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Fót története – a mi történetünk
Nyerjen könyvet történetével!
Küldje el nekünk saját, szülei vagy nagyszülei történetét!
Olyan történeteket várunk, amelyek személyesek, ám Fóthoz kötődnek.
• Lehetnek országos vagy történelmi események
– II. Világháború, 1956-os forradalom, I. Világháború,
– egy régi családi történet még 1848-ból,
• Fóton történt érdekes események,
– egy emlékezetes focimeccs
(pl. amikor itt játszott a Fradi, az Újpest, a Honvéd, stb.),
– egy emlékeztes filmforgatás a Filmgyárban,
– egy régi, sokak által ismert és azóta már eltűnt fóti épület.
Ami fontos, hogy olyan történet legyen, amely
egy családhoz, családtaghoz,
esetleg közösséghez és Fóthoz is kötődik.
Kérjük, hogy a történethez lehetőség szerint fotót, fotókat is küldjenek!

Történetét és a fotót küldje el az
ujfotihirnok@gmail.com
e-mail címre.
A megjelenésre alkalmas történeteket közöljük a Fóti Hírnök hasábjain,
illetve a Fóti Hírnök weboldalán és Facebook oldalán.

Az első 10 történet beküldőjének könyvjutalmat adunk!
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Fótiakat a címlapra |

Dr. Ciráki F. György
Dr. Ciráki F. Györgyöt sokan ismerik Fóton. A javaslatok közül azért választottuk őt a Fóti Hírnök márciusi
címlapjára, mert két olyan hagyományt indított el és
szervezett sokáig, amelyek ma is városunk kiemelkedő alkalmai. Emellett pedig a hazaszeretetről és a magyarságról vallott nézeteit jó lenne, ha minél többen
megismernék.

Amikor bejöttünk a kapun, láttam a három zászlót a
házra kitűzve. Ilyet nem sok helyen látni. Mi a zászlók
története?
– Volt egy METÉSZ tüntetés, valamikor 1998-ban Budapesten, a Hősök terén, még a Horn kormány idején.
Amikor odaértünk, láttam, hogy igyekeznek megzavarni
a rendezvényt és nem engedni a Hősök terére az embereket. Ezt úgy csinálták, hogy akik az autó ablakából
magyar zászlókat lengettek, azokat elküldték jobbra, a
többieket pedig engedték tovább a Szépművészeti Múzeum előtt. Ezen én akkor nagyon felháborodtam. Embereket azért diszkriminálnak Magyarországon, mert
magyar zászlót lengetnek?! És akkor fogtam magam és
kitettem a zászlót a házra. A másik, az Árpádházi-zászló.
Az akkor került oda, amikor a MIÉP megalakulása után
az Árpád sávos zászlót kezdték el üldözni. A harmadik
pedig a székely zászló, amit akkor raktam a másik kettő
mellé, amikor a székelyek elkezdték a lobogójukat zászlóként használni és ezt a zászlót sokan leszólták és ellene
beszéltek. Nekem ma is kint van a Nagy-Magyarország
matrica az autómon, és ezért még sehol nem ért engem
bántódás a határokon túl. Ez egyébként érdekes dolog,
mert én nem szeretem a feltűnést, de ezekben az időkben kezdtem úgy érezni, hogy azon kívül, amit az ember
a hétköznapjaiban csinál, szimbolikusan is ki kell állnia a
magyarság mellett. Ami valljuk meg, elég furán hangzik,
tekintve, hogy Magyarországon élünk.

Dr. Ciráki F. György

Vasker van, volt egy kicsi tó, ahová szintén sokat jártunk
kirándulni. Úgyhogy a település nem volt ismeretlen számomra. Aztán a kerékpározás egészen addig, amíg az
egészségem engedte meg is maradt. Már hatvan fölött
voltam, amikor a vértesboglári mountainbike versenyen
elindultam és le is tekertem a 20 kilométeres távot.

Hogyan és mikor vetődött fel a március 15-i fáklyás
felvonulás ötlete?
– Ennek az az előzménye, hogy 1998-ban volt az országgyűlési választás. És azt láttam, hogy semmiféle
mozgolódás nincs az ünnep kapcsán Fóton és a választással sem törődik igazából senki. Én – bár soha
semmilyen pártnak nem voltam tagja – nagy tisztelője
voltam Csurka Istvánnak, nem csak mint a MIÉP elnökének, hanem mint írónak és drámaírónak. Ő alapította meg a Magyar Út Körök mozgalmat – a kifejezés
egyébként Németh Lászlótól ered, aki egy tanmesében írta ezt meg -, én pedig megalapítottam Fóton a
Németh Kálmán Magyar Út Kört. Egy ilyen összejövetelen jött az ötletünk Tamásdy László barátommal,
hogy fáklyás felvonulást kellene szerveznünk március
15-re és október 23-ra. Vele együtt kezdtük el, és a
feleségem Pintér Erzsébet hathatós támogatásával és
háttérmunkájával, a március 15-ének és október 23-

Említette az 1998-as tüntetést. Akkor már Fóton éltek?
– Igen, mert 1996-ban költöztünk a városba. Éppen a
nyáron lesz 25 éve, hogy ideköltöztünk. Eredetileg újpestiek és rákospalotaiak vagyunk és mindketten Újpesten
dolgoztunk a feleségemmel. Bár, én még mindig dolgozom. Amikor ki akartunk költözni Budapestről, akkor Fót
tűnt a legjobb megoldásnak. Egy barátunk ajánlotta ezt
a telket, a természetvédelmi terület szomszédságában,
amin volt egy faház, amit mi lebontottunk és felépítettük
a házunkat. Azóta is itt lakunk. Gyerekkoromban sokat
jártunk ki biciklivel Fótra, a tóhoz, a Somlyóba és más helyekre is. Amikor még gyerek voltam, ott, ahol ma a Tímár
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Fotók a korábbi fákylásfelvonulásokról

ának a méltó módon történő ünneplésének a szervezését. Maga a felvonulás ugyanúgy történt, ahogy ma
is. Március 14-én a kastélytól indította el a menetet
gróf Károlyi László, és elvonultunk a temetőbe Sipos
Pál református lelkész, szabadságharcos hős emlékművéhez. Október 22-én pedig az Óvoda kertbe, a
Római katolikus templom elé, ahol később kopjafát is
állítottunk. Aztán a felvonulást követően bementünk
a Katolikus közösségi házba egy kis vendégségre és
beszélgetésre, ahol a szónokainktól lehetett kérdezni.
A szónokaink kivétel nélkül elismert emberek voltak.
Többek között itt volt Kiss Dénes, költő, nyelvész, 56os forradalmár, Döbrentei Kornél, Szentmihályi Szabó Péter, Szőcs Zoltán, Franka Tibor, Pilhál György és
még sokan mások. Ezeken a felvonulásokon általában
300 – 400 ember is részt vett akkoriban. Aztán amikor az egészségem már nem engedte, akkor átadtam a
szervezést az önkormányzatnak.

gemmel ezt adtuk tovább családon belül a gyerekeinknek
és az unokáinknak is.

Március 15-e alkalmából mi az az üzenet, amit fontosnak tart, hogy eljusson a mai fiatalokhoz?
–Sok mindent lehetne mondani, de nálam mindig
központi szerepet kap a HAZA. Mostanában azt veszem
észre, hogy nagyon sokan nem tudják, hogy mi az. Nem
tudják, hogy a haza nem ez a 93 ezer négyzetkilométer,
vagy egyben az elcsatolt részekkel együtt értendő. Nem
tudják, hogy a haza valójában mindaz, amit az őseink
ránk hagytak, a hagyományaink, a kultúránk, az emberek, akik a történelem során tettek ezért a hazáért. Az
oktatásban szerepet kellene kapnia ennek. Azért, hogy
egy 17 éves fiatal ne azt kérdezze, hogy mit adott nekem a
haza? Mert ha módom van rá, akkor erre John Fitzgerald
Kennedy híres beszédéből vett szavakkal válaszolok: „Ne
azt kérdezd, hogy mit tud érted tenni a hazád, hanem
azt, hogy te mit tudsz tenni a hazádért!”

Hány évig szervezte a felvonulásokat?
–Lehet, hogy soknak hangzik, de
a feleségemmel és a barátaimmal 18
évig szerveztem a fáklyás felvonulásokat.

fotók: Jarabin Kinga, Windháger Károly

Milyen érzés az Ön számára, hogy a
felvonulással hagyományt teremtett
Fóton?
–Amikor az ember elkezd egy ilyen
dolgot szervezni, akkor ebbe nem is
gondol bele, csak tenni akar valamit,
ami jó a közösségnek, jó a magyarságnak és szívesen csinálja. Így utólag belegondolva, jól eső érzés ez számomra.
Nekem az volt a fontos, hogy kicsit ki
tudjam venni a részemet a magyarság
tudat kialakításában, illetve annak az
őrzésében. Természetesen mi a felesé-
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Köszöntő március 15-e alkalmából
– Dr. Vass György

