően a 
karácsonyi zenék sem maradtak el. Eközben a sá-
torban is zajlottak az események. Először az Elite 
Kutyaiskola és Kutyanapközi jóvoltából a gyerekek 
nagy kedvence az állatsimogatás került sorra. Túlzás 
nélkül írhatom, hogy a legnagyobb kedvenc Pepa 
malac volt. Ezt követően még jobban megtelt a sátor 
és a közönség megnézhette a Fóti Boglárka Óvoda 
és Bölcsőde Mókus és Maci csoportjának az előadá-
sait, és meghallgathatták a Németh Kálmán Iskola, 
majd a Garay János Iskola kórusait.

A harmadik adventi gyertyát 16 órakor gyújtotta 
meg Tuzson Bence országgyűlési képviselő, Dr. Vass 
György polgármester és Bíró Zoltán alpolgármester. 
Ezt követően pedig Cserhátiné Szabó Izabella evan-
gélikus lelkész igei gondolatait hallgathatták meg a 
jelenlévők. 

Eközben az óvodaépületénél is zajlottak az ese-
mények. Voltak itt finom ételek, tea, forralt bor, 
kézműves termékek, és egy díszműkovács is a hely-
színen készített lópatkót, akasztót, gyertyatartót és 
más dísztárgyakat. 

A nap megkoronázása azonban fél öt után kö-
vetkezett, amikor a gyerekek által már nagyon várt 
Apacuka együttes koncertjét hallgathatták kicsik és 
nagyok. 

Advent harmadik vasárnapjának eseményei Fóton

A harmadik gyertya meggyújtása

A Fóti Zeneiskola növendékei és tanárai hangulatos  
karácsonyi zenékkel kedveskedtek a résztvevőknek

A Fóti Boglárka óvoda és Bölcsőde óvodásai

A Németh Kálmán Iskola kórusa  A legnagyobb kedvenc Pepa malac volt
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Az előző hetekben megszokottak szerint azon a vasárnapon is 14 órától kezdődtek a város adventi rendezvényei. 
A gyerekeket kézműves foglalkozások várták, ahol gyertyaöntéstől, a bőrdíszműveskedésen át, a papír figurák-, 
és a mézeskalács figurák készítéséig sok minden közül választhattak. Eközben az udvaron ismét megcsodálhat-
ták kicsik és nagyok az Elite Kutyaiskola és Kutyanapközi állatait. Mondanom sem kell, hogy Pepa malac – aki 
fajtáját tekintve Minesotai törpemalac – megint ellopta a showt a kutyusok elől. Ezt követően a Száz Juhocska 
Református Óvoda óvodásainak, majd a Németh Kálmán Általános Iskola 3. A és B osztályos tanulóinak az 
előadását figyelhették a jelenlévők. Az előadáson résztvevő, vagy a szüleikkel az eseményre kilátogató gyerekek 
a Fóti Népművészeti Szakgimnázium és Gimnázium által készített ajándékok közül választhattak maguknak 
kedvükre valót. Odabent eközben a Fóti Zeneiskola tanárai és növendékei gondoskodtak a színvonalas zenei 
előadásokról.

Városunk negyedik adventi gyertyagyújtására 16 órakor került sor. A gyertyagyújtás előtt Sebestyén Győző 
református lelkész igei útmutatóját és a Fót-Központi Református Gyülekezet kórusának énekeit hallgathatták 
meg az egybegyűltek. Ez követően Dr. Vass György polgármester, Sebestyén Győző református lelkipásztor és 
Bíró Zoltán alpolgármester meggyújtották az utolsó adventi gyertyát. A gyertyagyújtást megtisztelte jelenlétével 
gróf Károlyi László és a felesége Erzsébet asszony.

A negyedik gyertyaláng fellobbanását követően után visszatértünk az Óvodakertből a volt Gondviselés Óvoda 
területére, ahol Dr. Vass György polgármester Fót Város nevében megajándékozta a műsorban résztvevő gyere-
keket. Végül a színes és vidám adventi programot a Katáng Együttes hangulatos koncertje zárta.

