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Ismét vége felé közeledik egy esztendő. Elérkezett az 
adventi időszak. Advent a karácsonyra való lelki fel-
készülés, a várakozás, a reménység ideje. Nemsoká-
ra megszólal a karácsonyi csengő, amelynek hangja a 
család, a békesség és a szeretet melegét hozza el min-
den otthonba. 

Jézus megszületésének napjára igyekszik mindenki 
lelkileg is felkészülni. Ahogy egyre több gyertya lob-
ban lángra az adventi koszorún, úgy nő szívünkben a 
vágyakozás, a megértés az igaz szeretet iránt, egy-egy 
pillanatra megállunk a rohanó világban és számvetést 
készítünk az elmúlt évről. Felidézzük a legszebb pil-
lanatokat és minden szépséget, jóságot elraktározunk 
lelkünkbe, hogy ebből meríthessünk erőt az elkövet-
kező újév napjaira is. 

Az ünnep hangulatában a másik emberre figyelünk 
és arra gondolunk, hogy mit nyújthatnánk szerette-
inknek, azoknak, akik fontosak számunkra. Ez a mi 
legemberibb értékünk. Nem drága ajándékok jelen-
tik szeretetünket, hanem hogy önmagunkból mit ad-
hatunk. 

Az az ember, aki nem csak saját magáért él, aki 
igazi harmóniát tud teremteni belső világában, saját 
lelkében és a maga környezetében, mindenekelőtt 
családjában, ami talán kisugározhat a barátok, mun-
katársak felé is. 

Mit is üzen nekünk a karácsony? Azt üzeni, hogy 
az igazi öröm csak akkor, és úgy születhetik szí-
vünkben, ha másokat, embertársainkat is örven-
deni látjuk, ha a betlehemi istálló fényei nemcsak 
a mi arcunkat világítják meg, hanem mindenkiét. 
Gondoljunk arra, hogy vannak tőlünk elesettebbek, 
rászorultabbak, vannak segítségre váró magányos 
és beteg emberek. Gyújtsunk gyertyákat, emlékez-
zünk azokra, akik már nincsenek velünk, és gon-
doljunk azokra is, akiket szeretünk, de a karácsonyt 
tőlünk távol ünneplik. Vigyázzunk családunk és sa-
ját egészségünkre, mert ha van egészség, az ember 
csodákra képes. 

Engedjék meg, hogy az év végéhez közeledve kö-
szönetet mondjak mindazoknak, akik egész évben 
segítették városunk fejlődését és az önkormányzat 
munkáját. 

Köszönöm a lakosságnak, egyházi- és civil szerve-
zeteknek a különböző társadalmi munkákban nyúj-
tott segítségét és aktív részvételét. 

Kívánom, hogy az elkövetkező esztendőben is az 
összefogás, az együtt gondolkodás, az egymás iránti 
tisztelet jellemezze hétköznapjaikat. 

„Olyan jó néha angyalt lesni 
s angyalt lesve a csillagok közt
Isten szekerét megkeresni. 
Ünneplőben elébe menni,
mesék tavában megfürödni 
s mesék tavában mélyen, mélyen
ezt a világot elfeledni.”

Wass Albert ezen versével a Képviselő-testület és a 
magam nevében kívánok Önöknek szeretteik körében 
eltöltendő, áldott, békés szeretetteljes Karácsonyt, és 
valamennyi álmukat beteljesítő, egészséget hozó, bé-
kés, boldog Újesztendőt.

Dr. Vass György
polgármester

Tisztelt Fótiak, tisztelt Lakótársaim!

Dr. Vass György polgármester
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Mindenkit várunk
sok szeretettel! 

Fóti Adventi
programok

14:00 - kézműveskedés, mesélés, zenélés a régi
Gondviselés Óvoda épületében
        - ünnep kedvenceinkkel, sport és vásár 
15.30 - óvodások, iskolások adventi műsora 
(Száz Juhocska Református Óvoda, 
Németh Kálmán Ált. Isk.)
16:00 - gyertyagyújtás az Óvodakertben, 
Igét hirdet: 
Sebestyén Győző református lelkész
16.15  - egyház műsora
16.30 - mini koncert – Katáng Zenekar
18.00 - MOZI

december 19. - 4. vasárnap 



Zöldhulladék gyűjtésben  
történő változások
Tisztelt Fóti Lakosok!

Társaságunk részéről 2021. áp-
rilis 1-jétől bevezetésre került az 
az intézkedés, hogy minden – a 
hulladékszállításért díjat fize-
tő – ingatlanhasználó számára 
gyűjtési alkalmanként 2 db, zöld 
színű – zöldhulladék gyűjtésére 
használható – zsákot biztosí-
tunk díjmentesen.

A cserezsákok eltulajdonítása és 
a visszaélések elkerülése érde-
kében 2021. október 1. napjától 
a korábbi tájékoztatások szerint, 
szállítási alkalmanként, ingatla-
nonként kizárólag 2 db ingye-
nes zöld színű DTkH emblémás 
zsák, valamint további „korlát-

lan” mennyiségű megvásárolt, 
kék színű, DTkH emblémás le-
bomló zsák kerül elszállításra. 

A zsák átvételéhez személyes 
okmányok szükségesek, mivel a 
közszolgáltatás ellenértéke, 180 
Ft/db), utólag a Nemzeti Hulla-
dékgazdálkodási Koordináló és 
Vagyonkezelő (NHKV) Zrt. által 
kerül kiszámlázásra.

Értékesítési helyek:

•  Fót, Németh Kálmán út 62. – 
Zöld ABC

•  Fót, Vörösmarty tér 1. –  
Önkormányzat  
(Minden hónap, második hétfője 
13:00-17:00 óra között)

Részletek: www.fot.hu

Köszönet
Köszönjük a sok, szebbnél-szebb fenyőfa felajánlást.

Több szempontot figyelembe véve a választás a Gu-
zsaly család gyönyörű normann fenyőjére esett.

A fenyőfán lévő díszeket a Népművészeti Szakgim-
názium- és Gimnázium növendékei festették.

A fényfüzérek pedig igazi pompás karácsonyfává 
varázsolták a fát, amely méltó helyére került a város-
központban.
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A Simon család kezdeményezésére Dr. Vass György 
polgármester és Tuzson Bence térségünk országgyűlési 
képviselője juharfát ültetett a Kossuth utca és a nemrég 
elkészült Malom utca sarkánál. A beruházás keretében 
összesen 16 ezüst juharfát ültettek el azon a szaka-
szon. Ennek kapcsán a képviselő elmondta, hogy kör-
zetünk az egyik leginkább fejlődő térség az országban. 
Különösen örömteli, hogy az életkort tekintve egyben 
az egyik legfiatalabb is – tette hozzá  Tuzson Bence. A 
képviselő kiemelte, hogy a fejlődés az önkormányzatok, 
a képviselő-testületek és a kormányzat összefogásá-
nak az eredménye. Ez teremtette meg a lehetőségét az 
infrastruktúra fejlesztésnek, amely közösség fejlesztés 
szempontjából is segítette térségünket. Ezért nagyon 
fontosak a kormány családtámogatási intézkedései is, 
amelyet a jelentős gazdasági fejlődés tett lehetővé és ez 
teremtette meg az alapot arra, hogy az országért koráb-
ban sokat tett honfitársainkra odafigyeljünk – mondta a 
képviselő. Novemberben választókerületünkben 27 ezer 
nyugdíjas kapott 80.000 forint nyugdíjprémiumot, a 
kormány áprilisi döntésének eredményeként pedig az 
ország minden nyugdíjasa 13. havi nyugdíjat kap majd. 
Ezt követően térségünk országgyűlési képviselője rá-
tért a fejlesztésekre is, amelyek az egész körzetben ta-
pasztalhatók. Kiemelte, hogy Fóton is több beruházás 
folyamatban van és újabb fejlesztések is várhatók, mint 
például egy új bölcsőde épület építése és az M3-ast az 
M2-sel összekötő út, amelynek a tervezése már elkez-
dődött. Ez pedig Fót számára egy elkerülő út is lesz 
egyben, amely jelentősen csökkenteni fogja a városon 
átmenő forgalmat. 

