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megemlékezés
Trianon

| – Dr. Vass György polgármester

Tisztelt megemlékezők! Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Tisztelt Fótiak!
Az európai, de talán a világtörténelemben is példátlan
dolog történt 101 évvel ezelőtt, 1920. június 4-én, ami
történelmünk egyik legsúlyosabb és legfájóbb tragédiája.
A békeszerződés, amit ránk erőszakoltak, példátlanul kegyetlen és szigorú volt, ahogyan gróf Apponyi
Albert 1920. január 16-án Párizsban elmondott beszédében megfogalmazta: „ha Magyarország abba a
helyzetbe állíttatnék, hogy választania kellene ennek
a békének elfogadása vagy visszautasítása között, úgy
tulajdonképpen arra a kérdésre adna választ: helyes-e
öngyilkosnak lennie, nehogy megöljék.”
Tehát egyszerűen nem volt választásunk, mert
nem hagytak választási lehetőséget!
A következmények ismertek, elzárták az országot
a létfontosságú nyersanyagoktól, vasútvonalaktól,
gyakorlatilag lefejezték az országot. De ilyen körülmények között is a csodával határos módon Magyarország talpra állt, köszönhető a magyar emberek áldozatvállalásának és összefogásának.
A történelemben ismét bebizonyosodott, hogy csak
egymásra számíthatunk!

lágon a magyarok összetartozásáról, összefogásáról szól. Kizárólag mi magunk írhatjuk felül eme
kegyetlen és szigorú békeszerződés igazságtalan
döntéseit! Hogy konkrétan mivel?
Azzal, ha tovább ápoljuk kapcsolatainkat az országhatárainkon kívül rekedt magyarokkal s ezzel tesszük
semmissé az értelmetlenül meghúzott határokat.
Azzal, hogy amit Trianon 101 évvel ezelőtt lerombolt, azt mi újraépítjük.
A történelem nem ért véget 1920. június 4-én. Egy
erős Magyarország a záloga annak, hogy meghaladjuk
Trianon tragikus örökségét.
A veszteségeinkből felállunk, azokból erőt merítünk
és reménnyel telve, összefogva tekintünk a jövőbe!

Tisztelt megemlékezők!
A Nemzeti Összetartozás Napja jó alkalom nemzetünk szorosabb összefogására.
Nincs más választásunk itt Fóton sem, minthogy
múltunkra emlékezve éljünk a jelenben és tekintsünk
a jövőbe. A XXI. század új kihívásokat állít elénk, az
új kérdésekre, új válaszok kellenek, és tudnunk kell,
hogy a bajban számíthatunk mi magyarok, mi fótiak
egymásra.
Szűkebb környezetünkben, itt ebben a városban is
egy összetartó közösséggé kell kovácsolódnunk!
Azt kérem Önöktől így a tragédia 101. évfordulóján
is, hogy ne azt keressük, ami elválaszt, hanem azt, ami
összeköt bennünket.
Régóta kerestük a formáját, hogyan tudnánk erre a
napra úgy megemlékezni, úgy magyarok maradni, és
hogyan tudnánk úgy kezünkbe venni a saját sorsunkat, hogy ezt a napot ne a veszteségek árnyékolják, hanem a remény ragyogtassa.
Erre teremtett alkalmat a magyar országgyűlés
2010-ben elfogadott határozata, melyben június 4-ét
a Nemzeti Összetartozás napjává nyilvánította.
A mai nap szerte az országban és szerte a nagyvi-

Tisztelt emlékező fótiak!
Hazánk történelmének e fájó fordulópontján - az
emlékezés mellett a jövőt tartva szem előtt - arra hívom és kérem Önöket, hogy működjünk együtt szűkebb hazánk, Fót igazi közösséggé formálásában is!
Ehhez kívánok Önöknek egészséget, békességet és
kitartást!
Köszönöm, hogy együtt emlékezünk.

4

interjú
Dinamikusan fejlődő térség, fontos beruházások
| – Dr. Tuzson Bence: Bár az oltás megszervezése hatalmas kihívás volt, de együtt
sikerült elérnünk, hogy ötmillió honfitársunk megkapja a vakcinát
Tankerületünk országos szinten is a legnagyobbak
közé tartozik, régiónk pedig hazánk egyik legfiatalabb térsége, így tehát nyilvánvaló, hogy az elmúlt
néhány évben Fóton is megemelkedett a bölcsődei,
óvodai és iskolai férőhelyek iránti igény, ezért folyamatosan dolgoznunk kell ezek bővítésén – mondta
a lapunknak adott interjúban Tuzson Bence, a Pest
megyei 5-ös számú választókerület országgyűlési
képviselője, aki a napokban két fóti oktatás-nevelési intézményt keresett fel: a magyar kormány
több mint háromszázötvenmillió forintos támogatásával újult meg városunkban a Waldorf-iskola,
harminchatmillió forintos állami hozzájárulással
pedig sikerült felújítani a Fruzsina utcai tagóvodát.

Dr. Tuzson Bence a felújított Waldorf-iskolánál

Az elmúlt időszakban több iskolai és óvodai felújítási programba kapcsolódott be városunkban. Milyen
tapasztalatok alapján döntött az aktív szerepvállalás mellett?
– Képviselői munkám egyik alapelve, hogy térségünk
további fejlődése és fejlesztése nem képzelhető el
minőségi, igényes bölcsődei és óvodai ellátás, illetve
magas szintű oktatás nélkül. Tekintve, hogy tankerületünk országos szinten is a legnagyobbak közé tartozik, régiónk pedig hazánk egyik legfiatalabb térsége,
nyilvánvaló, hogy az elmúlt időszakban megemelkedett a férőhelyek iránti igény, ezért folyamatosan dolgoznunk kell tehát ezek bővítésén. Meggyőződésem
ugyanis, hogy a jövőt építi az, aki iskolákat épít. Ennek
szellemében a magyar kormány több mint háromszázötvenmillió forintos támogatásával újult meg a
fóti Waldorf-iskola – vagyis teljes nevén: a Fóti Szabad
Waldorf Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti
Iskola és Gimnázium –, ezzel is erősítve azt a célunkat, hogy az ide járó több száz gyermek egy modern
intézményben tanulhasson.

infrastrukturális fejlesztésekre – fűtéskorszerűsítésre, homlokzati felújításra, hőszigetelésre, napelemek
létesítésére – volt felhasználható. A miniszteri döntés nyomán tavaly júliusban adták át a kivitelezőnek
a munkaterületet, tehát nem egész egy évvel ezelőtt
kezdődhettek el a munkálatok. Időközben pedig egy
másik pályázaton – a Pénzügyminisztérium kiírásán – további hatmillió forintot sikerült elnyerni az
önkormányzati étkeztetés fejlesztések támogatására.
Ennek az összegnek csaknem a feléből felújítottuk az
óvoda melegítőkonyháját, a fennmaradt részéből pedig úgynevezett konyhatechnológiai eszközöket vásárolt az intézmény.

Miért épp erre az óvodára esett a választásuk, amikor kidolgozták a pályázatokat?
– Azért, mert már igencsak ráfért egy felújítás, korszerűsítés! Másfelől pedig különösen jelentőssé teszi
ezeket a fejlesztéseket, hogy tulajdonképpen történelmi falak között zajlottak a munkálatok: ez volt Fót
város első óvodája, amelyet gróf Károlyiné Apponyi
Franciska alapított 1943-ban. Az intézményt 1948ban államosították ugyan, de még így is, a hetvenes
évektől meglévő két csoportot a szülői munkaközösség munkájának támogatásával folyamatosan bővítették. Így tehát ez az intézmény sokkal több egy átlagos
óvodánál, ez ma már Fót történelmének szerves, élő
része, nekünk pedig feladatunk az is, hogy megbecsüljük és tiszteletben tartsuk az ősök igyekezetét és
annak eredményeit is.

Az ünnepélyes átadással lezárult a Fruzsina utcai
tagóvoda korszerűsítése is. Ez hogyan illeszkedik a
nálunk zajló intézményi fejlesztések sorába?
– Az Apponyi Franciska óvoda Fruzsina utcai tag
óvodájának korszerűsítésére harmincmillió forintot,
vagyis a pályázaton elnyerhető maximális összeget
kapta meg Fót önkormányzata, az erről szóló miniszteri döntés két évvel ezelőtti, 2019. augusztus 22-i keltezésű. Ez egy vissza nem térítendő támogatás, amely
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interjú
Az ősök megbecsülése, történelmi örökségünk megóvása tekintetben Ön jelentős szerepet vállalt az elmúlt években egy másik jelentős fóti fejlesztésben,
a Szeplőtelen fogantatás templom felújításában is.
Ennek a folyamatnak melyek voltak a legfontosabb
mérföldkövei?
– Igen, ez is egy több évig elhúzódó, hosszú, de ugyanakkor mégis felemelő és nagyon eredményes folyamat
volt, amely igen sok kitartást és türelmet igényelt. Nagyon hálás vagyok Sebők Sándor plébánosnak, akinek
az értékes segítsége és együttműködése nélkül ezt a
beruházást nem tudtuk volna megvalósítani. Számomra, a térség országgyűlési képviselőjeként is nagyon megtisztelő volt, hogy részt vehettem egy olyan
hatalmas vállalkozásnak a lebonyolításában, mint
amilyen a fóti Szeplőtelen fogantatás templom felújítása volt, hiszen ezzel nemcsak kulturális, de szellemi és egyházi értékeinket is megóvtuk. Ez az épület
ugyanis nemcsak Fót egyik kiemelkedő gyöngyszeme, de az egész térségünk büszkesége is: Ybl Miklós
tervei alapján épült 1845 és 1855 között, és a magyar
romantikus építészet legjelentősebb alkotásai között
tartják számon. A templom felújítása tehát egy ös�szetett, alapos tervezést igénylő folyamat volt, így
hát ezúton is szeretném megköszönni mindenkinek,
aki segítette a munkánkat. Négy éve már, hogy 2017
nyarán a szakemberek restaurálták a főoltárképet és
a tabernákulum csodálatos ajtóit, s kormányzati támogatással még abban az esztendőben megkezdődött
a főoltár faszobrászati helyreállítása is. Az orgona
felújítása 2017 karácsonya után kezdődött. A templommal szomszédos telken időközben felújították az
egyházközség közösségi házát, az épület valamennyi
nyílászáróját korszerű, energiatakarékos elemekre
cserélték, elvégezték a padlásfödém hőszigetelését, a
villamoshálózat és a világítótestek cseréjét. Gyakorlatilag tehát újjávarázsolták a közösségi házat, amelyik
így már nemcsak méltó szakrális helyként, hanem
korszerű közösségi térként is ki tudja szolgálni az
egyházközség hitéletét.

