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EREDMÉNYESEN LEFOGYNI ORVOSI SEGÍTSÉGGEL FÓTON

Az INSUMED táplálkozási terápia lényege: rendszeres testösszetétel méréssel felügyelt fogyás 
Németországban kifejlesztett kiváló minőségű magas fehérje tartalmú tápszerekkel, elkerülve a rossz 

fogyókúra által okozott izom leépülést, mely csaknem mindig visszahízást eredményez.

Segíteni tudunk még:
•  a testsúly csökkentése által a II. tipusú cukorbetegségben szenvedők gyógyszer igényének 

illetve a cukorbetegség szövődményeinek csökkentésében,
• PCOS (polycistás ovarium syndromás) betegek termékenységének növelésében,
• idős, illetve betegség miatt fehérjehiányos betegek speciális roboráló (erősítő) táplálásában,
• NAFLD (nem alkoholos zsírmáj) folyamatának visszafordításában,
• fehérje koncentrátumokkal sportolók teljesítményének növelésében.

Érdeklődni:
Balláné dr. Fejes Judit
Telefon: 06-30 594-3501
fotinsumed@gmail.com

www.insumedgod.webnode.hu
Rendelés: hétfő 14–18 óráig

Ezüstfenyő  
Gyógyszertár és Gyógycentrum
2151 Fót, Németh Kálmán út 29.

www.ezustfenyopatika.hu

www.piktorfestek.hu
Szakértő segítség a lakásfelújításban

Baumit FinoBello 20 kg  gipszes glettanyag

4 955 Ft  (247,7 Ft/kg)

Poli-Farbe Inntaler 15 l
beltéri diszperziós falfesték

8 640 Ft  (576 Ft/l)

Baumit Finish 20 kg  kész glettanyagok

5 590 Ft  (279,5 Ft/kg)

A feltüntetett árak kizárólag a fóti üzletben érvényesek 2022.11.30.-ig. Más kedvezménnyel nem összevonhatóak.

Fót, Károlyi István utca 14.
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56 hoseire emlékezett városunk
Október 22-én este fáklyás felvonulást és megemlékezést szervez-
tek a helyi civil szervezetek az 1956-os forradalom és szabadság-
harc tiszteletére. A fáklyás felvonulást gróf Károlyi László indította 
útnak a kastélytól, az Óvodakertben a hősök emlékére beszédet 
mondott Bíró Zoltán alpolgármester és a fáklyás felvonulás hagyo-
mányát elindító dr. Cziráki György orvos. Ezt követően az esemény 
résztvevői elhelyezték a megemlékezés koszorúit a kopjafánál.

Október 23-án az Óvodakertben tartott koszorúzáson városunk 
vezetői mellett térségünk országgyűlési képviselője, Tuzson Ben-
ce is részt vett. A koszorúzást követően az ünneplők átvonultak a 
Vörösmarty Művelődési Házba, ahol Dr. Vass György polgármes-
ter megemlékező beszéde után a Fóti Fáy András Általános Iskola 
és a Fóti Népművészeti Szakgimnázium és Gimnázium néptánc 
tagozatos diákjainak előadása zárta az eseményt. 
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Soha nem könnyű egy új helyen elkezdeni a mun-
kát. Akkor talán még nehezebb, ha az ismert kör-
nyezetét odahagyva valaki ezt egy számára telje-
sen ismeretlen városban teszi. A beilleszkedésről, 
a családról, a szolgálatukról és a céljaikról a Fóti 
Baptista Gyülekezet lelkészével, Kiss Illéssel be-
szélgettünk.  

Mióta vagytok Fóton és milyen az első benyomáso-
tok a városról?
– Február elsején költöztünk ide, és próbálunk minél 
előbb beilleszkeni. Igyekszünk megismerni a testvéreket 
és a környezetet is. A gyülekezetben és a városban egya-
ránt mindenki nagyon kedves és barátságos velünk.

Az eltelt rövid idő alatt, hogy látod, befogadtak?
– Abszolút úgy érezzük, hogy befogadtak minket. 
Azt mondhatom, hogy a szeretet időszakát éljük. Jó a 
kapcsolatom a gyülekezet minden tagjával, mostanra 
a legtöbb gyülekezeti taghoz el is tudtam menni. Meg-
látogattam az ágyhoz kötött időseket is, és teszem, 
a feleségemmel közösen tesszük tovább, amit Isten 
ránk bízott. 
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Mikor volt a beiktatásod?
– Február 13-án volt a beiktatásom a Fóti Baptista 
Imaházban, amelyre nagyon sokan eljöttek, többek 
között Tuzson Bence a térség országgyűlési képvi-
selője is jelen volt. 

Eddig úgymond a hivatalos részéről beszéltünk. Ejt-
sünk pár szót a családodról is.
– A feleségemmel Adriennel öt éve vagyunk házasok. A 
lelkészi pályafutásmat Kondoroson a jegyességünk idő-
szakában kezdtem, és rá egy évre összeházasodtunk. Az 
első gyermekünk Gréti nemsokára hároméves lesz, és 
kicsit több mint három hete született Jordán fiunk.

Szándékosan bibliai nevet adtatok a kicsinek?
– Bibliai név valóban, de nem feltétlenül törekedtünk 
erre. Elsősorban az volt a fontos, hogy mind a ketten 
jónak tartsuk. Egyaránt fontosnak gondoltuk a jelen-
tését és a hangzását is. A kisfiunknak Jordán Márk, a 
kislányunknak pedig Gréti Napsugár a teljes neve.

Említetted, hogy a városban is szeretnétek szolgálni. A 
többi felekezettel sikerült már felvenni a kapcsolatot? 

– Volt már Lelkészkörünk a Szent Ágoston Iskola 
kapcsán, de még mindenkivel nem sikerült személye-
sen találkoznom. A Reformáció hete alkalmából azon-
ban ezeket hamarosan pótoljuk majd mind a két pro-
testáns felekezet lelkészeivel. Sándor atyával az iskolai 
alkalomkor már sikerült személyesen találkoznom.

Milyen munkát szeretnél végezni Fóton gyülekeze-
ten belül, és gyülekezeten kívül?
– Abból indultunk ki a feleségemmel, hogy kik vagyunk 
mi és mivel bízott meg minket Isten? Így most azt lá-
tom, hogy leginkább a családok felé tudunk szolgálni. 
A nyáron már ebben az irányban tettünk lépéseket, 
és szerveztünk egy nyári napközis tábort, amely talán 
a gyülekezet történetében először volt nyitott és meg 
volt hirdetve a város felé is. Mondhatom, hogy a tábor 
sikeres volt, mert a nálunk táborozó 20 gyermek közül 
12-en nem a gyülekezetünk kötelékébe tartoztak. 

A jövőre nézve jó, ha tudják a fóti családok, hogy 
számíthatnak-e a Baptista nyári táborra? Ezért 
érdemes megkérdezni, hogy tudtatok volna több 
gyermeket is fogadni?
– Igen, mert eredetileg a tábort 40 gyermekre szer-
veztük, és így kértük meg az engedélyeket is. Nagyon 
örülnénk, ha 2023 nyarán már el is érhetnénk a maxi-
mális létszámot. 

Mit terveztek ezen kívül?
– Az egyik látásunk az, hogy a családok felé szeretnénk 
szolgálni, ami a gyülekezetben nagyon jól elindult. Egy-
re inkább összekovácsolódó közösség van a Fóti Bap-
tista Gyülekezetben és a fiataljaink is megmozdultak, 
aminek nagyon örülök. Vannak ifjúsági alkalmaink 
minden héten, és hogy ezeket erősítsük, a zene területe 
felé mozdultunk el. Szeretnénk a fiatalokkal az eddigi-
nél komolyabban foglalkozni a hangszeres gyakorlás-
ban, így felszereltünk nekik egy zenei stúdiót, keverő-
pulttal, dob felszereléssel, hangszerekkel, hogy lehessen 
próbálni. Ez egy új dolog, aminek valószínűleg az lesz a 
kiteljesedése, hogy a fiataloknak beindítunk egy zenei 
nyári tábort, és egy könnyűzenei dicsőítő tábort is. Na-
gyon fontos számunkra, hogy ez a gyerektáborhoz ha-
sonlóan nyitott legyen, ezért a városban is meghirdet-
jük majd, hogy minél több fiatal jöjjön. Azért csináljuk, 
mert a gyülekezet és mi is szeretnénk Fót felé szolgálni, 
így az a célunk, hogy minél szélesebb körben elérjük a 
Fótiakat. Bár a zenei táborok egyelőre még csak tervek, 
de bízunk abban, hogy valósággá válnak. Így már en-
nek a szellemében szerveztük meg Illés Erikával a Ze-
neiskola igazgatójával azt, hogy a Zeneiskola karácsonyi 
koncertje itt legyen a Fóti Baptista Imaházban.