Kedvezményezett neve, címe: FÓT VÁROS ÖNKOR-
MÁNYZATA 2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
A projekt címe: A Fóti Boglárka Óvoda és Bölcsőde 
fejlesztése új épület építésével
A szerződött támogatás összege: 346 449 738 Ft 
A támogatás mértéke (%-ban): 100 %

A projekt tartalmának bemutatása: 
A projekt közvetlen célja egy 2 csoportos – összesen 
28 férőhelyes – új bölcsődei épület kialakítása, vala-
mint 7 fő munkavállaló alkalmazása.
A projekt közvetett célja a kisgyermekes szülők mun-
kaerő piacra történő visszatérésének elősegítése és 
gyermekellátási szolgáltatások fejlesztése. A fejlesztések 
eredményként az ellátással és szolgáltatással érintett te-
rület lefedettsége nő, így csökken a távolság a lakóhely és 
az igénybe vett ellátást nyújtó intézmény, szolgáltató kö-
zött. A fenntartható és minőségi foglalkoztatás, valamint 
a munkavállalói mobilitás támogatása. 
Első körben egy új bölcsődei funkciót ellátó épület 
jogerőség engedélyeztetése, majd közbeszerzés eljárás 
keretében a kivitelező kiválasztása, illetve a konkrét 
épület építése történik meg. Az esélyegyenlőség érvé-
nyesítésének okán megtörténik a szükséges akadály-
mentesítés. 
A fejlesztés során kiemelt jelentőséget kap az energe-
tikai hatékonyság és a megújuló energia bevezetése. 
Az energetikai fejlesztés segítségével a bölcsőde pri-
mer energiafelhasználása alacsonyan tartható, ez által 
nemcsak a rezsiköltséget tudjuk mérsékelni, hanem a 
fenntartható fejlődést is biztosítani tudjuk.  
A projekt szerves része a készség- és mozgásfejlesztő 
eszközök beszerzése, úgymint építőjátékok, motoros 
fejlesztő készletek, asztali fejlesztőjátékok, hangszerek, 
egyensúlyozó játékok, mászócentrum, tanulóbicikli és 
-tricikli, labdák, homokozó készletek, labdamedence 
lépcsővel, labdák, tornaszivacs, mozgásfejlesztő mo-
dulkészlet, hernyóalagút, bújócska-mászóka, mese-
könyvek, bábok, konyhai játékok, orvosos-boltos játé-
kok, zsírkréta és festőkészletek, stb…
A projekt várható befejezési dátuma: 2023.05.31.
A projekt azonosító száma: 

VEKOP-6.1.1-21-2021-00021

„A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.”

További információ kérhető: 
dr. Juhász Szabolcs Projektmenedszer

Elérhetőség: telefonszám: 
06-20-529-5153; email: jhsz.szabolcs@gmail.comFaültetés Tuzson Bence, Simon Tamás és Dr. Vass György

Faültetés a városért SAJTÓKÖZLEMÉNY
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Előző számunkban bemutattuk a 
folyamatban lévő beruházásokat, 
most pedig Bíró Zoltán beruhá-
zásokért felelős alpolgármesterrel 
megnéztük mi készült el Fóton az 
idei évben. És a járvány ellenére volt 
mit néznünk, mivel a Fóton meg-
valósult beruházások összértéke 
meghaladta az 1 milliárd forintot.

Mindenhová sajnos nem jutottunk 
el, így volt, amit csak szóban emlí-
tettünk. Ilyen volt az Apponyi Fran-
ciska Óvoda beruházása és a város-
központban a 48-as Ifjúság utca, 
Vörösmarty tér, Szeberényi utca ál-
tal határolt terület felújítása. 

Út, zebra és csapadékvíz
Az első megállónk a frissen elkészült 
Malom utcánál volt. Az alpolgármes-
ter elmondta, hogy az út megépítése 
mellett, járda- és új parkoló is épült. 
Természetesen megépítették a há-
zakhoz vezető gépkocsibeállókat 
is. Ezt követően a Mindszenty utca 
sarkánál lévő zebrát néztük meg, 
ahol nem csak a gyalogátkelőhely, de 
új buszmegálló és járda is épült. Ez 
annak az öt gyalogátkelőhelyet léte-
sítő projektnek volt a része, amelyet 
november közepén fejezett be a ki-
vitelező. A következő „megállónk” 
a Németh Kálmán utca - Béke utca 
kereszteződésében volt, ahol lámpás 
kereszteződés és három gyalogát-

kelőhely is épült. Bíró Zoltán alpol-
gármester elmondta, hogy ez fontos 
beruházás volt ebben az évben, mert 
ez a kereszteződés a régi formájá-
ban már nagyon megnehezítette a 
lakosság életét. Utunk a város másik 
oldalára, az Ibolyás és Tanács ut-
cákba vezetett, ahol a csapadékvíz 
elvezetést kellett megoldani. Ez is 
egy fontos beruházás volt, mert ko-
rábban az Öreghegyről lefolyó víz itt 
már kezelhetetlenné vált és elöntöt-
te a lakóházak udvarait. Az újonnan 
megépített csapadékvíz elvezetés 
megoldotta ezt a problémát. 

Szennyvízátemelő és ABC
A következő beruházás volt talán a 
legnagyobb, hiszen a Somlyó-tónál 

lévő, mára belterületté vált üdülő 
övezet és az öregfalu utolsó részé-
nek szennyvíz csatornázása valósult 
meg általa. Az alpolgármester a be-
ruházásnak talán a leglátványosabb 
részét, a szennyvízátemelőt mutatta 
meg nekünk. A végállomás pedig a 
Somlyó-tónál lévő ABC–büfé épü-
lete volt. Bíró Zoltán alpolgármester 
kiemelte, hogy az ABC a környéken 
élők kérése volt, mert a környéken 
nem volt a napi szükségleteket el-
látó kisebb üzlet. Mint ahogy azt az 
alpolgármester elmondta, a tavat és 
környékét kiemelt területként keze-
li a város vezetése, és azt szeretnék, 
hogy közösségi térként a továbbiak-
ban is a lakosság pihenését és kikap-
csolódását szolgálja. 

Végig jártuk az elkészült beruházásokat

Bíró Zoltán a Malom utca új parkolósorát mutatja

A csatornaberuházás leglátványo-
sabb eleme a szennyvízátemelő

Az új ABC–büfé épülete 
a Somlyó-tónál

 A Németh Kálmán út és a Béke 
utca új csomópontja
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Lokálpatrióta és pék
Amikor a Somlyó pékség fala elkészült, sokan kíváncsi-
ak lettek arra, hogy kit ábrázol a portré a pékség falán? 
A portré Tama Zoltán péket ábrázolja, aki már 30 éve 
dolgozik pékként a sütödében. A Somlyó pékség tulaj-
donosai pedig azért döntöttek amellett, hogy az ő arca 
kerüljön a falra, mert az elkötelezettsége a város mellett 
és az, hogy már harminc éve magas szakmai színvonalon 
dolgozik a pékségben, igazi kuriózumnak számít. Tama 
Zoltán saját elmondása szerint a Fóti Gyerekvárosban 
nőtt fel, aztán megszerette Fótot és olyan érzelmi kötő-
dés alakult ki benne a város iránt, hogy itt is maradt.

Tarjányi Abigél 
2021. november 4-én 
este 19:08 perckor 
3720 grammal és 
55 cm-rel megszüle-
tett a Magyar Hon-
védség Eü. Központ-
ban, Budapesten.

„Legjobb női munkahely 2020” 
díjat kapott a Fóti Boglárka Óvoda és Bölcsőde.

A díjat december elején az intézmény nevében 
Jusztinné Rick Éva intézmény vezető, valamint 
Knul-Kerezsi Andrea óvodapedagógus vette át. Dr. 
Vass György polgármester Fót Város nevében gra-
tulált az óvoda kollektívájának a díj elnyerése al-
kalmából.