Tisztelt Fóti lakótársaim!
Március 15-ét a Magyarság minden évben megünnepli
és megemlékezik az egyik legnagyobb történelmi eseményről.
A közös ünneplés nem először marad el amióta
Önök és a város szolgálatába álltam, már másodszor.
De nem csüggedek, hiszen a történelem hozott már jó
néhány csöndes ünnepet a múltban is.
Március 15-e első évfordulója sem lehetett örömteli,
felhőtlen esemény. 1849-ben az országban szabadságharc zajlott az egy évvel korábbi vívmányok megőrzéséért. Később is volt még jó néhány év, gyarló évtized,
amikor nem lehetett ünnepelni.
Ma még sincs olyan nemzedék Magyarországon,
amely ne ismerné Petőfit, Kossuthot, Batthyányt, Táncsicsot, a 12 pontot vagy a Nemzeti dalt.
1848. március 15-én, Pesten fiatalok megfogalmaztak maguknak elveket, melyek célkitűzések lettek és
ezen elvekből, célkitűzésekből alakult ki a „12 pont”.
Forradalmi láz söpört végig ezen időszakban Európán,
de azt hiszem, kimondhatom, hogy ezen időszakból a
Magyar Forradalom és az azt követő Szabadságharc
volt a legmeghatározóbb az egyetemes történelemben.
Szerte Magyarországon és a Világban a kisgyermektől kezdve az idős aggastyánig március 15-én kokárdát tűz a magyar ember a mellére. Azon hőseink iránti
tiszteletből, akik a Forradalomban részt vettek, akik
a Szabadságharcban harcoltak. Olyan hősök Ők, akik
nem nyerték meg a harcot, leverték Őket, de mégis
győztek, mégis eredményeket értek el Magyarország
fejlődésében. Kivívták a Nemzet tiszteletét és beírták
nevüket a magyar történelembe. Ezek a hősök olyan
tettet hajtottak végre, melyre büszke lehet és legyen
is, mindenki.
Harc és csataterek alakultak ki szülőföldünkön, és
a Magyarság felvette a harcot az elnyomó csapatokkal
és küzdött függetlenségéért, küzdött szabadságáért,
egységesen.
Nagyon súlyos veszteségek és véráldozatok érték
Hazánkat. A Forradalom leverését, a Szabadságharc
elvesztését követő megtorlás hosszú évtizedekig gyógyíthatatlannak tűnő sebet ejtett a Magyarságon.
Ez az ünnep nekünk fótiaknak alkalom arra is, hogy
megidézzük a történelmünk nagyjait, akik a fóti Somlyón, Fáy András présházánál tanácskoztak az ország
jövőjéről: Kossuth Lajost, Jedlik Ányost, Deák Ferencet, Vörösmarty Mihályt.

Dr. Vass György polgármester

Károlyi István hívására Fótról is sokan indultak
harcba a szabadságért, és bátran helyt is álltak a csatákban. A magyar szabadságért a fótiak is meghozták
a maguk áldozatát. A feleségek, gyermekek, akik aggódva várták vissza a családfőket, édesapákat, a szülők, akik gyermekikért imádkoztak.
Az 1848–49-es szerepvállalás hosszú időre tartást
adott a fótiaknak. A kérdés az: mi maradt ebből mára?
Mit üzen nekünk, fótiaknak ma a magyar szabadságharc?
Fót mára több mint húszezres város lett, talán már
többen vannak itt, akik ide költöztek, mint akik ide
születtek. Azon kell tehát most már dolgoznunk, hogy
akik ide érkeztek, akik ezt választották lakóhelyül –
mint jómagam is -, ismerjék meg e település dicső
múltját, és azután maguk is feladatuknak érezzék,
hogy dolgozzanak Fót szép jövőjéért.
1848–49 története tele van kiváló emberi teljesítményekkel, amelyek még ennyi idő távlatából is
élővé teszik számunkra a múltat. Emberekkel, akik
nemcsak meghalni tudtak Magyarországért, de élni,
dolgozni, küzdeni is érte. Az ő munkájuk, áldozatuk,
hősiességük miatt eleven mind a mai napig 1848–49
emlékezete.
Reménykedjünk, hogy a fóti családokban máig él a
huszárok bátorságának és a tetteinek emléke. Az ősök
erejéből merítsünk mi, a mai Magyarországon, a mai
Fóton, ahol vívjuk a magunk csatáit, ahol ugyanúgy
aggódunk és küzdünk szeretteinkért.
Emlékezzünk otthonunkban, szerényebb körülmények között, egy kicsit több aggodalommal, mint
máskor, de bizakodva. Merítsünk erőt abból, hogy ha
egykoron bízni tudtunk egymásban, ma is számíthatunk, támaszkodhatunk egymásra.
Emlékezzünk mindazokra, akik miatt minden tavaszunk a szabadság, a hűség, a remény ünnepe lehet.
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Útfejlesztések a biztonságos
közlekedés érdekében

| Júliustól emelkedik a csecsemőgondozási díj, ezzel is növelni szeretné a kormány

a gyermekvállalás előtt álló fiatalok mozgásterét – mondta lapunknak Dr. Tuzson Bence
A rendszeresen erre közlekedők már régóta várták
annak a két új sávnak a megnyitását, amelyet február közepén adtunk át a forgalomnak az M2-es
útnál, vagyis a fóti–dunakeszi csomópontnál – nyilatkozta lapunknak Dr. Tuzson Bence, térségünk és
városunk országgyűlési képviselője. Mint mondta,
a most megnyitott sávval igyekeztek megkön�nyíteni a Fót irányából a főváros felé haladó autósok mindennapjait. Szerinte így egy olyan fontos
fejlesztést sikerült itt megvalósítani, amelynek a
hasznát látják és az előnyeit élvezhetik a környékbeli településeken élő és naponta erre járó ingázók
is. A politikus beszélt arról is, hogy a kormányzat
a gyermekvállalás előtt álló fiatalok mozgásterét is
növelni szeretné a huszonöt évnél fiatalabbak személyijövedelemadó-mentességének bevezetésével
és a csecsemőgondozási díj emelésével is.
Egy nagy lépést sikerült megtennünk térségünk közlekedésfejlesztésében azzal, hogy az M2-es útnál, a
fóti–dunakeszi csomópontnál, vagyis a MOL-kútnál a
minap megnyithattunk egy új sávot, ami segíti a közlekedést nemcsak Fót irányában, de a másik oldalon, a
felhajtásnál is – nyilatkozta lapunknak Dr. Tuzson Bence, a Pest megyei 5-ös számú választókerület ország�gyűlési képviselője, aki ezzel kapcsolatban hangsúlyozta a közlekedésbiztonság fontosságát is. Mint mondta,
a választókerületben több helyszínen is folyamatban
vannak az utazók, az ingázók komfortérzetét, és persze
az autósok kényelmét is szolgáló fejlesztések.
A politikus úgy értékelte, hogy lényegében a régió
egészének jelenthet mostantól nagy megkönnyebbülést, előrelépést – és elsősorban biztonságosabb közlekedést –, hogy február második felétől már gyorsabban hajthatnak fel az autósok Dunakeszi és Fót között
az M2-es Budapest felé vezető szakaszára. Itt ugyanis nemrég helyeztek forgalomba két új sávot. „Bízom
benne, hogy ezzel a beruházással is megkönnyíthetjük
a Fót irányából a főváros felé közlekedők mindennapjait, így hát egy olyan fontos fejlesztést sikerült itt megvalósítanunk, amelynek a hasznát látják és az előnyeit
élvezhetik a környékbeli településeken élő és naponta
erre járó ingázók is” – mondta lapunknak a képviselő.
Dr. Tuzson Bence hozzátette, hogy ugyancsak feb-

Dr. Tuzson Bence az M2-es útnál

ruár közepe óta fontos változások történtek az M2-es
sebességkorlátozásában is a Dunakeszi és az M0 közötti szakaszon: Dunakeszi irányában száz, a főváros
felé pedig kilencven kilométeres óránkénti sebességre
emelték a megengedett gyorsaságot. „Vezessünk figyelmesen és vigyázzunk egymásra” – fogalmazott a politikus, aki beszélt arról is, hogy az idén kiírják azokat
az országos szintű pályázatokat, amelyek révén térségünk települései munkahelyi bölcsődék létrehozásához
nyerhetnek el támogatást. A gyermekvállalás előtt álló
fiatalok mozgásterét is növeli kormányzat a huszonöt
évnél fiatalabbak személyijövedelemadó-mentességének bevezetésével, és a csecsemőgondozási díj emelésével is – folytatta a képviselő, aki felhívta a figyelmet
arra, hogy 2022 januárjától a pályakezdők huszonöt
éves korunkig szja-mentességet élveznek.
Az idén júliustól pedig emelkedik a csecsemőgondozási díj – tette hozzá Dr. Tuzson Bence, aki ezt példázva említette, hogy amennyiben huszonöt év alatt
vállal egy nő gyermeket, akkor ő a szülés utáni fél évben a bruttó keresetét kapja majd meg támogatásként.
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A járvány ellenére is jelentős fejlesztések
lesznek Fóton
A pandémiás helyzet rányomta bélyegét az idei költségvetés megalkotására is. Ahogy Bíró Zoltán beruházásokért felelős alpolgármester fogalmazott, óvatos tervezés mellett, a szokásosnál nagyobb tartalékalappal
számoltak, hiszen csak prognosztizálni tudják a város
adóbevételeit. Ettől függetlenül a tervekből egy régen
várt lendületes fejlődés képe tárul elénk. Bíró Zoltán
alpolgármesterrel beszélgettünk Fót 2021-es terveiről.

sége 143,22 millió forint. Ebből az önrésze a városnak
42,96 millió forint lesz, míg a TAO támogatás összege
100,25 millió forint. A pálya üzemeltetését a több mint
100 éves Fót Sportegyesület fogja végezni. Ezzel gyakorlatilag átadjuk a pályát a város lakosságának. A sporttal
kapcsolatos fejlesztések a lakosságot más szempontból
is kedvezően érintik majd. Az elkészülő sportcsarnok, illetve műfüves focipálya megközelíthetősége érdekében,
fel kell újítanunk a Malom utcát, illetve meg kell építenünk a Sport utcát, akár a tartalékkeret terhére is.