A családok és a Fótiak felé szeretnénk szolgálni
Fótiakat a címlapra: Kiss Illés Baptista lelkipásztor és a családja

Fóti Hírnök

5

interjú



A közelgő tél miatt egyre fontosabb mindenki szá-
mára, hogyan tudja megoldani a háza vagy laká-
sa fűtését. Fót Városa a korábbi években is több 
nem kötelező szociális támogatással segítette a 
lakosságot. A város vezetése és a Képviselő-testü-
let a helyzetre reagálva újabb szociális segítségről, 
pontosabban rezsitámogatásról döntött, amellyel 
a rászorulókat segíti. A részletekről Bíró Zoltán 
alpolgármestert kérdeztük. 

Kezdjük az elején. Mit jelent az, hogy rezsitámoga-
tást nyújt a város a lakosságnak?
– Korábban is jelentős szociális vállalásai voltak a vá-
rosnak, és ezeket bővítettük tovább. Ennek mentén 
felülvizsgáltuk a jelenleg hatályos szociális támoga-
tásokat és új támogatások bevezetéséről döntöttünk, 
melyek célzottan a lakossági rezsiköltség csökkenté-
sére irányulnak. Ezek bevezetési dátuma pedig 2022. 
november 1. napja volt.

Nézzük meg elemenként a támogatásokat. Nyilván 
most mindenkit a leginkább az energiaárak növeke-
désére igényelhető támogatások érdekelnek.
– Kezdjük a gázzal, mert talán az most a legégetőbb 
probléma. Ennek mentén úgy döntöttünk, hogy az 
Önkormányzat a rászorulóknak támogatást nyújt a 
rezsicsökkentésen felüli, a piaci áron vételezett föld-
gáz számlához. És ugyanez a helyzet a villamosener-

giánál is, amelynél szintén a piaci áron felhasznált vil-
lamosenergiára adunk szociális alapon támogatást a 
rászorulóknak.

Ezek valóban a legfontosabbak, de Fóton sokan fű-
tenek még fával. Mi a helyzet a tűzifa területén?
– Természetesen ezt sem hagytuk figyelmen kívül, így 
a fával fűtőknek is lehetősége lesz szociális alapú tá-
mogatásra. A tűzifa esetében úgy határoztuk meg a tá-
mogatást, hogy a hatósági áron megvásárolt tűzifánál 
2 köbméter tűzifa árának megfelelő összegű támoga-
tást nyújtunk az igénylőknek.

Sok idős embernek okoz fejtörést a gyógyszer vagy 
fűtés kérdése. Az energetikai támogatás mellett 
marad a korábbi gyógyszertámogatás is?
– Tisztában vagyunk a helyzettel, így nemhogy marad, 
de még emelkedik is a lakhatási támogatás és telepü-
lési gyógyszertámogatás mértéke. A gyógyszertámo-
gatás esetében például gondoskodtunk a jövedelem-
határ megemeléséről is, amivel bővítettük azoknak a 
körét, akik szociális alapon igénybe tudják venni eze-
ket a támogatásokat.

Rezsitámogatást nyújt az Önkormányzat 
|  beszélgetés Bíró Zoltán alpolgármesterrel

Bíró Zoltán alpolgármester
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Korábban már írtunk róla, hogy a gyerekes szülők 
nagyon örülnek, hogy a város a kicsik részére ingye-
nesen biztosít bizonyos oltásokat. Ez is megmarad?
– Természetesen, hiszen a gyerekek és a családok na-
gyon fontosak a számunkra. Ezért például az ingyenes 
ROTA oltás mellé újabb lehetőséget kínálunk a csa-
ládok számára. Ennek értelmében november 1-től a 
támogatott agyhártyagyulladás elleni oltás korhatárát 
felemeltük a korábbi kétéves korról hatéves korra. Ez 
pedig azt jelenti, hogy a rendeletben meghatározot-
tak szerint szociális alapon 6 éves korig ingyenesen 
megkaphatják a rászoruló családban élő gyermekek 
az agyhártyagyulladás elleni oltást. 

Végezetül talán a legfontosabb kérdés: hol érheti el a 
lakosság az igényléshez szükséges dokumentumokat?
– A nyomtatványok már fent vannak a www.fot.hu 
oldalon, bővebb felvilágosítás pedig a Fóti Közös Ön-
kormányzati Hivatal Hatósági Osztályán kérhető.

Bár az iskolák nem a város kezelésében vannak, az 
Önkormányzat a Garay János Általános Iskola segítsé-
gére sietett, amikor a külső közösségi eseményeknek 
helyet adó színpadot fel kellet újítani. Amint azt Bíró 
Zoltán alpolgármester lapunknak elmondta, a város, 
ahol erre lehetőség van segíti az iskolákat. Így került 
sor a Garayban a teljesen tönkrement vasbeton szer-
kezetű kültéri színpad felújítására is.

Segített az Önkormányzat – 
megújult a Garay „„színpad”Elkészült az élelmiszerbolt előtti gyalogos átkelőhely-

hez vezető burkolat, így biztonságossá és akadály-
mentessé vált a közlekedés az arra járók számára.

Elkészült a Coop előtti járda

Folyamatban van a 801 méter hosszúságú, rekortán bo-
rítású futókör kivitelezése, a jövő évben megépülő 1,2 
hektáros új park területén. Ez az új park a VOLÁN busz-
pályaudvarral szemben, a szintén új bevásárló központ-
tól balra fog megépülni. A futókör építéséhez az Önkor-
mányzat pályázat keretében 30 millió forintot nyert el.

Épül a futókör

Fóti Hírnök
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A napokban kezdődik a nyugdíjprémium és a nyug-
díjkiegészítés folyósítása – mondta a lapunknak 
adott nyilatkozatában Tuzson Bence, térségünk or-
szággyűlési képviselője, aki felhívta a figyelmet arra 
is, hogy a fóti Királydomb alatti területen hamaro-
san elkészül a szabadidőpark futóköre, a Boglárka 
bölcsőde fejlesztésére és új épületének kivitelezésére 
pedig csaknem háromszázötven millió forintos tá-
mogatást nyert el a város. Mi megvédjük a magyar 
családokat, havi száznyolcvanegyezer forintnyi tá-
mogatást adunk minden magyar család rezsiszámlá-
jához az egész Európában jelentősen növekvő ener-
giaárak idején is – tette hozzá a képviselő.

Megkezdődött a nyugdíjprémium és a nyugdíjkiegészí-
tés folyósítása, ami nagy segítséget jelent itt helyben is 
minden jogosultnak – fogalmazott a lapunknak adott 
nyilatkozatában Tuzson Bence, térségünk országgyűlé-
si képviselője. A szomszédságunkban dúló háború kitö-
rése óta talán még inkább értékeljük a biztonságot, mint 
korábban – folytatta a képviselő, aki hangsúlyozta azt 
is, hogy ez egyaránt vonatkozik a fizikai és az energia-
biztonságra. „Mindent megteszünk azért, hogy a fótiak, 
az itt élő családok továbbra is biztonságban élhessék a 
mindennapjaikat. Az elhibázott brüsszeli szankciók ha-
tását egész Európa megszenvedi, az uniós országokat 
energiaválság fenyegeti és mindenhol magas az infláció. 
Mi ezzel szemben megvédjük a családokat: rezsicsök-
kentéssel, családtámogatással, kamatstoppal, ártstop-
pal, nyugdíjemeléssel és nyugdíjprémiummal támogat-
juk a körzetünkben élőket” – fogalmazott lapunknak 
nyilatkozva térségünk országgyűlési képviselője.