Amikor fellobbant a negyedik adventi gyertya lángja…

A Katáng együttes koncertje A kézműves foglalkozásokat nem lehetett megunni

A város vezetői a 4. gyertya gyújtás előtt  
gróf Károlyi Lászlóval és Erzsébet asszonnyal Sebestyén Győző református lelkész

23

esemény



24

múltunk

Fóton sokan hallottak már a Suum 
Cuique-ről, ám a legtöbben nem 
tudják, hogy miről van szó. A Suum 
Cuique története a XX. század első 
feléig nyúlik vissza, egészen pon-
tosan 1914-ig, amikor Apponyi 
Franciska grófnő, gróf Károlyi 
László felesége megalakította a 
Fóth Községi Segítő és Népjólé-
ti Bizottságot és a fóti Tanácsadó 
Irodát. Az I. Világháborút köve-
tően pedig férjével együtt a Suum 
Cuique telepet hadirokkantak és 
hadiözvegyek számára.
Apponyi Franciska grófnő mai szó-
val élve szociálisan érzékeny asszony 
volt. A háború kitörésekor 1914-ben 
már érezte, hogy hamarosan az ad-
digi segítségnél is sokkal több rászo-
rulónak kell majd segítséget nyújta-
ni. A naplójában olvasható bejegyzés 
jól érzékelteti gondolatait: „…a hábo-
rúval járó nehézségeken igyekeztem 
én a magam kis körében segíteni és 
talán nem minden siker nélkül, hisz 
közel voltam a fótiakhoz és minde-
gyikük számára nyitva volt az ajtóm."

A grófnő a gondolatokat tettekre 
váltotta és még 1914-ben megalakí-
totta a Fóth Községi Segítő és Nép-
jóléti Bizottságot (abban az időben 
városunk neve még Fóth volt). A se-
gítség gyakorlati részeként pedig két 
lányával – Fruzsinával és Klárával - 
létrehozta a Tanácsadó Irodát. 

Hogy milyen jóléti tevékenysé-
get fejtett ki a grófnő, férjével, gróf 
Károlyi Lászlóval közösen, arra az 
egyik példa a feles művelésű földek 
kiosztása volt. A háború ideje alatt – 
1915 és 1919 között – 76 hadbavonult 
katona családjának 11 ezer négyszö-
göl földet adott át a grófnő és a férje 
feles megművelésre. És a művelés-
hez biztosították a vetőmagokat is. 
A feles művelés ebben az esetben azt 
jelentette, hogy a földeket művelők-
nek a krumplitermés felét be kellett 
adniuk a népkonyhára, ahol naponta 
100 adag ingyen ételt osztottak szét 
a szegények között. A többi terményt 
azonban mind megtarthatták.

A Suum Cuique
A háború azonban még nagyobb 
szükséget idézett elő, mint azt a 
grófnő 1914-ben gondolta. Ezért 
férjével, gróf Károlyi Lászlóval létre-
hozták az úgynevezett Suum Cuique 
telepet hadirokkantak és hadiözve-
gyek számára. A név jelentése any-
nyit tesz: Mindenkinek a magáét. A 
telepre házakat építgettek, amelyek-
hez azonos méretű kertek is tar-
toztak, illetve az új településrészen 
– amit később Fót-Újfalunak nevez-
tek el – az ott élők életét segítő szol-
gáltató létesítményeket is terveztek. 
Mindehhez azonban sok pénz kel-
lett. Apponyi Franciska grófnő ezért 

a világ 60 országába juttatta el a fel-
hívását a Suum Cuique telep támo-
gatására felszólítva az embereket. 
Károlyi gróf úr, Apponyi grófnő és 
családjaik első adományozóként 10 
ház építésére elegendő adomány-
nyal támogatták a Suum Cuique te-
lep építését. Példájukon felbuzdulva 
sok külföldi személyiség (köztük XI. 
Pius pápa) és a magyar kormány is 
jelentős adományokkal járult hozzá 
a telep létrejöttéhez.

Ennek köszönhetően közel száz 
éve, 1922. május 22-én Horthy Mik-
lós kormányzó és gróf Bethlen István 
miniszterelnök számos külföldi ado-
mányozó jelenlétében a Suum Cuique 
telepet átadta a rászorulóknak. 

(fotók: Pest megyei portál, 
www.pestmegye.hu)

Apponyi Franciska grófnő

Suum Cuique telep házai és megnyitása

Suum Cuique
| Mindenkinek a magáét
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1979. október 15.: Emlékezés a fóti 
faluszínpadra – felkért hozzászóló 
Csoóri Sándor (József Attila-díjas 
költő), népdal, néptánc, népzene kí-
sérőprogramokkal. A fóti faluszín-
pad: 1939-ben alakult népi játékok, 
dalok és táncok bemutatását tűzte 
ki célul, alapítója Muharay Elemér 
volt. Az első előadásra 1939. no-
vember 25-én került sor, melyben 
száznegyven paraszt és munkás-
szereplő működött közre, akik jel-
mezeiket is maguk készítették. Óri-
ási visszhangot keltett akkoriban, 
működését azonban megvonták.

