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Kedves Fótiak!
Május gyönyörű hónap, tombol a tavasz, virágzik a ter-
mészet. Ebben a hónapban köszöntjük az édesanyákat és 
ünnepeljük a gyermekeket.

Minden férfi tudja, érzi, hogy a nők, az édesanyák léte, 
jelenléte olyan, mint a lélegzetvétel. Nélkülözhetetlen. 
Őáltaluk és Ővelük telítődik lélekkel a világ. Az édesanyák 
észrevétlenül hordozzák vállukon mindannyiunk lelki 
terheit és megteremtik az otthon melegségét.

Még ennél is többet tesznek: beleoltják az anyaság, a 
tapintat és az alázat női, meleg színeit, páratlan odaadó 
lelkületét a világunkba. 

Kedves édesanyák és nagymamák, az anyák napja nem 
csak egy ünnepnap, amelyen egy szál virág és pár szép 
gondolat után könnyű léptekkel túltesszük magunkat. Az 
anyák napja egész évben kötelességet ró ránk. Az önkor-
mányzatnak például azt, hogy olyan várost építsünk, ahol 
jó gyermeknek lenni, jó gyermeket vállalni, és jó anyának 
lenni. Meggyőződésem, hogy az a település ilyen, ahol a 
közbiztonság nyugalmat teremt, az óvoda a szerető kör-
nyezetet, az iskola az elvárt tudás, értékek átadását je-
lentik. Ne feledjük, hogy az anyaság, a gyermeknevelés 
tiszteletét, rangját közösen teremthetjük meg akkor, ha 
a hétköznapokban is megjelenik értékként és követendő 
példaként. Ám az édesanyáknak és főleg a nagymamák-
nak is akad feladat: beszélgessenek a fiatalokkal, beszél-
gessenek többet a családról, az anyaságról gyermekeik-
kel, unokáikkal!
„A lámpa nem látja önmaga fényét. A méz nem érzi ön-
maga édességét” – írja Weöres Sándor.
Ez az ünnep azért van, hogy arra is fény essen, aki egész 
évben világít.

Május végén a gyermekeinket, unokáinkat ünnepeljük.
Az ENSZ közgyűlése 1954-ben javasolta, hogy minden 

országban tartsák meg a gyermeknapot. Az ünnep célja, 
hogy megemlékezzenek a világ gyermekeinek testvérisé-
géről és egymás közti megértésről, valamint a gyermekek 

jóléte érdekében kifejtett küzdelemről. 
Meggyőződésem, hogy legtöbbet gyermekeinktől ta-

nulunk. Egy kisgyermek ösztönösen tud mindent a test-
vériségről és egymás megértéséről. Mi formáljuk, alakít-
juk a tökéletes, Isten adta „alapanyagot”. A felelőségünk 
óriási, hiszen legféltettebb kincseinké a jövő.

Azzal adhatjuk az egyik legtöbbet a gyermekeinknek, 
az utánunk jövő generációnak, ha példát mutatva megta-
nítjuk őket a másik ember tiszteletére, segítésére. 

Drága Édesanyák, Nagymamák, Gyermekek, Unokák, 
a férfi létének alapjai, Isten éltesse és áldja meg mindany-
nyiukat, ne csak májusban, hanem az év minden egyes 
napján. 

Hálával és köszönettel, 
Dr. Vass György
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Kind Igor még csak 10 éves, de már négy korosz-
tályos bajnoki címe van műkorcsolya egyéniben. 
Emellett a rangos Santa Claus kupát és a belgrádi 
nemzetközi versenyt is megnyerte saját kategóri-
ájában. Legfőbb célja, hogy felnőttként Magyar-
országot képviselje a világversenyeken. Hogy ezt 
mennyire komolyan gondolja, azt a heti 20 edzés 
bizonyítja. Igor Fóton 2022-ben 14 év alatti kate-
góriában elnyerte az Év Sportolója díjat. 

Hány éves korban kezdtél korcsolyázni?
– Hat évesen kezdtem el korcsolyázni. Először egy ho-
kioktatónál koriztam, de nagyon megtetszett a műkor-
csolya, ezért inkább azt választottam.
 
Miért éppen a műkorcsolyát választottad?
– Elsősorban az ugrások miatt, mert azok a kedven-
ceim, de mellettük szeretem a forgásokat és tanulom a 
szép előadás módot is.
 
Hetente hány edzésed van és hogyan egyezteted 
össze az iskolával?
– Hetente 20 edzésem van. Szombat és vasárnap van 
csak pihenő, ha nincs verseny, minden más napon 
edzéseim vannak. Az iskola az edzések közötti időszak-
ban van.
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Nézzük, hogyan néz ki egy napod?
– Hétfőn, szerdán és pénteken reggel 7-re megyek jeges 
edzésre. Kedden és csütörtökön pedig reggel 6-kor kez-
dődik. Aztán edzés után következik az iskola 8-tól-11:40-
ig tudok részt venni az órákon. Ezt követően jön a déli 
edzés 12:00-13:00-ig,majd ebéd és itt van egy kis szabad-
időm is, körülbelül másfél óra, ami alatt tanulok. Ez után 
pedig jönnek a délutáni edzések és kiegészítő edzések.
 
Segíts nekünk egy picit. Mi az, hogy kiegészítő edzés?
– Ez valójában a műkorcsolyában a száraz edzést jelen-
ti. Ilyenkor teremben gyakoroljuk az ugrásokat, táncot 

és balettet tanulunk, emellett pedig erősítünk, nyúj-
tunk és gimnasztikázunk.
 
Melyik klubban versenyzel és kik az edzőid?
– A Jégkorszak SE versenyzője vagyok. Az edzőim 
Akopyan Gayane és Sepa Tünde. 
 
Milyen versenyeken indultál eddig?
– Szinte minden itthoni versenyen részt vettem. Kül-
földön eddig Szlovéniában versenyeztem két helyen, 
Celjében és Jesenicében, illetve Szerbiában, Belgrádban 
voltam egy versenyen. 
 
Melyek voltak a legjobb eredményeid?
– Az itthoni versenyeken a saját kategóriámban négyszer 
nyertem meg az Országos Bajnokságot műkorcsolyában. 
A legjobb eredményemet, amire nagyon büszke vagyok, 
a belgrádi versenyen értem el, ahol hibátlan programmal 
sikerült megnyernem a versenyt. Az eredményeimnek 
köszönhetően „Heraklész A” válogatott kerettag vagyok.