Dr. Vass György, Dr Tuzson Bence és Bíró Zoltán átadják
a felújított Apponyi Franciska óvodát

állagmegóvás érdekében, állami támogatással átépítették a templom csapadékvíz-elvezető rendszerét is,
és helyreállították a megrongálódott homlokzati részeket. Felújították a fűtési rendszert, ezzel is eleget
téve a helyi hívők évek óta jogosan megfogalmazott
igényeinek, Időközben pedig felújítottuk az altemplomot is, amely a Károlyi család végső nyughelye. Az
altemplom felvizesedett falfelületei és megkopott
burkolatai is megújultak, de átépítették a villamoshálózatot is. Mindezt összevetve tehát egy teljes körű
felújításról beszélhetünk, ami nemcsak minket tölthet
el büszkeséggel, hanem mindenkit, aki megbecsüli
térségünk szellemi és művészeti értékeit.

A járványhelyzet mennyiben befolyásolta a megkezdett munkafolyamatokat?
– A koronavírus-járvány az elmúlt, immár másfél
évben meghatározóan nyomta rá bélyegét nemcsak
hazánk, de az egész kontinens és a világ életére, nagy
szerencse hát, hogy Magyarország az átoltottsági
rangsor élmezőnyében áll. Az oltás megszervezése hatalmas kihívást jelentett, de együtt sikerült elérnünk,
hogy már ötmillió honfitársunk megkapta a vakcinát.
Ezzel az egész unióban mi vagyunk a legvédettebb és
legbiztonságosabb ország. A vágyott szabadságunkat a
magas átoltottságnak köszönhetjük, csak a vakcina jelent hatékony védelmet a vírussal szemben. Az alapvető védelmi intézkedések azonban továbbra is életben
vannak, hiszen a vírus még itt van és megbetegítheti
azokat, akik nincsenek beoltva. Ezúton is arra kérek
hát mindenkit, aki még nem tette volna meg, hogy regisztráljon a vakcinaifo.gov.hu internetes oldalon, és
mielőbb vegye fel a védőoltást, ami hazánkban immár
bárki számára elérhető.

Miért épp a templomfelújítás kapott prioritást ezekben az években?
– Mindig igyekszem a helyi igényeknek megfelelően
dönteni arról, hogy milyen fejlesztéseket karoljunk
fel a választókerületemben, meggyőződésem ugyanis, hogy csak olyan beruházásokba érdemes belevágnunk, amelyek egybeesnek a lakosság szükségleteivel.
Így történt ez ebben az esetben is, hiszen az ezt megelőző felújítás óta, felettébb sajnálatos módon, a vizesedés komoly károkat okozott az épületben, és ennek
következtében a vakolat is omlásnak indult. Ezért az
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interjú
Folytatódik a város fejlesztése
| Bíró Zoltán beruházásokért felelős alpolgármester

Az idén már több fejlesztés is befejeződött, vagy
befejezés előtt áll a városban. A tervek szerint a
város fejlesztése tovább folytatódik, melyek középpontjában a lakossági igényeknek megfelelően
a közlekedés áll. A tervekről Bíró Zoltán beruházásokért felelős alpolgármestert kérdeztük.

A tervek szerint 5 gyalogátkelőhely kerül kialakításra. Mely kereszteződésekben kerülnek kialakításra a
gyalogátkelőhelyek?
– A város közlekedésének a rendbetétele fontos feladat, amelynek a részét képezik a kereszteződések
átalakítása és modernizálása is. Ezért a város a következő öt kereszteződésben alakít ki gyalogátkelőhelyet:
• Németh Kálmán út – Tóth Árpád utca
• Németh Kálmán út – Hargita utca
• Móricz Zsigmond út – Csaba utca
• Vörösmarty M. út – Virág Benedek utca
• Győrffy M. út – Mindszenty utca

Bíró Zoltán beruházásokért felelős alpolgármester

A város egyik problémás csomópontja a Dózsa
György út–Tessedik utca kereszteződése. Mit terveznek ebben a kereszteződésbe?
A Dózsa György út és Tessedik utca kereszteződésében egy úgynevezett „turbó körforgalmat” kívánunk
kialakítani. Az előzetes egyeztetések megkezdődtek a
Pest Megyei Közútkezelővel, de tervezőt kellett váltanunk, ugyanis a régi tervező a koncepcióváltás miatt
nem tudta vállalni a feladatot.

A Béke utca és a Németh Kálmán út sarkán a modern közlekedési lámpás kereszteződés kialakítása
folyamatban van. Mitől különlegesek a felszerelt
közlekedési lámpák?
A kereszteződés háromlámpás csomópont lesz, kamerás érzékelők felszerelésével a Béke utcában, ez
fogja optimalizálni a Németh Kálmán úti forgalmat. A
kamerák szenzorai érzékelik a közeledő járműveket, a
gyalogosok pedig a szokásos gombnyomással kérhetnek szabad utat az átkeléshez.

A Dózsa György út és a Tessedik utca kereszteződése

A Németh Kálmán út és a Béke utca új, lámpás kereszteződése
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Ebből adódik a kérdés: mitől turbó egy körforgalom?
Turbó körforgalom olyan helyre szokott kerülni, ahol
nagy a forgalom és több irányból is érkeznek a járművek. A Dózsa György út–Tessedik utca kereszteződése
ilyen. A turbó körforgalom kétsávos, ami lehetővé teszi, hogy több jármű haladjon át a körforgalmon, illetve azt is, hogy az „egyenesen” áthaladók és a lefordulni
kívánók ne akadályozzák egymás haladását.
A másik átalakítás előtt álló csomópont a Vörösmarty utca és a Határ út találkozásában van. Ott
mi indokolja az átalakítást, és milyen megoldást
terveznek?
A Vörösmarty utca és Határ út kereszteződésében
szintén egy úgynevezett „turbó körforgalmat” kívánunk kialakítani. Az előzetes egyeztetések megkezdődtek a Pest Megyei Közútkezelővel. Sajnos itt
is tervezőt kellett váltanunk, ami lassította a folyamatot.
A közlekedéshez csak részben kapcsolódik, de az
ott élőknek fontos probléma a csatornázási projekt
lezárása. Mikor fejeződik be ténylegesen a csatornázási projekt és mikorra várható a Pataksor utca
legalább részleges rendbetétele?
A csatornázás végső lezárása 2021. június közepéig
megtörténik. A kivitelező zúzottkővel fogja rendbe
tenni a Pataksor utcát, ami egyelőre megoldás az ott

Bíró Zoltán alpolgármester, Kovács József Önkormányzati
képviselő és Kocsis Gábor az FKKN Kft. munkatársa
a helyszínen egyezteti a Vörösmarty utca átalakítási terveit

élők számára. Azért, hogy a minőségváltozás tartós
legyen a Fóti Közszolgáltató Kft. a zúzottkő lerakását
követően a Pataksor utcát ugyanúgy fogja a jövőben
karbantartani, mint a város többi makadám útját.

Tisztelt Üdülőterületi lakosok: így köthetnek rá a szennyvízhálózatra elkerülve a büntetést.
Részletek:
Kiemelten szeretnénk felhívni a szennyvízcsatorna rákötésben érintett lakosok figyelmét a Fót Város Önkormányzat területén megvalósuló, KEHOP-2.2.2-15-2016-00081 sz. „ÉMO 7” projekt „Fót
Város szennyvízelvezetésének fejlesztése” projektelem
kapcsán a DMRV Zrt. tájékoztató levelében már leírtakra:

4. A DMRV Zrt. részére benyújtott kivitelezési tervek
rövid határidővel elbírálja és az eredményről levélben tájékoztatja a benyújtó lakost.
5. A fogyasztók a DMRV Zrt-től visszakapott, jóváhagyott tervek alapján megépítik a csatlakozásukat,
de annak betemetése előtt, azaz a kivitelezés megvalósulását követően a tervekhez csatolt levél szerint eljárva átvételi időpontot kell egyeztessenek
a DRMV Zrt-vel a 06/20/344-8416-os telefonszámon az üzembe helyezésre vonatkozó helyszíni szemle időpontjáról. A DMRV Zrt. szakembere a
helyszínen ellenőrzi a kivitelezett rendszer tervvel
való egyezőségét.
6. A DMRV Zrt. részére benyújtott kivitelezési tervek a
benyújtástól számított 1 évig érvényesek! Ha 1 évig
nem kerül megépítésre az engedélyezett kiviteli
terv, akkor újat kell készíteni és benyújtani.
7. Ha az engedélyezési eljárást megkerülve, engedély
nélkül köt rá az ingatlantulajdonos a szennyvízhálózatra, az illegális rákötésnek számít, és szankciót von maga után!