A hagyomány tovább folyta-
tódik: Fóti Ősz a nyolcvanas 
években
A nyolcvanas években a rendez-
vénysorozat jól láthatóan megta-
lálta keretét, s az előző évtizedhez 
képest nem sok változás történt: a 
jól bevált programok folyamatosan 
részét képezték az őszi időszaknak. 

1989. november 25, 27. az év ki-
emelt eseménye a Muharay Elemér 
által alapított Fóti Faluszínpad 50. 
évfordulója, melyet az eredeti mű-
sorhoz híven rekonstruáltak, ren-
deztek meg. Megközelítőleg ösz-
szesen 255 szereplő jelent meg a 
színpadon (három generáció, há-
rom egyházi énekkar közreműkö-

désével). Fő szervezői a Fáy-Vörös-
marty Társaság és Fót Nagyközségi 
Tanácsa (Dr. Csáder Dezsőné, Tóth 
Sándor), illetve a fóti lakosok voltak. 

A harmadik évtized:  
Fóti Ősz a kilencvenes években
A kilencvenes évek is hozta a már 
megszokott hagyományőrző rendez-
vények sorát. A szüreti napokon a vi-
dámságé, mulatozásé volt a főszerep, 
a szervezők ezeket az igényeket igye-
keztek teljesíteni, míg az őszi rendez-
vénysorozat további része kulturális 
programokban bővelkedő esemé-
nyekkel várta az érdeklődőket. 

Már négy évtizede töretlen 
sikerrel: a Fóti Ősz negyedik 
jubileuma
Ez az évtized is bővelkedett év-
fordulókban, gazdag progra-
mokban, miközben változatla-

nul zajlottak a Fóti Szüretek a 
Fáy-présház környékén, annyi 
különbséggel, hogy populárisabb 
zenekarok is bekerültek a reper-
toárba.

Egy megváltozott „Fóti Ősz” 
2011-től megváltozott a rendez-
vény arculata, elmaradtak a szü-
retet kísérő kulturális események 
(vagy legalábbis a programok már 
nem a Fóti Ősz keretein belül 
voltak meghirdetve), s áttevődött 
a hangsúly a szüreti napra, amely 
az újabb kor ízlésvilágához lett 
igazítva (egy-egy nagyobb zene-
kar fellépése számított a szüret fő 
attrakciójának). Természetesen a 
szüreti nap hagyományos szerke-
zete nem változott, ugyanakkor 
bekerült néhány újabb program 
is (Fröccsfesztivál, Fóti Veterán 
Járműtalálkozó). 

2018-ban a Fóti Települési Ér-
téktár Bizottság rendezte meg 
az 50 éves a Fóti Ősz – jubile-
umi kiállítást (1968-2018) a 
Vörösmarty Művelődési Ház-
ban, melyet nagy érdeklődés kí-
sért. Reméljük a jövőben sikerül 
feleleveníteni a régi Fóti Őszök 
világát és újra két hónapos ese-
ménysorozat formájában ünne-
pelhetjük Fót városának egyik 
meghatározó rendezvényét.

Szüreti felvonulás, 1990-es évek

A szüreti felvonulás 2011-ben

A Fóti Ősz története 3. rész
| „Az új kezdet” – egy nagy múltú hagyomány újrateremtése:

Balogh Dávid |



Közérdekű telefonszámok: 
Segélyhívás: 112 | Mentők: 104 

Rendőrség: 107 | Katasztrófavédelem (tűzoltók): 105
Tudakozó: 11818

Fóti Közös Önkormányzati Hivatal
Fót, Vörösmarty tér 1. | Tel.: 06/27/535-365

Egészségügyi ellátás
Felnőtt háziorvosi rendelők:
Fót, Szent Benedek u. 15.

Dr. Albert András,  
Dr. Orbán Győző,
Dr. Tóth Szilvia 
Tel.: 06/27/358/104, 06/27/358-438

Fót, Németh Kálmán u. 40.
Dr. Szép Imre Zoltán
Tel.: 06/20/472-3801, 06/27/358-181
Dr. Vozák Mária  
Tel.: 06/27/816-165

Fót, Eötvös u. 2.
Dr. Kővágó Kálmán  
Tel.: 06/27/358-067

Gyermek háziorvosi rendelések
Fót, Szent Benedek u. 15.