Mit szeretnél elérni a műkorcsolyában?
– Elsősorban azt, hogy kijuthassak a nagy világverse-
nyekre. Aztán, ha már ott vagyok egy ilyen versenyen, 
szeretnék egy hibátlan négyes ugrást csinálni.
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Három pályázaton több mint 724 millió forint pá-
lyázati pénzt nyert el Fót. A hatalmas összegből 
három projektben – csapadékvíz-elvezetés, ener-
getikai munkák, közpark építés – valósulnak meg 
a város számára fontos fejlesztések. A részletekről 
Bíró Zoltán beruházásokért felelős alpolgármester-
rel beszélgettünk.

A három fejlesztés közül talán a legfontosabb a Jó-
zsef Attila utcai csapadékvíz-elvezetési beruházás. 
Hány millió forintot nyert el erre a város és mi va-
lósul meg belőle?
– Régi probléma a József Attila utca és a Kele-
ti Márton utca kereszteződésében a visszatorlódó 
csapadékvíz, mely keveredik a szennyvízcsator-
nával. A jelenleg ott lévő átereszek nem megfelelő 
átmérőjűek, ezért egyrészt felbővítjük a vezetéket, 
másrészt a föld alá helyezzük a csapadékvíz-el-
vezető csövet. Ennek köszönhetően, a csapadék-
víz-elvezető rendszer fölé épül majd egy 1,5 méter 
szélességű járda. Az út mentén két új buszöböl is 
kialakításra kerül majd. Az egyik az Ybl Miklós ut-
cához, a másik a Keleti Márton utcához közel épül 
meg. A biodiverzitás jegyében pedig épül egy ki-
sebb parkrész, megfelelően telepített növénycso-
portok ültetésével, vízszikkasztó funkcióval ellát-
va. Erre a fejlesztésre a város által elnyert összeg 
bruttó 295,97 millió forint.

A következő projekt a város intézményeinek az ener-
getikai korszerűsítése lesz, amelyre közel 129 millió 
Ft áll rendelkezésre. A város mely intézményeiben, 
milyen energetikai korszerűsítések várhatók?
– A pályázaton az intézményeink energetikai korsze-
rűsítésére kaptunk támogatást, mintegy bruttó 128,2 

724 millió Ft támogatást nyert el Fót
| beszélgetés Bíró Zoltán alpolgármesterrel

Bíró Zoltán alpolgármester

Az új közpark látványterve
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millió Ft összegben. Ebből az összegből valósul meg 
a Fóti Boglárka Óvoda és Bölcsőde Bölcsőde utcai, 
illetve a Boglárka Óvoda tagintézményének az Eőri 
Barna utcai óvodának az energetikai korszerűsítése. 
Emellett napelemek elhelyezésére kerül sor az ESZEI 
Hargita utcai épületén, illetve megtörténik a Fóti 
Közszolgáltató Nonprofit Kft. Malom utcai irodájá-
nak homlokzati hőszigetelése, és napelemek elhelye-
zése az épület tetőszerkezetén.

A harmadik fejlesztésnél, a Királydomb előtti terüle-
ten 1,2 hektáros park kialakítására nyert el Fót pá-
lyázati támogatást. Pontosan hol lesz a park, milyen 
lesz a kialakítása, van-e amit érdemes kiemelni?
– A Királydomb előtti üres telekrész bal oldalán, egy 
1,2 hektáros park épül. A parkot szegélyezi egy sé-

tálásra alkalmas járda, illetve egy hosszú panorámás 
terasz a Kőrösfő utca mentén. Az elnyert támogatás 
összege bruttó 300 millió forint.

Itt érdemes megjegyeznem, hogy a park részét ké-
pezi majd egy rekortán burkolatú futókör is, amely-
nek hosszúsága 801 méter lesz. Valamint ide kerül 
egy korszerű játszótér is. Ennek a két objektumnak 
finanszírozása bruttó 30 millió Ft pályázati pénzből és 
bruttó 175 millió Ft önkormányzati forrásból történik. 

Mikor kezdődnek és mikor fejeződnek be ezek a be-
ruházások, mikor veheti birtokba a lakosság Fót 
első nagyméretű közparkját?
– A park és az egyéb objektumok kivitelezése már 
ebben az évben elkezdődik, és a tervek szerint a 
2023-as év közepére befejeződik.

Kamerarendszer fejlesztés Fóton

A József Attila utca és a Keleti Márton utca kereszteződése A fóti Boglárka Óvoda és Bölcsőde épülete

A közbiztonság növelése, a lakosság és a városban működő cégek védelme érdekében az Önkormányzat 
a már meglévő kamerákat felújíttatja, illetve szükség esetén lecserélteti, valamint további kamerákat is 
telepítenek az idei évben városszerte. 

Az elmúlt években a rendőrség tapasztalatai szerint azokban a városokban, ahol működik térfigyelő kamera-
rendszer, jelentős mértékben javult a közbiztonság. Csökkent a rongálások száma, valamint nagy mértékben 
visszaszorultak a gépjárműlopások és a betörések is. Nem mellékesen pedig a rendőrség hatékonyabban fel-
léphet az illegális tevékenységek – például drogterjesztés – ellen és számos körözött személyt is a térfigyelő 
kamerarendszereknek köszönhetően tudtak rács mögé juttatni. Emellett a kamerarendszer a közlekedési bal-
eseteknél is segíthet a felelősség kérdésének a tisztázásában. 

Fóton az eddigi kamerák egy részét modernebb, 360 fokban működő panoráma kamerákkal váltják fel, de 
lesznek személy és rendszámfelismerő kamerák is. Ez utóbbiak kimondottan a körözött személyeket és gép-
járműveket szűrik ki, tovább növelve a város biztonságát. A meglévő kamerák a fejlesztés alatt folyamatosan 
működnek tovább a jelenlegi helyükön. A 60 millió forintos fejlesztésnek köszönhetően 2022 végén már Fót 34 
pontján (sok helyen több kamerával) védi a kamerarendszer a lakosság és a cégek biztonságát. 
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Képviselői fogadóórák júniusban
Kovács József 1. körzet 06.02. 17 óra  
Vörösmarty Művelődési Ház
Berke Szilvia 2. körzet 06.01. 17 óra  
Fáy András Általános Iskola
Lévai Sándorné 3. körzet 06.13. 17 óra  
Garay János Általános Iskola
Bíró Zoltán 4. körzet 06.07. 18 óra  
Polgármesteri Hivatal, alpolgármesteri iroda. Ezen kívül 
telefonos vagy e-mailes egyeztetést követően, bármikor.
Bojsza Tamás 5. körzet 06. 14. 16 óra  
Fóti Boglárka Óvoda és Bölcsőde
Gellai István 6. körzet 06.06. 18 óra  
Kisalagi Közösségi Ház (bejelentkezés alapján)

Csorba István 7. körzet 06.02. 17 óra Kisalagi Közösségi ház
Koncz János 8. körzet 06.06. 16 óra Kisalagi Közösségi Ház
Dr. Vargha Nóra 06.07. 17 óra Kisalagi Közösségi Ház
Serfőző Zsuzsanna 06.09. 17 óra Kisalagi Közösségi Ház
Soros László István 06.06. 17 óra Kisalagi Közösségi Ház

Minden érdeklődőt szeretettel várnak városunk választott 
képviselői!