Ha az idei eredményekkel kezdhetné, mi lenne az első
a sorban?
Az Apponyi Franciska Óvoda Fruzsina utcai épületének felújítási munkálataival kezdeném. A műszaki átadás-átvétel március 1-jén megtörtént, a tavaszi szünetet
követően, a gyerekek újból birtokba vehetik a már teljes
körűen felújított óvodát. A bekerülési költsége bruttó
190,87 millió forint volt. Ebből az összegből az elnyert
támogatás 30 millió forint volt, amelynek nagy része
korszerűsítésre, míg 6,15 millió forint melegítőkonyha
felújításra ment. Aztán folytatnám Fót város eddigi legnagyobb beruházásával, a mintegy 2.000 m2 alapterületű multifunkcionális sportcsarnok építésével. Az átadás
időpontja 2022. tavasza, bekerülési költsége nettó 1,45
milliárd forint. Ebből saját forrás mintegy 850 millió forint volt, a fóti vállalkozások pedig 600 millió forint TAO
támogatással járultak hozzá a projekthez.

A Somlyó-tónál már tavaly is voltak fejlesztések. Folytatódik ez a sorozat 2021-ben is?
A Somlyó-tó környékére kiemelten figyelünk. A közbeszerzési eljárás kiírása folyamatban van a Somlyó-tó
melletti új mini ABC, büfé-, illetve WC épülettömbjének
kivitelezési munkálataira. Az utóbbi évek tó körüli fejlesztései tették szükségessé ezt a beruházást. A mini ABC-t az
üdülő övezeti lakosok kiszolgálása érdekében tartottuk
fontosnak. A tervezői költségbecslés a bekerülési költséget mintegy 150 millió forintra tette. Szintén kész engedélyes és kiviteli tervekkel rendelkezünk a Somlyó-tó
melletti új napközis tábor épületének megépítésére.
Az imént az ABC-t említette. A lakosok számára fontos
lenne egy nagy méretű bevásárlóhely a városon belül.
Ebben a tekintetben van új hír?
Igen, bár részleteken még dolgozunk. A Móricz Zsigmond utca mentén, a Honfoglalás sétány és az Illyés Gyula
utca között, egy nagyméretű ABC-t szeretnénk létrehozni. Nemsokára a pályázatot is kiírjuk a terület eladására,
így legalább részben megvalósulnak a lakosság elvárásai.

Ezek közül az egyik már befejeződött, a másik pedig folyamatban van. Milyen új fejlesztések lesznek az idei évben?
A napokban kezdődött el a városközponti néhány utca
új aszfaltburkolattal történő ellátása és a csapadékvíz
elvezetésének megoldása. Egy új parkolót is építünk a
Városháza mellé. Szerződés szerint ennek a bekerülési költsége mintegy 43,81 millió forint lesz. Márciusban
kezdődik a nagyméretű műfüves focipálya építése, szintén TAO támogatás bevonásával. A teljes bekerülési költ-

A tavalyi évben 9 utcát aszfaltoztatott le az önkormányzat. Mivel folytatják az idén?
Az utak és a közlekedés nagyon fontosak a számunkra.
Ehhez kapcsolódik, hogy szintén márciusban kezdődik
el a Béke utca - Németh Kálmán úti kereszteződésben a
háromlencsés jelzőlámpás gyalogos átkelőhelyek építése.
A beruházás már régen esedékes volt, de az engedélyezési
eljárás nagyon elhúzódott. A bekerülési költség mintegy
38,7 millió forint lesz. További gyalogos átkelőhelyeket
építünk az alábbi kereszteződésekben: Németh Kálmán
út – Tóth Árpád utca, Móricz Zsigmond utca – Csaba
utca, Németh Kálmán út – Hargita utca, Vörösmarty út
– Virág Benedek utca, Győrffy István utca – Mindszenty
utca. A lakosság már nagyon régen várja ezeket az átkelőhelyeket. A várható bekerülési költség mintegy 55,3

Bíró Zoltán alpolgármester az Apponyi Óvoda hatósági
bejárásán
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millió forint lesz. Vannak még kisebb beruházásaink, például a Pipacs utcai gyalogos átkelőhely átalakítása, a Fóti
Közhasznú Nonprofit Kft.-nk telephelyének a bővítése,
vagy a buszváróink akadálymentesítése. Ezekre összesen
mintegy 20 millió forintot költünk.

– 23 utca tervezése: Bartók Béla köz 350m, Pataksor u.
300m, Hunyadi u. 312m, Wass Albert u. 237m, Tóth
Kázmér u. 110m, Zugló I. 91m, Zugló IV. 175m, Zugló V.
(Eötvös u. – Zugló V. és Zugló III. közötti szakaszával)
128m, Kopolya u. 180m, Szántóföld u. 120m, Vasótsor
u. 315m, Körösfő u. 350m, Honfoglalás sétány 130m,
Kalász utca felső szakasza 135m, Móricz Zsigmond köz
104m, Hargita u. északi vége 124m, Németh Kálmán
köz 50m, Névtelen utca 3922/2 hrsz. 54m, Hársfa u.
(Fáy sétánytól a Fűzfa utcáig) 750m, Kossuth u. vasútig
vezető szakasz 240m, Budai Nagy Antal u. (Bajcsy-Zsilinszky u. és Hársfa u. közötti szakasz burkolat felújítás)
500m, Jedlik Ányos u. 600m, Móricz Zsigmond szervízút 170m
– Bartók Béla u. – Virág B. u. összekötésének tervezése a
Mogyoródi-patak felett híddal
–Ö
 nkormányzati hulladékudvar tervezése
–K
 özvilágítás ledes korszerűsítési terveinek elkészítése
– Elvi csapadékvízelvezetési tanulmányterv felülvizsgálata
–K
 erékpárút tervezés (Rákospalota-Dunakeszi)
– Fóti csomópontok tervezése (Vörösmarty Mihály út,
temető melletti szakaszán, Dózsa György út – Tessedik
Sámuel utca kereszteződésében, Móricz Zsigmond út
– Géza fejedelem utca kereszteződésében)
– III. számú körzet gyermekorvosi rendelőjének tervezése
Hangsúlyozom, ezekre a tervekre nagyrészt azért van
szükség, hogy a megfelelő támogatásokra a város pályázni tudjon.

2020-ban többször is előkerült a csapadékvíz elvezetés
témája. Ebben is történik előrelépés?
Megtörténik a Nyugati iparterületen a határoló területek csapadékvíz elvezető árok burkolt kiépítése. Ezáltal
megnyílik a lehetőség a terület nagy részének az értékesítésére. A prognosztizált bekerülési költség mintegy 34,77
millió forint. Ám ez csak egy része a csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos munkálatoknak. A gondok megoldására az idén mintegy 294 millió forintot szánunk.
Már régen felmerült a Kisalagi temető bővítése. Sikerült
lezárni a bővítés ügyét?
A tárgyalások lezárultak és sikerült megvásárolnunk
a Rév utcai temető bővítéséhez egy 1 hektáros területet.
Mivel a Köztemetőnk betelt, nagy szükségünk volt erre
a bővítésre. Az új temetőrész kialakítására mintegy 19,05
millió forintot irányoztunk elő.
Dr. Vass György polgármester már többször is elmondta, hogy a város minden létező forrásra pályázni
fog. Mire pályázik Fót városa 2021-ben?
Külön ki szeretném emelni a folyamatban lévő tervezési munkáinkat. Mert pályázni is csak meglévő tervek birtokában lehetséges, ezért kiemelten kezeljük e területet.
Az alábbi tervezések folynak jelenleg az Önkormányzat
megrendelése alapján:
– új építésű, 28 férőhelyes, kétcsoportos bölcsőde vázlatterv készítése
– 10 utca tervezése: Bartók Béla u. 466m, Áchim András
u. 550m, Sport u. – Malom u. + parkolók 450m, Klára
u. 250m, Ybl Miklós u. 701m, Sopronok u. 216m, Muharay Elemér u. 218m, Bükk u. 250m, Csillagdomb u.
270m, Zöldmező u. 140m,
– Juhász Gyula u. csapadékvíz elvezetésének tervezése
– Szent Benedek u. 15. szám alatti új Egészségügyi Központ kiviteli terv készítése

A végére maradtak az örökzöld témák, úgymint Egészségház és Városháza…
Tudomásul kell venni, hogy ezeknek a projekteknek a
megvalósításához pályázati forrás bevonása szükséges.
Kész engedélyezési tervekkel rendelkezünk az új Egészségházra, és a város központi piaci, illetve közösségi tér
részének a megépítésére. Ezeken felül nemsokára elkezdődik az új Városháza, egy 50 férőhelyes idősek otthona,
illetve az új városi könyvtár tervezésének a folyamata is.
A fentiekből mindenki számára nyilvánvaló lehet, hogy
miért szükségesek a város számára ezek a tervek.

Épül a Sportcsarnok

Az Egészségház látványterve
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Tisztelt Fóti Lakosok!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy városunkban közterület-felügyelet működik.
Ezért szeretnénk felhívni figyelmüket az alábbi
főbb közterületi szabályok betartására:

• A csapadékvíz elvezető árokba szennyezett (olajos,
vegyszeres, stb.) vizet bevezetni TILOS!
Állattartás (28/2016. (IX.29.) önkormányzati rendelet
az állattartás helyi szabályairól)
• Az állattartó köteles gondoskodni, hogy az eb közterületre felügyelet nélkül ne juthasson ki. Közterületen ebet csak pórázon szabad vezetni. Játszóterek
és közparkok területére ebet bevinni pórázon vezetve is TILOS.
• Az állattartó köteles gondoskodni arról, hogy az eb
a közterületet ne szennyezze. Az eb által okozott
szennyeződés azonnali eltávolításáról az állattartó
köteles gondoskodni.
• Ebet szabadon engedni csak erre a célra kijelölt helyen, a tulajdonos felügyelete mellett lehet.