Dr. Albi Marianna 
Tel.: 06/27/358-104, 06/27/358-438

Fogorvosi rendelő
Fót, Szent Benedek u. 15.
Tel: 06/27/395-466, 06/27/360-623

Orvosi ügyelet
Nappali sürgősségi ügyeleti ellátás:

Fót, Szent Benedek u. 15.
Tel.: 06/27/998-699

Éjszakai és ünnepnapi ügyeleti ellátás:
Fót Szent Benedek u. 15.
Tel.: 06-27-998-699

Laboratórium 
Fót, Szent Benedek u. 15.
Tel.: 06/27/359-738

Gyógyszertárak
Ezüstfenyő Patika
Fót, Németh Kálmán u. 29. 

Tel.: 06/27/360-174

Pandúlia Gyógyszertár
Fót, Szent Benedek u. 15. 

Tel.: 06/27/538-656

Somlyó Gyógyszertár
Fót, Vörösmarty tér 4. 

Tel.: 06/27/538-955

Flóra-Medoswiss Patika
Fót, Fehérkő u. 1. (Auchan áruház) 

Tel.: 06/27/535-406

Mezőőrök
Ifj. Koncz János | 06/70/4574481 
Teleki Sándor | 06/70/3318522

Fóti Közszolgáltató Kft.
Fót, Malom u. 1. 
Tel.: 06/27/539/680
Vízügyelet készenléti telefon:

06/70/469-7266
Kegyelet: 06/70/373-8640

Közbiztonság Fót Rendőrőrs
Fót, Vörösmarty tér 11.

Tel.: 06/27/358-007

Fóti AQUA önkéntes tűzoltó egyesület
fot-ote@fot-ote.hu 

Ügyeleti telefon: 06/70/431-5969

Közterület-felügylet
Angyal Sándor, Baumgartner Ákos
Tel.: 06/70/380-1796
 
Fóti Közhasznú Polgárőr Egyesület

Tel.: 06/20/315-7685

Krízisvonal
Tel.: 06/30/384-2838 

Hívható:  munkaidő után,hétvégén és 
ünnepnapokon

Postahivatalok
Fót, Szent Benedek u. 17. 

Tel.: 06/27/358-002 
Fót, Vörösmarty tér 2.

Tel.: 06/27/358-106
Fót, Németh Kálmán u. 40.

Tel.: 06/27/358-006 
Fót, Auchan Fehérkő u. 1.

Tel.: 06/27358-298

Károlyi István Gyermekközpont
Fót, Vörösmarty tér 2.

Tel.: 06/27/358-490

Fóti Közművelődési  
és Közgyűjteményi Központ
Vörösmarty Művelődési Ház
Fót, Vörösmarty tér 3. 

Tel.: 06/70/331/5806
Városi Könyvtár
Fót, Dózsa György u. 12-14.

Tel.: 06/27/538-250
Kisalag Fiókkönyvtár
Fót, Béke u. 33.

Tel.: 06/27/358-319,  
        06/70/331-5572

Németh Kálmán Emlékház
Fót, Béke u. 31.
Tel.: 06/27/358-130, 06/70/331-9236

Kisalagi Közösségi Ház
Fót, Béke u. 33. | Tel.: 06/27/358-319

Egyházak
Római Katolikus Plébánia
Fót, Vörösmarty u. 2.

Tel.: 06/27/358-083
Fót-Központi Református Egyházközség
Fót, Károlyi István út. 1.

Tel.: 06/27/632-540
Fót-Kisalag Református Egyházközség
Fót, Eöri Barna u. 33.

Tel.: 06/30/638/4991
Fóti Evangélikus Egyházközség
Fót, Petőfi u. 1. 

Tel.: 06/27/362-350
Fóti Baptista Gyülekezet
Fót, Deák Ferenc u. 3.

Tel.: 06/27/785-950, 06/20/886-0143
 
Szolgáltatók
DMRV Duna Menti Regionális 
Vízmű Zrt.
Központi ügyfélszolgálat 
0-24 óráig: 06/27/511-511 
ugyfelszolgalat@dmrvzrt.hu

Magyar Közút Nonprofit Zrt. 
Pest Megyei Igazgatóság
Központi ügyfélszolgálat

06/1/819-9042 
Diszpécser: 06/1/819-9260; 
ugyelet@pest.kozut.hu

TIGÁZ Zrt. 
Gázszivárgás és üzemzavar bejelen-
tés: 06 (80) 300-300
(ingyenesen hívható éjjel-nappal a hét 
minden napján);  
ugyfelszolgalat@tigaz.hu

ELMŰ-ÉMÁSZ
Energiaszolgáltató Zrt.
ELMŰ hibabejelentő 

06 (80) 38-39-40
ugyfelszolgalat@elmuemasz.hu

Közvilágítás:
PAHUSZ Bt.

06/70/500-3578
kozvilagitas@fot.hu
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