Amennyiben konkrét ügyben szeretne valaki választ kapni, 
kérjük a kérdését előzetesen e-mail-ben küldje el körzete 
képviselőjének!

Többlet hulladékzsák értékesítésében történő változások
Tisztelt Fóti Lakosok!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy módosul az érté-
kesítési partnereinknél történő többlet hulladékzsák 
értékesítés folyamata.

A tavalyi évben a többlet hulladék gyűjtésére al-
kalmas zsákokat az értékesítési helyeken lehetett 
beszerezni átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírása elle-
nében az ingatlanhasználó, vagy meghatalmazottja, 
a közszolgáltatás számlafizetője nevére. A zsák át-
vételéhez személyes okmányok voltak szükségesek, 
mivel a közszolgáltatás ellenértékét utólag a Nemzeti 
Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő 
(NHKV) Zrt. által került kiszámlázásra.

A partnereinkkel kötött szerződésben foglaltaknak 
megfelelően, megszűntetésre kerül a bizonylat alap-

ján, utólagos kiszámlázás, így a folyamat leegyszerű-
södik, helyszíni fizetéssel.

Így a Lakosság az összes szerződött partnernél, ke-
reskedelmi egységnél és önkormányzatnál ennek a 
folyamatnak megfelelően tud a zsákhoz hozzájutni.

A megváltozott értékesítési folyamatról honlapun-
kon tájékoztatjuk Ügyfeleinket, illetve az értékesítési 
partnerek listája folyamatosan frissítésre kerül.

Értékesítési helyek:

• Fót, Németh Kálmán út 62. – Zöld ABC
• Fót, Dózsa György u. 31. – Schön Gazda Kft.
• Fót, Igazmondó út 1. – Fótliget-Lakópark

DTkH Nonprofit Kft.

Ingyenes Wi-Fi Fóton
Egy Európai Uniós pályázatnak köszönhetően 
Fót Városa újabb ingyenes szolgáltatással köny-
nyíti meg a lakosság életét. A városban áprilistól 
öt közterületen ingyenes Wi-Fi szolgáltatás ér-
hető el. A csatlakozáshoz csak ki kell választani 
a hálózatot és máris ingyenesen használhatjuk az 
internetet.

Áprilistól az alábbi öt közterületen elérhető már Fót 
Város ingyenes Wi-Fi szolgáltatása. 
-  Vörösmarty tér 3.  

(volt 100-as ABC – Piac - Óvodakert)

-  Béke utca 33. (Kisalagi Közösségi Ház - Millennium 
park)

-  Bölcsőde utca (Fóti Boglárka Óvoda és Bölcsőde - 
Buszforduló)

-  Szent Benedek utca 15. (Egészségügyi Központ)
-  Hársfa utca 42. (Hársfa és Cser utcák által behatá-

rolt terület – Somlyó-tó)

A szolgáltatás eléréséhez csak ki kell választani a 
WIFI4EU-Fot hálózatot. Mivel jelszó nincs, így máris 
csatlakozhatunk az internethez.
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Május 12-én jön Fótra  
a Kormányablakbusz
A Kormányablakbuszon május 

12-én, csütörtökön 9.00-15.00 óra 
között a Vörösmarty téri parkoló-
ban lesz ügyfélfogadás. A Fótiak a 

helyszínen az alábbi ügytípusokban 
tudják az ügyeiket intézni:

– személyi igazolvány,
– útlevél,

– vezetői engedély,
– diák igazolvány (NEK adatlap),

– ügyfélkapu

Adománygyűjtő hangverseny
2022. április 12-én a háború elől menekülők megsegítésére tartottunk 
hangversenyt a Vörösmarty Művelődési Házban. Jelen volt a program fő-
védnöke, Dr. Vass György, Fót Város polgármestere, valamint Bíró Zoltán 
alpolgármester és többen a képviselő testület tagjai közül is.

E nemes cél érdekében nemcsak a Fóti Zeneiskola-AMI tanárai és nö-
vendékei, hanem a Vecsési Zenei AMI tanulói, valamint az Újpesti Erkel 
Gyula Zeneiskola-AMI gordonka tanszakosai és tanáruk is részt vett. Egyedülálló az, hogy 30 csellista játszotta Leo-
nard Cohen Hallelujah című művét. Képviseltették magukat az egyházi együttesek is: a katolikus együttes, valamint 
a baptisták dicsőítő csapata is. Sok zeneszerető és a gyűjtést támogató néző volt jelen a koncertünkön. Telt ház előtt, 
csodálatos produkciókat hallgathattunk meg. Az est lezárásaként a Zeneiskola 60 növendéke együtt énekelte a közön-
ség tagjaival Beethoven Örömódáját. A gyűjtés eredményeként a tegnapi napon 138.500 forintot nyújtottam át Polgár-
mester úrnak, aki az erre a célra elkülönített adománygyűjtő számlára helyezi el az összeget.

Illés Erika intézményvezető 

Fót Város Önkormányzata rászorultsági alapon oltást biztosít a fóti gye-
rekek számára a Meningococcus B baktérium ellen. Amint azt a városunk 
közkedvelt gyermekorvosa, Dr. Albi Marianna elmondta, a gyerekeknek 
két oltásra van szükségük a védettséghez, melyek között legalább két hó-
napnak kell eltelnie. Jövedelemvizsgálatot követően az Önkormányzat az 
egyik, vagy akár mindkét oltást ingyenesen biztosítja.

Városunk Önkormányzata ezzel a szintén ingyenes ROTA oltás mellett 
újabb jelentős segítséget ad a gyermekes családoknak, mert a két oltás a 
jelenlegi árakon 70 ezer forintba kerülne.