Maszkviselés (19/2020. (XI.11.) önkormányzati rendelet a kötelező maszkviselésről Fót város közterületein
és nyilvános helyein)
Fót Város területén belül az alábbi közterületen és
nyilvános helyen kötelező orvosi maszkot, illetve textil-, vagy más anyagból készült orrot és szájat folyamatosan elfedő maszkot (továbbiakban: maszk) viselni:
a) buszmegállóban, vasútállomás várakozó helyén, valamint azok 50m-es sugarú körzetében,
b) nevelési, oktatási intézmények bejáratától számított
50m-es sugarú körzetben,
c) egészségügyi-, és szociális intézmények bejáratától
számított 50m-es sugarú körzetben,
d) Vörösmarty téren,
e) Dózsa György úton,
f) N
 émeth Kálmán út 40-48. szám közötti területen,
g) Móricz Zsigmond utcai buszforduló és megálló területén, valamint
h) a városi piac területén.

Közterület használat (27/2016. (IX.29.) önkormányzati rendelet a közterület használat engedélyezésével
kapcsolatos eljárás szabályairól)
• A közterület rendeltetéstől eltérő használatához
engedély szükséges.
• Közterület használati engedélyt kell beszerezni többek között:
- építési munkával kapcsolatos létesítmények, valamint építő- és tüzelőanyagok, törmelékek nem
közúton történő elhelyezéséhez, tárolásához.
(építési állványzat, munkaterület körülhatárolása,
konténer és tartozékai)
- árusító és árusítással kapcsolatos, valamint szolgáltató fülke, pavilonok, üzletek működéséhez, létesítéséhez, továbbá alkalmi- és mozgóárusításhoz.
- az egyes létesítményekhez a közút területén kívül
szükséges gépjármű-várakozóhely létrehozásához
- közterületbe nyúló védőtető, előtető, lépcső, reklámhordozó elhelyezéséhez
• Nem adható közterület-használati engedély többek
között:
- olyan kövek és oszlopok kihelyezéséhez, amelyek a
közúti közlekedés biztonságát akadályozzák
- közterületen nem árusítható termékek forgalmazásához
- jármű iparszerű javítására

Környezetvédelem (43/2016. (X.27.) önkormányzati
rendelet a települési környezet védelméről)
•A
 z ingatlan előtti járda (sarokingatlan esetén
mindkét közterületet érintő oldal) tisztántartása,
a gyalogos forgalomra szolgáló járdarész hó- és
jégmentesítése az ingatlan tulajdonosának a kötelessége.
• A tulajdonos kötelessége a járdán növő gaz kiirtása.
• A város közterületén tilos járművet mosni, olajcserét
végezni, vagy más olyan tevékenységet végezni, amely
szennyeződést okoz.
• Közterületen építési-, bontási anyagot a polgármester által kiadott közterület használati engedélyben
meghatározott területen, az engedélyben megjelölt
módon és időtartamig szabad tárolni.
• Állati tetemet, valamint olyan anyagot, amely a környék levegőjét szennyezi, az egészséget veszélyezteti
vagy élősdiek részére táptalajt nyújthat, sem közterületen sem magánterületen elhelyezni, vagy elhagyni nem szabad. Köz- vagy magánterületet fekáliával
(emberi ürülékkel) szennyezni TILOS!
• A telkeken keletkezett háztartási folyékony hulladék a telekhatáron belüli elhelyezése kizárólag zárt
rendszerű, szivárgásmentes tárolókban történhet,
telekhatáron kívülre történő vezetése TILOS.

Gépjárművek közterületen (27/2016. (IX.29.) önkormányzati rendelet a közterület használat engedélyezésével kapcsolatos eljárás szabályairól)
•
Tilos a gépjárművel való parkolás olyan módja,
amely:
a) akadályozza a települési hulladékgyűjtést,
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b) akadályozza a települési hó-eltakarítási és síkosság-mentesítési munkálatok elvégzését,
c) akadályozza a közúti közlekedés rendjét,
d) 
akadályozza a települési helyi menetrendszerű
autóbusz forgalmat,
e) a kadályozza a járdán való gyalogos közlekedést,
f) akadályozza a saját ingatlanra való mind gépjárművel, mind gyalogosként történő ki- és bejutást.
• A közintézmények és egyházi fenntartású épületek
előtti közterületen a gépjármű várakozóhelyek az ott
dolgozók, valamint a vendégek, illetve az ügyfelek
parkolását szolgálják.
•
A jogszabályban meghatározott műszaki feltételeknek nem megfelelő, ezáltal közúti közlekedésre alkalmatlan jármű (pl.: üzemképtelen, sérült, roncs jármű) nem tárolható közterületen. Az
üzembentartó köteles a járművet 3 napon belül saját
költségén elszállítani.

Csapó Márta – tart ügyfélfogadást a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélfogadási rendjében, azonban jelenleg a járványhelyzet miatt kérjük, személyesen csak halaszthatatlan ügyekben keressék a Hivatal
Ügyfélszolgálati Irodáját.
A felügyelők munkáját segítő hivatali ügyintéző elérhetőségei:
Nagyné Csapó Márta
Tel.: 06 70/9459127, 06 27/535365/9115 m.
E-mail: nagyne.csapo.marta@fot.hu
Közterület-felügyelő elérhetőségei:
Tel.: 06 70/3802112
E-mail: kozterulet@fot.hu
Hangsúlyozni szeretnénk, hogy célunk a rendezett,
élhetőbb környezet/közterület kialakítása és fenntartása a lakossággal együttműködve, bírság kiszabására
csak kirívó esetekben és az elvárható együttműködés
elmulasztása esetén kerülhet sor. Ennek érdekében,
ha a felügyelet munkatársai az ingatlanok előtti közterületen szabálytalanságot fedeznek fel, a helyszínen
fotót készítenek, és Felszólítást hagynak hátra, melynek teljesítését visszaellenőrzik. A teljesítés elmulasztása eljárást vonhat maga után.

Közösségi együttélés (24/2019. (VI.20.) önkormányzati rendelet a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről)
• A közösségi együttélés szabályát megsértő személ�lyel szemben:
- természetes személy esetén ötezer forinttól kétszázezer forintig,
-jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén kétmillió forintig terjedő közigazgatási bírság szabható ki.

Bízunk abban, hogy a Lakosság közreműködésével városunk szebb és rendezettebb lesz!

A közterület-felügyelettel kapcsolatos ügyekben a felügyelet munkáját segítő hivatali ügyintéző – Nagyné

dr. Mihályi Zsolt Apor
jegyző

Elkészült a képviselői iroda
Segítséget kaptak a Polgármesteri Hivataltól városunk
képviselői, és rajtuk keresztül városunk lakói is, hiszen
a munkafolyamatok meggyorsítása és gördülékenyebbé tétele mindannyiunk közös érdeke. Az elkészült
képviselői iroda többek között segíti a kapcsolattartást
a hivatal és a képviselők között. A képviselők kérdéseit,
információ kéréseit ezentúl a Képviselői Iroda vezetője
fogja eljuttatni a hivatalon belül az illetékes osztályok
vezetőihez és az önkormányzati intézmények vezetőihez. Egyben ő gondoskodik a válaszok képviselőkhöz
történő eljutattásáról is. Emellett a képviselők számára
itt is elérhető lesz minden olyan dokumentum – pl. KT
határozat, stb. –, amely a munkájukhoz nélkülözhetetlen. Ez pedig a továbbiakban jelentős segítséget eredményezhet a képviselők feladatainak az ellátásában.

Az elkészült Önkormányzati Képviselői Iroda, a városháza
szomszédságában

Fontos tudnivaló azonban, hogy az iroda a képviselők
és az önkormányzat közötti gördülékenyebb munkát
segíti majd, és képviselői fogadóórák – a járvány helyzet
rendelkezéseinek betartásával – továbbra is a korábban
meghirdetett helyszíneken és időpontokban lesznek.
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Húsvét után birtokba vehetik
a felújított Apponyi óvodát a gyerekek
Hatósági bejárást tartottak az Apponyi Franciska Óvodában. A 195 millió forintból teljes körűen felújított épület
hatósági bejárásán az önkormányzat képviselői és az óvoda vezetője mellett az Élelmiszer Biztonsági Hivatal, az
ANTSZ, a kivitelező Nova Bau Hungary Kft. és a műszaki ellenőr Kontorg Mérnök Iroda képviselői vettek részt.
Amint azt lapunknak Bíró Zoltán beruházásokért felelős alpolgármester elmondta, a felújított épületet húsvét
után vehetik birtokba az óvodások.

Pályázati felhívás!

Fertőtlenítés a város közterein
A járvány harmadik hulláma miatt sajnos ismét feladattá
tette a fertőtlenítést. A munkát az önkormányzattal történt
megállapodás alapján az FKKN Kft. és a Fóti Aqua Önkéntes
Tűzoltó Egyesület végzi.
Munkájuk során a közterületeken fertőtlenítik a padokat,
buszmegállókat és a forgalmasabb helyeket egyaránt.

Fót Város Önkormányzata
pályázatot hirdet
önkormányzati ingatlanok értékesítésére.
A pályázati kiírás feltételei és részletei
www.fot.hu
oldalon megtalálhatóak.

Anyakönyvi hírek
Születtek:
11.24. Lánczky Bertalan
11.26. Méhész Dániel
12.02. Fehér Zalán
12.03. Németh Hédi
12.12. Dusa Denissza Zselyke
01.03. Paró Tifani Fatima
01.12. Viglas Laura, Viglas Noémi

01.14.
01.18.
01.18.
02.02.
02.08.
02.19.
02.19.