Anyakönyvi hírek
Születtek: 
10.12. Gyarmati Alíz Anna
10.18. Danku Attila
10.28. Hubicsák Emma
11.02. Kardos Soma
Házasságot kötöttek:
11.06.  Bodzsár Krisztián 

és Varga Tímea Piroska 
11.06.  Huszti Antal és Gecser Cintia

Dudovics Jánosné  
sz.: Kepes Mária 87 év
Márkus János 81 év
Márkus Jánosné 81 év
Horváth Lászlóné  
sz.: Nagy Ilona 64 év
Biben Lászlóné  
sz.: Gódor Julianna 75 év
Ötvös Béla 84 év

Jusztinné Rick Éva és Knul-Kerezsi Andrea a díjjal

Elhunytak:
Nagy Imréné  
sz.: Táp-Gergő Katalin 66 év
Boskó Ferenc 67 év
Kovács István 86 év
Kuszter Miklós Gábor 71 év
Téglás Imréné  
sz.: Petneházy Eszter 68 év
Jakab Ferenc 80 év
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Példaértékű közösség a miénk
| Tuzson Bence: Gyermekeink iskolás évei egész életüket meghatározzák

Térségünkben iskolákat, óvodákat és bölcsődé-
ket építünk, amelyek nemcsak a ma kihívásait old-
ják meg, hanem a jövőt is kirajzolják – mondta el a 
lapunknak adott interjúban Tuzson Bence, a Pest 
megyei 5-ös számú választókerület országgyűlési 
képviselője, aki egy olyan jövőképet vázolt fel be-
szélgetésünkben, amelyben agglomerációs régiónk 
továbbra is egy virágzó és az eredményeire büszke 
közösség lesz, amelyben az emberek itt helyben érez-
hetik jól magukat. Az itt élőkért dolgozunk, egy olyan 
példaértékű közösségért, amelyben kicsik és nagyok 
számára adott a biztonság, a folyamatos fejlődés és a 
stabil jövő – mondta lapunknak a képviselő.

Hogyan összegezné az elmúlt időszak legfontosabb 
fóti fejlesztéseit?
– A térség országgyűlési képviselőjeként kiemelten ke-
zelek minden olyan ügyet és lehetőséget, ami a közle-
kedés és az infrastruktúra fejlesztését szolgálja. A he-
lyiekkel közös munkánk és a kiváló együttműködés 
eredményeként a mögöttünk hagyott különösen ered-
ményes időszakban átadtuk az M2-es autóút régóta 
várt szakaszát, amelyet 2x2 sávosra bővítettünk, ehhez 
kapcsolódva pedig a fóti MOL kútnál körforgalmat ala-
kítottunk ki, és kanyarodó sávok is épültek, a Németh 
Kálmán útról Dunakeszi felé haladva egy új csomópont 
is épült, ahol fel lehet hajtani az M2-re. Büszke vagyok 
ugyanakkor arra is, hogy már kényelmesebb szerelvé-
nyek járnak térségünkben, korszerű Flirt motorvona-
tok közlekednek Fóton, és B+R parkoló is épült. Minden 
olyan területen, amely az itt élők közlekedésének biz-
tonságát szolgálja, komoly előrelépéseket tettünk. Fót 
és Mogyoród között például az M3-ason új csomópont 
épült, a városban pedig számos önkormányzati tulaj-
donú utat leaszfaltoztunk, és tovább folytatjuk ezt a 
munkát, amelyeknek keretében a csapadékvíz-elveze-
tését is megoldottuk. Nem kevésbé fontos az sem, hogy 
nemrég zárult le a szennyvízelvezetés fejlesztése is a 
városban. Nagyon jelentősek ezek a beruházások, mert 
egytől egyig a helyi emberek életét teszik könnyebbé és 
kényelmesebbé.

Nemcsak városunkban, de térségünkben is nagyon 
sok óvodás- és iskoláskorú kisgyermek él, nem vé-
letlenül a mi régiónk az ország egyik legfiatalabb 
életkorú választókerülete. Ez mennyiben befolyásol-
ja az oktatási intézmények fejlesztését?

– Szerencsésnek mondhatjuk magunkat, hogy térsé-
günkben nagyon sok új óvodára és iskolára van szük-
ség, örömteli feladat számunkra, hogy megfeleljünk 
az ebből adódó kihívásoknak. Körzetünkben jelenleg 
is nyolc iskolafejlesztési projekt van folyamatban, és 
tizenöt már befejeződött, hamarosan pedig négy új 
iskola épül a régióban. Fóton új épületbe költözött a 
Waldorf iskola, megépült a Gondviselés Óvoda négy 
csoportszobával, de a sportolni vágyó gyermekek ér-
dekeit szolgálja az is, hogy nemzeti sportpark létesült, 
és átadtuk az erdei bringapályát. Tudom, hogy hosszú 
lehet ez a felsorolás, de kérem, engedje meg, hogy to-
vább folytassam: felújítottuk a Fruzsina utcai Apponyi 
Franciska Óvodát, a Fáy András Általános Iskolában 
úgynevezett okostantermet alakítottunk ki, és új szá-
mítástechnikai eszközöket kaptak a fóti általános is-
kolák, valamint megújult a városi főzőkonyha is. Az 
önkormányzati bölcsődét két csoportszobával bővít-
jük, és ugyancsak bővül a Garay János Általános Iskola 
udvara is, elkezdődik az étkező tervezése, és műfüves 

Tuzson Bence a Szeplőtelen fogantatás templom előtt
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pálya létesül az épülő sportcsarnok mellett. Mindezek 
tehát hozzájárulnak ahhoz, ami mindnyájunk számára 
a legfontosabb, hogy a legféltettebb kincseink, a gyer-
mekeink jó körülmények között fejlődhetnek és ta-
nulhatnak itt helyben, Fóton. Ez jelenti térségünkben 
az igazán jelentős előrelépést.

Ahhoz, hogy sok kisgyermeknek legyen szüksége 
óvodai ellátásra és iskolai férőhelyre, erős családok is 
kellenek. Ezek a beruházások hozzájárulhatnak ah-
hoz, hogy az itt élő emberek számára adott legyen a 
biztonság, a folyamatos fejlődés és a stabil jövő?
– Meggyőződésem szerint igen, ugyanis a magyar 
kormány döntései hozzájárulnak ahhoz, hogy ha-
zánk több fontos területen is előre léphessen, mert 
meggyőződésünk szerint Magyarországnak előre kell 
mennie, nem pedig hátra. A nyolcvanezer forintos 
nyugdíjprémium mellett pedig a teljes tizenharmadik 
havi nyugdíjat biztosítja a kormány jövő februárban. 
Tavaly áprilisban döntöttünk úgy, hogy a járványhely-
zetben a családokat és a gazdaságot segítő mentőcso-
mag részeként az időseket is támogatjuk azzal, hogy 
visszaépítjük a baloldal által elvett tizenharmadik havi 
nyugdíjat. Jelentős előrelépés az is, hogy januártól 
kétszázezer forintra nő a minimálbér és kétszázhat-
vanezer forint lesz a szakmunkás minimálbér. A mi-
nimálbér így magasabb lesz a Gyurcsány-féle baloldal 
által fizetett 2010-es átlagbérnél.

A családok helyzetét mennyiben javíthatja a beje-
lentett szja-visszatérítés?
– A családi adó-visszatérítés csaknem kétmillió szü-
lőt érint. A magyar gazdasági növekedés mára az egyik 
leggyorsabb Európában, ami lehetővé teszi, hogy a 
kormány visszafizesse a befizetett szja-t. Ellentétben 
a baloldallal, mi a családok támogatásában hiszünk, és 
nem akarunk terheket tenni a vállukra, ahogy azt ők a 

2009-es gazdasági világválság idején megtették. Jól 
emlékszünk erre az időszakra. A gyermeket nevelő 
családok és a nyugdíjasok mellett a fiatalokat is se-
gítjük: januártól nem kell jövedelemadót fizetniük a 
huszonöt év alattiaknak, ezzel havi több tízezer fo-
rinttal emelkedik a keresetük. A fiatalok adócsök-
kentését gazdaságunk kiváló teljesítménye teszi 
lehetővé. Emlékezzünk csak arra, hogy mit üzent a 
fiataloknak a baloldal vezetője, Gyurcsány Ferenc, 
amikor kormányon volt. Szó szerint azt mondta: 
„El lehet menni Magyarországról! Itt lehet bennün-
ket hagyni.” Mi azért dolgozunk, hogy a fiatalok, az 
utánunk következő nemzedékek itthon boldogul-
janak. Magyarországot előre kell vinni, nem pedig 
hátra. Éppen ezért fontos, hogy megvédjük az elért 

eredményeinket, és ne hagyjuk, hogy a múlt emberei 
újra megragadják a hatalmat.