1. Az új szennyvízcsatorna gerinchálózat műszaki átadásától 90 nap áll az érintett ingatlantulajdonosok
rendelkezésére, hogy saját ingatlanukon kiépítsék a
csatlakozó szennyvízcsatornát.
2. Azon lakos, aki a műszakilag rendelkezésre álló
közcsatornára nem köt rá, talajterhelési díj megfizetésére köteles, melyet Fót Város Önkormányzata
szab ki. A talajterhelési díj kiszabása az ivóvízhasználatuk függvényében történik.
3. A magántulajdonú ingatlan területén jogosult tervező
bevonásával kell az ingatlantulajdonosnak a csatlakozó szennyvízvezeték kiviteli tervét elkészíttetni, melyet
engedélyezésre a DMRV Zrt. részére be kell nyújtani.
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Veszélyes és elektronikai hulladékgyűjtés
Fót Város Önkormányzata és az Önkormányzati Hivatal 2021. május 15. napján is megrendezte az ingyenes
lakossági veszélyes és elektronikai hulladékgyűjtési akcióját, amelyen az alábbi mennyiségű hulladékot adták
le a lakosok.
• Fáradt olaj, olajos szilárd hulladék
821 kg
• Használt étolaj, zsír
1 012 kg
• Festékes hulladék
6 360 kg
• Toner
60 kg
• Növényvédő-, rovarirtó szer
85 kg
• Gyógyszer
145 kg
• Fénycső
65 kg
• Szennyezett göngyöleg
395 kg
• Hajtógázos palack
95 kg
• Oldószer
2 150 kg
• Savas ólomakkumulátor, szárazelem1 007 kg
• Elektronikai hulladék
120 m3
Köszönjük minden résztvevőnek, hogy óvja, védi környezetünket!
Kérjük, hogy a kidobandó elektronikai eszközöket (pl. hűtőszekrény, televízió, mosógép, számítógép,
monitor, stb.), valamint akkumulátorokat, az utcákat tehergépjárművekkel járó – hulladék begyűjtési
engedéllyel nem rendelkező – „Hulladék felvásárlók”-nak ne adják oda, mert a hasznosításra nem alkalmas anyagok jelentős részét az erdőn, a mezőn vagy az útszélén látjuk viszont!
A legközelebbi akciónkat 2021. október 16. napján (szombat) 9-14 óra között tartjuk.
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal

Kutyák veszettség elleni ismétlő oltása
A fokozatos nyitáshoz igazodva megszűnt a kutyák
veszettség elleni ismétlő oltásának beadatására tavaly márciusban elrendelt türelmi idő. A hatóság
kéri az érintett kutyatartókat, hogy lehetőség szerint mielőbb pótolják állatuknál az esetlegesen elmaradt oltást.
Tavaly márciusban az országszerte érvényben lévő járványvédelmi intézkedésekre tekintettel rendelte el a
NÉBIH, hogy a rendszeresen oltott ebek esetében nem
szankcionálja az állategészségügyi hatóság az évente
esedékes, ismétlő oltás elmaradását. A fokozatos nyitáshoz igazodva, valamint mivel az oltások beadatásának megszervezése is többféleképpen megoldható
mostanra, a hatóság május 12-től megszüntette a türelmi időt. A NÉBIH kéri az érintett kutyatartókat, hogy
lehetőség szerint mielőbb pótolják állatuknál az esetlegesen elmaradt oltást. A kutyák betegség elleni aktív

védelme kiemelten fontos az ország keleti felén, mivel
a szomszédos ukrán és román területen jelen van a veszettség vírusa. (forrás: www.nebih.gov.hu)
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Átadták a városközpont felújított útjait
|M
 ájusban átvették a város vezetői a Vörösmarty tér, a 48-as Ifjúság és
a Szeberényi utcák által határolt beruházási területet a kivitelezőtől

Dr. Vass György polgármester és Bíró Zoltán
alpolgármester átveszi az utat a kivitelező képviselőitől

Dr. Vass György polgármester és Bíró Zoltán alpolgármester átvették a városközpontban történt beruházás
területét a beruházótól. A polgármester elégedett volt az
elvégzett munkával és az átadáskor hangsúlyozta, hogy a
terület több szempontból is fontos a város lakói számára, ezért az önkormányzat kiemelt figyelemmel követte a
beruházás minden mozzanatát.
A Penta Általános Építőipari Kft. kivitelezésében megújult a Szeberényi utca, a 48-as Ifjúság utca és a Vörösmarty tér egy része. Felújításra került 2800 négyzetméter
aszfaltburkolat és épült 350 négyzetméter térköves járda.
Egyúttal az önkormányzat mellett a lakosok ügyintézésének a segítésére kialakításra került 17 parkolóhely, valamint az utcák lakosságának és az óvodások szüleinek a
kérését figyelembe véve épült egy forgalomcsillapító küszöb is a 48-as Ifjúság utca bejáratánál.

A Magyar Klasszikus Zene Napja – in memoriam Kocsis Zoltán
A Zeneakadémia 2021. márciusában felhívást tett közzé, mely országos kezdeményezésnek a célja, hogy
emléket állítson Kocsis Zoltánnak. Ehhez a programsorozathoz intézményünk is csatlakozott.
2021. május 27-én 18 órától élőben közvetítettük a
koncertet, az intézmény virtuális hangversenytermébe vártuk az érdeklődőket.
Ez a hangverseny méltó helyet kapott a Fóti Zeneiskola – Alapfokú Művészeti Iskola 30. jubileumi tanévének eseményei között. Bemutatásra került Kocsis
Zoltán munkássága, életútja, majd a koncerten intézményünk növendékei és tanárai – többségében – magyar zeneszerzők műveit szólaltatták meg.
Illés Erika, Zeneiskola igazgató

fotó: Székely Lilla

Anyakönyvi hírek
Születtek:
04.24. Grigoreff Áron
04.30. Kárász Olivér Csaba
05.12. Vajna Kornélia

Házasságot kötöttek:
04.24 Károlyi Lilla és Puskás László
05.28.	Teleki Sándor és
Maróthi Magdolna Mária
05.29.	Horváth József és
Horváth Gabriella Éva
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Elhunytak:
Cselőtei József
Gável Jánosné
Nagy János
Styevkó Károlyné
Turai András
Szabó Sándor
Vitányi József

78 év
91 év
73 év
68 év
84 év
89 év
78 év

hírek
Fóton járt a Kormányablakbusz
A rossz idő ellenére sok fóti lakos intézte május 20-án ügyes-bajos dolgait a Kormányablakbuszon. Amennyiben
a járványhelyzet tovább javul, a Kormányablakbusz újra rendszeresen a Vörösmarty téren várja majd az ügyeiket
intézni kívánó fóti lakosokat.

Kormányablakbusz Fóton

Dr. Vass György a Kormányablakbusznál

Oltóbusz Fóton
Május 20-án Fóton volt a Magyar Honvédség oltóbusza. Az oltópontot azonban az önkormányzat a nagy
számú megjelenőre való tekintettel a Vörösmarty Művelődési Házban alakította ki. A Fótiak oltás melletti
elköteleződését jól mutatta, hogy reggel óta folyamatosan érkeztek az emberek az oltópontra. Amint azt
az oltás egyik vezetője elmondta, egy komponensű Janssen vakcinát kaptak azok a Fótiak, akik azon a
napon oltásra jelentkeztek a Művelődési Házban.

Az Oltóbusz megérkezett Fótra

Oltásra várakozó lakosok a Vörösmarty Művelődési
Házban kiakakított oltópont előtt május 20-án

Segítségkérés

Április 21-én délelőtt ismeretlen tettes piros Suzuki Ignisem ablakait az új protestáns temető parkolójában betörte, az összes okmányomat és pénzemet ellopta. Kérem, hogy aki megtalálta az iratokat,
a dunakeszi rendőrségen adja le, vagy dobja be a postaládámba, mert ezek az iratok fontosak nekem.
Köszönettel, Kis Miklósné
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közérdekű
Fóti Városszépítő Egyesület
2020 évi tevékenysége
| Beszámoló

A kialakult pandémiás helyzet ellenére sikerült a betervezett programjainkat teljesíteni.

„A legszebb konyhakertek”- Magyarország
legszebb konyhakertjei

lan tulajdonosoknak a törekvéseit, akik önkéntesen
hozzájárulnak városunk összképének csinosításához, gondozzák és rendben tartják a saját, és a kerítésükön túli lakókörnyezetüket is.
A 260.000 Ft támogatást a „Tiszta udvar, rendes
ház” pályázat nyerteseinek díjazására fordítottuk.
A 20 díjazott, erre a célra tervezett és képzőművész
által készített TISZTA UDVAR, RENDES HÁZ kerámia plakettet és oklevelet kapott a Németh Kálmán
Emlékház történelmileg védett kertjében rendezett
díjátadó ünnepségen.