Az oltási támogatás a gyermek kétéves koráig igényelhető. Az oltási tá-
mogatás iránti kérelmet – a szociális támogatásokról szóló rendelet mó-
dosításának hatályba lépésével – 2022. június 1-jétől lehet benyújtani a 
Fóti Közös Önkormányzatnál, ahol a további feltételekről is tájékozta-
tást adnak. Az oltásokat a Hivatal fogja beszerezni és eljuttatni az érintett 
gyermek gyermekorvosához.

Anyakönyvi hírek
Születtek:

03.30. Mayer Hanna Szófia 

04.04. Rádli Nolen

Elhunytak:
Jakab Ferenc 46 év
Jakabó Pál 80 év
Kuprczky Antal 80 év
Mata Imre 82 év
Németh József 73 év
Sárosi Kálmán Ferenc 69 év
Tihor Gyuláné 76 év

Házasodtak:
04.07. Gáspár Zsolt - Héczey Ágnes
04.09. Németh Tamás - Dudás Fanni
04.22. Spiró Zsolt - Müller Renáta
04.22. Jakubek Zoltán - Turi Andrea
04.30. Vancsura Dániel - Bartha Henrietta
04.29. Tóth Máté -  

 Márkos Renáta Zsuzsanna

Vírusos agyhártyagyulladás elleni oltást 
biztosít a fóti gyerekeknek  
az Önkormányzat június 1-jétől
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kert–ész kaland

Reméljük előző cikkeink kedvet hoztak és egyre többen 
kezdtek hozzá saját veteményes kialakításához kertjük-
ben, balkonon, teraszokon. Mostanra kikelt a borsó, a 
spenót, retek és zöldell az újhagyma. Akinek volt ideje, 
lehetősége már február-márciusban elvetette a növé-
nyek magját benti meleg, védett helyen. Ahogy elmúlnak 
a tavaszi fagyok, ki lehet ültetni saját vagy vásárolt palán-
táinkat (számos helyen lehet Fóton is vásárolni kiskerti 
palántákat) és el lehet vetni szabadföldbe a melegigényes 
zöldségfélék, pl az uborka, bab, cukkini, tök, kukorica 
magjait. Már kiültethetjük a korai káposzta, karalábé pa-
lántáit is, vagy vethetjük közvetlenül a földbe. Így kicsit 
később kell szétültetni őket. A mai zöldség árak mellett 
saját paradicsom, cukkini, uborka vagy egyéb zöldség 
sokat segít a családi költségvetésen és emellett saját (bio) 
zöldségféle kerülhet az asztalra. 

A hónap végén már bátran kiültethetjük „fázósabb” 
növényeink palántáit is, mint például a paradicsom, 
paprika, padlizsán, uborka, tökfélék. Ezek virágai is szí-
nesítik környezetünket és hangulatunkat, amellett, hogy 
haszonnövények. Tudjuk, hogy a paradicsom nem csak 
piros és kerek lehet? Nagyon sok formában, színárnya-
latban és édességben lehet palántát kapni, akár Fóton is. 
A híres és ízletes Fóti Gerezdes paradicsomtól az olasz 
Lucullus típusúig, de a kerek, szilva vagy körte formájú, 
fekete, fehér, sárga, piros, zöld, zebracsíkos koktél para-
dicsomig sokféle elérhető és ez a színkavalkád remekül 
mutat a salátás tálban. Érdemes kísérletezni, hogy me-
lyik jön be legjobban a családnak.

Most érdemes elvetni a kúszó növények magjait is, 
mint pl. a hajnalka, tűzbab, sarkantyúka. Ezek a növé-
nyek 2–3 m magasra is felfutnak, ezért kiválóan alkal-
masak a terasz árnyékolására vagy lugasok befuttatására. 
Gyors növekedésükhöz természetesen bőséges víz- és 
tápanyag szükséges. 

Néhány növényt, mint a retek, saláta, spenót, hagyma 
még mindig lehet vetni akár balkonon, teraszon viráglá-
dába is. Kis helyigényük lévén ilyen körülmények között 
is sikert érhetünk el. Ha gyermekekkel közösen kertész-
kedünk, meglátjuk mekkora öröm lesz a balkonládákból 
a konyhába bevinni a vitamint. 

A konyhakerti növényeket érdemes növénytársítással, 
virágzó dísznövényekkel kombinálni, jó élettani hatás-
sal vannak egymásra és még szemet gyönyörködtetőek 
is kertünkben vagy teraszunkon. Például a paradicsom 
bazsalikommal vagy körömvirággal segítik egymást. A 
büdöske vagy a sarkantyúka szintén védőnövény, és az 
utóbbinak a levelét és a virágját is fogyaszthatjuk, kelle-
mes „retek” íze van. 

És ha már sikeresen kialakítottuk kis kertünket, bíz-
tassuk erre szomszédainkat, ismerőseinket, és indulhat 
a csere növényben, termésben, tapasztalatban.

Jó időt, jó munkát, sok sikert!

Itt az idő,
ha valaki saját paradicsomot szeretne…
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INGYENES lakossági LED-csereprogram 
Fót Önkormányzata és a CYEB jóvoltából

Éljen a lehetőséggel, jusson ingyen izzókhoz, csökkentse a villanyszámláját 
és tegyen azért, hogy kevésbé terhelje a környezetet!

A LED fényforrások használata jelentős csökkenést jelent a villanyszámlában, és akár 10 
éves élettartamának köszönhetően használója sokkal kevesebb hulladékot termel, mint 
az, aki hagyományos izzóval világít. Egy átlagos magyar háztartásban 20 db izzó található, 
mely a teljes villanyköltség közel 1/3-át jelenti. Weboldalunkon - https://ledcsere.hu/ 
- található kalkulátorunk segítségével néhány kattintással kiszámolható, éves szinten 

milyen megtakarítást eredményez, ha korszerű izzókkal világítunk otthonunkban.

Hogyan lehet csatlakozni a programhoz?

A ledcsere.hu oldalon a „Jelentkezés”-re kattintva néhány perc alatt regisztrálhat bárki, 
akinek a nevén van villanyszámla, és fóti lakcímkártyával rendelkezik. Néhány adat ki-
töltését, illetve dokumentum feltöltését követően a rendszer az éves áramfogyasztás, 
valamint az otthonában található izzók száma és használati ideje alapján kiszámolja, 

hogy az adott háztartás hány ingyenes LED-re jogosult.

FONTOS! A regisztráció utolsó oldalán átvételi helyként Fótot jelölje be!

A jelentkezéseket a CYEB munkatársai ellenőrzik, így ez igénybe vehet néhány munkanapot.

Az átvétel helyszíne a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Ügyfélszolgálati Irodája. 
Az átvétel időpontjával kapcsolatban pedig a regisztrációt követő hetekben kapnak 

e-mailt a jelentkezők.