Milyen lehetőségeik lesznek a közeljövőben a fóti 
fiataloknak?
– Hamarosan indul a fóti filmstúdió fejlesztése, ami 
újabb lehetőségeket vetít előre, de említhetném akár 
azt is, hogy milyen lehetőségeket biztosít a megújult 
Somlyó-tó környéke a helyieknek. Jelenleg épp terve-
zés alatt áll az elkerülő út, és új gyalogos átkelőhelyek 
is létesülnek, amelyek közül néhányat már át is adtunk, 
de ez a munka tovább folytatódik. Renováltuk a fóti 
katolikus templomot, ahová munkánk eredményeként 
ma már különleges élmény belépni. Mindez még min-
dig egy olyan felsorolás, amelyre azt mondhatjuk, hogy 
a teljesség igénye nélkül készült. Munkánkban azonban 
a teljességre törekszünk, ezért mindig tudunk magunk 
elé állítani olyan feladatokat, amelyek megoldásával 
jobbá és könnyebbé tehetjük az itt élő emberek életét.

Közeledik karácsony, készül már az ünnepekre?
– Igen, az adventi időszakban különösen felértékelőd-
nek a családdal töltött pillanatok és az együtt eltöltött 
idő, ami különleges jelentőséget ad a gyertyagyújtá-
soknak, és így fokozatosan hangolódunk rá az ünne-
pekre. Öt gyermek édesapjaként nagyon várom már az 
elmélyülésnek azokat a meghitt és őszinte pillanatait, 
amelyeket minden évben a karácsonyi ünnepek hoznak 
el az életünkbe. Engedje meg, hogy ezúton is boldog, 
áldott ünnepeket kívánjak minden kedves fóti olvasó-
nak, és kívánom, hogy mindannyian békességben ké-
szülhessünk az idei ünnepekre. Úgy gondolom, hogy a 
karácsony ünnepe nemcsak a gyermekek, de a felnőt-
tek életében azért is kiemelten fontos, mert ilyenkor 
találhatják meg az elcsendesedésnek, a megnyugvásnak 
azokat a gyönyörű pillanatit, amelyek erőt adnak az 
egész évi kitartó munkájukhoz.

Tuzson Bence családi körben
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Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
november 25-én közmeghallgatást tartott a Vörös-
marty Művelődési Házban. A kérdésekre Dr. Vass 
György polgármester, Bíró Zoltán alpolgármester, 
Dr. Mihályi Zsolt Apor jegyző, illetve a területileg il-
letékes képviselők válaszoltak.

A közmeghallgatás kezdésekor Dr. Vass György polgár-
mester röviden beszámolt az idei év legfontosabb fej-
lesztéseiről. Ezt követően ismertette a távlati terveket 
is. Ezek között szerepel a CBA Prima üzlet és bevásár-
lóközpont, illetve mögötte egy nagyméretű tanuszoda 
megépítése. A kereskedelemnél maradva a polgármester 
beszélt az egykori 100-as ABC hasznosításáról, és az új 
városközpont kialakításáról. A fejlesztések között emlí-
tette a polgármester a Fóti Zeneiskola új épületbe köl-
töztetését, valamint a MAFILM telephelyének bővítését 
is. A polgármester külön kiemelte, hogy a város vezetői-
nek kimondott célja, hogy minden pályázati lehetőséget 
megragadjanak, amelyekkel forrásokat lehet szerezni a 
város fejlesztéseihez.  A polgármester kijelentette, hogy 
a következő prioritás az Egészségház megépítése, amely 
egy 2,6 milliárd forintos beruházás.  

Sajnos azok, akik korábban írásban tették fel kérdései-
ket, nem voltak jelen. A polgármester tájékoztatása szerint 
nekik írásban küldik majd el a válaszokat. 

Dr. Vass György a Dózsa György út fejlesztésével kap-
csolatos kérdésre adott válaszában elmondta, hogy je-
lenleg is tárgyalásban vannak a Magyar Közút Zrt.-vel, 
amelynek a Dózsa György út két oldala a kezelésében 
van. Sajnos tudomásul kell vennünk, hogy amíg a tár-
gyalások sikerre nem vezetnek, addig csak a tervezési 
munkákkal lehet haladni 

A közmeghallgatáson felmerült a kereskedelem ügye 
is. A város vezetése szeretné a lakosság igényét kielégíte-
ni, ezért két kereskedelmi lánccal is tárgyalásokat foly-
tatnak. Ennek eredményeként a CBA Prima vélhetően a 
jövő évben elkezdi építeni az 1800 négyzetméteres üz-
letét a VOLÁN buszfordulóval szemben lévő területen. A 
polgármester hangsúlyozta, hogy nem csak egy élelmi-
szer kereskedő üzlet épül, hanem egy olyan kereskedel-
mi centrum, ami több más üzletnek, és valószínűleg egy 
bankfióknak is helyet ad majd. A másik kereskedelem-
mel kapcsolatos kérdés a Fótiak által 100-as ABC-ként 
ismert épülettel volt kapcsolatos. A válaszból megtud-
hattuk, hogy tárgyalásokat folytat az önkormányzat egy 
másik élelmiszer kereskedelmi céggel, és a város vezetés 
reményei szerint jövőre már ezen a területen is elkez-
dődhet a beruházás.

A felmerült témák közül az egyik a gyalogátkelőhe-
lyekkel volt kapcsolatos. A kérdést feltevő hiányolta, 
hogy a zebra projektből kimaradt a Móricz Zsigmond 
utca az Illyés Gyula utcánál, ahol sok gyerek közlekedik 
és nem biztonságos az úton történő áthaladás. 

Válaszában Bíró Zoltán alpolgármester elmondta, hogy 
a gyalogátkelőhelyek építése a jövőben is folytatódni fog 
a városban, így sor kerül majd a Móricz Zsigmond utca 
– Illyés Gyula utcai átkelőre, és elkezdik a Szent Imre és 
Táncsics Mihály utcáknál az átkelőhely, valamint a Né-
meth Kálmán – Kund Pál utcai gyalogátkelőhelyek ter-
vezését is. 

Az egyik kérdező a Keszihegyen érvényes építési ti-
lalommal kapcsolatban kérdezett, kiemelve, hogy az ott 
lakók számára ez előnytelen állapot.

A Keszihegyi telkek változtatási tilalmáról Bíró Zol-
tán alpolgármester elmondta, hogy az valójában az ott 
lakó tulajdonosok érdekét szolgálja azért, hogy ne in-
dulhasson el az össze-vissza építés, melynek eredmé-

Közmeghallgatást tartott a Képviselő-testület

Bíró Zoltán alpolgármester válaszol az egyik kérdésre

A Képviselő-testület az igazoltan hiányzókon kívül teljes 
létszámban várta a kérdéseket
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nyeként bárhová bármit megépítenek. Dr. Vargha Nóra, 
környezetvédelmi tanácsnok kiemelte, hogy a Keszihegy 
egy részén a Duna-Ipoly Nemzeti Park igazgatósága egy 
ökológiai folyosót jelölt ki. Ez a terület ugyanis rendkívül 
gazdag árvalányhaj fajtákból, ezért az ökológiai folyosó 
természeti védettséget élvez, többek között ez az oka 
annak, hogy a terület egy részén nem lehet építkezni.

A kérdések ezt követően az útépítések területére te-
relődtek.

Ezzel kapcsolatban az alpolgármester hangsúlyozta, 
hogy a város útfelújítási programjánál létezik egy fon-
tossági sorrend. Mint Bíró Zoltán elmondta, sajnos még 
több kilométernyi belterületi út van, ahol nincs szilárd 
útburkolat. 

Szóba került a kerékpárút is, ezzel kapcsolatban Dr. 
Vass György kijelentette, hogy a Keleti Márton út és a vá-
rosközpont közötti szakaszon szeretnék mielőbb megé-
píteni a kerékpárutat. 