A Legszebb konyhakertek országos programban már
hetedik éve vesz rész városunk lakossága, Egyesületünk koordinálásával, immáron az Önkormányzat
támogatásával. A program célja a hagyományőrzésen
túl, megszerettetni a kiskertesekkel a dísznövények
gondozásán kívül a saját zöldség-gyümölcs termesztését, fontosságát.
Ebben az évben is sok szép konyhakertet tudtunk
értékelni. A választható kategóriák közül egyre népszerűbb (ebben a kategóriában jelentkeztek a legtöbben) a MINI, amely 50 négyzetméter alatti kertet
jelent. A kertesek be tudták bizonyítani, hogy igenis
lehet ilyen kis területen sokféle ehető növényt termelni. Akadt még jó pár NORMÁL kategóriás is, illetve KÖZÖSSÉGI, ZÁRTKERT, és nem utolsó sorban
BALKON.
MINI kategóriában egy I. két II. és egy III. helyezett lett.
NORMÁL kategóriában egy-egy I., II., III. helyezett lett.
Két különdíjat is kiosztottunk.
A díjátadó ünnepségre méltó helyen, a Németh
Kálmán Emlékház történelmileg védett kertjében
került sor.
A 200.000 Ft támogatásból 119.030 Ft-ot használtunk fel a programra és a nyerteseinek díjazására.

Fóti KönyvForduló

A Fóti Városszépítő egyesület a Fóti KönyvForduló lakossági csoporttal közösen létrehozta a Fóti
KönyvForduló Projektet. A projekt célja lakossági
összefogással, közösségi munkával több kül- és
beltéri könyvszekrényt felállítani a helyi lakosság olvasáskultúrájának fejlesztése, a Fót Városi
Könyvtár támogatása, a lakosság szemléletformálása érdekében.
A projekt keretében már elkészült beltéri polcokon kívül a Fóti-tó portásfülkéje és két kültéri
helyszín, melyet a lakosság lelkesen használ. Rendszeresen hoznak és visznek az ingyen rendelkezésre álló könyvekből. Ennek folytatásaként a Fóti
KönyvForduló Csoport által felajánlott,
Fót Kultúrájáért Díjjal járó 255.000 Ft-ot kiegészítve felállításra került még egy új kültéri könyvszekrény, egy beltéri könyvespolc és szalagfüggöny
felszerelése a tóparti könyvfülke ajtajára.

Tiszta udvar, rendes ház

Egyesületünk, Fót Város Önkormányzatának támogatásával 2020-ban is meghirdette a „Tiszta udvar,
rendes ház” programot. A régi hagyományt új tartalommal megtöltve elismerni és értékelni azon ingat-

Kisalagi Közösségi Ház és Fiókkönyvtár
kertjének lakossági összefogással történő
rendbetétele

A 2020-as díjátadó ünnepség eredményhirdetése

A 2020 októberében 2 szombatra hirdettünk önkéntes munkát a Kisalagi Közösségi Ház és Fiókkönyvtár kertjének rendbetételére.
Sokan, így mi sem tudtuk, hogy egy ilyen kincs
rejtőzik az épület mögött. A hatalmas fenyőket, a
gyönyörűen faragott tornácot, az utca zajától mentes kertet látván rögtön felmerült bennünk, hogy az
elvadult terület a Fóti Városszépítők segítségével új
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közérdekű
Szja 1%

és hasznos funkciót kaphat.
Közel 10 éve senki nem gondozta a területet. A
bokrok elburjánoztak, nem odavaló facsemeték
bújtak ki a földből és elrozsdásodott régi mászókát,
hintaállványt láthattunk a vastag tűlevél szőnyeg
mellett. A fenyőfák elhalt ágai az óvoda fölé benyúlva állandó veszélyt jelentettek: ha letörnek egy
nagyobb szélben, az óvoda udvarába esnek. Megoldás kellett és megtaláltuk: megbeszélve az illetékesekkel meghirdettük a kertrendezést, várva, hogy a
lakosság köréből is csatlakoznak hozzánk.
Végül a meghirdetett időpontokra számos segítő
érkezett: a Könyvtár, a Németh Kálmán emlékház,
az óvoda és a Városszépítő egyesület tagjai mellett
csatlakozott a Polgármester úr, az Alpolgármester
úr és néhányan a képviselőtestületből és a lakosságból is, hosszabb-rövidebb időre. Munkánkat
segítette a Településszolgáltató Kft konténerrel és
ágaprítóval.
Köszönjük mindnyájuknak, valamint a fóti Husqvarna Kertigépcentrumnak az ingyenes láncfűrész
szervizt az ágak levágásához.
Mindenkit jó érzéssel töltött el, hogy két napi kemény munkával rendezett területet hagytunk magunk után és egy új közösségi helyszín kialakítását
tettük lehetővé.

A civil szervezetek támogatására az SZJA 1%-ból
kapott 166.969 Ft-ot kaptunk, amelyet ezúton is
köszönünk. Az összeg 25% -át, működési költségeinkre (41.742 Ft), a többit programjaink megvalósításához használtuk fel („KönyvForduló” 64.909
Ft, „Tiszta Udvar Rendes Ház” 7.834 Ft, Kisalagi
Közösségi Ház és Fiókkönyvtár kertjének rendbetétele 54.484).
A tagság erősítése, bővítése feladat keretében folyamatosan tájékoztattuk a lakosságot az Egyesület
munkájáról a helyi sajtó és az elektronikus médián
keresztül.
További információk és a 2019 év pénzügyi beszámoló a www.varosszepitok.hu honlapunkon megtalálhatók.
2021. május 14.

Kupakgyűjtő szív

Bánhalmi Gábor
elnök

NAPELEMES RENDSZEREK

Lakossági felvetésre döntött az Egyesületünk, hogy
állítsunk fel „kupakgyűjtő szívet” egy frekventált helyen. Célja: a jótékony adománygyűjtés egyik módja, ami segítség lehet egy drága műtétre váró beteg
gyermek, mozgássérült vagy nehéz anyagi helyzetben lévő család számára. Egyúttal környezetvédelmi
tevékenység is, mert így a műanyag kupakok újrafeldolgozásra és nem a szemétbe kerülnek.
Azt akartuk, hogy ez ne „csak” egy szív alakú kupakgyűjtő legyen, hanem olyan, ami a gyűjtő funkció megszűnése után is megfelel egy köztéri műtárgy esztétikai kritériumainak.
Több féle variáció és funkcionális egyeztetések
után készült el a jelenlegi terv, amelynek zöld alsó
része szimbolikusan egy összerakott kezet formál,
ami a szívet tartja, a szeretet jelképét.
Megvalósítását a Főépítész városképileg, az Önkormányzat területhasználattal engedélyezte a Kisalagi Millenniumi Emlékparkban.
A szív kivételezési ára 482.600 Ft volt, amelyet az
Egyesület többéves megtakarításának felhasználásából
valósítottunk meg. Az összeg az időt állóbb anyag költségéből (alumínium, horganyzott acél, rozsdamentes
kötőelemek) és a munkadíj értékéből tevődik össze.

TELJESKÖRŰ KIVITELEZÉSE
Horváth Roland
roland.horvath.ts@naposmegoldas.hu
+36/30-114-1642

VÁLTSON ZÖLD ENERGIÁRA!
❖

50%-OS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁS
GYERMEKES CSALÁDOK RÉSZÉRE

❖

0% THM-ES HITEL PEST MEGYEI LAKOSOK SZÁMÁRA

❖

TIER1 MINŐSÍTÉSŰ NAPELEMEK 12 ÉV TELJESKÖRŰ,
25 ÉV 80% TELJESÍTMÉNY GARANCIÁVAL

❖

10 ÉV TELJESKÖRŰ GYÁRTÓI GARANCIA
INVERTEREINKRE

KERESSEN BIZALOMMAL!
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Meghatalmazás és kitüntetés
A Fóti Aqua Önkéntes Tűzoltó Egyesület munkájának elismeréseként június elsejétől önállóan beavatkozható egységként működik. Benedek Csaba, az Egyesület alelnöke elmondta, hogy a meghatalmazással bizonyos
káreseteknél az Egyesület önállóan is jogosult a Katasztrófavédelem riasztása és küldése alapján beavatkozni
és eldönteni azt, hogy adott esethez kell-e a hivatásosok segítsége. Mivel bevetési területükbe Fóton kívül Dunakeszi és Csomád is beletartozik az ünnepségen ezen települések polgármesterei is részt vettek. Branyiczky
Márk tűzoltó dandártábornok a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója megköszönte az Egyesület eddigi munkáját és sok sikert kívánt jövőbeni feladataik ellátáshoz. Dr. Vass György Fót polgármestere
méltatta a tűzoltók áldozatos munkáját és támogatásáról biztosította az Egyesületet. Ezt követően pedig átadta
az Egyesület elnökének Szabó Richárdnak a Fót városáért díjat.
Konkoly – Thege György
Szabó Richárd az Aqua Önkéntes Tűzoltó Egyesület
elnöke és Dr. Vass György polgármester

A Fóti Aqua Tűzoltó Egyesület tűzoltói a meghatalmazás átadásakor

Hivatalosan is átadták az Apponyi Franciska Óvodát
A szűk körű ünnepségen Szűcs Éva intézményvezető megköszönte a város vezetőinek és térségünk
országgyűlési képviselőjének a szép óvodaépületet,
amelyhez a dolgozók is hozzáadták a saját munkájukat. Dr. Vass György polgármester köszönetét fejezte
ki a tervező Kvadrum Építész Kft. és a kivitelezést
Dr. Vass György átadja a tortát Szűcs Éva intézményvezetőnek

fotó: Ligeti Edit

végző Nova Bau Kft. munkájáért, valamint a magyar
állam 36 millió forintos támogatásáért. Beszédét azzal zárta, hogy a gyermekeink a jövőnk zálogai, ezért
az óvoda felújítása fontos feladat volt az önkormányzat számára. Dr. Tuzson Bence, a Pest megyei 5.
számú választókörzet parlamenti képviselője beszédében kiemelte, hogy óvodát avatni mindig szép feladat, mert a gyermekek nagyon fontosak az ország és
a városok számára. Öt gyermekes édesapaként pedig
átérzi a pedagógusok és a szülők örömét a megújult,
szép óvodáért. Beszéde zárásaként az országgyűlési
képviselő köszönetét fejezte ki Dr. Vass György polgármesternek és Bíró Zoltán alpolgármesternek, akik
konkrét terveikkel és elképzeléseikkel megkönnyítik
az ő munkáját is. A jövőbeni tervekkel kapcsolatban
elmondta, hogy az önkormányzat munkatársaiban
megvan a kellő lendület és szándék ahhoz, hogy a jövőben minél több felújítás legyen Fóton. Az esemény
zárásaként Dr. Vass György polgármester átadta az
intézményvezetőnek a gyerekek számára az önkormányzat ajándékát, egy hatalmas tortát.
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hírek

FSE NYÁRI SPORTTÁBOROK
GYEREKEKNEK
FÓT
SPORTEGYESÜLET

TE MELYIK NYÁRI TÁBORBA
MENNÉL SZÍVESEN?
A Fót Sportegyesület szeretettel várja a gyerekeket,
diákokat nyári sporttáboraiba júniustól augusztusig.
IDŐPONT

SPORT

HELYSZÍN

Június 16-18.