Lovászi Liza
Csontos Koppány
Gubis Brigitta
Király Levente István
Kump Ervin Gergő
Nagy Zsófia Lilla
Erdész Máté
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Házasságot kötöttek:
Rostás Róbert és Budai Adrienn
Fehér Attila és Balogh Petra
Kovács Tibor és
Teplánszkiné Horváth Mónika
Babetta Dávid és Szántó Anett

hírek
GYERE, SPORTOLJ VELÜNK FÓTON,
AZ EDZÉSEK MEGKEZDŐDTEK!
FÓT
SPORTEGYESÜLET

ATLÉTIKA

ASZTALITENISZ

JUDO

KERÉKPÁR

KÉZILABDA

KOSÁRLABDA

LABDARÚGÁS

MODERN TÁNCOK

RÖPLABDA

TENISZ

TERMÉSZETJÁRÁS

A Fót Sportegyesület labdarúgó, kézilabda, kosárlabda, judo, kerékpár
és tenisz szakosztályaiban újraindultak az edzések!
Reményeink szerint a többi szakosztályunk is hamarosan folytathatja a munkát.
Köszönjük az együttműködést a Németh Kálmán Általános Iskola
és a Fóti Ökumenikus Iskola vezetőinek.
Várunk szeretettel minden jelentkezőt 6 éves kortól! A vírushelyzettel kapcsolatosan a legnagyobb
körültekintéssel járunk el. Ezúton is kérjük tagjainkat, hogy csak egészségesen látogassák a foglalkozásokat.

Jelentkezés és további információ: iroda@fotsportegyesulet.hu
Kapitány Zoltán: 06/20 932 0655
www.fotsportegyesulet.hu
FSE Fóti Hirnök A4.indd 1
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hírek
Fót lendületben!

| Új Településfejlesztési Koncepció és Integrált Településfejlesztési Stratégia készül

Fót Város 2019-ben megválasztott polgármestere és képviselőtestülete új, dinamikusabb fejlődési pályára kívánja állítani Fót
Városát. Fót számára a 2021-2027es időszakban a korábbi évekhez
képest megnövekedett fejlesztési
forrás fog rendelkezésre állni,
mivel 2021-től Pest megye Budapesttől független statisztikai régiót fog alkotni és így jogosult lesz
a fejlettségi szintjének megfelelő
strukturális alap források lehívására. A megnövekedett források
Fót számára hatékony felhasználása érdekében megalapozott településfejlesztési tervekre van
szükség. Fót Város Polgármestere
2020. november 30-án 252/2020.
(XI.30.) számú határozatával döntött – a város teljes közigazgatási
területére érvényesülő – új Településfejlesztési Koncepció és Integrált Településfejlesztési Stratégia készítéséről.
A Koncepció hosszútávú, Fót
Város következő 15 évre vonatkozó fejlesztési koncepcióját, fő fejlesztési irányait határozza meg. A

Stratégia pedig olyan középtávra
szóló városfejlesztési dokumentum, amely a Fót Város elkövetkezendő 7 évre vonatkozó fejlesztési
céljait, irányait, ezek elérése érdekében tervezett intézkedéseket határozza majd meg.
A Koncepció és a Stratégia készítés az itt élők és dolgozók aktív
részvételével, bevonásával történik. A 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet és a 33/2017. (X.26.) számú
önkormányzati rendelet alapján a
tervezés megkezdése előtt, és az elkészült stratégiai tervdokumentumok Képviselő Testületi elfogadását
megelőzően lakossági fórumokat
szervezünk a fejlesztési dokumentum elkészítése kapcsán felmerülő
vélemények, javaslatok széleskörű
megismerése érdekében. Sajnos a
hatályban lévő vészhelyzet miatt
személyes egyeztetésre nincs lehetőség, így a veszélyhelyzet ideje alatt
egyes településfejlesztési, településrendezési és településkép-védelmi szabályok eltérő alkalmazásáról szóló 546/2020. (XII. 2.) Korm.
rendelet 2. § alapján a Településfej-

lesztési Koncepció és az Integrált
Településfejlesztési Stratégia kidolgozása előtt, az előzetes tájékoztató
lakossági fóruma elektronikus úton
történik az alábbi hirdetmény útján.
A tervezési folyamat végén, a Koncepció és a Stratégia munkaközi
dokumentációjáról szóló lakossági
fórum várhatóan 2021. IV. negyedévében kerül majd sor.
Tisztelt Fóti lakosok, itt működő vállalkozások, civil szervezetek és egyházi szervezetek
képviselői!
Kérjük, hogy az új Településfejlesztési Koncepcióval és az Integrált Településfejlesztési Stratégiával, vagyis Fót középtávú és
hosszútávú fejlesztésével kapcsolatos javaslataikat, véleményüket,
észrevételeiket legkésőbb 2021.
március 19. péntekig juttassák el
elektronikusan a forum@fot.hu
e-mail címre vagy Hivatali Kapun/
Cégkapun keresztül a Fóti Közös
Önkormányzati Hivatal részére.

Új lehetőség az angol elsajátítására a diákoknak
A 2021/2022-es tanévtől a
Fóti Fáy András Általános
Iskolában új lehetőség nyílik
az angol nyelv elsajátítására.
A módszer innovatív módon
közelíti meg a nyelvtanulást:
egyedülálló, komplex anyanyelvi környezetet biztosít a
tanulóknak anyanyelvi lektorok és speciálisan erre a célra kifejlesztett módszertan
és tananyagok segítségével. A programot az iskolában
elindító Boys and Girls Clubs of Hungary közel 10 éves
tapasztalattal rendelkezik a nyelvelsajátítás módszerén
alapuló angol nyelvoktatás területén intézményi háttér
mellett. A programban a délutáni BGC Angol Napközi keretein belül zajlik az intenzív ismerkedés az angol

nyelvvel. Az anyanyelvi lektorok szoros együttműködésben dolgoznak a délutános magyar pedagógusokkal,
így az idegennyelv tanulás különleges kereteket kap. A
kisebbek életkoruknak és érdeklődésüknek megfelelő
mese-alapú tanulásban vesznek részt, sok dallal és mozgással kiegészítve, míg a nagyobbak a BGC Angol Műhely keretében mélyíthetik el korábban játékosan szerzett tudásukat és felkészülhetnek a nyelvvizsgára is.
A program 4+4 éves rendszerű és B1/B2 szintű kimeneti nyelvtudás elsajátítására ad lehetőséget. A program
elérhető éves tandíjért kínál intenzív, komplex, tevékenység alapú nyelvtanulást.
A programba szeretettel várják a komplex anyanyelvi
környezetben angolt tanulni vágyó, első osztályt kezdő
gyermekeket! A jelentkezéshez és bővebb információért
látogassanak el a www.kettannyelvuiskola.hu weboldalra.
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14 m emelőmagasságú professzionális,
billenőplatós darus autóval vállalunk:

daruzást | darus fuvarozást | rendezvényekre való fuvarozást | agregátor-áramfejlesztő szállítást |
konténer szállítást | napelem szállítást | oszlop állítást | kábeldob, trafó szállítást | ipari gép szállítást |
fa szállítást | raklapos áru szállítást | bútor, berendezési tárgyak szállítását, | építőipari anyagok szállítását
Súlykorlátozott övezetekben való fuvarozáshoz, illetve bejutáshoz, a behajtási engedély ügyintézését átvállaljuk Ön helyett!

Ingyenes ajánlatért hívja kollégánkat:
mobil: +36 20 274 9117 | e-mail: kapcsolat@daruskocsi.eu
www.daruskocsi.eu

interjú
Európai szintű szolgáltatást nyújtunk Fótról
A Phoenix Pharma Zrt. Fót egyik
ikonikus cége, amely az elmúlt 24
évben Magyarország piacvezető
gyógyszernagykereskedő
cégévé
vált. Mindezt úgy, hogy a fóti telephelyen a dolgozók közel fele Fóton is
él. Ahogy Kaló Tamás vezérigazgató
fogalmazott, a cég vezetése örül és
büszke rá, hogy sok fóti lakos dolgozik náluk.