A programba 2022. június 30-ig lehet regisztrálni.

www.ledcsere.hu
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Az Önkormányzat – a helyi szociális rendelet alap-
ján- szakosított ellátás keretében ápolást, gondo-
zást nyújtó tartós bentlakásos ellátást biztosít 
a Fóton legalább öt éve folyamatosan bejelentett 
lakóhellyel rendelkező személyek részére, akik a 
nyugdíjkorhatárt betöltötték, egészségi állapotuk 
rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igényel, de 
önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos se-
gítséggel képesek, továbbá gondozási szükségletük 
a jogszabályban foglaltaknak megfelel. A bentlaká-
sos intézményben folyó gondozási tevékenység so-
rán minden ellátott részére a gondozási szükségle-
tének megfelelő teljes ellátást biztosítanak. 

Az idősotthoni ellátás lehetőségét 2022. június 
1. napjától a Sztehlo Gábor Evangélikus Szeretet-
szolgálat Intézményén (2120 Dunakeszi, Fő út 73.) 
keresztül feladatellátási megállapodás keretében 
biztosítjuk a fóti lakosok részére. 

Az idősotthoni ellátásra vonatkozó kérelmeket a 
Sztehlo Gábor Evangélikus Szeretetszolgálat intéz-

ményvezetőjénél kell benyújtani. A kérelem letölt-
hető a www.fot.hu honlapról, illetve megtalálható 
a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Ügyfélszolgá-
lati irodáján, valamint a szociális ügyintézőktől le-
het személyesen kérni ügyfélfogadási időben.

Intézményvezető: Buda Annamária 
Telefon: 06-27/342-188

Noha 2022. június 1. napjától tervezzük az 
idős otthoni férőhelyek elfoglalásának időpont-
ját a Sztehlo Gábor Evangélikus Szeretetszolgálat 
intézményén belül (2120 Dunakeszi, Fóti út 75.) a 
kérelem benyújtására már most lehetőség nyílik. 

Az Intézmény szolgáltatásával kapcsolatos to-
vábbi információ megtalálható a www.fot.hu 
honlapon, valamint olvasható a Fót Város hiva-
talos online magazin felületen a Fót Infó oldalán.

Tájékoztató 
Idős ápoló-gondozó férőhely igénybevételéről

Napsugár EgészségboltNapsugár Egészségbolt
Fót, Dózsa György út 42.
Elérhetőség: +36-30 987-3573

Facebook: Napsugár Egészségbolt Fót
Nyitva tartás: H: zárva, K–P: 9–15-ig, Szo: 8–12-ig

M
in

ős

égi papucsok, szandálok 

e l é r h e t ő  á r o n !
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mobil: +36 20 274 9117 | e-mail:  kapcsolat@daruskocsi.eu
www.daruskocsi.eu 

Daruzás és szállítás, raklapos- és szóródó áru szállítás, professzionális 
géppark, kiválló emberállomány, az ország egész területén.



Április 8-án az Óvodakertben megemlékezéssel és koszorúzással kezdődött a Huszárnap. Dr. Vass György pol-
gármester beszédét követően huszár toborzási táncot – verbunkot – láthattunk, ezt követően a polgármester és 
Bíró Zoltán alpolgármester, majd a Sándor huszárok képviselője is koszorút helyezett el a Károlyi Huszárezred 
alapítójának, gróf Károlyi Istvánnak a szobránál. A huszárok és a gyereksereg ezt követően átvonultak a Ká-
rolyi kastélyhoz, ahol gróf Károlyi László és a felesége Erzsébet asszony fogadta a menetet. Másnap a Károlyi 
Huszár ezred alapításának emlékére huszáravatással folytatódott a Huszárnap. Az ifjú huszárokat az alapító 
ükunokájának gróf Károlyi Lászlónak és feleségének Erzsébet asszonynak, valamint Fót polgármesterénnek Dr. 
Vass Györgynek a jelenlétében Ferenczi János hagyományőrző huszár alezredes avatta huszárokká.

Húsvét hétfőn az FKN Kft. szervezésében a gyerekek 
a Vörösmarty téren ismerkedhettek a magyar népszo-
kásokkal. Voltak népi játékok, táncház, kalácssütés, 
kézműveskedés a Kék Boglárka Nagycsaládos Egye-
sülettel, a Muharay színház gyerekcsoportjának hús-
véti műsora és természetesen a húsvéti locsolkodás. 
Ez utóbbi két módon is, egy kis fűzfavesszővel fröcs-
kölve, és ahogy a nagyobbaknak dukál, vödörrel és hi-

degvízzel. A jó hangulatú rendezvényen sok gyermek 
kipróbálta a hagyományos játékokat, és a felnőttekkel 
együtt kóstolták a Somlyó pékségben készült friss, 
foszlós fonottkalácsot is. A bátrabbak pedig maguk is 
kipróbálhatták milyen kalácstésztát gyúrni és a kalá-
csot fonni. A talpalávalót kicsik és nagyok legnagyobb 
örömére a Hetedhét zenekar, Csatai László Csidu és 
Szórádi Rozália szolgáltatták.

Huszáravatás, kézművesség és koncertek

Húsvéti mulatság volt Fóton a gyerekeknek

Dr. Vass György polgármester fogadja Ferenczi János 
hagyományőrző huszár alezredes jelentését

Az első, évekkel ezelőtt felavatott „kishuszár”, Erzsébet 
asszony, gróf Károlyi László és Dr. Vass György

A Muharay Színjátszóinak csapata a húsvéti előadás közbenA gyerekek a kalácskészítés fortélyait tanulják
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A Fót Sportegyesület szervezésében első alka-
lommal került megrendezésre a Fóti Futófesztivál 
Fót szívében, a katolikus templom előtti Óvoda-
kertben és környékén. A szervezők által várt kb. 
350 jelentkezőből a korido.hu-n a versenyen valós 
időben mért időeredmények szerint összesen 260 
nevező indult a különböző kategóriákban.

A családias hangulatú versenyen a legkisebbektől a 
legrutinosabb futókig mindenki találhatott magá-
nak megfelelő távot, melyet magas színvonalú szer-
vezési háttérrel futhatott le. Ezt jól mutatta, hogy 
nem csak helyi, hanem jótékonysági futókkal és 
csapatokkal is találkozhattunk a rajtvonalon. 