Kosárlabda tábor

ÖKU nagy terem

június 21-25.

Foci tábor

FSE sporttelep

június 21-25.

Kosárlabda tábor

ÖKU nagy terem

június 21-25.

Judó tábor

FSE sporttelep

június 21-25.

Kézilabda tábor

Fáy suli

június 28 - július 2. Angol tábor

FSE sporttelep

június 28 - július 2. Tánc tábor

ÖKU nagy terem

június 28 - július 2. Úszó tábor

Aquaworld

július 5-9.

Atlétika tábor

FSE sporttelep

július 12-16.

Mini Sport-tehetségek tábor FSE sporttelep

július 19-23.

Foci tábor

július 26-30.

Mini Sport-tehetségek tábor FSE sporttelep

augusztus 2-6.

Angol tábor

FSE sporttelep

augusztus 9-13.

Karate tábor

ÖKU nagy terem

augusztus 9-13.

Foci tábor

FSE sporttelep

augusztus 16-20.

Mini Sport-tehetségek tábor FSE sporttelep

FSE sporttelep

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

esemény

Városi gyereknap volt a Somlyó tónál
Fót Város Önkormányzatának szervezésében május
29-én vidám hangulatú és napsütéses gyereknap volt
a Somlyó tónál. Az eseményt Dr. Vass György polgármester rövid beszéddel nyitotta meg. Mint mondta, régen vártuk már, hogy együtt lehessünk, amit az oltás
adta védettségünknek köszönhetünk. Egyúttal megkért
mindenkit, aki még nem kapott oltást, hogy regisztráljon és oltassa be magát, mert ez a védelmünk alapja.
Végezetül azt kérte, hogy mindenki vigyázzon magára
és érezze jól magát.
A gyerekek szórakozását a különböző táncos produkciók, a kézműves foglalkozás, az FSE sportbemutatói, a

BMX bemutató, a Freestyle foci, a Hadart Színház Süsü
és barátai előadása és persze a slágerek, az ugrálóvár, a
trambulin és az állatsimogató színesítették.
A szervezésben oroszlánrészt vállaltak a Vörösmarty
Művelődési Ház munkatársai és vezetője, a gyakorlati
megvalósításban pedig a Fóti Közszolgáltató Nonprofit
Kft. munkatársai. A 10 órakor kezdődő rendezvény sikeres volt, amit a legjobban a gyerekek boldog kacagása
és a fóti családok részvétele igazolt.
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Hétköznapi aranynapok ősztől
Érvényesség: október 01. – december 22.

Kivéve péntek, szombat éjszaka és a kiemelt ünnepi időszakok.

Nyári pihenés egész héten

Érvényesség: június 01. – szeptember 30.
A csomag tartalma:
Szállás, svédasztalos reggelivel, svédasztalos vacsorával
Ajándék: Személyenként 1 db kezelés a Hotel
gyógyászati részlegében
Külső-belső gyógyvizes medence /100% gyógyvízzel
feltöltve/, úszómedence, gyerekmedence, szauna,
sókamra, infrakabin.
Fürdőköntös
Napi egy kancsó lúgosított egészségvíz
Wifi, zárt parkoló
Hajnal szárny: 68 000,-Ft/fő/5éj, 78 000,-Ft/fő/6éj
Kikelet szárny: 73 000,-Ft/fő/5éj, 84 000,-Ft/fő/6éj

5 nap / 4 éjszaka
A csomag tartalma:
Szállás, svédasztalos reggelivel, svédasztalos vacsora
Ajándék: Személyenként 1 db kezelés a Hotel
gyógyászati részlegében
Külső-belső gyógyvizes medence /100% gyógyvízzel
feltöltve/, úszómedence, gyerekmedence, szauna,
sókamra, infrakabin.
Fürdőköntös
Napi egy kancsó lúgosított egészségvíz
Wifi, zárt parkoló
Hajnal szárny: 48 000,-Ft/1 fő/4 éj
Kikelet szárny: 50 000,-Ft/1 fő/4 éj

HAJNAL HOTEL MEZŐKÖVESD***

3400 Mezőkövesd Zsory-fürdő, Hajnal u. 2.
Tel: 06 (49) 505-190 | Fax: 06 (49) 505-199 | Mobil: 06 (30) 539-4173 |info@hajnalhotel.hu | www.hajnalhotel.hu

Street Fót kisbüfé Fót központjában
Kedves Vendégeink!

A nehéz helyzetet túlélve, újult erővel várunk mindenkit hétköznapokon változatos, bőséges menüinkkel!
Teraszunkon az ebéd elfogyasztása után senki ne hagyja ki prémium kávé, tea és forrócsokoládé kínálatunkat valamit
az édesszájúaknak különleges desszerteket szolgálunk fel!
Hamarosan étlapváltozással készülünk, figyeljék online felületeinket is!
Házhozszállításunk is zavartalanul működik!

2151 Fót, Móricz Zsigmond u. 10.
06 20 299 2442
Szépkártyás/Bankkártyás fizetési lehetőség

házi kedvencek
Kutyanevelési tippek | Zelena Gergőné

Állatorvosi vizsgálat
Sajnos elkerülhetetlen, hogy kedvencünkkel időnként állatorvoshoz menjünk. És az még a jobbik
eset, ha csak a kötelező oltások miatt megyünk.
Ilyenkor az állataink viselkedése megváltozhat,
amit érdemes felismernünk és figyelembe vennünk.

valakit, hogy simogassa meg a hátvonalát. Ezzel a
vizsgálat szituációhoz szoktatjuk hozzá. Ez oltásnál és számos vizsgálatnál hasznos feladat. A cél,
hogy ne kerüljön szemtől szembe az orvossal, mert
akkor fenyegetve érezheti magát.

Ha kedvencünknek komoly fájdalmai vannak, esetleg balesetet szenvedett, azonnali segítségre szorul.
Ilyenkor ijedtükben pánikba eshetnek, karmolhatnak,
haraphatnak és menekülhetnek. Ez a pánikállapot
ön-, és közveszélyessé teheti kutyusunkat. Jó, ha tudjuk, hogy ilyen állapotban még a saját gazdájának is
sérüléseket okozhat! Így pedig az állatorvosi vizsgálat
hatalmas traumává válhat beteg kedvencünk számára.

2. Feladat: Megfogás 2. Ennél a feladatnál a kutyát a
nyakörvénél megtartjuk, hogy ne tudjon forgolódni. Az orrát magunk felé fordítjuk, hogy ne nézhessen az állatorvos felé. Ha nem látja mit csinál az
orvos nyugodtabb marad. Amennyiben ez sikerül,
tüzetesebben át tudja vizsgálni a kutyát az állatorvos. Meg tudja nézni a szemét, a fülét, szívhangot
tud vizsgálni és még vért is tud venni. A gyakorlás
során itt is kérhetünk segítséget a simogatásra.

ÁM EZT LEHET MÁSKÉPP IS! Ha kedvencünk bízik
bennünk a vizsgálatok alatt is, akkor kezelhetővé válik!

3. Feladat: Oldalra fektetés. Ez a feladat nehéz sok
kutya számára. Ilyenkor az eb fél, és kiszolgáltatottnak érzi magát. Otthoni környezetben fektessük le és simogatás közben nyugtatva próbáljuk elfektetni, akár a hasát is simogathatjuk és dicsérjük,
jutalmazzuk, ha eldől, vagy engedi, hogy eldöntsük. Az otthon biztonságában jól érzi magát, ezért
a gyakorlat könnyebben kivitelezhető, és közben
használható hozzá a „Maradj” parancs is. Az a jó,
ha hosszabb ideig is képes így maradni.

Ezért mihamarabb érdemes kutyánkat elkezdeni hozzászoktatni pár gyakorlathoz, hogy amikor
szükség lesz rá, jól menjen minden. Ugyanakkor egy
együttműködő és szófogadó eb jó benyomást tesz, és
az állatorvos is tisztességesen meg tudja vizsgálni. Az
állatorvosok a veszélyes kutyákat csak altatva tudják
megvizsgálni, de így nincs megoldva a probléma, és a
kutya a legközelebbi állatorvosi vizitre még nagyobb
ellenállással reagál.