„Nem ülünk ölbe tett kézzel, mi megvédjük a ma-
gyar embereket és segítjük a magyar vállalkozásokat! 
Kamatstopot hirdetünk a kis- és középvállalkozások 
számára a változó kamatú hitelekre, meghosszabbít-
juk a Széchenyi-kártya hitelprogramját és gyármentő 
programot is hirdetünk” – sorolta azokat az intéz-
kedéseket, amelyekkel kormányzati szinten hozzájá-
rulnak ahhoz, hogy a jelenlegi helyzetben zavartalan 
maradjon a magyar gazdaság működése és fejlődése, 
illetve a hétköznapokban is garantálják a lakosság 
biztonságát. A szankciók okozta nehézségek ellenére 
térségünkben az összetartó közösségünknek, a közös 
munkánknak köszönhetően elmondhatjuk, hogy a te-
lepüléseink továbbra is folyamatosan fejlődnek – nyi-
latkozta lapunknak Tuzson Bence.

A képviselő örömmel jelentette be, hogy hamarosan 
elkészül a fóti Királydomb alatti területen a szabadidő-
park futóköre, a Boglárka bölcsőde fejlesztésére és új 
épületének kivitelezésére pedig csaknem háromszáz-
ötven millió forintos támogatást nyert el a város. Mint 
mondta, térségünk Magyarország egyik legfiatalabb át-
lagéletkorú régiója, tankerületünk pedig hazánk egyik 
legnagyobbja, ezért nagyon fontosak számunkra az 
oktatási intézmények, illetve az ezeket érintő beruhá-
zások, fejlesztések, építkezések. A Boglárka bölcsőde 
fejlesztésével megteremetjük annak a lehetőségét, hogy 
amennyiben szeretne, akkor a kisgyermekes szülő is 
visszatérhessen a munkahelyére, így tehát nem kell 
majd választania a család és a karrier között – mondta 
Tuzson Bence, aki felhívta a figyelmet arra is, hogy a 
megkezdett beruházások körzetünk minden települé-
sén – tehát Csomádon, Csömörön, Erdőkertesen, Du-
nakeszin, Fóton, Gödön és Veresegyházon is – az elő-
rejelzett ütemterv szerint haladnak.

Bölcsőde és szabadidőpark is épül Fóton 
|  Tuzson Bence: Hamarosan érkezik a nyugdíjprémium és a nyugdíjkiegészítés,  

ami nagy segítséget jelent minden jogosultnak

Fóti Hírnök
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Az idei évben volt 90 éves a Vörösmarty Művelődési 
Ház, amelyet 1932-ben Szalkai Jenő tervei alapján épí-
tettek meg elődeink. A kultúrház a Károlyi család ál-
tal adományozott telken a fóti Gazdakörnek, a Hangya 
Szövetkezetnek és a Fótiak összefogásának köszönhe-
tően épült fel. A Vörösmarty Művelődési Ház számos 
ingyenes előadással – Vörösmarty: Csongor és Tünde, 
Karády est, Jónás Géza cimbalom koncertje - ünnepel-
te közösen a fóti lakosokkal a ház születésnapját.

Az idei évben hat helyszínen tervezett az Önkormány-
zat járdaépítési-, és felújítási munkálatokat. A kivite-
lezés már több helyen folyamatban van. A hat utcában 
a járdaépítések összköltsége bruttó 120 millió forint. 
Jó hír, hogy ezeknek a járdáknak még az idén el kell 
készülniük. Amint azt Bíró Zoltán alpolgármester la-
punknak elmondta, ezzel kapcsolatban fontos infor-
máció, hogy a járdaépítési program megvalósítását – az 
anyagi források függvényében - 2023-ban is folytatni 
kívánja az Önkormányzat.

Ingyenes előadásokkal ün-
nepelte 90. születésnapját a 
Vörösmarty Művelődési Ház

Folytatódik a járdaépítési 
program

Tisztelt Fóti Lakosok!

Tegyünk együtt gyermekeink jövőjéért!
Örömmel osztjuk meg a fóti lakosokkal, hogy in-

tézményünk csatlakozott a CSEPPETSEM! prog-
ramhoz, mely keretén belül a Bölcsőde úti óvodánk 
utca felőli bejáratához telepítésre került egy 800 
literes OilPlan gyűjtőedény.

Fót Városában ez az első használtolaj gyűjtő edény, 
melyet úgy helyeztünk el, hogy kívülről a lakosság 
számára is elérhető legyen. A CSEPPETSEM! Prog-
ram minden összegyűlt kilogrammnyi anyag után 
25 forintot adományoz alapítványunknak.

Ezzel a programmal, nem csak a környezetünk 
védelmét támogatják, hanem a Boglárka Óvo-
da gyermekeinek eszközkészletét is, illetve a saját 
háztartásuk hulladékgyűjtését is megkönnyítik.

Mutassunk példát gyermekeinknek, a használt-
olajat vigyük együtt a gyűjtőpontra!

Fóti Boglárka Óvoda és Bölcsőde

CSEPPETSEM! Program 

Fóti Hírnök
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tisztelettel Önöket az Enegy Controll Kft. szakértőjé-
nek előadására a Vörösmarty Művelődési Házba.

Az előadás hasznos lehet mindenki számára, aki sze-
retne megismerkedni az energetikai korszerűsítési lehe-
tőségekkel, hogy energiahatékonyan és gazdaságosabban 
tudja működtetni otthonát, legyen szó társasházi lakásról 
vagy családi házról. 

Az előadás során bemutatásra kerül az energia szám-
lák értelmezése, szemléletformálás energia megtakarítási 
javaslatokkal, valamint a beruházási javaslatok és azok 
megvalósításának sorrendisége, a hőszigeteléstől a meg-
újuló energiaforrások alkalmazási lehetőségeiig.

Az előadást követően lehetőséget biztosítunk egyéni 
kérdések megválaszolására.
Időpont: 2022. november 24. 18:00. órai kezdés.
Helyszín: Fót, Vörösmarty Művelődési ház.

Anyakönyvi hírek
Születtek:
08.27. Hári Balázs László 
08.30. Maghrabi Lina
08.31. Markó Botond
09.16. Tóth Alíz
09.26. Nyíri Tamás Benedek 
09.28.  Csizmadia Benett 

Noel
10.03. Kramarics Alíz Maja 
10.05. Bella László Ferenc
10.06. Batta Alíz Laura
10.11.  Barabás Roxána 

Melinda

Elhunytak:

Bálint János 66 év

Mamalik Jánosné

szül.: Tóth Borbála 89 év

Varga Vencel Károly 75 év

Házasodtak:

10.28.  Kaposvári Bálint Zalán  
és Károlyfi Tekla Mariann

10.21.  Türner Ferenc  
és Doma Zsuzsanna Magdolna 

10.29.  Bálint Tamás Balázs  
és Béres Eszter

Hívjuk és várjuk...

Jótékonysági kiállítás és vásár 
Izsai Regina grafikus gyógyulásáért

A Vörösmarty Művelődési  Ház, valamint  a
Fóti  Népművészeti  Szakgimnázium és 

Gimnázium támogatásával.
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2022. december 5.  hétfő, 18 óra 

Támogatói  bankszámlaszám:
Izsai  Regina

CIB bank 10700323-71036151-51100005
Közlemény: adomány

A kiállítást megnyitja:
Klement Zoltán 

grafikus, az Udvarház Galéria kurátora

Köszöntőt mond:
Cseri-Matus Csilla

a Fóti Népművészeti Szakgimnázium és Gimnázium intézményvezetője

Közreműködik:
Rigóné Farkas Valéria

zongoraművész
Hegedűn játszik: Kása Ilka

Fóti Hírnök
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Fót Város Önkormányzata és az Önkormányzati Hivatal 2022. október 8. napján is megrendezte az ingye-
nes lakossági veszélyes és elektronikai hulladékgyűjtési akcióját, amelyen az alábbi mennyiségű hulladékot 
adták le a lakosok.

• Fáradt olaj, olajos szilárd hulladék 390 kg
• Használt étolaj, zsír 597 kg
• Festékes hulladék 3 400 kg
• Toner 148 kg
• Növényvédő-, rovarirtó szer 90 kg
• Gyógyszer 85 kg
• Oldószer 98 kg
• Fénycső 27 kg
• Veszélyes anyaggal szennyezett fém 60 kg
• Veszélyes anyaggal szennyezett műanyag 156 kg
• Hajtógázos palack 96 kg
• Savas ólomakkumulátor, szárazelem 169 kg
• Elektronikai hulladék 60 m3

Köszönjük minden résztvevőnek, hogy óvja, védi környezetünket!