Civil szervezetek kezdeményezésére 3500 aláírás 
gyűlt össze a LIDL üzletlánc megépítése mellett. Sokan 
nehezményezik, hogy miért nem LIDL üzlet lesz Fóton?  
A LIDL építésével kapcsolatban feltett kérdésre Dr. Vass 
György ismertette a tényeket. Bármennyire is szeretné 
ezt a város vezetése, a hatályos törvények szerint ebben 
az ügyben meg van kötve a keze, mert az építési enge-
dély kiadása nem a város kezében van. Ugyanakkor a 
polgármester felvetette, hogy a LIDL-nek 2015-ig lett 
volna lehetősége az áruházának a felépítésére Fóton, 
mégsem tett semmit. 

A sikátori bekötő úttal szembeni körforgalom hiányá-
val kapcsolatban Bíró Zoltán alpolgármester válaszában 
elmondta, a város vezetése már többször is megbeszé-
lést folytatott a WING befektető csoport vezetőjével 
annak érdekében, hogy az újabb fejlesztéssel egyidőben 
épüljön meg a körforgalom. 

Szóba került még a városközpont kialakításának a kér-
dése. Ezzel kapcsolatban a polgármester elmondta, hogy 
új elképzelés merült fel, amely egyrészt költséghatéko-
nyabb, másrészt jobban szolgálja a városközpont látvá-
nyosabbá tételét is. Az új elképzelés szerint, az új városhá-
za épületét a Katolikus Templom felőli oldalra építenék, 
míg a jelenleg ott lévő kereskedelmi egységek átkerülhet-
nének az egykori 100-as ABC átépítésre kerülő épületébe.

Lapunk kérdésére Dr. Vass György polgármester el-
mondta, a város vezetésének sikerült pályázati és megyei 
önkormányzati forrásokból mintegy 1 milliárd forint 
plusz pénzt szerezni a jövő évi fejlesztésekhez. Ebből 
330 millió Ft már elvi jóváhagyásra került a Kossuth 
utca vasút állomás felé vezető szakaszának felújítására, 
a Budai Nagy Antal utca szélesítésére, illetve a Hársfa 
utca megépítésére. A Városi Sportcsarnok melletti par-
kolási lehetőségek bővítésére, illetve a Sportcsarnokot 
határoló Sport utca megépítésére kap a város 150 mil-
lió forintot. A régi Városháza felújítására kapott kétszer 
28 millió Ft már megérkezett. Az Ovi foci programból 
Fótnak 40 millió forint érkezik majd. A gyalogátkelőhe-
lyek létesítésére kapott 50 millió Ft már megérkezett a 
számlára. A célzott támogatásként rendezvényekre ka-
pott 25 millió forint is megérkezett, és a bölcsődei férő-
helyek növelésére is kapott Fót 346 millió Ft-ot, amely 
már szintén a város számláján van. Az épület tervezése 
már elkezdődött. Mindezek mellett a város minden pá-
lyázaton elindul, amire lehetősége van. Ilyen például egy 
futópálya építésének a pályázata, amely 50%-os állami 
támogatási intenzitás mellett valósulhatna meg, a pá-
lyázat megnyerése esetén.

A szabályok betartása mellett bárki feltehette a kérdését  
a város vezetőinek

Baráth Zoltán a Fotozók Egyesületének az elnöke  
kérdezte a képviselőket
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Mi, akik itt élünk Fóton, sokszor bele sem gon-
dolunk, hogy valójában Fót Város Önkormányza-
ta mennyi mindent tesz az itt lakókért, ami nem 
lenne kötelező feladata. Lehet, sokan most a hiá-
nyosságokat kezdik el sorolni, és kétségkívül sok 
megoldandó feladat áll még a város vezetése előtt. 
Az azonban tény, hogy Fót Város Önkormányza-
ta sokkal több önkéntes szolgáltatást, támogatást 
nyújt a Fótiaknak, mint a hasonló méretű váro-
sok jelentős többsége. Cikkünk első részében az 
egészségügyi- és a szociális területen nyújtott 
önkéntes szolgáltatásokat, támogatásokat néztük 
végig.

Nézzük meg tételesen, hogy miről van szó, és kezd-
jük talán az egyik legfontosabbal, az egészségügy-
gyel. Amikor valamilyen problémával bármilyen 
napszakban ügyelethez fordulunk, mert a házior-
vosunknál éppen nincsen rendelési idő, akkor szá-
munkra az természetes. Azért van a város vezetése, 
és az önkormányzat, hogy ezt biztosítsa számunkra! 
Csak hogy ez nem így van. A 24 órás orvosi ügyelet 
bizony nem kötelező önkormányzati feladat. Fóton 
mégis ilyen működik. Ezért nem jelent problémát, 
ha éppen az orvosunk rendelési idején kívül ér min-
ket egy baleset, vagy szökik fel a gyermekünk láza. 

És ezzel még nincs vége a sornak, mert Fót rászo-
rultsági alapon települési gyógyszertámogatást is ad 
a lakosoknak. Végül pedig ott van az ingyenes Rota 
oltás, amelyet minden fóti illetőségű csöppség ingye-
nesen megkap, ha a szülei kérik. Előző számunkban 
részletesen beszámoltunk erről és a szülők maguk 
mondták el, hogy más településen élő ismerőseik 
nem találkoztak ilyen támogatással. Csak ez az egy 
tétel, a két oltást tekintve körülbelül 40.000 Ft tá-
mogatást jelent a kisgyermekes szülőknek. 

A szociális terület:  
babakelengyétől az egyetemi ösztöndíjig
Nézzünk most egy másik szegmenst, amely szo-
rosan kapcsolódik az egészségügyhöz. Itt érdemes 
három felé választani a területen folyó tevékenysé-
get. Az első a szociális, a második a gyermekjóléti, a 
harmadik pedig az idős ellátás. 

Valójában itt annyi az olyan nem kötelező feladat, 
amelyet az önkormányzat mégis nyújt a városban 
élőknek, hogy talán jobb, ha csak felsorolás szintjén 
kerül az olvasók elé.

Kezdjük a gyerekekkel. Az első, amit kapnak, a 
babakelengye támogatás, aztán ott van a kicsit na-
gyobbaknak a beiskolázási támogatás, a még na-
gyobbaknak pedig a szociális továbbtanulási tá-
mogatás. És ha ez nem lenne elég, akkor a Bursa 
Hungarica ösztöndíj lehetősége, amelyhez éppen 
ezért csatlakozott Fót Város Önkormányzata. Emel-
lett pedig rendelkezésére áll a fóti gyerekeknek a 
város saját pályázati lehetősége a tehetségfejlesztést 
segítő Sipos Pál Ösztöndíj. 

A fentiek egyike sem tartozik a kötelező önkor-
mányzati feladatok közé, éppúgy, ahogy a  faültetés 
az újszülöttek tiszteletére. 

A szociális terület: a családok támogatása
A szociális terület egy nagyon fontos szelete a csa-
ládtagjaink otthoni ápolása. Ez sok esetben lehe-
tetlenné teszi a teljes munkaidős foglalkoztatást. 
Azonban a családok még ezt is vállalják, ha a csa-
ládból valaki ápolásra szorul. És ez így természetes. 
Természetes, ám nagyon nehéz helyzetet teremt, 
amelyen az önkormányzat települési ápolási díj tá-
mogatással igyekszik segíteni. Pontosan úgy, ahogy 
a fogyatékos személyek nappali ellátásánál az étke-
zés átvállalásával teszi a város önkormányzata. 

A családok támogatása ezzel éppen csak elkezdő-
dött, hiszen szintén a rászoruló családoknak szól 

Értünk dolgozik a város
| 1. rész
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Az ESZEI fontos szereplője a város szociális ellátásának



a települési lakhatási- és a tüzelő támogatás is. A 
bajba került családok számára pedig elérhető a hát-
ralék kezelési támogatás és a szemétszállítási ked-
vezmény. Akik olyan bajba kerültek – mint például 
a legutóbbi családi ház tüzet elszenvedő kisgyerme-
kes család –, hogy a lakhatásuk szűnt meg, a város 
által kötött szerződésnek köszönhetően a gyerme-
kek és családok átmeneti otthonában kerülhetnek 
ideiglenes elhelyezésre.