A sprinterek és a legkisebbek 800 méteren, a rövid 
távokat kedvelők 2 és 5,3 km-en, a hosszabb távok 
szerelmesei 10,5, valamint 21,2 km-en nevezhettek. 
A rövidebb távokon egyénileg indulhattak a ver-
senyzők, a hosszabb távokat egyénileg és csapatban 
is lehetett teljesíteni. Természetesen minden kate-
gória korcsoport és nem szerint is szét volt bontva.

A versenyen chipes időmérés volt, így mindenki 
egészen biztos lehetett abban, hogy egy tizedmá-

sodperccel sem mértek neki kevesebbet, mint amit 
valójában futott. Ez az elszánt tekinteteket látva úgy 
gondolom, leginkább a fiatal atlétáknak volt nagyon 
fontos, akik rögtön a befutó után már böngészték 
is a fent említett weboldalt, hogy láthassák milyen 
eredménnyel és lehetőséggel értek célba, ki állhat 
majd fel végül a dobogóra.

A befutóban csodás éremmel, frissítőponttal és 
remek hangulattal várták a versenyzőket. A futó 
szülőket kísérő gyerekeket animátorok vigyázták a 
kis ugrálóvárban, valamint a slackline pályán. 

A napot a Feketefarkas Kempo klub látványos 
harcművészeti bemutatója színesítette tovább. A 
bemutatón megismerhették a résztvevők a stílus 
háromlépcsős önvédelmi rendszerét, a felsőbb öv-
kategóriák erőnléti elemeit is, így nem maradt el a 
cserép, és a betontörés sem.

Senki nem ment haza üres kézzel az I. Fóti Futó-
fesztiválról. Minden, a vállalt távot teljesítő nevező, 
az érem mellé befutócsomagot kapott. A dobogós 
helyezések díjait a rendezvény támogatói, Fót Vá-
ros polgármesetere és megjelent képviselői közösen 
adták át a nyerteseknek. 

Fóti Futófesztivál
| Családias közeg, vidám hangulat, jó eredmények 

Indul az elso Fóti Futófesztivál

Fóti Hírnökesemény



„…nem az eredmény (…) határoz meg minket. 
Hanem az, ahogyan elértük.” (Scott Jurek)

Gratulálunk minden célba érkezőnek!

A verseny támogatói: Fót Város, Impulzus Sporte-
gyesület, Fóti kézműves sörfőzde, Tímár vaskeres-

kedelmi kft., Spuri futóbolt, Dechatlon.
Jarabin Kinga

Az egyik eredményhírdetés a dobogósokkalVan aki szélvészként érkezett

Fóti Hírnök

GÉP FÖLDMUNKA – TEREPRENDEZÉS
www.gepifoldmunka-tereprendezes.hu

06 20 261 7666
INGYENES ÁRAJÁNLAT

Gépi földmunka
Tereprendezés
Telektisztítás

Tuskózás
Alap ásás
Palaccolás
Tükör készítés

esemény



FÓT
SPORTEGYESÜLET

FSE NYÁRI TÁBOROK GYEREKEKNEK 
TE MELYIK NYÁRI TÁBORBA MENNÉL SZÍVESEN?

A Fót Sportegyesület szeretettel várja a gyerekeket, diákokat, nyári táboraiba 
júniustól augusztusig. További programok feltöltése folyamatban. 

Az egyes turnusok befogadóképessége limitált, kérjük jelentkezéskor vegyék fel a kapcsolatot a szervezővel a megadott elérhetőségeken. 
További részletek az egyesület weboldalán és az adminisztracio@fotsportegyesulet.hu vagy a 06-20-9320-655-ös telefonszámon.

www.fotsportegyesulet.hu

IDŐPONT SPORT KOROSZTÁLY HELYSZÍN

Június 20-24. Kézilabda tábor 1-5. osztály Fáy suli

Június 20-24. Foci tábor 7-15 éves FSE sporttelep

június 27 - július 1. Tenisz tábor 6-16 éves FSE sporttelep

június 27 - július 1. Tánc tábor 3 éves kortól Szent Ágoston iskola

július 4-8. Atlétika tábor 6 éves kortól FSE sporttelep

július 4-8. Angol tábor 6-14 éves FSE sporttelep

július 11-15. Tenisz tábor 6-16 éves FSE sporttelep

július 25-29. Tenisz tábor 6-16 éves FSE sporttelep

augusztus 1-5. Angol tábor 6-14 éves FSE sporttelep

augusztus 8-12. Tenisz tábor 6-16 éves FSE sporttelep

augusztus 8-12. Foci tábor 6-16 éves FSE sporttelep

FSE Fóti Hirnök fel A4.indd   1FSE Fóti Hirnök fel A4.indd   1 2022. 04. 27.   12:15:172022. 04. 27.   12:15:17
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2022. június 11., 10-16 óra - Fót, Balogh Sándor Sportcentrum

Foci kvíz verseny
gyerek/felnőtt 

Footdarts verseny 
gyerek/felnőtt

7-es rúgó verseny
gyerek /felnőtt 

értékes díjakért érdemes
kipróbálni a versenyeinket

ORSZÁGOS 

11-ES RÚGÓ BAJNOKSÁG

Jobban rúgod a tizenegyeseket mint Neymar? 

Gyere, mutasd meg és keress vele sok pénzt!

A részvételhez előnevezés szükséges. 

Nevezés: https://tizenegyesrugo.hu/web/nevezes

A Foci kvíz, a footdarts és a 7-es rúgó verseny helyszíni nevezési díja 14 éves korig 1.000 Ft/fő, felette 
2.500 Ft/fő. További információ: adminisztracio@fotsportegyesulet.hu e-mail címen,  

www.fotsportegyesulet.hu vagy a 06-20-9320-655-ös telefonszámon.

VII. Fót Cup 
Amatőr futballcsapatok kispályás

tornája az új műfüves pályán
(nevezés szükséges)

Országos 11-es rúgó
bajnokság

Ingyenes Élő csocsó játék
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Áprilisi kereszt rejtvényünk 
nyertesei:
•  Zsana Viola
•  Erdész Lívia
•  Uri Balázs

A nyertesek a Napsugár Egész-
ségház ajándékcsomagját vehe-
tik át.