Kérjük, hogy a kidobandó elektronikai eszközöket (pl. hűtőszekrény, televízió, mosógép, számítógép, mo-
nitor, stb.), valamint akkumulátorokat, az utcákat tehergépjárművekkel járó – hulladék begyűjtési engedéllyel 
nem rendelkező – „Hulladék felvásárlók”-nak ne adják oda, mert a hasznosításra nem alkalmas anyagok je-
lentős részét az erdőn, a mezőn vagy az útszélén látjuk viszont!

A legközelebbi akciónkat 2023. május 13. napján (szombat) 9-14 óra között tartjuk.

Fóti Közös Önkormányzati Hivatal

Veszélyes és elektronikai hulladékgyűjtés

Fóti Hírnök
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Új beruházások a HelloParksban

Közrendvédelmi ötletbörzét tartott az Önkormányzat
November 3-án egyeztető fórumot tartott az Önkormányzat. A fó-
rum célja az volt, hogy - az alkalmazott módszertan miatt – korláto-
zott számú résztvevő lakosok Dr. Mihályi Zsolt Apor jegyző vezetésé-
vel áttekintsék az Önkormányzat közösségellenes magatartásokkal, 
közterülethasználattal, parkolással és közterületi reklámmal kap-
csolatos önkormányzati rendeleteit. Az interaktív fórum egyik fon-
tos eleme volt, hogy a lakosság jelen lévő tagjai jónak vagy rossznak 
minősíthettek egy-egy rendeleti előírást, jelezhették a témakörrel 
kapcsolatos társadalmi problémákat és javaslatot is tehettek annak 
szerintük ésszerű megoldására. A kialakult konstruktív együttműkö-
dést a résztvevők és Dr. Mihályi Zsolt Apor is pozitívan értékelték, így 
várhatóan más témakörökben lesz folytatása a fórumnak.

Újabb beruházásokkal bővülhet a fóti HelloParks, 
Magyarország egyik legnagyobb ipari és logisztikai 
parkja. A 76 hektáros létesítményben egy akkumu-
látor-összeszerelő üzem és egy logisztikai üzem 
kezdheti meg működését. Jelenleg mindkét beru-
házás esetében a környezetvédelmi követelmények, 
jogszabályi kötelezettségek maradéktalan meg-
valósulását vizsgálja az illetékes hatóság. A két új 
fejlesztés több új munkahely létrejöttét és jelentős 
adóbevételeket is jelentene a város számára. 

A Fóton épült HelloParks Magyarország egyik legna-
gyobb ipari és logisztikai parkja, melyet a Futureal cso-
port épített. A 76 hektáros létesítmény területén összesen 
330 ezer négyzetméternyi raktár- és ipari terület kialakí-
tására van lehetőség

További beruházásokkal is bővülhet a közeljövőben 
a HelloParks. Az egyik csarnokban akkumulátor-ösz-
szeszerelő üzemet szándékozik létesíteni a BYD Electric 
Bus & Truck Hungary Kft. A fejlesztés kapcsán a biz-
tonsági, illetve környezetvédelmi előírásokat szem előtt 
tartva jelenleg környezetvédelmi eljárás zajlik. A projekt 
dokumentációját a kormányhivatal környezetvédelmi 
szakértője vizsgálta át és tett további javaslatokat. Annak 
érdekében, hogy a beruházás minden biztonsági szem-
pontnak és hatályos jogszabálynak maradéktalanul meg-
feleljen, a fóti Képviselő-testület további vizsgálatok el-
végzésére szólította fel a beruházót.

„Fót nagyon vonzó célpont a befektetők szemében, 
mi pedig örülünk ennek, hiszen az új beruházások je-
lentősen növelik az önkormányzat bevételeit is. Ezeket 
a bevételeket az önkormányzat a városra, az emberekre 
tudja fordítani. Ha megnézzük az elmúlt hónapok ese-
ményeit, látható, hogy számos fejlesztést valósítottunk 

meg a városban és megannyi van még előkészítve. Értem 
ezalatt a járdafelújításokat, a vízelvezetési munkálatokat, 
az utcafelújítást, a bölcsőde fejlesztését, a futókör építé-
sét, a szociális- és rezsitámogatások körének bővítését. 
Az ilyen beruházások új munkahelyek létesülését és to-
vábbi bevételeket jelentenek a városnak” – fogalmazott 
Bíró Zoltán alpolgármester. 

Bíró Zoltán kiemelte, ahogyan a fótiak már megszok-
hatták, minden beruházás esetében az itt élők és a kör-
nyezet biztonsága a legfontosabb szempont. Ennek ér-
dekében minden fejlesztést körültekintően, valamennyi 
hatályos jogszabályt betartva kell megvalósítani. 

Ugyanezt hangsúlyozza a fejlesztés kapcsán a Futu-
real cégcsoport is: „a cégcsoport minden fejlesztésnél 
a helyi szabályokat és a biztonsági, illetve környezetvé-
delmi előírásokat betartva végzi tevékenységét. Ameny-
nyiben egy bérlőjének tevékenysége engedélyhez kötött, 
az adott tevékenységet az engedély megszerzéséig nem 
kezdheti meg”.

Ez a feltétel a másik tervezett beruházásra, az HNTS 
Hungary Kft. új létesítményére is igaz. A vállalat fő profilja 
az alapanyag logisztika. A HTNS Hungary Kft. fóti raktá-
rában akkumulátorgyártáshoz kapcsolódó alapanyagok 
logisztikájával szeretne foglalkozni. A végezni tervezett 
tevékenység részeként a raktárban – egy erre kijelölt 
területrészen – tárolni tervezik az akkumulátor gyártás 
veszélyes alapanyagait is. Ehhez a Pest Megyei Katasztró-
favédelmi Igazgatóság, mint iparbiztonsági hatóság hiva-
tott határozatban feltételes vagy feltétel nélküli engedélyt 
adni. Ebben a projektben is folyamatban van az eljárás.

A fóti önkormányzat a beruházások kapcsán 
közmeghallgatást szervez, 2022. november 29-én, 
kedden, 14 órakor a Vörösmarty Művelődési Ház 
Szalkay termében.

Fóti Hírnök
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Faültetés volt a Somlyó-tónál

GÉPI FÖLDMUNKA – TEREPRENDEZÉS
www.gepifoldmunka-tereprendezes.hu

06 20 261 7666
INGYENES ÁRAJÁNLAT

Gépi földmunka
Tereprendezés
Telektisztítás

Tuskózás
Alap ásás
Palaccolás
Tükör készítés

A VárosFa program keretében szakemberek segítségével összesen 70 fát ültettek el óvodásaink és isko-
lásaink októberben. 

A Gondviselés Óvoda Napraforgó csoportjának óvodásai és a Garay János Általános Iskola 8. osztályos 
tanulóinak közreműködésével 70 fát ültettek el városszerte az FKN Kft. munkatársai.

Ebből 19 fa került a Somlyó-tóhoz, ahol az elöregedett, veszélyessé vált fákat pótolta az Önkormányzat. 
A további 51 fát a Hársfa, a Fűzfa, a Rév és a Hajcsár utcákban ültették el. 

A kiültetett fák többször iskolázott, már méretes platánok és juharfák voltak. 