– szaknyelven komissiózó automatáról – van szó. Eddig egyedül Fóton volt
ilyen eszközünk, de már itt is szükségünk volt egy újra, így itt cseréljük,
a másik két helyen pedig telepítünk
egy-egy új berendezést. Hogy a munka nagyságrendjét érzékelni lehessen,
ez összességében egy 2,5 milliárd forintos fejlesztés. A modernizálásnak az
a célja, hogy tovább javítsuk a gyógyszertáraknak és kórházaknak nyújtott
– Miért éppen Fótra esett a válaszszolgáltatásainkat. A cég gyógyszer
tásuk 1995-ben?
nagykereskedelemmel foglalkozik, ami
A logisztikai központunk már koa gyógyszerellátási rendszer fontos eleKaló Tamás vezérigazgató
rábban is Fóton működött, így logikus
me, ám mivel nincs közvetlen kapcsolalépés volt, hogy 1997-ben ide költözött az adminisztráció tunk a lakossággal, sokan nem tudják, hogy ez pontosan
is. Az épület, itt a Keleti Márton utcában a cég központja. mit takar. Tevékenységünk alapja a logisztika, amely soKezdetben Budapest és Közép Magyarország gyógyszer rán mintegy 500 beszállítótól vásárolunk gyógyszert, és
ellátásáért volt felelős a cég, mint nagykereskedő. Az azt minden olyan terméket, amelyek a gyógyszertárakban,
követő időszakban különböző akvizíciók és organikus kórházakban elérhetőek. Raktárainkban ezek a termékek
növekedés eredményeként növekedtünk országos cég- logisztikai folyamaton mennek keresztül, és az országgé. Ma már elmondhatom, hogy piacvezetőként a hazai ban hat telephelyről – Fót, Kecskemét, Győr, Zalaegergyógyszertárak legnagyobb nagykereskedelmi partnerei szeg, Szeged és Polgár – szállítjuk ki őket több mint 2000
vagyunk. Nagyon büszkék vagyunk erre, ahogy arra is, gyógyszertárba és a kórházakba. Piacvezetőként a patikák
hogy ezt a céget Fótról irányítjuk. Amikor annak idején mintegy felében mi vagyunk a legnagyobb beszállítók,
Fót mellett döntöttünk, logisztikai cégként a város loká- és ezekbe a patikákba naponta jellemzően két alkalomciója volt számunkra elsősorban fontos. Ideális helyen mal viszünk szállítmányt. A folyamatos fejlesztéseknek
fekszik a város és nagyon örülünk annak, hogy az azóta köszönhetően európai szintű szolgáltatást nyújtunk a
eltelt 24 évben jelentős infrastrukturális fejlesztések tör- gyógyszertáraknak.
téntek a környékén, ami igazolta az akkori döntésünket. – A mostani beruházás teremt új munkahelyeket is?
Mivel itt dolgozunk, a város fontos része az életünknek,
A tevékenységünk sikeresen fejlődik, és a forgalmunk
és még a nem itt élő kollégák is második otthonuknak is évről évre nő, így a létszámunk is folyamatosan bővül.
érzik Fótot.
Ha visszatekintek a kezdetekig, akkor ma már több mint
– Ön 2020. február óta vezeti a Phoenix Pharma duplája a dolgozói létszámunk itt Fóton. A központi teZrt.-t. A cégnek hat telephelye van, korábban is Fó- lephelyünkön jelenleg 250 fő dolgozik, közülük 110-en
ton dolgozott?
élnek a családjukkal Fóton. Nagyon örülünk annak, hogy
Igen, én szinte a kezdetektől Fóton dolgozom. Amikor sok fóti munkatársunk van, akiknek stabil munkahelyet
1996-ban kezdtem a cégnél, akkor egy rövid ideig Zugló- és biztos egzisztenciát kínálunk. A cégünk összességében
ban voltunk, aztán az 1997-es fóti indulás óta már helyi- a hat telephelyen valamivel több mint 570 főt foglalkoztat.
leg is itt dolgozom. Sokáig gazdasági vonalon dolgoztam, – Milyen az együttműködésük az önkormányzattal?
2001-től a Phoenix Pharma gazdasági igazgatójaként,
A polgármester úrral a közös gondolkodás már elkezmajd 2020-tól vettem át a vezérigazgatói és kereskedelmi dődött. Mi abban vagyunk érdekeltek, hogy Fót fejlődjön,
igazgatói feladatokat.
ezért nagyon örültünk a terveknek, amelyeket polgár– Az előbb a környék fejlődését említette. Eközben mester úr vázolt nekünk. Cégünk ezek megvalósulásához
a cég is folyamatosan fejlesztett, sőt most is egy fej- a helyi iparűzési adóval és más együttműködési lehetőlesztés közben vannak.
ségek kihasználásával tud segíteni. Erre példa az ovifoci,
Jelenleg egy nagy raktártechnológiai fejlesztést hajtunk amelynek a megvalósulását mi is támogatjuk. Szándékavégre Fóton, Kecskeméten és Polgáron. Mind a három ink szerint nem ez lesz az egyetlen projekt, amelynek a
helyen egy automatikus gyógyszerkiszedő berendezésről támogatásában részt fogunk venni.
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Jég vagy! tűz vagy! gyönyörű!
Tündértestű meztelenség,
voltam én is, és leszek még,
mint te, olyan egyszerű?
Jöjjetek, igaz imák:
jó vizek, öntözzetek meg,
és kit oly rosszul szeretlek
válts meg, égi tisztaság!

Összeállította:
dr. Vargha Nóra Mária környezetvédelmi tanácsnok
Bércziné Berke Szilvia és Serfőző Zsuzsanna

Hogy a napfény ráesett,
szinte szívdobogva nézem
ezüstszikrás börtönében
az ezüsthideg vizet.
Víz, még sohse láttalak;
és lelkem sok szennye-bűne
boldogan megszégyenülve
érzi, milyen tiszta vagy.

SZABÓ LŐRINC:
Egy pohár víz

Könyvajánló:
– Gévai Csilla: Nagyon kék könyv
– „A víz az élet bölcsője” gyerekeknek szóló környezettudatos
gondolkodást fejlesztő sorozat 2. kötete.
– „Beszélgetős könyv.”

Filmajánló:
• A nagy kékség; 1988. francia-amerikai-olasz romantikus dráma
• Némó nyomában; 2003. amerikai animációs film
• Mission Blue; 2014. dokumentumfilm

Ma már kisebb beruházással megvalósítható a kertünkben felszín alatti vízgyűjtő ciszterna építése
is, de még egyszerűbb, ha esővízgyűjtő hordóba gyűjtjük az ereszcsatornából kifolyó vizet. Ehhez
műanyag hordó bármelyik gazdaboltban, műanyag szakáruházban vagy kertészeti üzletlánc üzleteiben beszerezhető, de némi kreativitással magunk is készíthetünk a kertbe illő, egyedi esővízgyűjtőt.

A víz kincs. A lehulló csapadék okozhat bosszúságot, ha elönti a kertet vagy az utat, de élet forrása lehet, ha összegyűjtjük és öntözünk vele.

A Föld lakosságának növekedésével nő a vízfogyasztás is, ami együtt jár a természeti erőforrások
károsításával. Felelősségteljesen és ésszerűen kell használnunk!

A víznek kiemelt jelentősége van bolygónk klímája egyensúlyának megteremtésében!

A tiszta vízhez minden embernek joga van. A 2015-ös Víz Világnapja alkalmából kiadott
ENSZ-jelentés szerint az elkövetkező évtizedek egyre nehezebben elérhető természeti
erőforrása az ivóvíz lesz. Lehetséges, hogy 2030 környékére a Föld lakosságának vízigényét mindössze 60 százalékban lesz képes a természet kielégíteni.

„Mindig a jövőben reménykedünk,
a jövő bennünk reménykedik...”
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VÍZ VILÁGNAPJA

Célunk, hogy a kerti esővíz-gyűjtők mellett néhány éven belül kialakítsunk egy nagyobb, városi
csapadékvíz-gyűjtőt, amely egyrészt segítene megoldani az utóbbi évek monszunszerű esőzései
után a csapadékvíz elvezetését, másrészt részben biztosíthatná a vizet a közparkok, virágszigetek,
városi zöldfelületek locsolásához.
A természetes vizek és környezetük nem csak a talaj nedvességét biztosítják, hanem egyedi és
védendő élőhelyként a biodiverzitás és természeti örökségünk kiemelkedően fontos részei.
Természetes vizeink megőrzésében van az állami és helyi szintű természetvédelmi eszközökön
kívül mindannyiunknak fontos szerepe van! A vizek szennyezését nem csak a beledobált hulladékok, a partján hagyott szemét jelentik, hanem akár a szabálytalan és elhanyagolt csatorna vagy
emésztő is, ahonnan nem kevés szennyeződés jut a talajvízbe, onnan pedig természetes vizeinkbe.
Fót igen gazdag természeti értékekben, ezen belül különleges és látványos vizes élőhelyeink is
vannak.
Ezek közül:
– már helyi természeti védettség (10/2017. (III.30.) önkormányzati rendelet) alatt áll a Mogyoródi-patak fóti része, gyönyörű kirándulóhely, kellemes séta akár kisebbeknek vagy idősebbeknek is,

forrás Vargha Nóra

– törvényi védettség alatt áll a Tőzeges és környéke, mint ex lege védett láp, a tőzeglápokra
jellemző hal- és madárvilággal, amelyek az utóbbi évek – sajnos mai napig tartó – barbár pusztításának következtében komoly veszélybe kerültek, és
– védettséggel egyenértékű figyelmet kap a Somlyó-tó mind a várostól, mind a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóságától. A tó körül él többek között a védett barna varangy, amelynek élőhelye
országosan is zsugorodik, ezért kiemelten fontos az élőhely megőrzése.
Még ebben az évben tervezzük a helyi természeti védettségről szóló rendelet felülvizsgálatát, a
védettség mértékének növelését, valamint újabb természeti területek helyi védetté nyilvánítását,
hogy megőrizzük azokat a magunk és utódaink számára természetes szépségükben.

forrás Vargha Nóra

A víz körforgása

GYEREKEKNEK

Tudtad-e, hogy:
(tengervíz)
– van olyan víz, ami nem fagy 0o-on?
– a bálna páros ujjú patás állat?
– a víz körforgása a Nagy Óceáni Szállítószalag a Föld „Vérkeringése”?
Olvassatok utána szüleiddel!

Barkács: Már a kisebbekkel is beszélgethetünk a víz fontosságáról, felhasználásáról, vízi állatokról.
Beszélgetés közben hajtogassunk velük ugró békát!
A békahajtogatás lépései:

oktatás
Alsós farsang a Fáy Suliban!
Nagy örömünkre idén is megrendeztük, bár némileg más formában, az alsós farsangot. A gyerekek
(sőt jó pár tanító néni is) ötletes, látványos jelmezekbe bújtak, szinte egész nap tartott az osztálytermekben az eszem-iszom, dínom-dánom! Voltak,
akik tánckoreográfiával is készültek (2.a osztály),
sokan közös játékkal, bulizással, mókás versenyekkel töltötték a napot.
A szinte már hagyománnyá vált zsákbamacska
sem maradhatott el: a gyerekek egy héten keresztül kereshették az iskolában elrejtett Kincskereső
játék feladatait, aminek a megoldásaiért átvehették
jól megérdemelt jutalmukat. Ebben az évben új versenyt hirdettünk, a Kreatív Fánk készítő versenyt,
amire rengeteg fantáziadús és csodás alkotás érkezett. Annyira nehéz volt a döntés a zsűri részéről,
hogy jó pár különdíjat is kiosztottunk. A felajánlott
nyereményeket köszönjük szépen a fóti Lani pékségnek és a Mustang Családi Lovardának!