Játsszon velünk!
A 3., 8. és 13. helyes megfejtést beküldő értékes nyereménycsomagot 
kap a Czifra Cekker jóvoltából, melyet személyesen lehet átvenni az 
üzletben.
Beküldési határidő: 2022.05.20. | e-mail cím: ujfotihirnok@gmail.com
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Átadták a görpályát a Somlyó-tónál
Május 1-én adta át a görpályát a fiataloknak Dr. Vass 
György polgármester, Takács-Kiss Márta a Magyar 
Országos Görkorcsolya és Gördeszka Szövetség el-
nökségi tagja és Bíró Zoltán alpolgármester. A sza-
lag átvágását követően a gyerekek és a fiatalok BMX 
kerékpárokkal és gördeszkákkal azonnal birtokba is 
vették a pályát és kezdetét vette az örömjáték. Nem 
sokkal a játékot követően már el is kezdődött a pályán 
az első gördeszkaverseny. Az első igazi megmérette-
tés azonban a fóti fiatalok számára a szeptemberben 
a Somlyó-tónál lévő pályán megrendezésre kerülő or-
szágos bajnoki futam lehet. Dr. Vass György polgármester, Takács-Kiss Márta a 

Magyar Országos Görkorcsolya és Gördeszka Szövetség 
elnökségi tagja és Bíró Zoltán alpolgármester a pálya 

átadását követően

 A fiatalok birtokba vették a görpályát
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Bár a programok 15 órától kezdődtek, sokan már 
órákkal korábban kilátogattak a tóhoz. És nem is 
hiába, mert volt itt retró autó és motor bemutató, 
kosaras körhinta, sínen siklás, teknő horgászat, ál-
latbemutató – a sztár most is Pepa malac volt –, dísz-
műkovácsolás gyerekeknek, hőlégballonozás, külön-
böző portékák és persze, sör, virsli, palacsinta, fánk, 
hamburger és más finomságok. A majális alkalmával 
megnyitották a közönség előtt a hivatalosan még át 
nem adott ifjúsági létesítményt is, ahol lehetett bili-
árdozni, dartsozni, pihenni a fotelokban és 16 órától 
filmet nézni. A szervezők ezúttal a műsort kizárólag 
fóti illetőségű együttesekre és csapatokra bízták. Így 
15 órakor a Wind Band fúvósok kezdtek, majd jött a 
Zarándok kőkemény koncertje, hogy aztán egy iga-
zi kuriózum következhessen. Kezdésként a profiktól 
láthattunk egy hip hop bemutatót, de aztán... aztán 
egy igazi vidám táncos kavalkádot élvezhettünk a 
város három fantasztikus csapatától. Elsőként a Fóti 
Közszolgáltató Kft. csapata lépett fel. A zenét a Pink 
Floyd – Egy újabb tégla a falban című világslágere 
adta, a szöveget az FKN-esek maguk írták a vidám 
produkcióhoz. Mindehhez persze a mindennapi 
munkaeszközeiket – kuka, seprű, lapát, fűgereblye, 
stb.– felhasználva. Az FKN csapatát újabb megle-
petést okozva a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
dolgozóinak együttese követte. A hivatalban dolgozó 
hölgyek által a Neoton „Ha lesben áll egy cápa” című 
slágerére előadott remek produkciójának volt még 
egy eleme, mégpedig egy valódi cápa, nevezetesen 
Dr. Vass György polgármester, aki cápa jelmezben 
a közönség között körbejárva emelte emlékezetes 
szintre az előadást. A legnagyobb sikert azonban a 
Fóti Boglárka Óvoda és Bölcsőde dolgozóinak csa-
pata aratta. Már a helyszín is rendhagyó volt, mert 
nem a műfüvön, vagy a színpadon kezdtek, hanem 
a Fótiak által csak „oszlopcsarnoknak” hívott nyi-
tott épületben. A lendületes rock and roll és a csinos 
hölgyek hatalmast sikert arattak. Olyannyira, hogy 
a közönség kérésére még egyszer megismételték az 
előadásukat a tető alatt, aztán pedig, hogy minden-
ki láthassa, hatalmas ováció közepette a műfüvön is 
roptak egy fergeteges rock and roll-t. Őket a Muha-
ray Színház fiataljai által előadott retró divatbemu-
tató követte, majd a program egy vérbeli Arató videó 
diszkóval zárult.

Az FKN Kft. által szervezett Retró Majálist támogatta:
• FÖKE – Retró autó és motor kiállítás
•  Fóti Boglárka Nagycsaládos Egyesület  

– kézműveskedés
•  Fóti Lovas Hagyományéltető Egyesület  

– kézműveskedés
•  Somlyó pékség – Tama Zoltán pékmester által 

készített kenyér és hotdog kifli
• Kurucz Daru – Retró színpad

Jó hangulatú Retró Majális volt  
a Somlyó-tónál

A Fóti Közszolgáltató Kft. csapata

A gyerekek élvezték a játékokat

A hőlégballon sokaknak felkeltette a figyelmét
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Idén május 25-én 100 éve, hogy 
felavatták a fóti Suum Cuique te-
lepet, mely gróf Károlyi László-
né, született Apponyi Franciska 
(1879–1958) áldozatos és emberfe-
letti munkájának eredményekép-
pen jöhetett létre. A Fóti Értéktár 
Bizottság és a Fóti Közművelődési 
és Közgyűjteményi Központ közös 
rendezésében méltó módon kíván 
megemlékezni erről a jeles évfor-
dulóról egy, a telep történetét be-
mutató kiállítás megrendezésével.

Gróf Károlyi Lászlóné, született Ap-
ponyi Franciska 1921. áprilisában 
beadványt intézett Nagyatádi Szabó 
István magyar királyi földművelés-
ügyi miniszterhez, amelyben feltárta 
gyűjtési szándékát és az állam anyagi 
segítségét kérte egy hadirokkantakat, 
hadiözvegyeket, hadiárvákat megse-
gítő telep létesítésére. Küldetésének 
fontosságát saját tapasztalatokkal és 
konkrét adatokkal támasztotta alá. 
Fóton 1921 áprilisáig 52 ember jelen-
tett be házhely igényt, azonban ezek 
az emberek nem tudták megvenni 
a házhelyet és felépíteni rá házukat. 
Az ügymenet gyors előmozdításá-
nak érdekében gróf Károlyi László 
és felesége, Apponyi Franciska 1921. 
május 19-én a Phöbus Villamos Vál-
lalatok Részvénytársaság tulajdonát 
képező és Fót község közvetlen kö-
zelében fekvő összesen 9 kataszteri 
hold és 467 négyzetöl területű in-
gatlant négyzetölönként 30 koro-
náért megvásárolta. A Suum Cuique 
Házépítő Alap feladata a megszerzett 
telkeken túl, hogy a házépítéshez 
szükséges anyagokat és kooperatív 
alapon működő építési munkálato-
kat megszervezze. 

3  Részlet Apponyi Franciska miniszterhez írott leveléből.
4  Hámori Péter: A fóti Suum cuique-telep története, in: Honismeret, 28. évfolyam 1. szám, 2000, 65.