Fóti Hírnök hírek



„Közlemény:

A Budapest Környéki Törvényszék 22.P.20.327/2019/19. 
számú ítéletével (a Fővárosi Ítélőtábla 4.Pf.20.773/
2020/5 számú ítélete, a Kúria Pfv.I.20.480/2022/5 szá-
mú végzése, és a Fővárosi Ítélőtábla 4.Pf.20.455/2022/2. 
számú ítélete alapján jogerős döntésében) megállapí-
totta, hogy az A-Z Home Korlátolt Felelősségű Tár-
saság által alkalmazott
– „Standard Megbízás”, 
– „Megbízás ingatlan bérbeadására”,
–  „Prémium Megbízás Csomag, Megállapodás kizáró-

lagosságról” elnevezésű általános szerződési feltéte-
leiben foglalt alábbi, fogyasztó és vállalkozás közötti 
szerződés részévé váló kikötések az alperessel szerző-
dő valamennyi félre kiterjedő hatállyal érvénytelenek:

– „nem érinti azonban a Megbízott díjigényét, il-
letve a Megbízott a már átvett díj visszafizetésére 
nem köteles, ha a Megbízó az ajánlattevőtől átvett 
biztosítékot (…) vagy annak egy részét bármilyen 
jogcímen megtartotta (…), vagy bár jogszerűen meg-
tarthatta/felvehette volna, de azt önkéntesen vissza-
adta, vagy arról lemondott. Amennyiben a Megbízó 
által jogszerűen megtartható/felvehető összeg nem 
éri el a bruttó Megbízási díj kétszeresét, úgy a Meg-
bízott ezen a címen csak a jogszerűen megtartható/
felvehető összeg 50%-ára tarthat igényt. A Megbízó 
már a jelen szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, 
hogy ezen csökkentett Megbízási díjat a Megbízott 
az általa letétben kezelt vételi biztosíték terhére be-
számítással érvényesíthesse.” /a „Standard Megbízás” 
c. szerződésblanketta 11.2. b) pont/

–„Amennyiben olyan bérbevételi ajánlat születik, 
melyet az ajánlattevő pénzösszeggel biztosított, és 
melyet a Megbízó elfogad, de a felek között bérleti 
szerződés a bérleti ajánlatot tevő érdekkörébe eső 
okból nem kerül sor, valamint a letett pénzösszeg 
Megbízót illeti. Ilyen esetben csökkentett megbízási 
díj kerül elszámolásra, amely kizárólag a Megbí-
zottnak az adott ajánlattevővel összefüggő közre-
működésének megbízási díját fedezi. A csökkentett 
megbízási díj bruttó (azaz ÁFÁ-val növelt) össze-
ge az ajánlattevő által letett biztosíték összegének 
50%-ával egyenlő. A csökkentett megbízási díjat a 
Megbízott jogosult beszámítással rendezni. A csök-
kentett megbízási díj megfizetése sem a megbízás 
további fennállását, sem a későbbi sikeres bérbe-
adás alapján járó megbízási díjigényt nem érinti.”/
„Megbízás ingatlan bérbeadására” c. szerződés-
blanketta 8.1. e.) pont/

–„visszautasítja, vagy a vételi ajánlattól eltérő felté-
teleket szab meg annak elfogadására (mely feltéte-
lek eltérnek a jelen megbízásban írt Definíciók sze-
rinti Vételi Ajánlattól), vagy”/„Standard Megbízás” c. 
szerződésblanketta 11.1. f) pont, 1. mondat/

–„visszautasítja és/vagy azokat”/„Standard Megbí-
zás” c. szerződésblanketta 11.1. f) pont, 2. mondat/

–„Ezért a felek megállapodnak abban, hogy ha a 
Megbízott az Ingatlan vételára/irányára alapján 
számolt díjazásra nem vált jogosulttá –ide nem 
értve az Ingatlannak a Személyi körbe tartozó sze-
mélyek részére történő értékesítésének esetét-, úgy 
a Megbízott a jelen Megállapodás alapján vállalt 
jelentős többletszolgáltatások rendelkezésre tartá-
sának díjaként, valamint a szerződés megszűnéséig 
nyújtott többletszolgáltatásokkal összefüggésben 
felmerült esetleges költségei fedezésére –a ténylege-
sen igénybe vett többletszolgáltatások mennyiségé-
re tekintet nélkül is –az alább rögzített egyösszegű 
átalánytérítésre tarthat igényt.” „Prémium Megbízás 
Csomag, Megállapodás kizárólagosságról” c. blanketta 
3.4. pont/

–„Fenntartási időtartam: A Megbízó jelen Megálla-
podás aláírásával vállalja, hogy a jelen Megállapo-
dást, illetve a Megbízást … év … hó … napjától szá-
mított
1 (egy) hónapon belül
3 (három) hónapon belül
6 (hat) hónapon belül
9 (kilenc) hónapon belül
12 (tizenkettő) hónapon belül
egyoldalúan nem szünteti meg”/„Prémium Megbízás 
Csomag, Megállapodás kizárólagosságról” c. blanketta 
3.1. pont/

–„Figyelemmel a Megbízott által felvállalt több-
letszolgáltatásokra a Megbízó kifejezetten vállal-
ja, hogy a jelen Megállapodás felmondási jogát 
és /vagy a Megbízás rendes felmondási jogát nem 
gyakorolja a 3.1. pontban választott fenntartási 
időtartamon belül.”/„Prémium Megbízás Csomag, 
Megállapodás kizárólagosságról” c. blanketta 6.2. 
pont/.

Az Általános Szerződési Feltételek fent megjelölt ér-
vénytelenségének az oka, hogy azok a Ptk. 6:102.§ (1) 
bekezdésébe ütköznek, továbbá a „Megállapodás ki-
zárólagosságról” c. blanketta 3.1., 6.2. pontjai a Ptk. 
6:278.§ (4) bekezdésébe ütköznek.”

Fóti Hírnök
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mobil: +36 20 274 9117 | e-mail:  kapcsolat@daruskocsi.eu
www.daruskocsi.eu 

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



A Somlyó-tó és környékének rehabilitációja évek 
óta az önkormányzat szívügye, látványos eredmé-
nyek egyike a tóparton felépült vendéglátóipari egy-
ség, mely a májusban kiírt pályázat nyomán bérlőre 
talált és a nyár közepe óta üzemel a Tóparti Bisztró.

Ahogy azt Müller János, társtulajdonos elmondta, a 
Tóparti Bisztró két család közös víziójának megva-
lósulása: „A történetünk kiindulópontja és egyben a 
Bisztró születésének bölcsője a Fóti Szabad Waldorf 
Iskola, ahol a szülői kör tagjaként évekkel ezelőtt meg-
ismerkedtünk Csóka Angélával és Tonival, akikkel kö-
zösen megálmodtuk ezt a helyet. A waldorfos lét aktív 
jelenlétet igényel, a közös értékrenden és sikeres fel-
adatmegvalósításokon keresztül erős bázis kovácso-

lódik a közösség tagjai között. Élő közösségépítés, ezt 
szeretnénk tovább vinni itt a tóparton is.” 

„Több kívánunk lenni, mint egy büfé a tónál” 
A gasztronómiai sokszínűség jegyében a kínálatban 
megjelennek a hazai tradicionális konyha klasszikusain 
túl a környező országok, de a távolabbi vidékek egzoti-
kusabb ízei is. Nyáron leginkább grillen készült ételek, 
burgerek közül választhattunk, a hűvös beköszöntével 
hamarosan megjelenik az új étlap, néhány állandó fo-
gás mellett szezonálisan váltakozó kínálat bevezetését 
tervezi a Tóparti Bisztró csapata. A pár hete hétköz-
napokon elérhető menü összeállításakor igyekeznek 
mindenkire gondolni, mindig van vegán alternatíva, de 
a gluténmentes diétát folytatók is jóllakhatnak. 

A delikátesz részleg kialakítása folyamatban van, a cél 
itt is minőségi, lehetőség szerint regionálisan termelt 
és előállított árupaletta kialakítása, ezzel is erősítve a 
környékbeli termelőket, kisvállalkozásokat. A hétvégé-
től már a polcon sorakoznak a Tóparti Bisztró helyben 
készült saját kenyerei, a káposztalevélen sült burgonyás 
és teljeskiőrlésű cipók, tudtuk meg az üzletben járva a 
lisztes kezét kötényébe törlő Jánostól, akit épp a peru-
napiirakka (finn burgonyás pirog) próbasütése közben 
csíptünk el. A konyhát körbe lengő illatok azt sejtetik, 
érdemes betérni. 

A hazánkban honos madárfajták közül sok télire is itt 
marad, és vannak olyan madarak is, amelyek telelni 
érkeznek hozzánk. A természet rendje szerint ezek a 
madarak képesek a mi segítségünk nélkül is túlélni a 
telet, mert még a téli időszakban is megtalálhatók a 
számukra fontos táplálékok. Ha pedig a hó leesik, és 
amiatt, vagy más időjárási körülmény miatt nem ta-
lálnak táplálékot, akkor elrepülnek Magyarországról. 