4. Feladat: fogvizsgálat. A kutya egészségéhez fontos a
jó fogazat. Ennek a vizsgálatát is gyakoroljuk vele. Legyen természetes a számára, hogy a szájába nézünk,
azért, hogy ne akarjon ellenkezni, vagy megharapni
minket. Ha csak a pofáján felhúzzuk a bőrt és nyugton marad, jutalmazzuk meg! Türelem rózsát terem.
A gyakorláshoz javasoljuk, hogy változatos helyen,
ne csak otthoni környezetben gyakoroljuk. Még az is
lehet, hogy sorban állás közben az állatorvosi rendelő várójában, vagy magában a rendelőben lehetőséget
kapunk a gyakorlásra. Ilyenkor is alkalmazzuk a jutalomfalatot. Ez nem csak a mi és kedvencünk érdeke,
de az állatorvosnak is segítség munkájában!

Hogyan kezdjünk hozzá?

Először is kell egy motivált, vagy éhes eb és pár jutalomfalat. A feladatokat pedig érdemes ismételni és
jutalmazni.
1. Feladat: Megfogás 1. Álljunk szembe kutyusunkkal, nyakörvét húzzuk a füle tövéhez, két kézzel
fogjuk meg úgy, hogy feje felénk fordul és két karunk között felénk figyel. Eközben kérjünk meg
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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

riport
Közterületen jártunk
| képriport

A februári riportot követően ezúttal már két közterület-felügyelővel, Angyal Sándorral és Baumgartner Ákossal keltünk útra,
hogy megnézzük, az eltelt időszak
eredményeit.
A három hónappal ezelőttihez képest érzékelhető volt a változás, ami
a két közterület-felügyelő munkáját dicséri. Az akkor út mellett álló
autóroncsok szinte kivétel nélkül
eltűntek. Ám, ahogy Angyal Sándor fogalmazott, sajnos a roncsok
mindig „megújulnak”. Úgy tűnik, a
rendszám nélkül, vagy rendszámmal, de lejárt forgalmival az útszélen álló autóktól nehezen szabadul
meg a város. A közterület-felügyelők elmondták, a türelmi idő lejárt,
kirakják a papírt és értesítik a tulajdonost. Amennyiben ő nem intézkedik, akkor az önkormányzat
hatósági eljárás keretében szállíttatja
el a járművet és minden költséget a
tulajdonosra hárít.
Sajnos az utcák szélére kirakott
kövekkel kapcsolatban a lakosság
nem vette komolyan a februári figyelmeztetést. Egyrészt senkinek
nincs joga kitenni a háza elé semmit azért, hogy mások ne parkolhassanak elé. Másrészt ezek a kövek
baleset veszélyesek. A szabályozás
szerint minden balesetért és anyagi
kárért, amelyet ezek a kövek okoznak, a kihelyező felel. Tehát egy –
egy ilyen kő sor, vagy egyéb „díszítőelem”, nagyon sokba kerülhet az
ingatlan tulajdonosának.
A jó idő beköszöntével a közterület-felügyelőknek a házak előtti
helyzetre is figyelniük kell. Sajnos
jónéhány fóti lakos nem veszi figyelembe, hogy a saját háza előtti területet az útpadkáig neki kell
gondoznia. Ennek értelmében a
ház előtt a térdig érő gaz levágása

Angyal Sándor és Baumgartner Ákos közterület-felügyelők

Engedély nélkül kihelyezett konténer

Egy ilyen kő sor, vagy egyéb „díszítőelem”, nagyon sokba kerülhet az ingatlan
tulajdonosának
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riport

Hatósági eljárás keretében elszállítják a jogosulatlanul közterületen álló autókat

az ingatlan tulajdonosok feladata.
A közterületfelügyelők egyelőre
csak figyelmeztetnek, és szerencsére ez elég szokott lenni. Ahol
mégsem, ott további intézkedések
várhatók. Ide tartozik még valami:
a parlagfű! A közterület-felügyelők
kérik a lakosságot, hogy a parlagfűmentesítésre külön figyeljenek,
mert folyamatosan ellenőrzik a

parlagfűhelyzetet. És erre tényleg
érdemes mindenkinek figyelnie,
mert a Pest Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Osztálya 15 ezertől 50 millió forintig
büntetheti a parlagfű miatt a szabálysértőket.
A közterület-felügyelők munkája
eredményes volt az engedély nélküli konténerek és az építőipari tör-

melékek esetében is. A februárihoz
képest sokkal kevesebb a közterületen az építőipari törmelék, vagy a
kőhalom, és utunk során mindös�sze egyetlen engedély nélkül kihelyezett konténert találtunk. Amiben
az is szerepet játszhat, hogy a konténerek után már illetéket sem kell
fizetni, így pár ezer forintért legálisan megoldható a probléma.

Tájékoztató parlagfű-mentesítéssel kapcsolatban
Tisztelt Fóti Lakosok!
Az ingatlan tulajdonosoknak folyamatosan gondoskodniuk kell arról, hogy ingatlanukon
megakadályozzák a parlagfű virágbimbójának kialakulását, majd ezt az állapotot fenntartsák. Egész szezonban kötelező védekezni a parlagfű ellen, így szeretném felhívni minden fóti
földtulajdonos és földhasználó figyelmét, hogy folyamatosan védekezzen a parlagfű szaporodása és a pollenszórása ellen!
A parlagfű nagymértékű elszaporodásának a közegészségügyi és gazdasági károsító hatása számottevő. A parlagfű elleni védekezés az ingatlan tulajdonosának, illetve használójának a kötelezettsége. A hatóságok feladata, hogy – amennyiben a tulajdonos nem tesz eleget a kötelezettségének – a mulasztók költségén elrendelik az ún. közérdekű védekezést, emellett növényvédelmi
bírságot szabnak ki. A bírság mértéke 15 ezertől 50 millió forintig is terjedhet. Belterületen a
jegyző, külterületen (az ingatlanügyi hatóság által helyszíni ellenőrzésről felvett jegyzőkönyv
tartalma alapján) a növény- és talajvédelmi hatóság köteles hatósági eljárást indítani azokkal
szemben, akik elmulasztották a parlagfű elleni védekezést.
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény. 17. § (4) bekezdése
kimondja: „A földhasználó köteles az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.”
Tekintettel arra, hogy a parlagfű-mentesítés minden állampolgár közös érdeke, eredményt
csak összefogással, illetve közös felelősségvállalással érhetünk el. Kérjük, szíveskedjenek eleget tenni e fenti jogszabályi kötelezettségüknek! Felhívjuk szíves figyelmük hogy a lekaszált
földterület mindvégig tiszta, parlagfű-mentes állapotban kell megőrizni. Fót Város belterületén a Közterület-felügyelők végzik az ellenőrzést/visszaellenőrzés ütemterv alapján.
Köszönjük munkájukat és fáradozásukat!

Fóti Közös Önkormányzati Hivatal
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közérdekű
Bemutatkoznak a Művelődési Ház nyári
táborainak vezetői
A Vörösmarty Művelődési Ház az
eredeti éves programjának megfelelően a táborokat megtarthatja, így
cikkünkben szeretnénk picit jobban
megismertetni táborvezetőinket a
szülőkkel és a részt vevő gyerekekkel. Házunk várja az érdeklődők
jelentkezését személyesen vagy a
foti.vakacio.tabor@gmial.com
e-mail címen, információt pedig
a +36-27/537-350 telefonszámon
kérhetnek minden hétköznap 8 és
16 óra között. Vakációzzunk együtt!

Dráma – tánc tábor
Révész Kinga és Révész
Melinda vezetésével
2021. június 21-25.

Anya-lánya párosként táncos-drámatáborunkat második éve szervezzük meg Fótra. Lányom, Kinga klasszikus balett szakon 5 évet
tanult a Magyar Táncművészeti
Egyetemen, majd eddigi tanulmányait ez évben a Nemes Nagy
Ágnes Művészeti Szakgimnázium színpadi táncos szakának elvégzésével zárta. A járványhelyzet
előttig ovisoknak tartott játékos
balettórákat. Aktívan részt vesz az
általam vezetett helyi faluszínpad a
Muharay Elemér Színpad alkalmain, legutóbbi darabunkhoz mozgásos órákat tartott, melyek után a
darab koreográfiáját elkészítette a
résztvevők igénye szerint. Vidám,
nyitott személyiség, a gyerekek
nagyon szeretik.
Révész Kinga és Révész Melinda

Én óvónőként és drámapedagógusként (a legkisebbektől az egészen nagyokig) nagyon sokféle és
sokszínű csoporttal dolgoztam
már. Körülbelül tíz éve tartok drámaórákat, vezetek/vezettem színjátszó- vagy bábos csoportot és
készítek fel interaktív, játékos formában felnőtt önkénteseket családsegítésre. Több darabot írtam
igen sokféle módszerrel, játszottam amatőr színtársulattal, sok
izgalmas tapasztalatot szereztem
ezen drámás éveim alatt. Mégis
legnagyobb szerepem a családanya
szerep, hisz négy gyermekkel és
immár egy unokával is büszkélkedhetem. A gyerekeim mellett
szerzett tapasztalataim a legszínesebbek, legizgalmasabbak és időnként a legvalószerűtlenebbek.

Hip Hop tánc tábor
Galgóczi Barna vezetésével
2021. június 28 – július 2.