Eddig önerőből finanszírozta gróf 
Károlyi László és felesége, Apponyi 
Franciska segítségnyújtását, azon-
ban a beadvánnyal együtt az adako-
zási felhívásokat is szétküldte bel- és 
külföldön egyaránt. Víziója szerint, 
hogyha az I. világháború győztes 
és semleges országai adakoznának 
és Magyarország is megtenné a tőle 
telhetőt, akkor egy valóságos min-
tatelep, önálló településrész jönne 
létre magyar és külföldi összefogás-
ból és a hadirokkantak, hadiözve-
gyek, hadiárvák otthonra lelnének. 
A felépült házak tanújelei maradnak 
„annak az emberbaráti tevékeny-
ségnek, amellyel a győztes és semle-
ges államok a háború befejeztével a 
legyőzött országok szenvedéseinek 
enyhítésére siettek. Az a hálaérzés, 
melyet a község lakóinak egész ge-
nerációi fognak érezni azok iránt a 
nemzetek iránt, kiknek otthonukat 
köszönhetik, kétségkívül hozzá fog 
járulni ahhoz, hogy annak a béké-
nek a helyét, melyet papírra vetnek, 
lassanként elfoglalja az a béke, mely 
a szívekbe van beírva.”3 Összesen 45 
országba küldte el felhívását (ma-
gyar mágnásokhoz, vállalatokhoz, 
külföldi barátokhoz, államférfiak-
hoz), kiterjedt kapcsolatrendszeré-
nek köszönhetően kérése megértő 
fülekre talált, hiszen az évek során 18 
külföldi ország adományokkal járult 
hozzá egy-egy ház felépítéséhez, ál-
talában mindig egy nemzettől egy 
ház teljes elkészülésének összegét 
kérte. A Grófnő levelét azzal zárta, 
hogy ez a község létrejöttével akár 
mintaként is szolgálhatna ország-
szerte is. „Nagymagyarországon is 
példája lehessen annak, mikép lehet 
magyarságnak várat kő híján téglá-

ból, gazdagság híján szeretettel.”– 
írja későbbi 1929-es kiadványának 
bevezetőjében. 

A nagyszabású építési akció 
kezdete 
A Grófnő 1921 tavaszán indította el 
nagyszabású építészeti projektjét a 
miniszteri levél elküldésével. Számí-
tásai szerint egy ház felépülése meg-
közelítőleg 2500 pengőbe került. A 
25 évre szóló kamatmentes hitelt 
negyedévenként kellett törlesztenie 
a szerződő feleknek, mely adásvételi 
szerződéssel került a birtokukba. A 
visszafizetett összeg pedig visszake-
rült a Suum Cuique Alap kasszájába 
és abból új házak épülhettek fel. Ezt 
nevezte Apponyi Franciska forgótő-
kének.  Így 25 év alatt két ház is fel 
tudott épülni, „míg Jancsiból János 
lesz, egy házból is kettő lesz”– a 
Grófnő szavaival élve. 

A telep neve, egyúttal a programja 
is Suum Cuique lett. A Suum Cuique 
latin kifejezés a római jogban hasz-
nálatos terminus. A római jog a sztoi-
kus bölcselet három alapelvére épül: 
1. honeste vivere: tisztességesen élni, 
2. neminem laedere: senkit nem 
sérteni, 3. suum cuique tribuere: 
mindenkinek megadni a magáét. Eb-
ből a latin kifejezésből kapta a nevét a 
Suum Cuique Alap és telep egyaránt, 
tehát mindenkinek adassék meg, ami 
megilleti, vagyis az adott személynek 
legyen valamije, és az legyen is az övé. 
Számos közép- és újkori szerzetes-
rend jelmondata volt, akik karitatív 
tevékenységet folytattak.4 Bánszky 
Mihály budapesti építész készítette a 
típusházak terveit, amelyeket a ma-
gyar népi építészet inspirált abból a 
célból, hogy a beköltözők otthono-

100 éves a gróf Apponyi Franciska által  
létrehozott fóti Suum Cuique telep 1. rész

Balogh Dávid |
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san érezhessék magukat. A terveket 
méltányos áron számolta fel, a to-
vábbi utánajárásokat, költségveté-
sek összeállítását, építészeti rajzok 
elkészítését, illetve az építkezések 
ellenőrzését díjazás nélkül vállalta. 

Fótújfalu ünnepélyes fel-
avatása 

1922. május 25-én, áldozócsütör-
tök napján ünnepélyes keretek kö-
zött felavatta Fót lakossága a Suum 
Cuique telepet, illetve ezáltal az új 
településrészt is, melyet Fót-Újfalu-
nak (később Fótújfalu) neveztek el. A 
nagyszabású eseményre már reggel 
nyolckor érkeztek a vendégek, kü-
lönvonatokkal a Nyugati pályaud-
varról. A „szeretet földjéhez” vezető 
utat széles oszlopok tagolták, azokat 
babérlevelekből álló, zöld gallyakból 
összefont girlandokkal díszítették. 
A girlandok alá kisebb zászlókat 
akasztottak fel, Magyarország címe-

rével együtt. Az út végén egy 
diadalkapu „Isten hozott” fel-
irattal fogadta a vendégsere-
get. A homokos térségen elte-
rülő telepen 18 piros cserepes 
egyforma házikó sorakozott, 
hiszen az elmúlt egy évben 
ennyi ház felépítésére sikerült 
összegyűjteni nagyobb össze-
get. Az adományozó országok 
lobogói és emléktáblái is a há-
zak homlokzatán megfigyel-
hetők voltak. Néhány épületbe 
még nem költöztek be a csa-
ládok, ezeket vendégfogadók-
ká alakították, sőt nagyobb 
lombsátrakat is emeltek az 
épület folytatásaként, hiszen 
óriási érdeklődésre számítot-
tak. Jól is gondolták, hiszen a 
korabeli újságok szerint több 
mint tízezer vendég fordult 
meg az avatóünnepségen!

folytatjuk...

Fóti Hírnök

2151 Fót, Dózsa György út 50. | Telefon: +36-30 474-5152
Nyitva tartás: hétfő-szerda-csütörtök-péntek: 10-18-ig, kedd és szombat: 8-12-ig.

kultúra



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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TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:

 WWW.FOTIFUTI.HU    |   FACEBOOK: FÓTI-FUTI

FŐ  TÁMOGATÓINK:

FÓT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA   |    NOR-COLOR KFT.  

 PR FILMSZERVIZ KFT.   |     FÓTI AQUA ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET
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