Mindez azonban nem azt jelenti, hogy a madarak-
nak nem lehet segíteni egy kis „extra” táplálékkal. Ez 
leginkább a fagyos időszakokban jön jól a madarak-
nak. Ám az fontos, hogy figyeljünk arra oda, hogy 
amit adunk, az ne legyen káros a számukra, hiszen 
továbbra is szeretnénk gyönyörködni bennük. 

Mit adhatunk?
Nézzük, mi az, amit a madarak szívesen fogyaszta-
nak. Elsősorban ahogy azt a legtöbben tudják is, ola-
jos magvakat, almát és bogyósgyümölcsöket, valamint 

állati zsiradékot. Ez utóbbinál olyanokra gondoljunk, 
mint a sertés, kacsa és libaháj, a zsírszalonna, vagy a 
faggyú. Arra azonban figyeljünk, hogy a sózott szalon-
nát főzzük meg mielőtt a madaraknak adjuk, hogy a 
sótartalmát elveszítse. Emellett adhatunk nekik a bol-
tokban kapható cinkegolyót, esetleg lágysajtokat.

BBSZ környezetvédelmi tanácstag

Télen is védjük a madarakat!

Bemutatkozik a Tóparti Bisztró

Fóti Hírnök
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Garay nyelvvizsga
2022.10.21-én pénteken 28! tanulónk vett részt az is-
kolánkban megrendezésre kerülő Origo Junior Angol 
Nyelvvizsgán, ahol  írásbeli, szóbeli és hallás utáni fel-
adatokat kellett teljesíteniük.

 Felsőtagozatos diákjainknak a 2022-es évben 20%-
a jutott el nemzetközi továbbképzésre Máltára és Íror-
szágba.  Az angol nyelvű képzés témája a fenntartható-
ság és a nemzetközi együttműködés volt.  Ennek egyik 
eredményeként említhetjük, a Origo Junior Komplex 
Nyelvvizsgát. A nyelvvizsgát vezető vizsgáztató meg-
dicsérte az iskolánkban folyó nyelvi munkaközösség 
munkáját, amely a gyerekek nyelvi kompetenciájának 
fejlesztését tekinti elsődlegesnek és az Erasmus+ mo-
bilitások megvalósításának alapja és feltétele.

Az első, igazi vizsgadrukkos megmérettetésükön a 
gyerekek igazán komolyan viselkedtek, amit vizsgáz-
tató tanár számomra írt üzenete is megerősít:

„Mind az ELTE Origó Nyelvi Centrum, mind a ma-
gam, mind a vizsgáztató részéről köszönettel tarto-
zom és elismeréssel adózom a Fóti Garay János Ál-
talános Iskolában megrendezett Origó Junior Angol 
Nyelvvizsga elsőrendű megszervezéséért és tűpontos, 
ám oldott hangulatú lebonyolításáért, kiemelten Fa-
bini Beáta tanárnőnek, valamint az angol szakos és a 
vizsga lebonyolításában közreműködő kollégáknak. 
Örömteli volt számomra a tanulók szép vizsgatelje-
sítménye és vizsgafegyelme, pozitív és együttműködő 

hozzáállása. A számukra új vizsgahelyzetet jól kezel-
ték, nyitottak voltak, bátran megnyilvánultak angol 
nyelven, ami arra utal, hogy az órákon és azon kívül is 
minden lehetséges segítséget, felkészítést megkapnak 
tanáraiktól. Az iskola közösségi terei pedig, azon kívül, 
hogy praktikusak, rendkívül harmonikusak és ízléssel 
berendezettek, illetve dekoráltak. A mai napon ezen a 
vizsgán a Fóti Garay János Általános Iskola vizsgaren-
dezvénye feledtetni tudott minden olyan nehézséget, 
amely jelenleg a közoktatásban tapasztalható. Magya-
ri-Beck Zsófia Origo Nyelvi Központ vizsgáztató”.

Köszönjük! Jövőre újból megpróbáljuk!

Fóti Hírnök

17

oktatás



Szeptember 30-án bőséges csapadékhullásra ébred-
tünk ugyan, de ez egyáltalán nem szegte kedvét kicsi-
nek-nagynak, hogy a szokásos pénteki tanórák helyett 
egy mozgalmas, szórakoztató és sportos délelőttön 
vegyünk részt. Az idei diákönkormányzati napunkon 
az időjáráshoz igazodva a szervezők külön-külön állí-
tottak össze programokat a Németh Kálmán Általános 
Iskola népes és vidám diákseregének. 

Az alsó tagozatosok az iskola falai között maradtak, 
és az osztályfőnökök által megalkotott állomásokon 
vettek részt, mozgásos, kreatív, vagy éppen az elméjü-
ket, éles eszüket próbára tevő feladatokban.

A felső tagozatos diákok számára ezúttal a spor-
té volt a főszerep. Lehetőséget kaptunk a fóti Főnix 
Sportcsarnok bejárására, és használatára. A DÖK-nap 
nulladik programja egy közös, táncos bemelegítéssel 
kezdődött a Kreadance tánc egyesület vezetői jóvoltá-
ból. Ezt követően tanulóink évfolyamonként összeál-
lított csapatokban ismerkedhettek meg az új csarnok-
kal, miközben olyan sportokat próbálhattak ki, mint 
tollaslabda, kosárlabda, íjászat, kempo. Ezzel együtt 
természetesen a sportok iránt kevésbé érdeklődő di-
ákjaink is kipróbálhatták magukat a kreativitásukat és 
költészeti képességeiket is igénylő állomáson, ahol a 
Németh Kálmán Általános Iskola számára kellett in-
dulókat írniuk, és címereket/logókat tervezniük.

Az évfolyami bontásoknak és segítőink munkájának 
köszönhetően mindenki a saját képességei, készségei 
szerint vehetett részt az állomások teljesítésében, és 
találhatta meg a számára tartogatott örömöket. 

Ahogyan a gyerekek egyre jobban belemelegedtek a 
munkába, a sportba és a szórakozásba, a kezdetben 
szomorúan zuhogó eső is úgy szelídült meg és állt el 
teljesen, ezen a jól sikerült DÖK-napon.

Hálásan köszönjük a támogatást a Főnix Sportcsar-
nok vezetőjének: Dudás Józsefnek, és a FSE elnöké-
nek: Kapitány Zoltánnak!

DÖK-Nap a mi suliNKban

Fóti Hírnök
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A Németh Kálmán Általános Iskolában második éve 
zajlik Erasmus+ iskolai együttműködések projekt. 
Négy ország, görög, olasz, lengyel, magyar általános 
iskolája valósítja meg a pályázatban vállalt feladatokat, 
célokat. Szeptember 27–29 között a lengyel koordi-
nátor iskolába, Tylmanowaba utazott négy pedagógu-
sunk, hogy módszertani továbbképzésen vegyen részt. 
A résztvevő partner iskolák tanárai osztották meg 
egymással jó gyakorlataikat. E mellett egyeztettünk a 
projekt hátra lévő idejének teendőiről, előkészítettük 
a soron következő találkozót, ami Fanoban lesz. 

A tartalmas szakmai programok mellett kulturálisa-
kat is szerveztek vendéglátóink, például egész napos 
kirándulást Krakkóba. Ezt egybekötöttük a wieleckai 
sóbányában tett látogatással, illetve az utolsó napon a 
Nowy Sącz, Galícia központjába mentünk el az otta-
ni néprajzi múzeumba. Hatalmas élmény volt Tylmap-
nowa természeti környezete, a festői Dunajec völgy, 
ahol a környező hegyek erdői már az ősz színeibe öl-
töznek. 

Papp Ilona 
projekt koordinátor

A mi suliNK, ahova járni szetetüNK
Tylmanowa, Erasmus+ szakmai továbbképzés tanároknak

Fóti Hírnök
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Jó hangulat, finom kolbászok és 
sütemények, zamatos pálinkák
– ez volt a II. Fóti Kolbászfesztivál, Pálinkamustra és Mama Süti verseny

Amikor az ember a kezdéskor megérkezett a Phoenix 
Sportcsarnokba olyan pezsgő kavalkád fogadta, hogy 
nem győzte kapkodni a fejét. Aztán 10 órakor Dr. Vass 
György polgármester megnyitotta az eseményt, minden-
kinek jó versenyzést és sok sikert kívánt és kezdetét vette 
a munka. Lázas sürgés forgás kezdődött. Villantak a ké-
sek, nyikorogtak a darálók, nyüzsögtek az emberek. 