A díjazottak 1-2. évfolyamon:
I. Ede Ruga 1.b
II. Vancsok Noel 1.b
III. Burai Emma 1.b
Különdíjasok: Holub Hanna 1.a, Lakatos Luca 1.a,
Bognár Noel 1.b, Bányai Zselyke 1.b, Dobrocsi Dávid
1.b, Varga Márk 1.c, Sipos Dorián 1.c, Fekete Ábel 1.c,
Macsári Zalán 2.c
3-4. évfolyamon:
I. Szenderák Klaudia 4.c
II. Hegedűs András 4.c
III. Mátyás Borka 4.b
Különdíjas: Zudor Viktória 4.c
Köszönjük mindenkinek a részvételt és a segítséget,
és hogy a gyerekek új élményekkel térhettek haza!
Móni néni, Orsi néni
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oktatás
Együttműködés gyermekeink érdekében
A COVID okozta nehézségek miatt óvodásaink nem
juthatnak el azokra a gyermekelőadásokra, amelyeket
korábban módjuk volt megnézni. Ezen a problémán
segített Dr. Vass György polgármester és Háda János,
Jászai Mari díjas színész - rendező, a HADART Színház, alapító vezetőjének a megállapodása. Ennek értelmében a HADART ingyenesen hozzáférhetővé teszi a fóti óvodák számára a gyerekszíndarabjait, hogy
a gyerekek megkaphassák azt a színházi és mese élményt, amelytől a járvány megfosztotta őket.
Talán sokan tudják, hogy a HADART alapítója, Háda János 30 éve él Fóton. A színész-rendező úgy gondolja, hogy
ebben a helyzetben lokálpatrióta emberként alapvető feladata, hogy a saját városában segítsen a kultúrához hozzájutni a város lakóinak. Különösen akkor, ha erre módja és
lehetősége van.

Mi is a HADART?

Pár szóban érdemes a HADART indulásáról is beszélni.
Az Új Színházban és József Attila színházban is játszó és
rendező művész elmondta, hogy a HADART indításának
a gondolata már régen ott volt az elképzelései között. Aztán amikor a József Attila Színház a megszűnés szélére
sodródott – ami szerencsére nem következett be – elindította a HADART-ot. A célja az volt, hogy a József Attila
Színházban munkájukat elvesztő színészeknek lehetőséget teremtsen a munkára. Ez olyan jól sikerült, hogy a
HADART már évtizedet felölelő időben játszik országosan és terjeszti a színházi kultúrát.

A gyerekek a színházba járók következő generációja

Háda János úgy látja, gyerekkorban különösen fontos,
hogy a gyerekek eljussanak színházba, bábszínházba. A
gyermeki léleknek fontosak a mesék és a mesék tanulságai. Emellett, ha a gyerekek megszeretik a színházat, akSüsü, a sárkány kalandjai

kor felnőtt korukban is lesz igényük rá, és aztán ezt adják
majd tovább a saját gyermekeiknek is.
A HADART-al kapcsolatban Háda János úgy fogalmazott, az indulást követően a folyamat elkezdett tovább
gördülni, létrejött a Jármika Jövőkép Gyermekalapítvány,
akadálymentesítették a színházat és elkezdtek gyerek
darabokat is játszani. Közben támogatták a hátrányos
helyzetű településeket is, ahol nem csak játszottak, hanem adományokat is vittek a térségben élők, különösen a
gyerekek számára. És ezeket az adományokat különböző
mesejátékokban szereplő főhősök – például Süsü – adták át a gyerekeknek.

Hogyan lesz Fóton?

Mivel a gyerekeknek nincs lehetősége most színházba
menni, ezért a színész-rendező Dr. Vass György polgármesterrel egyetértésben úgy gondolta, a HADART
lehetőséget teremt Fót óvodásainak a társulat gyermek
darabjainak a megtekintésére. Mindezt térítés nélkül.
Háda János úgy látja, hogy a szülőknek most éppen elég
problémájuk van, semmi szükség rá, hogy ők is azt kérjék, vigyék be a jegyek árát az óvodába, hogy a gyermekük
részt vehessen az előadáson. A társulat és személy szerint
ő maga azzal tud segíteni, hogy az óvodák, a gyerekek ingyenesen megkapják ezt a lehetőséget.
Olyan mesedarabokat nézhetnek meg így óvodásaink
online, mint a Süsü a sárkány kalandjai, az Ágacska, a Hetedhét varázslat, vagy a Várban sztár. Háda János azonban
máris tovább gondolta az együttműködést. A kicsiknek
sokat adhat az, ha valamire – például az egészséges táplálkozásra – egy-egy meseszereplő hívja fel a figyelmet. A
gyerekek szívesebben elfogadják azt, ha játékos formában
Süsü mondja el nekik, hogy egyenek sok körtét, mert finom és sok vitamin van benne.
Az együttműködéssel kapcsolatos költségeket – például a jogdíjakat – a HADART vállalta magára.

Prevenció az iskolákban

Bár az együttműködés még nem ért ebbe a szakaszba,
Dr. Vass György polgármester jó elképzelésnek tartja, ha
a korábbiakban egyszer már sikerrel működő drogprevenciós darabot megnézhetik a fóti iskolák felsős diákjai.
Háda János elmondta, hogy a Webáruház című darabjuk
eleve ezzel a céllal került a repertoárjába a társulatnak, és
sok helyen bizonyított már.
Azért, hogy a felnőttek se maradjanak ki az együttműködésből, a HADART vezetője azt tervezi, hogy a polgármesterrel egyeztetve egy vígjáték megtekintését ingyenesen lehetővé teszik majd a színház iránt érdeklődő fóti
lakosok számára.
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Előnevelt csirke rendelhető! 20 éve az ingatlanpiacon

Görbe Tibor, ingatlanszakértő

Telefon: 06-27 359-659
Cím:
Zöldség, Gyümölcs, Táp és Terménybolt,
Fót, Kossuth Lajos út 57.

Fóton és környékén, Budapesten, családi házak,
lakások, telkek közvetítésével foglalkozom.
Eladó, kiadó ingatlanja van?
Forduljon hozzám bizalommal!
Elérhetőségek:
Görbe Tibor ingatlanszakértő
cím: 2151 Fót, Nyírfa u. 9.
telefon: 06 20 984 2776
e-mail: gorbetibor@gmail.com

múltunk
Balogh Dávid |

A fóti Vörösmarty Kultúrház építése
és átadása

A Kultúrház (ma: Vörösmarty Művelődési Ház) Fót városközpontjának emblematikus épülete, a város
kulturális életének meghatározó
helyszíne immáron közel kilenc évtizede - építésének körülményeiről
mégis kevés információ áll rendelkezésünkre. Annyi biztosan tudható, hogy a Károlyi család által
adományozott területen épült fel a
Földművelésügyi Minisztérium, a
Fóti Gazdakör, a Hangya Szövetkezet és a fóti lakosság jóvoltából.
1931.06.17-én a Belügyminisztérium jóváhagyásával százezer pengő költségirányzattal kiírták a fóti
Vörösmarty Kultúrház építésének
versenypályázatát,1 melyet a fóti
községháznál lehetett benyújtani
1931.06. 27-ig. A Kultúrház Szalkay
Jenő építészmérnök (1890-1961)
tervei alapján valósult meg, így a kivitelezéssel kapcsolatos információkat is az Újpesten lévő Szent Gellért utca 12. szám alatti irodájában
kérhettek tőle. A versenykiírás azt is
szabályozta, hogy generál kivitelezés esetén a nyertes vállalat köteles
a fóti szakiparosokat, kereskedőket,
fuvarosokat előnyben részesíteni,

kisebb munkálatokra helyi szakmunkásokat alkalmazni.2
Egy év és néhány hónappal később
elkészült az épület, melynek ünnepélyes átadására 1932. október 16-án,
vasárnap került sor. A korabeli sajtó
beszámolója szerint a „kolosszálisan”
nagyméretű, emeletes épület végül
75.000 pengő költségen készült el.3
Az avatáson több százan vettek részt:
környékbeli jegyzők, különböző intézmények, hatóságok képviselői,
köztük a földművelésügyi miniszter,
dr. Parragh Gyula miniszteri tanácsos, dr. Ney Géza főjegyző, dr. Endre
Zsigmond járási országgyűlési képviselő, vitéz Endre László, a gödöllői járás főszolgabírója.4 A korabeli cikkek
mellett az avatás meghívójának segítségével is képet alkothatunk, hogyan
is zajlott e nagyszabású esemény. A
meghívó bevezető sorai a következők: „Isten segítségével, sok gonddal és áldozattal felépítettük Fóton a
kultúra díszes hajlékát, mely a szebb
magyar jövendőért küzdeni hivatott
népünk, különösen annak ifjúsága
lelki és testi fejlesztését szolgálja.”5
A megnyitó beszédet a Váci járásból dr. Horváth János főszolgabíró