Barna vagyok, a No Comment Hip
Hop tánciskola tanára, velem találkozhat az, aki a Hip Hop táborba
jelentkezik. Már több, mint 10 éve
foglalkozom a tánccal, tanárként
pedig 3 éve tevékenykedem több
helyszínen, köztük Fóton is. Számos versenyen részt vettem még
tanoncként, ezek közül a Hip Hop
International Hungary versenyén
elért 1. helyezésre vagyok a legbüszkébb, illetve, hogy az Europe
Hip Hop Movement segítségével
Galgóczi Barna

rendszeresen lehetőségem adódik külföldön is tanítani. Ahogy
rengeteg fogalkozást, sajnos a
táncoktatást is rendkívuül nehéz
helyzetbe hozta a pandémia, ezért
nagyon örültem, hogy lehetőséget
kaptam arra, hogy megtarthassam
a tábort. Azt gondolom, talán most
még fontosabb a gyerekek számára a mozogás, és célom hogy ezt
egy olyan helyen, olyan közegben
tehessék, ahol az órák időtartama
alatt minden probléma másodlagos
lehet. A táborban is természetesen
ezt szeretném elérni, hogy ez alatt
az egy hét alatt mindenki elfeledje,
milyen is otthon a képernyők előtt
görnyedni órákon keresztül. Táboroztatásban mondhatni már rutinos vagyok, hiszen a tánciskolánkkal már rengeteg ilyen eseményt
megrendeztünk. Így már kipróbált
programokkal, játékokkal szeretném feldobni a táncórákat, amiből
természetesen nem lesz hiány.

Játék – mozgás – egészésg tábor
Mezei Eszter vezetésével
2021. július 5-9.

20 éve tartok csoportos, egyéni
fitnesz órákat, gyermek torna foglalkozásokat. Szeretek közösséget
teremteni, ahol támogatják, segítik,
bátorítják egymást a gyerekek. Szeretem a változatos zenés ritmusos
edzéseket, amikor nemcsak a testet
mozgatjuk meg, hanem közben jól
is érezzük magunkat. Számomra
fontos, hogy a gyermektábor tele
legyen új élményekkel, olyan dolMezei Eszter
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közérdekű
gokat próbáljunk ki, amivel nem
minden nap találkoznak a kicsik.
Úgy hiszem, hogy a rendszeres
mozgás nem csak a testnek kell. A
kézműves foglalkozásokkal a finommotorikát fejlesztjük, a napi
tornával a mozgásfejlődésüket támogatjuk meg és a kirándulások
segítenek, hogy új dolgokat ismerjenek meg a gyerekek.

Kalandozások nyári tábora
Keresztesi Tünde vezetésével
2021. július 12-16.

Átalakítás miatti
zárvatartás
a központi
könyvtárban
Gyermek részleg:
2021. június 15 - július 3. ZÁRVA
Felnőtt részleg:
2021. június 15-19. ZÁRVA

Keresztesi Tünde

Óvodapedagógusként dolgozom 11
éve. Immáron 5. éve táboroztatok
nyaranta, a Művelődési Ház szervezésében. Nagyon szeretem, hogy
évről évre új kihívásokkal, új élményekkel gazdagodom. Szeretem,
hogy egy teljesen más "világ" vár
rám minden tábor alkalmával, az

2021. június 22-26. NYITVA

óvoda falaiból kilépve. Igyekszem
mindig tartalmasan, élményekkel
gazdagítva, aktívan megszervezni ezeket a számomra is különleges heteket. Idén is, mint minden
évben izgatottan várom a tábort,
hogy egy jó kis csapattal együtt új
barátokra, emlékekre, tapasztalatokra, tudásra tehessünk szert.

2021. június 29 - július 3. ZÁRVA
A zárvatartás ideje alatt festés
lesz, az NKA pályázaton nyert
bútorokkal kicseréljük a gyermekkönyvtár

berendezését.

Szíves megértésüket köszönjük!

RENDELÉSI IDŐK
hétfő

kedd

szerda

csütörtök

péntek

14 - 18

9 - 13

14 - 18

8 - 12

13 - 16

15 - 18

8 - 12

15 - 18

9 - 13

13 - 15

8 - 12

15 - 17

8 - 12

15 - 17

8 - 11

13 - 17

9 - 13

13 - 17

8 - 12

12 - 15:30

8 - 12

12 - 15:30

8 - 11

13 - 17

8 - 12

14 - 17

8 - 11

10 - 14

10 - 14

13 - 17

14 - 18

8 - 12

8 - 18 óráig

8 - 18 óráig

8 - 18 óráig

8 - 18 óráig

8 - 16 óráig

18 órától reggel 8 óráig

18 órától reggel 8 óráig

18 órától reggel 8 óráig

18 órától reggel 8 óráig

16 órától hétfő reggel 8-ig

11 - 13

12:30 - 15:30

8:30 - 11:30

11 - 14:30

11:00 - 15:00

15 - 18

10 - 12

8 - 11

11:00 - 15:00

FELNŐTT HÁZIORVOSI RENDELŐ Fót, Szent Benedek u. 15., 06-27-358-104, 358-438
Dr. Albert András - 06-27-740-439, 06-27-358-104, előjegyzés: 06-27-740-439, www.erodium.hu
Dr. Orbán Győző - 06-27-358-104, 06-20-421-644, előjegyzés kérhető: 06-27-358-104

Dr. Vincze Katalin - 06-27-358-104, 06-30-952-4279 , előjegyzés kérhető: 06-27-358-104

Dr. Tóth Szilvia - 06-27-358-104, 06-20-992-8960, előjegyzés: 06-27-358-104, www.erodium.hu
8 - 12

FELNŐTT HÁZIORVOSI RENDELŐ Fót, Németh K. u. 40.
Dr. Szép Imre Zoltán - 06-27-358-181, előjegyzés: www.erodium.hu

8 - 12

Dr. Vozák Mária - előjegyzés kérhető: 06-27-816-165

8 - 12

FELNŐTT HÁZIORVOSI RENDELŐ Fót, Eötvös u. 2., 06-27-358-067, 06-20-462-1795
Dr. Kővágó Kálmán - előjegyzés kérhető: 06-27-358-067

NAPPALI SÜRGŐSSÉGI ÜGYELETI ELLÁTÁS Fót, Szent Benedek u. 15., 06-27-998-699
ÉJSZAKAI - HÉTVÉGI ÜGYELETI ELLÁTÁS Fót, Szent Benedek u. 15., 06-27-998-699

GYERMEK HÁZIORVOSI RENDELÉSEK Fót, Szent Benedek u. 15., 06-27-358-104, 358-438
Dr. Kovács Éva Zsuzsanna
Dr. Albi Marianna
14:30 - 17:30

GYERMEK TANÁCSADÁS - ELŐJEGYZÉS ALAPJÁN 06-27-358-104, 358-438
8:30 - 11 Dr. Kovács Éva

7:30 - 10 Dr. Albi Marianna

VÉDŐNŐI VÁRANDÓS TANÁCSADÁS - ELŐJEGYZÉS ALAPJÁN 06-27-358-104
10 - 12 V. körzet
14 - 16 VII. körzet

8 - 10 VI. körzet
14 - 16 II. körzet

8 - 10 I. körzet
14 - 16 IV. körzet

8 - 10 V. körzet

10 - 12 VI. körzet
12 - 14 II. körzet

10 - 12 I. körzet
12 - 14 IV. körzet

7:00 - 7:30 Leletkiadás
7:30 - 9:00 Vérvétel
12:00 - 13:00 Leletkiadás

7:00 - 7:30 Leletkiadás
7:30 - 9:00 Vérvétel
12:00 - 13:00 Leletkiadás

8 - 10 III. körzet

VÉDŐNŐI CSECSEMŐ, GYERMEK, IFJÚSÁGI TANÁCSADÁS - ELŐJEGYZÉS ALAPJÁN 06-27-358-104
10:30 - 13:30 VII. körzet

10 - 12 III. körzet

LABORATÓRIUM Fót, Szent Benedek u. 15., - ELŐJEGYZÉS ALAPJÁN 06/-27-359-738
7:00 - 7:30 Leletkiadás
7:30 - 9:00 Vérvétel
12:00 - 13:00 Leletkiadás

7:00 - 7:30 Leletkiadás
7:30 - 9:00 Vérvétel
12:00 - 13:00 Leletkiadás

7:00 - 7:30 Leletkiadás
7:30 - 9:00 Vérvétel
12:00 - 13:00 Leletkiadás

Előjegyzés kérhető munkanapokon a 06/27-359-738-as telefonszámon 10 és 13 óra között,
vagy személyesen a laboratóriumban 9 és 9:30 óra között.
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NŐGYÓGYÁSZATI SZAKELLÁTÁS Fót, Szent Benedek u. 15., 06-27-358-104, 358-438
Dr. Orbán Győző

Dr. Orbán Győző

15-16 adminisztráció (előjegyzésre) 7- 8 adminisztráció (előjegyzésre)

Dr. Orbán Győző

7- 8 adminisztráció (előjegyzésre)

múltunk
Balogh Dávid |

A Fóti Jószív Egyesület története 1. rész
A 20. század első felében kiválóan megszervezett szociális hálóval
rendelkezett Fót települése. A lakosok sokkal összetartóbb közösséget alkottak, egyéni és szervezeti
szinten is segítették egymás életét,
akár kisebb napi problémák megoldásában, akár nagyobb horderejű
gondok elhárításában. Nem hagyták magukra az időseket, betegeket,
szegényeket. A 20. század első felében két kiváló, nemes lelkű, szociálisan érzékeny asszony nevéhez
köthető a nélkülöző rászorultak
megsegítése. Az egyikük gróf Károlyi Lászlóné, született Apponyi
Franciska (1879–1958), a másik pedig Mandák Mária (1868–1947), aki
alapító tagja és védnöknője a Fóti
Jószív Egyesületnek, mely 1903ban alakult. Kezdetben Fóti Jószív
Asztaltársaságnak nevezték magukat (1924-ig biztosan), ezután
a tagok létszámának növekedése
miatt, – mely 1931-ben 160 fő volt
– nevüket egyesületre változtatták.
1913 márciusában a Fóti Jószív Asztaltársaság alapszabályait a Belügyminisztérium megerősítette, céljuk
a szegény sorsú gyermekek felruházása, idősek, rokkantak, hadbavonultak, károsultak, megsegítése
valláskülönbségek nélkül.1 A Fóti
Jószív Egyesület az egyik legrégebbi
jótékony célú egyesület Pest vármegyében.