Mindeközben a zsűriszobába egymás után érkeztek 
a finomabbnál finomabb sütemények – közel 30 süte-
ményt neveztek a versenyre – és bizony a kezemre akar-
tak csapni, amikor el szerettem volna csenni egyet közü-
lük. A másik asztalnál 20 pálinka várta a zsűri tagjainak 
bírálatát. Az áttetszőtől, a barackszínűn át a sötét diópá-
linkáig terjedt a színskála, és az ember szívesen cserélt 
volna a zsűri tagjaival.

A sportcsarnokban eközben már a ledarált kolbászhúst 
ízesítették a csapotok. Amelyből készültek egészen kü-
lönleges kolbászok is – vörösboros és citromos –, ame-
lyek közül a végén a citromos még díjat is nyert!

Aztán jött a sütés, és eljött az én időm! Eddigre már 
igencsak benne voltunk az ebédidőben, így ahol csak le-
hetett elcsippentettem egy-egy falat jóféle sültkolbászt. 

Azt kell írjam, a végén a zsűrinek igaza volt, amikor azt 
mondta, hogy minden kolbász kivétel nélkül finom volt. 

Időközben a Pálinkamustra és a Mama Süti verseny 
zsűrije is munkához látott, így a kolbász után – végre 
– kaphattam egy kis sütit is. Biztos vagyok benne, hogy 
senki sem borítékolta volna előre, hogy a Mama Süti ver-
senyt egy fiatalember fogja megnyerni a süteményével!

De vissza a kolbászhoz. A versenyzők nem csak az ízek-
re, a tálalásra is figyeltek. Olyan profin feldíszített vágó-
deszkákat és tányérokat láttam, hogy bármelyik étterem-
ben megállták volna a helyüket. 

Mindeközben a közönség sem unatkozott, mert elő-
ször a Wind Band Fót, aztán Vastag Tamás zenekara volt a 
színpadon. Végül megérkezett Vastag Tamás is, és azt kell 
mondjam, jobb volt, mint a televízió képernyőjén. És ezt 
a közönség is érezte, sokan csak úgy ropták a jó zenére, 
és Vastag Tamás zárásként Frank Sinatra örök klassziku-
sát a May Way-t adta elő, bizonyítva, hogy kiváló énekest 
hallgathattunk. 

Ezután következett az eredményhirdetés. A győztes 
csapatoknak Dr. Vass György polgármester és a zsűri tag-
jai adták át a díjakat.

Fóti Hírnökesemény



Fájdalommentes!

+36 30 942 2381

Mire jó a Safe Laser?
Gyulladásgátló és fájdalomcsillapító.
Beindítja a szervezet öngyógyító funkcióit.
Milyen esetekben segít?
Mozgásszervi problémák. Bőrproblémák: 
herpesz, hegek, vágások. Visszér. Fülfájás,
fülproblémák. Fogfájás, fogágy-gyulladás.

Lágylézer terápia Fóton:
alkalmanként mindössze 30-60 perc

HONLAPKÉSZÍTÉS
TARTALOMGYÁRTÁS
KERESŐOPTIMALIZÁLÁS

+36 20 478-0753

INGYENES konzultáció, Fót területén kiszállással    

Raktári dolgozó
Gyógyászati segédeszköz nagykereskedelmi cég fóti telephelyű 
raktárába munkatársakat keres azonnali kezdéssel, hosszú távra.

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

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidős, vagy részmunkaidős

Munkaidő: 9–21 óráig, 2 nap munka, 1 nap pihenő és minden hétvége 
szabad. Egyedi igényeket elbírálunk.

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

Munkavégzés helye: FÓT, EAST GATE BUSINESS PARK 
(Az M3 M0 találkozásánál, a régi Fóti út mentén, közel a fóti hipermarket-övezet-
hez, a Megyeri Hídtól pár percre található. Buszmegálló a bejáratnál.)

Kartal–Aszód–Szada útvonalon céges buszjárat segíti a dolgozók munkába járását.

Jelentkezni fényképes önéletrajzzal  
az info@patella.hu e-mail címen lehet.

patella



Kreadance – tánc szívvel-lélekkel
A Kreadance Tánciskola gyerektáncosai már több 
önkormányzati rendezvényen is vastapsot kaptak 
a Fótiaktól. Ami nem csoda, hiszen Világ- és Eu-
rópa bajnoki címeket is elnyertek már. A táncis-
koláról, a tervekről, a korosztályokról és az ered-
ményekről az egyik alapítóval, Csaba Árpáddal 
beszélgettünk.

Mikor alapították a Kreadance Tánciskolát?
– Kalmár Eleonórával közösen alapítottuk az Egyesü-
letet még 2006-ban, és azóta is együtt dolgozunk. A 
táncoktatást szerettük volna a fóti gyerekek körében 
népszerűsíteni, mint művészeti irányzatot és sportá-
gat. Mivel a gyerekek között nagy igény volt erre, így azt 
mondhatom, hogy a mi elképzelésünk és a gyerekek vá-
gyai találkoztak. 

Hol kezdték el a tánctanítást?
– A kezdetekben a fóti általános iskolákban tartottuk a 
táncórákat. Most az iskolák közül a Fáy András Általános 
Iskolában vagyunk és van egy központi tánctermünk Fó-
ton a Dózsa György úton. 

Kiket várnak a táncórákra?
– Tömören fogalmazva, mindenkit, aki szeretne a tánc-
cal foglalkozni akár hobbi, akár versenyzői szinten. Van-
nak tanfolyamaink, ahová hobbiból járnak táncolni vá-
gyók. Ők hetente kétszer jönnek hozzánk egy felhőtlen 
kikapcsolódásra, hogy jól érezzék magukat a zene és a 
tánc által. A versenyző csoportokba pedig azok a moti-
vált, céltudatos szorgalmas gyermekek és felnőttek jár-
nak, akik szeretnek versenyezni.

Milyen korcsoportokkal dolgoznak?
– 5 éves kortól 25 éves korig várjuk a jelentkezőket.

Idén szeptemberben elindult egy új tanfolyamunk 25-
55 év közötti felnőtteknek. Péntekenként 18:15-től várjuk 
azok jelentkezését, akik munka után szeretnének kikap-
csolódni.

Milyen táncokat tanítanak?
– Az egyesület fő profilja a táncoktatás, amelyen belül 
rendkívül széles műfaji skálát képviselünk. Az esztétikus 
testmozgástól a jazz táncok tanításán át, show tánc és hip 
hop stílusokat is oktatunk. Ezeken kívül sok más irány-
zat lépéseit is becsempésszük olykor, hogy még színe-
sebbé varázsoljuk az előadást.

Melyik eredményükre a legbüszkébbek?
– Megalakulásunk óta versenyzünk a csapatainkkal, és 
az összes eredményre büszkék vagyunk, hiszen sikerült 
többszörös Világbajnoki és Európa bajnoki címeket is 
elérnünk. Mégis, ami a szívünkhöz a legközelebb áll, az 
a 2018-ban 2019-ben elért Horvátországi világbajnoki 
győzelem. Ezen a versenyen  növendékeink „A” kategóri-
ában állhattak a dobogó legfelső fokára. Ezzel egy nagyon 
nagy álmunk vált valóra, amit a gyerekkel együtt könnyek 
között ünnepeltünk.

Hogyan tudják a versenyeket és az utazásokat anya-
gilag megoldani?
– A hazai és külföldi versenyzés költségeit önerőből pró-
báljuk megoldani.

Kreadance Tánciskolánk meghívást kapott több 
nemzetközi versenyre, fesztiválra és szeretettel várjuk 

az olyan támogatókat vagy szpon-
zorokat, akik szeretnének hozzá-
járulni a fóti gyerekek további fej-
lődéséhez és támogatást tudnának 
nyújtani az utazási, szállási költsé-
gek fedezésére.