Nem beszéltünk még a kegyeleti tárgyú támo-
gatásról. Pedig nagyon fontos eleme ez az önkor-
mányzat által nyújtott segítségnek, hiszen a hírek-
ből mindannyian tudjuk, hogy manapság mekkora a 
költsége akár csak a legolcsóbb temetésnek is.

Ám ezzel még nem ért véget a város önkormány-
zatának önként vállalt támogatása a lakosság szá-
mára. Ha minden a lehető legrosszabbul alakulna, 
akkor Fót költségvetésében van egy VIS MAIOR ke-
ret. Ez arra szolgál, hogy ha a fenti lakosságot segí-
tő keretek kimerülnek, akkor se maradjon egyetlen 
fóti lakos sem segítség és támogatás nélkül. 

Érdemes így is gondolni Fót Város Önkormány-
zatára, mert, ha jól számoltam, a fóti önkormányzat 
49 területen nyújt önkéntes szolgáltatást, támoga-
tást a város lakosságának. 

Következő számunkban a többi terület bemutatá-
sával folytatjuk a cikket.

A „Helyi értékek nyomában – A 
települési értéktárak és a kulturá-
lis örökség vizsgálata Fót, Göd és 
Vác viszonylatában" című tanul-
mánykötetet a Budapesti Gazdasá-
gi Egyetem Pedagógia Tanszékének 
kutatócsoportja 2021. november 
19-én mutatta be.

A tanulmánykötet alapjául szolgáló 
kutatást a Nemzeti Művelődési Intézet 
Közművelődési Tudományos Pályázati 
Programja támogatta. A kutatócsoport 
a pályázat keretein belül három tele-
pülés, Fót, Göd és Vác helyi értéktárai-
nak működését, felépítését, jövőképét, 
kulturális örökségének szerepét tanulmányozta a köz-
művelődésben és a közösségépítésben.

A kutatási témát szociológiai, pszichológiai, nevelés- 
és kultúratudományi szemszögből is vizsgáltuk. Alapve-
tő célunk a kognitív és érzelmi viszonyulások feltárása, 
a nemzeti értékpiramis imázsának, ismertségének vizs-
gálata volt. Mindezeken túl pedig a helyi értékek további 
beazonosítása és feltárása. Szerettünk volna egyszerre 
betekintést adni a három vizsgált településen működő 
értéktári munka sajátosságaiba, működési mechaniz-
musaiba, valamint egy átfogó képet rajzolni a lakosok 
fejében élő mentális képről a helyi értékek kapcsán.

Az adatgyűjtésben főként a lakossági tapasztalatok-
ra támaszkodtunk, ezeket egészítették ki a szakértői 
interjúk, illetve az online kérdőíves felmérés. 

A kutatás során arra voltunk kíván-
csiak, hogyan működnek helyi szin-
ten a települési értéktárak. A lakosság 
körében a nemzeti büszkeség érzülete 
mellett milyen egyéb érzelmek jelen-
nek meg a nemzeti és helyi értékek 
kapcsán? Vajon azonosíthatóak a la-
kossági felmérés révén olyan új, ko-
rábban nem besorolt értékek, melyek 
a települési értéktárakba felterjeszt-
hetőek lennének? Melyek kistérségi 
és települési szinten a jobban és a ke-
vésbé jól ismert elemei az értéktárak-
nak? Mely helyi értékek a leginkább 
kedveltek a lakosság körében, és vajon 
milyen okok húzódnak amögött, hogy 

bizonyos lokális értékek ismertsége jelenleg még nem 
szélesebb körű? 

A kutatás és a tanulmánykötet megvalósulásában nyúj-
tott segítségért szeretnénk megköszönni a közművelődé-
si szakemberek (Fóton Palásti Béla, a Fóti Közművelődési 
és Közgyűjteményi Központ igazgatója), a szakértői (Fó-
ton Balogh Dávid és Elekné Szemők Erzsébet), valamint 
a lakossági interjúalanyaink támogatását is, a sok értékes 
gondolatot, amellyel gazdagították a kutatási anyagot.

Vácziné dr. Takács Edit

Farkas Julianna–Benkei-Kovács Balázs–Vácziné Takács Edit (2021) 
(szerk.): Helyi értékek nyomában. A települési értéktárak és a kultu-
rális örökség vizsgálata Fót, Göd és Vác viszonylatában, Budapest, 
BGE KVIK, 220. p. ISBN 978-615-6342-12-6

Helyi értékek nyomában
|  A települési értéktárak és a kulturális örökség vizsgálata Fót, Göd és Vác viszonyla-

tában" – Könyvbemutató a Budapesti Gazdasági Egyetemen
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Konstruktív találkozó volt a város 
vezetése és a civil szervezetek között
November végén megbeszélést tartottak a Fóton mű-
ködő civil- és egyházi szervezetek, valamint az önkor-
mányzat. A város részéről Dr. Vass György polgármester, 
Bíró Zoltán alpolgármester, Sólyomvári Erika az FKKN 
Kft. ügyvezető igazgatója és Bérciné Berke Szilvia ön-
kormányzati képviselő volt jelen. 

A találkozón Dr. Vass György elmondta, közös célja az ön-
kormányzatnak és a civileknek a város életének a színesíté-
se, és ez csak együtt valósítható meg. Fóton szinte minden 
területen vannak civil szervezetek, és a város a lehetősé-
geihez mérten szeretné támogatni a fóti civil szervezetek 
ötleteit és céljait. 

Elnöki dicséretet és jutalmat kapott Lehoczki Sándor az Országos Polgárőr Szövet-
ségtől, melyet Dr. Túrós András a szövetség elnöke adott át. Lehoczki Sándornak ez 
már a második elismerése volt rövid időn belül, mivel 2019-ben az Országos Pol-
gárőr Szövetség az Év lovas polgárőre díjjal jutalmazta munkáját. Lehoczki Sán-
dor az újonnan alakult Fóti Lovas Hagyományéltető Kulturális Egyesület elnöke 
elmondta, hogy terveik szerint három fő területen működnek majd. Az egyik a 
lovas hagyományok életben tartása, a második kézműves foglalkozások tartása gye-
rekeknek, a harmadik pedig a turisztika és a gasztronómia lesz.

Hetedik alkalommal rendezte meg a Fóti Szent Miklós futást az Impulzus Egyesület és a Fóti Szent Erzsébet 
Katolikus Karitász. A Kisalagi Emlékparkban gyülekező piros sapkás, vagy fehér szakállas Mikulásfutásra ér-
kezőket szép napsütéses idő fogadta. A zenés-táncos bemelegítést az Impulzus Egyesület egyik tagja vezette, a 
jókedvű futócsapat pedig lelkesen mozgott a zenére. A tavalyi évben a futás sajnos elmaradt. Károlyi István az 
Impulzus Egyesület elnöke örült annak, hogy ismét 
futhatnak, és úgy gondolta, hogy a két évvel ezelőtti 
körülbelül 130 fős résztvevői számot az idén is el-
érik. A lelkes Fótiak azonban ezt felülmúlták és vé-
gül a két köztes helyszínen becsatlakozókkal együtt 
több, mint 160-an értek célba az óvodakertben. 
Akadt olyan anyuka, aki babakocsit tolva, az egyik 
édesapa pedig a nyakában a legkisebb családtaggal 
futotta végig a távot. 

Az idén először a futáson résztvevők szilikonos 
karkötőt kaptak a futás emlékére, és a célba érke-
zőket forró tea és gyümölcsök is várták. A kicsiknek 
pedig a szervezők Dr. Vass György polgármesterrel 
közösen Mikuláscsomagot osztottak.

Kitüntetés és egyesület alapítás

Mosolygós arcok a Fóti Szent Miklós futáson
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ti 
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agyományéltető Kulturális Egyesület
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FELHÍVÁS városi kitüntetések javaslattételére
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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.