1 Kultúrház épül Fóton, Budapesti Hírlap, 1931. június (51. évfolyam), 1931.06.21. 138. szám, 16.
2 Kultúrházépítés, A Munkaadó, Építőmesterek Lapja, 1931 (18. évfolyam), 1931.06.17, 24. szám, 7.
3 A Vörösmarty-kultúrház felavatása Fóton in: Új Barázda, 1932.10.27, 135. szám, 6.
4 Kultúrházavatás Fóton, in: Köztelek, 1932.10.30, 87-88. szám, 747.
5 A Vörösmarty-kultúrház meghívójának bevezető sorai.
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tartotta, majd Dr. Preszly Elemér,
Pest vármegye főispánja ünnepélyes
felavató beszéde következett. Szintén
ünnepi beszédet mondott Szeberényi Zoltán evangélikus lelkész, míg
a kultúrház elkészülésének körülményeit Erdélyi Zoltán fóti főjegyző
ismertette. Az avatóműsoron közreműködött Kollár János katolikus tanító, a fóti római katolikus és a református dalárda is. Az ünnepély után a
közönség megtekintette a Kultúrházat és Fót nevezetességeit is. Ezt követte egy ebéd az épület dísztermében, öt órakor pedig táncmulatsággal
ünnepelték meg az átadást.
Az avatást követően a Fóti Gazdakör tanfolyamai, rendezvényei,
előadásai is helyet kaptak, ahogy a
Muharay-féle Fóti Faluszínpad előadásai, illetve más fontos, a településsel kapcsolatos kulturális események
is. A város életében ma is kiemelkedő
közösségi színtér, amely állami ünnepségeknek, kiállításoknak, színházi előadásoknak, koncerteknek,
kézműves foglalkozásoknak, nyári táboroknak, különböző hagyományőrző csoportok fellépéseinek
ad otthont.

kultúra
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gasztronómia
A Kastély Étterem hétvégi menüajánlata
Zöldborsó leves galuskával

Hozzávalók:
450 gramm zöldborsó
4 db sárgarépa
2 db fehérrépa
1 csokor petrezselyem
1 ek finomliszt
2-3 ek étolaj (lehet oliva olaj is)
só, bors, ételízesítő ízlés szerint
A galuskához:
1 db közepes méretű tojás
3-4 kanál finomliszt
só ízlés szerint
Elkészítés:
A meghámozott és karikára vágott répát (a fehéret
is) kevés olajon dinszteljük. Körülbelül 10 perc után
hozzáadjuk a zöldborsót és az apróra vágott petrezselyem zöldet is, majd ízlés szerint sózzuk. Öt-hat
perc kevergetés után hozzáadunk egy kanál lisztet és
1-3 percig kevergetve tovább főzzük. Ezt követően
vízzel felöntjük, hozzáadjuk a fűszereket (ízlés szerint) és puhára főzzük a zöldségeket.
A galuska elkészítéséhez egy megfelelő méretű tálba
beleütjük a tojást, csipetnyi sót adunk hozzá és annyi
lisztet, hogy a keverés után „nokedli állapotú” legyen.
Ez követően nokedli szaggatóval – vagy akár kiskanállal – beleszaggatjuk a tésztát a levesbe, és pár percig – a tészta elkészüléséig – főzzük.

Kastély „fish and chips”

Az új étlapunkon fog szerepelni a klasszikus brit halétel.
Hozzávalók:
70-80 dkg tőkehalfilé (4 személyre)
1 dl fóti szóda
1 dl világossör
1 mokkáskanál sütőpor
1-2 ek kukoricakeményítő
20 dkg liszt
só, bors ízlés szerint
Íme, ahogy mi készítjük, bár a brit vonal mentén haladunk:
A halfiléket elosztjuk egyforma darabokra, konyhai
törlőpapíron leszárítjuk. Lisztet és kukoricakeményítőt teszünk egy mélytányérra, egy mokkáskanál sütőport, 1 dl fóti szódát, 1 dl sört, pici sót és kevés borsot
teszünk hozzá. Elkeverjük a masszát, hűtőbe tesszük
kis ideig, amíg felkészülünk a sütésre.
Otthoni készítésnél ajánlott a felvágott, előfőzött,
hideg vízben lemosott, lecsepegtetett burgonyát
elősütni, (kb. 2 perc) amíg a hallal foglalkozunk, majd
kivenni. Vegyünk egy másik tányérba kirakott lisztet,
a filéket ebben megforgatjuk, majd az előbb megadott masszába mártjuk. Ezt követően forró olajban
megsütjük. Sütés közben a halszeleteket megforgatjuk, hogy mindenhol szépen süljön. Amint ropogósra
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gasztronómia
sült, kivesszük, törlőpapírra tesszük, hogy lecsöpögjön. Majd ebbe az olajba tesszük a burgonyát és azt
is ropogósra sütjük. A halat és a krumplit megsózzuk,
salátával vagy majonézzel tálaljuk.
Általában ezt az ételt még a gyerekek is szeretik.

Túrógombóc

Desszertnek túrógombócot ajánlunk hozzá, melynek
receptjét a Fóti Hírnök decemberi számában találják.

Ízelítő a Fóti Kastély Étterem menüajánlatából
2021. 9. hét:
03.01. hétfő
Zöldborsóleves

A:
Eszterházy tokány, tészta

B:
Juhtúrós sztrapacska,
füstölt tarja

Bolognai spagetti

Csülök Pékné

Rántott sertésszelet,
rizi-bizi

Toros káposzta

03.04. csütörtök
Erőleves, zöldségek

Burgonyafőzelék, vagdalt

Rántott csirkecomb, burgonyapüré, káposztasaláta

03.05. péntek
Tárkonyos
pulykaraguleves

Krumplistészta,
csemege uborka

Bakonyi gombapörkölt,
galuska

2021. 10. hét:
03.08. hétfő
Burgonyaleves

Pulykacomb rizottó

Vastag csirkemell,
sokmagos rizs

Rakott krumpli kolbásszal

Konfitált tarjás babsaláta

Zöldborsós csirkeragu,
petrezselymes rizs

Töltött sertéskaraj,
sült krumpli

Sárgaborsófőzelék,
sertéspörkölt

Burgundi marharagu,
röszti

Túrós tészta

Somlói galuska

Keressük a Fóti Gyermekváros korábbi diákjai, nevelői közül azokat, akik a rendszerváltás előtt, csereprogram keretében Berlinbe
vagy Bochumba utazhattak az ottani gyermekotthonok meghívására.
Annak idején a fóti gitáros kórus is fellépett az
NDK-ban.
A visszaemlékezők jelentkezését a Fóti Gyermekváros és német testvérintézmények – a
berlini Königsheide (volt Makarenko) és a
bochumi gyermekotthon – közös történetének
feldolgozásához várjuk!

03.02. kedd
Sárgaborsóleves
03.03. szerda
Fahéjas almaleves

03.09. kedd
Fokhagymakrémleves,
kruton
03.10. szerda
Tarhonyaleves
03.11. csütörtök
Húsleves,
tészta, répa
03.12. péntek
Gulyásleves

Jelentkezés:
Email: berliniemlekek@t-online.hu
Telefon: +36-30 734-6778

Árak | A menü 1.100,-Ft | B menü 1.450,-Ft | Leves 300,-Ft | A főétel 800,-Ft | B főétel 1.150, -Ft
Megrendelés határideje a tárgyhetet megelőző PÉNTEK 12 óra!
Pótrendelést és lemondást a szállítást megelőző munkanapon fogadunk.
Menüt előzetes megrendelés és esetén tudunk biztosítani. A menüváltoztatás jogát fenntartjuk!
Telefonszám: Tamás +36/30-280-39-67 | E-mail: fotikastelyetterem@gmail.com
www.fotikastelyetterem.hu
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közérdekű
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. Vincze Katalin, 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. Kovács Éva, 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

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
Síkosság mentesítés ügyelet:
06/70/340-0933
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
Fóti Közhasznú Polgárőr Egyesület
Tel.: 06/20/315-7685
Krízisvonal
Tel.: 06/30/384-2838
Hívható: munkaidő után,
hétvégén és ünnepnapokon

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

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

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

Károlyi István Gyermekközpont
Fót, Vörösmarty tér 2.
Tel.: 06/27/358-490

Gyógyszertárak
Ezüstfenyő Patika
Fót, Németh Kálmán u. 29.
Tel.: 06/27/360-174

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.: 06/2 7/538-250
Kisalag Fiókkönyvtár
Fót, Béke u. 33.
Tel.: 06/27/358-319,
06/70/331-5572

Pandúlia Gyógyszertár
Fót, Szent Benedek u. 15.
Tel.: 06/27/538-656
Somlyó Gyógyszertár
Fót, Vörösmarty tér 4.
Tel.: 06/27/538-955
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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 bejelentés: 06 (80) 300-300
(ingyenesen hívható éjjel-nappal a hét
minden napján);
ugyfelszolgalat@tigaz.hu
Magyar Települések Közvilágítási
Közhasznú Egyesülete
Hibabejelentő: www.mtkke.hu
info@mtkke.hu
ELMŰ-ÉMÁSZ
Energiaszolgáltató Zrt.
ELMŰ hibabejelentő
06 (80) 38-39-40
ugyfelszolgalat@elmuemasz.hu

Fóti Hírnök online!
Olvassa el a legfrissebb lapszámot és tájékozódjon korábbi írásainkból a Fóttal kapcsolatos dolgokról!

„Minden lapszám ONLINE az Ön otthonában!”
Interjúk | Érdekes beszélgetések | Közérdekű dolgaink | Oktatás / Kultúra | Önkormányzati információk

Olvassa a Fóti Hírnököt nagyítható, könnyen olvasható formában online!
Hiteles tájékoztatás Fótról a Fótiaknak!
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