A Fóti Jószív Egyesület díja

1912-ben az október 6-i ünnepélyt
szervezte meg Fóton, ahol Skribek
Sándor akkori asztaltársasági elnök rövid beszédével nyitotta meg
az ünnepélyt. Ezt követte Kurja
Gyula beszéde a tizenhárom aradi
vértanú haláláról. Természetesen a
jótékonykodás sem maradhatott el,
s az idős honvédeknek 30 korona
segélyt indítványoztak.2 1914. március 15-én a délutáni istentisztelet
után a Vörösmarty térre zászlók
kíséretében vonult fel a Fóti Iparosok Egyesülete, a Fóti Gazdakör, a

A Fóti Jószív Asztaltársaság által szervezett kirándulás csoportképe, 1913.
(Beller Rezső felvétele)

A korabeli újságokat tanulmányozva megállapítható, hogy segítségnyújtásuk továbbterjedt Fót községének határain, hiszen 1911-ben a
kecskeméti földrengés áldozatainak
80 koronát adományozotak. A Fóti
Jószív Egyesület a nemzeti ünnepek megszervezésével és annak lebonyolításával is foglalatoskodott:
1
2
3
4

Református Dalkör és a Fóti Jószív
Asztaltársaság, hogy e jeles napot
megünnepelje.3
A szegényebb sorsú gyermekek
megsegítése számukra központi jelentőséggel bírt, kirándulásokat szerveztek nekik, karácsonykor
élelmiszert osztottak a rászoruló
családoknak, a gyermekeknek pedig
ún. „felruházási ünnepeket” szerveztek. 1913-ban a Tolnai Világlapja
is beszámolt arról, hogy a Fóti Jószív Asztaltársaság folyamatosan
jótékonykodik és összegyűjtötte a
környék gyermekeit és kirándulni vitte őket. A fiatalok „pompásan
mulattak”, de ugyanakkor „a kegyeletnek is adóztak”, hiszen a Kerepesi
temetőben jótevőjük, Mandák Mária családjának sírját is megkoszorúzták.4
A „felruházási ünnepségek” karácsonykor zajlottak, mindig több
százan vettek részt rajta. A gyermekek előadással köszönték meg
a segítségnyújtást. Az egyesülettől
általában a családok élelmiszert, a
gyermekek meleg ruhát, cipőt kaptak. Az ünnepélyes műsort a Református Dalkör karácsonyi énekei
színesítették. Az egyesület védnöknőjének, Mandák Máriának ünneplése sem maradhatott el.

PPSK, 1931, 192.
Az Ujság, 1912. 10.09, 12.
Az Ujság, 1914. 03.18, 12.
Tolnai Világlapja, 1913.08.24, 2.
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gasztronómia
A Fóti Hírnök júniusi gasztró ajánlata
Kovászosuborka krémleves, szalonna chipssel

Hozzávalók:
4-5 db nagyobbacska kovászosuborka (mennyiségtől függően növelhető az uborkák száma)
2-3 dl kovászosuborka lé (ízlés szerint)
3–3,5 dl natúr joghurt
6-8 szelet bacon szalonna
só, bors ízlés szerint
Elkészítés:
Az uborkát kockára vágjuk, majd turmixgéppel pürésítjük. Ezt követően ízlés szerint fűszerezzük (só, bors),
aztán hidegen hozzáadjuk a kovászosuborka levét és a
joghurtot és az egészet ismét összeturmixoljuk, majd
1-2 órára a hűtőbe tesszük. A tálalás előtt a szeletelt
bacon szalonnát ropogósra pirítjuk és a szalonna zsírját leszűrjük. A tálaláskor a hideg leves tetejére egy kis
kanál szalonnazsírt csepegtetünk és a tetejére tesszük
a ropogósra sült szalonnát. Így egy meleg nyári napon
ízletes és finom levest tálalhatunk a család asztalára.

burgonyát megmossuk, a héját ledörzsöljük és a burgonyát mérettől függően félbe, vagy négy felé vágjuk,
és még egyszer átmossuk. Majd tepsibe tesszük és
megsózzuk (ízlés szerint). A sütőt előmelegítjük és
közben a hússzeleteket a burgonyára tesszük, majd
ráhelyezzük a 2-3 szál rozmaringot. A tepsit vagy a
saját fedőjével, vagy alufóliával lefedjük és az előmelegített sütőbe tesszük. Ezt követően 200 fokon 60
percig sütjük. Egy óra után a megnézzük a hús állapotát, ha elég puhának találjuk, akkor már fedő (alufólia) nélkül visszatesszük a sütőbe és készre sütjük.
Általában 90 perc alatt tökéletesre sül.

Cukkinis – kapros túrósrétes

Sütőben sült rozmaringos tarja
(a fotó illusztráció)

(a fotó illusztráció)

Hozzávalók:
1 kg újburgonya
1 kg sertéstarja
3 ek étolaj, vagy olivaolaj
1 dl balzsamecet
2-3 szál rozmaring (ízlés szerint)
Só, bors, esetleg kakukkfű ízlés szerint
Elkészítés:
Előző este a tarját vastagabb szeletekre vágjuk. Egy
tálban elkészítjük a páclevet (olivaolaj, só, bors esetleg kakukkfű, és más fűszerek ízlés szerint) és a tarja
minden szeletét külön beleforgatjuk a pácba és egy
nagy tálba tesszük. Amikor az utolsó hússzeletet is
bepácoltuk, a maradék páclevet a húsokra öntjük, lefedjük a tálat, majd a húst a hűtőbe tesszük.
Másnap, a sütés előtt kb. 1 órával kivesszük a húst a
hűtőből, hogy a szeletek kiengedjenek. Ez alatt az új-

Hozzávalók:
1 db nagyobbacska cukkini
20 dkg tehéntúró
10 dkg fetasajt
1 csokor petrezselyem
1-2 gerezd fokhagyma (ízlés szerint)
Friss kapor (ízlés szerint)
1 csipet bors
1 kávéskanálnyi só
1 db tojás
1 dkg vaj
1 csomag réteslap
Elkészítés:
A túrót, a fetasajtot összetörjük, a kaprot és a petrezselymet apróra vágjuk, majd hozzáadjuk a tojást,
és alaposan elkeverjük. Ezt követően a cukkinit legyaluljuk és hozzákeverjük a befűszerezett túrós sajtos
töltelékhez. Eközben előmelegítjük a sütőt. Majd a
vajat megolvasztjuk, a réteslapokat kivesszük a csomagolásból, és megkenjük az olvasztott vajjal. Aztán
feltekerjük a megtöltött réteslapokat, a sütőbe tes�szük és 180 fokon 20 perc alatt készre sütjük.

25

Jó étvágyat kívánunk!

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

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.: 06/70/380-2112
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
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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

TISZTA UDVAR
RENDES HÁZ

A Fóti Városszépíto Egyesület
2021. évben újra meghirdeti a

„TISZTA UDVAR, RENDES HÁZ”
pályázatot

Fót Város Önkormányzata támogatásával a Fóti Városszépítő Egyesület szeretné elismerni és értékelni azon ingatlan
tulajdonosoknak, illetve használóknak a törekvéseit, akik hozzájárulnak városunk arculatának szépítéséhez, gondozzák
és rendben tartják ingatlanukat és ingatlanuk előtti közterületet.
A díj odaítélhető bármely Fót közigazgatási területén helyrajzi számmal rendelkező lakóingatlan részére.
A pályázatok elbírálása során városunkban 2021-ben 17 díjat ítélünk oda. A nem díjazott jelentkezők automatikusan
részt vesznek a következő évi pályázaton. Az elbírálás során bíráló bizottság bevonásával a következőket értékeljük:
1. Az épület, a kerítés és a ház előtti közterület gondozottsága, tisztasága, növényzetének ápoltsága.
2. A kert és az udvar gondozottsága, tisztasága, növényzetének ápoltsága, rendezettsége, a növényzet és a háziállatokszomszédokat nem zavaró elhelyezése.
3. Környezettudatos szemlélet érvényesülése, a kertben szabadon élő állatokról való gondoskodás.
4. A közterületen és az udvaron tárolt járművek és eszközök rendezett, a szomszédokat nem zavaró, szabályszerű
elhelyezése.
5. Amennyiben a régi városképre jellemző az épület kialakítása, úgy az építmény korhű jellegének megőrzése.
Felkérjük a fóti ingatlanok tulajdonosait, használóit, hogy ingatlanuk nevezésével vegyenek részt ezen a pályázaton. A
pályázatra jelentkezési lap letölthető a www.varosszepitok.hu weboldalon.
A kitöltött és aláírt jelentkezési lapot e-mailen az info@varosszepitok.hu címre, legyenek szívesek eljuttatni. A tárgyban
tüntessék fel: „Tiszta Udvar, Rendes Ház”
A jelentkezési lapon lévő nyilatkozat aláírásával a pályázó elfogadja a pályázat feltételeit, valamint hozzájárul a díjnyertes
ingatlanról készült fénykép és a lakókörzet publikálásához. Továbbá vállalja, hogy a táblát jól látható helyen kifüggeszti
az épület homlokzatára.
A pályázatra 2021. július 31-ig várjuk a nevezési lapok leadását.
A díjak átadására 2021. szeptember 25.-én a Németh Kálmán Emlékház kertjében kerül sor.
Fót, 2021. április 23.

Bánhalmi Gábor
elnök