Elkészültek a gyalogátkelőhelyek

Újabb automata csomagszortírozó rendszert telepített a Posta 

Dr. Vass György és Schamschula György a Magyar Posta 
vezérigazgatója az átadáson A frissen üzembehelyezett csomagszállítópálya
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Több mint 50 millió forintos beruházással elkészült mind az öt gyalogátkelőhely a városban. Így a gyalogosok már 
használhatják a Németh Kálmán utca–Tóth Árpád utca, a Németh Kálmán utca–Hargita utca, a Móricz Zsigmond 
utca–Csaba utca, a Vörösmarty utca–Virág Benedek utca és a Mindszenty utca sarkán lévő gyalogátkelőhelyeket.

Az ország talán legnagyobb csomaglogisztikai üzemé-
be, a Fóti Logisztikai Depójába telepített az elmúlt hó-
napokban automata működésű szállítópálya-rendszert 
a Magyar Posta. A többszáz milliós beruházás keretében 
két, egymástól független működést biztosító, halszál-
ka kialakítású szállítópálya beépítése történt meg. A 
gerincpálya egyenként mintegy 65 méter hosszú. A két 
gép együttesen óránként akár 7000 küldeményt is ké-

pes feldolgozni és szétosztani a futárok között. A kül-
demények folyamatos feldolgozását 6 darab 14 méter 
hosszú teleszkópos szalag segíti. Átadó beszédet mon-
dott Dr. Láng Géza, nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért 
és közműszolgáltatásokért felelős helyettes államtitkár, 
valamint Schamschula György, a Magyar Posta vezér-
igazgatója. Az eseményen jelen volt Dr. Vass György, 
Fót polgármestere is.



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

www.daruskocsi.eu 



A Fóti Kolbi kolbásztöltő versenyen 24 csapat in-
dult. A fóti csapatok mellett ott voltak Csomád, Du-
nakeszi, Siófok és Balavásár csapatai is. 

A jó hangulathoz a zenét délelőtt a Fóti Zeneiskola ta-
nárai és növendékei, délután a Happy Gang és Csorba 
István szolgáltatták. És a verseny valóban jó hangulat-
ban és sok vidámsággal telt. 

A zsűriben a Szabadtűzi Lovagrend három minősí-
tett zsűritagja Gazdik István vezetésével, illetve fóti 
részről Dr. Vass Györgyné Rózsika (korábban a Békés 
megyei kolbásztöltő verseny 2. helyezett csapatának 
kapitánya volt) és Serfőző Péter állták a versenyző 
csapatok rohamát és fogadták az egymás után érkező 
gusztusosan díszített kolbászos tálakat.

A Fóti Kolbi kolbásztöltő versenyét a zsűri döntése 
alapján a Fóti Közszolgáltató Kft. csapata nyerte. 
2. helyzett: a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Ha-
tósági Osztályának csapata,
3. helyzett: a Zöld Dió civil szervezet csapata volt.

Különdíjat kaptak: 
- A Csomádi Szlovák Önkormányzat csapata
- A Kolb-Ászok, a Dunakeszi Rendőrség csapata
- A Békés megyei Szerénylegények csapata
-  A Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Csomádi Ki-

rendeltségének a csapata

A Fóti Kolbi pálinkamustrájának zsűrije, Magyarosi 
Győző (testvérvárosunk, Balavásár alpolgármestere), 
Tóth Csaba rendőr ezredes, rendőrségi tanácsos és 
Takács Péter vállalkozó, a pálinkafőzés szakmai ki-
válósága, számos induló közül határozta meg az idei 
nyertes pálinkákat.

A Fóti Kolbi pálinkamustrájának eredménye:
1. helyezett: Csegzi Tibor (málna)
2. helyzett: Dr. Budai András (barack)
3. helyzett: Stipka István (szőlő)

Különdíjat kaptak:
– Boda Zoltán (barack)
– Dr. Mokán István (kajszi)
– Nagy Zoltán (szilva)

A Fóti Kolbi ideje alatt a gyerekek fűtött helyiségben 
kézműves foglalkozáson vehettek részt.

Köszönet illeti a Fóti Értéktár Bizottság csapatát a 
versenyen kívüli töpörtyűsütésért, valamit a disznó-
vágással kapcsolatos kiállításért. 

Külön köszönet a Fóti Aqua Tűzoltó Egyesület hely-
színt biztosító egységének és mindenkinek, akinek a 
munkája nélkül ez a rendezvény nem valósulhatott 
volna meg.

Sikert aratott a Fóti Kolbi

Dr. Vass György, Dr. Tuzson Bence és Bíró Zoltán A közönség

A győztes csapat és a polgármester
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Raktári dolgozó
Gyógyászati segédeszköz nagykereskedelmi cég fóti telephelyű raktá-
rába, munkatársakat keres azonnali kezdéssel, hosszú távra.
Főbb feladatok:

• A beérkező áruk betárolása, mozgatása, csomagolása,
• Rendelések összeállítása, szállításra előkészítése
• Raktári rend fenntartása,

Foglalkoztatás jellege: 
Teljes munkaidős, vagy részmunkaidős állás.

Munkavégzés: 
Hétfőtől-péntekig 9–21 óráig, 2 nap munka 1 nap pihenő és minden 
hétvége szabad. Egyedi igényeket elbírálunk.

Amit kínálunk:
• Hosszú távú, határozatlan idejű munkaszerződés;
• Biztos, bejelentett munkaviszony;
• Stabil vállalati környezet;
• Barátságos, családias légkör;
• Kulturált munkakörnyezet;
• Azonnali munkakezdés lehetősége;
• Előrelépési lehetőség;
• Szabad hétvégék.

Munkavégzés helye: FÓT, EAST GATE BUSINESS PARK 
(Az M3 M0 találkozásánál, a régi Fóti út mentén, közel a fóti hipermar-
ket-övezethez, a Megyeri Hídtól pár percre található.)
Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a tamas.elek@patella.hu e-mail címen, vagy 
telefonon a 06-30 630-7115 telefonszámon lehet.

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

(Fót területén belül)

Készüljünk együtt a télre!
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Nyugdíjas munkavállalókat keresünk!
Könnyű fizikai munkára (csomagolás és szerelés)  

keresünk 4 vagy 6 órára nyugdíjas dolgozókat,  
fóti telephelyünkre.

Bér: 1300 Ft/óra
Kérjük írják le hol, milyen munkakörben dolgoztak az elmúlt 10 évben. 

Jelentkezni a 06-20 288-0871 számon lehet  
vagy írásban a r.monika@hazaipalinka.hu e-mail címen.



November 28-án délután 16 órakor Sebők Sándor atya és Dr. Vass György polgármester rövid igei útmutatást 
követően meggyújtotta Fót Város adventi koszorúján az első gyertyát. 

Az események sora azonban már 14 órakor elindult. Volt itt állatsimogatás, angyal készítés, kézművesség, Bíró 
Zoltán alpolgármesterrel zúgattyú készítés, Dr. Vass György mesét olvasott a gyerekeknek, a zeneiskola diákjai és 
tanárai közös koncertje, tűzgyújtás, forralt bor, tea és kakaó, óvodás műsor, gyerekfoci, és a csúcspontot a végén a 
Kolompos Együttes koncertje jelentette, amelyre a rossz idő ellenére is teljesen megtelt gyerekekkel a sátor.

Gyertyagyújtás  
és vidám adventi programok

Dr. Vass György polgármester meggyújtja az első adventi 
gyertyát

A Fóti Boglárka Óvoda és Bölcsőde ovodásai a színpadon

Készülnek az angyalok A Kolompos együttes műsora

Kézműves foglalkozás gyerekeknek
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Az időjárás ezúttal kegyesebb volt, mint az első alkalommal. Szép számmal akadtak látogatók is. Igaz, volt is 
mit nézniük, hiszen a kézművestermékektől a helyszínen kovácsolt díszműkovács termékekig sok mindent 
láthattak kicsik és nagyok. És persze megint csak volt sok finomság is, a forralt bortól a helyben sütött tortilla 
tekercsig. 

Az épületben aztán a gyerekek kipróbálhatták magukat a kézművesség több ágában. Volt, aki papír angyalt 
hajtogatott és akadtak, akik mézeskalácsot készítettek, megint mások pedig az elkészült mézeskalácsfigurákat 
festették meg. A zeneiskola két növendéke és egy kórus pedig a szép zenéről is gondoskodott. 

A színpadon most is nagyszerű előadásokat láttunk. Az Apponyi Franciska Óvoda óvodásai vidámak és na-
gyon ügyesek voltak, őket igazi közönségsikert aratva a Fáy András Iskola kórusa követte. Az estét pedig a Ve-
resegyházi Big Band karácsonyi koncertje zárta. 

A második adventi gyertya meggyújtása előtt Babinecz Ildikó mondott verset, aztán Dr. Steiner József baptista 
lelkipásztor mondott rövid igei útmutatót. Ezt követően a Fóti Baptista Fúvószenekar zenei aláfestése mellett 
Dr. Vass György polgármester és Bíró Zoltán alpolgármester meggyújtották a 2. adventi gyertyát. 

Sokan kilátogattak a második adventi 
programsorozatra

Az Apponyi Franciska Óvoda óvodásai a színpadon

Fáy András Iskola kórusa
Dr. Vass György, Dr. Steiner József, Bíró Zoltán és  

a háttérben a Baptista Fúvószenekar

Gyerekek találkozása a Mikulással
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Hány nap van még karácsonyig? Az adventi naptárak 
visszaszámlálásra ösztönöznek minket. Gyermekko-
runkban lerövidíteni szerettük volna a várakozás idejét, 
hogy minél előbb megérkezzünk a szentesti ajándéko-
zásig. Egyszerre két ablakot is kinyitottunk a kalendá-
riumon, hátha akkor gyorsabban múlik az idő is. Fel-
nőttként sokszor túl kevésnek bizonyul az adventi négy 
hét ahhoz, hogy igazán készen legyünk ünnepelni. 

Nem arra gondolok, hogy minden ajándék becso-
magolva, szép rendben várja már egy héttel karácsony 
előtt, hogy átadhassuk annak, akinek szántuk. Inkább 
arra, hogy bensőnkben, lélekben miként érkezünk 
meg az ünnepig. Hogyan éljük meg, töltjük meg ezt 
az időszakot, amikor a járvány következtében találko-
zásaink száma egyre csökken, a kérdéseink száma, a 
bizonytalanságunk pedig egyre növekszik.

Isten ígérete már régtől arról szól, hogy Ő is ké-
szülődik velünk ünnepelni: „Ujjongj, örülj…, mert jö-
vök már, és veled fogok lakni – így szól az Úr.” Ezt 
olvassuk Zakariás próféta könyvében. A karácsony 
igazán Isten közeledésétől, távolságot legyőző sze-

retetétől, közénk jöttétől lesz ragyogó, örömmel teli. 
Talán bevallani sem merjük, mennyire örömhiányos 
az életünk: nem tapasztalunk elég szeretetet, nem 
érezzük magunkat értékesnek, nélkülözzük a meg-
hittséget kapcsolatainkban, vagy szabadsághiányban 
szenvedünk. Isten ígérete, hogy velünk fog lakni nem 
félelmetes, hanem szívet melengető. Emberi alakban 
elküldte Fiát, hogy megmutassa, milyenek lehetnénk 
mi emberek, ha egységben élnénk Istennel. És meg-
mutatta saját arcát is Jézusban, az emberszeretetét. 
Vágyik velünk, sőt bennünk lakni. Karácsonykor azért 
díszítjük fel lakásunkat, hogy kifejezzük: otthonná vá-
lik a hely, ahol Isten velünk lakik.

Volt egy anyám korabeli barátnőm. Sokáig élt egye-
dül, család nélkül. Karácsonyt várva, az adventi ko-
szorú mellé mindig terítéket is készített az asztalára. 
A legszebb étkészletét vette ilyenkor elő. Azzal a bi-
zonyossággal a szívében, hogy nem egyedül fog ünne-
pelni. Eljön, aki megígérte, hogy velünk fog lakni.

Cserhátiné Szabó Izabella, evangélikus lelkész

A pandémia miatt már több, mint egy éve készültünk 
a programsorozat megvalósítására, de sajnálatos módon 
tavaly le kellett mondanunk róla.

A 2021/22. tanév elején abban reménykedtem, hogy 
nem lesz akadálya annak, hogy személyes jelenléttel, kö-
zönség előtt bonyolítsuk le, hisz akkor emlékezetes egy 
évforduló, ha többen játszanak, vagyis örömzenéléssel 
lehet ünnepelni.

A nyitó koncertre növendék és tanári előadók fellé-
pésével készültünk, majd a Zeneiskola volt növendékei 
játszottak. Tizenhárman fogadták el a meghívást: fúvós-, 
zongora- és gitármuzsikát, valamint énekes produkciót 
hallgathatott a közönség.

A záró esemény egy Gála-hangverseny volt, melyre 
azokat a zeneiskolákat hívtam meg, akik kapcsolatban 
voltak iskolánkkal az elmúlt három évtizedben: ezeknek 
az együttműködéseknek számos közös koncertmeghívó, 
plakát a bizonyítéka. Ezeket a kapcsolatokat szeretném 
a későbbiekben is megőrizni, illetve tovább mélyíteni. 
Minden meghívott intézmény vezetője örömét fejezte ki 
a megkeresésem hallatán és lelkesen készültek a hang-
versenyre növendékek, pedagógusok egyaránt.

Lezárult az „ünnepi hét” mindhárom programja, tele 
volt élményekkel, szebbnél szebb produkciókkal gazda-

godtunk. Az alapítók köszöntése, az emlékplakettek át-
adása – elmondásuk alapján – örökre emlékezetes lesz 
számukra.

Kollégáim is aktívan, fáradhatatlanul azon munkál-
kodtak, hogy emlékezetes legyen az ünnepségsorozat.

Ezúton köszönöm a Dunakeszi Tankerületi Központ 
támogatását, amellyel segítették a rendezvénysorozat 
létrejöttét. Továbbá köszönetemet szeretném kifejezni 
a Fóti Dal Alapítványnak, az Intézményben tanuló  nö-
vendékeink szüleinek, valamint Fót Város Önkormány-
zatának, hogy hozzájárultak a jubileum méltó megün-
nepléséhez.

Illés Erika, intézményvezető

Kedves Ünnepváró Fótiak!

Programsorozattal ünnepeltük a Fóti zeneiskola 30. születésnapját

24

egyház

Fotó: Székely Lilla



A VOLÁNBUSZ 2021. december 12-től a következő 
változásokat vezette be a:
317 Gödöllő – Mogyoród – Fót – Budapest
320 Budapest – Fót – Mogyoród
321 Budapest – HUNGARORING – Mogyoród
324-326 Dunakeszi – Fót - Mogyoród – Gödöllő
autóbuszvonalakon az autóbuszjáratok Mogyoródon a 
H8-as HÉV módosuló járataihoz hangoltan közleked-
nek, ezért az indulási időpontok 5–15 perccel módo-
sulnak a legtöbb járat esetében. A csúcsidőszakokban. 
Fóton a templomnál lévő Fót, Gyerekváros megállóhely 
átnevezésre kerül, az új elnevezés Fót, Templom lesz.

A többi változással kapcsolatban keresse fel a https://www.volanbusz.hu/hu/menetrendek weboldalt.

Játssz velünk!
Adventi ablakos játék a közintézményeknél. 

A részleteket keresse Fót Város Facebook oldalán.

Menetrend változás
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AZ ARANY VILÁG GALÉRIA
FELVÁSÁRLÁST TART!

Ezüsttárgyak (100 Ft/gr-tól evőeszközök, stb.)
Nagyságtól függően – akár 50.000 Ft/gr – briliáns ékszerek!

Régiségek:
Neves festmények. Herendi, Zsolnay, borostyán.
Arany, ezüst pénzérmék, tallérok, papírpénzek,

háborús kitüntetések, régi képeslapok.
Régi karórák: automata, felhúzós.

Hívásra házhoz megyünk! Időpont-egyeztetéssel: 70/381-6345

Felment a törtarany ára!  11.000 Ft/gr-tól
Már 14.000 Ft/gr-tól fazon, antik arany

2021. december 15. szerda
10-14 óra között

Fót, Művelődési Ház
Vörösmarty tér 3.



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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