Ezúton köszönjük mindenkinek, 
akik idén is bíztattak minket, szur-
koltak nekünk.
Hej hó, Kreába járni jó.
Bővebben a kreadance.hu webol-
dalon találnak rólunk információt 
az érdeklődők.
Tanfolyamainkról az alábbi elérhe-
tőségeken lehet érdeklődni:

www.kreadance.hu
Kreadance2006@gmail.com

06-20 367-0402

Fóti Hírnök
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2022. december 9.  péntek,  17 óra

AZ EST BELÉPŐ- ÉS TÁMOGATÓI JEGYEIBŐL, VALAMINT A KIÁLLÍTÁSON ELADOTT TERMÉKEKBŐL ÉS ALKOTÁSOKBÓL 
BEFOLYÓ ÖSSZEGET AZ ISKOLA EGYESÜLETE EGY TEHETSÉGES DIÁK ORVOSI KEZELÉSÉNEK TÁMOGATÁSÁRA, 

TOVÁBBÁ A MŰVÉSZETI SZAKMAI MUNKÁHOZ ELENGEDHETETLEN ISKOLAI ESZKÖZÖK FEJLESZTÉSÉRE FORDÍTJA.

TÁMOGATÓ ÉS A RENDEZVÉNY HELYSZÍNE: 

VÖRÖSMARTY MŰVELŐDÉSI HÁZ
2151 FÓT, VÖRÖSMARTY TÉR 3.

06709676733

JÓTÉKONYSÁGI 
ÖSSZMŰVÉSZETI KIÁLLÍTÁS, 
VÁSÁR ÉS NÉPTÁNC GÁLAEST

JEGYÁRAK:

BELÉPŐJEGY: 500FT/FŐ

TÁMOGATÓI JEGYEK: 1000FT, 2000FT, 5000FT

JEGYEK MEGVÁLTHATÓK 
A VÖRÖSMARTY MŰVELŐDÉSI HÁZ IRODÁJÁBAN, 

NYITVATARTÁSI IDŐBEN.

ÖSSZMŰVÉSZETI KIÁLLÍTÁS ÉS VÁSÁR MEGNYITÓJA

KÖSZÖNTŐT MOND:
CSERI-MATUS CSILLA

A FÓTI NÉPMŰVÉSZETI SZAKGIMNÁZIUM ÉS GIMNÁZIUM INTÉZMÉNYVEZETŐJE

A KIÁLLÍTÁST MEGNYITJA:
KAUDERSNÉ MADARÁSZ ZSUZSANNA

AZ ISKOLA KORÁBBI INTÉZMÉNYVEZETŐJE

NÉPTÁNC GÁLAEST

FELLÉPNEK A FÓTI NÉPMŰVÉSZETI SZAKGIMNÁIZUM ÉS GIMNÁZIUM NÉPTÁNC 
TAGOZATOS TANULÓI

AZ EST HÁZIGAZDÁJA: 
BELYÓ BARBARA

IMSERJE MEG ÖN IS A FÓTI NÉPMŰVÉSZETI SZAKGIMNÁZIUM ÉS 
GIMNÁZIUM MŰVÉSZETI TAGOZATAINAK ÉRTÉKEIT

TOVÁBBI TÁMOGATÓ:

FÓTI NÉPMŰVÉSZETI 
SZAKKÉPZÉSÉRT EGYESÜLET

2153 FÓT, VÖRÖSMARTY TÉR 2.

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

Hajnal szárny: 36 000,-Ft/fő/2 éj

Kikelet szárny (tágasabb szoba): 39 000,-Ft/fő/2 éj

Téli szünet januárbanTéli szünet januárban
2023.01.02. – 01.08. között 2023.01.02. – 01.08. között minimum 2 éjszakaminimum 2 éjszaka

• Szállás, svédasztalos reggelivel,

• Svédasztalos vacsorával, pénteken és szombaton élőzenével

• Zárt parkoló

• Gyógyvizes medence, úszómedence, szauna, sókamra, 

infrakabin, konditerem korlátlan használata.

• Napi egy kancsó lúgosított egészségvíz fogyasztása szobánként

• WIFI az egész szállodában

• Fürdőköpeny

2151 Fót, Dózsa György út 50. | Telefon: +36-30 474-5152
Nyitva tartás: hétfő: 14-18-ig, kedd-péntek: 08-18-ig, és szombat: 8-12-ig.

Karácsonyi vásár  
a tudatosság és újrahasznosítás jegyében 

a Czifra Cekkerben!
–  Ajándékutalvány 

(bármilyen összegben)

– Csokoládé drazsé válogatások díszüvegben
- Tea válogatások fémdobozban 
- Natúr kozmetikumok
- Kézműves termékek (pl. gyertyák, textíliák)
-  Karácsonyi sütéshez, főzéshez  

alapanyagok, fűszerek
- És még sok minden más

Sok szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt  
az advent időszakában hosszított nyitvatartással!

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

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

Sz
ív

et 
és l

elket melengető apróságok!



Jelentős érdeklődés kísérte az I. Fóti Templomtúrát, 
közel 80 fő teljesítette a valamivel több, mint 12 km-es 
távot. A túrát a Templommentők közössége szervezte 
abból a célból, hogy a sikátori határban található, egykor 
Szent Mártonnak felszentelt templom régészeti feltárá-
sát sokak kívánságára bemutassák. 

A templomrom feltárását a Magyarságkutató Intézet 
régészeti vezetője, Makoldi Miklós Zsombor irányítja. 
A kutatóárok kiásása során találtak egy olyan függő 
zárókövet, amely vidéki templomokból eddig még 
nem került elő, ebből az egykori építők jelentőségére 
lehet következtetni. Az is kezd bizonyossá válni, hogy 
a templom még a tatárjárás előtti időkben épült. 

A Templommentők a szakrális és hitéleti vonatko-
zások mellett a családi élet és az egészséges életmód 
terén is szeretnének hasznosak lenni, ezért indították 
el ezt a gyalogtúrát. A résztvevők 5 és 70 életév közöt-
ti csapata kitűnő időjárás mellett, hangulatos erdei és 
mezei ösvényeken haladt, egy szakaszon a Mogyoródi 
patak hol jobb, hol bal oldalán. A hangulatot javította 
az is, hogy a kiosztott emléktúra füzetet a különböző 
helyszíneken le is pecsételtethették a résztvevők. 

A túra kiinduló pontja a híres, római katolikus Szep-
lőtelen Fogantatás templom volt, majd az evangéli-
kus-, és a református templomot is érintették. Mind-
három templomban tartottak a lelkészek ismertetőt a 
túrázóknak, s természetesen mindhárom felekezet-
ből jöttek résztvevők szép számmal, ezzel is utalva az 
ökumené felé. Amikor a templom épült még egységes 
volt a római katolikus egyház, így minden későbbi fe-
lekezet a magáénak tudhatja a Szent Márton templom 
romját, s ha sikerül újjáépíteni, akkor majd a temp-
lomot is. A várost a Gyermekváros ősfás, hatalmas 
parkján, majd a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat 
telepén keresztül hagyták el déli irányban a túrázók.

Útközben, az Ölyvös-mezőnek nevezett réten Ker-
tész Gábor tartott lélekemelő előadást „Teremtésvé-
delem Fóton” címmel. A túra célállomásán, a romnál 
bőségesebb beszélgetésre került sor az ősi magyar 
emlék és a templom, mint Isten háza megmentésének 
a fontosságáról és további tervekről. Bíró Zoltán al-
polgármester azt is ismertette, milyen fejlesztésekkel 
tervezik segíteni a templomrom rendbetételét és kör-
nyezetének méltó kialakítását.

A tervek szerint a következő eseményre a Szent Már-
ton napjához legközelebb eső vasárnapon, november 
13-án kerül sor, amikorra szabadtéri misét tervez oda 
Sebők Sándor atya. Várnak minden érdeklődőt a kör-
nyék településeiről is. 

A továbbiakban pedig lesznek még gyalogtúrák, 
futások, sportprogramok, amelyek során összekötik 
a fóti (sikátori) romot a Dunakeszihez tartozó Ala-
gi-majori, szintén Árpád-kori rom meglátogatásával. 
A két közel egykorú templomrom légvonalban leg-
följebb 5 km távolságban van egymástól. Ez a közeli 
elhelyezkedés csak akkor meglepetés, ha nem számo-
lunk azzal, hogy egykor az apró falvak jóval sűrűbben 
helyezkedtek el (avar-kori és Árpád-kori települések), 
s csak a török megszállás idejében ritkultak így meg. 
Ilyen elpusztult falu volt környékünkön, Mogyoród, 
Szada és Veresegyház háromszögében Ivacs és Szent 
Jakab (nevüket Hév-, illetve vasúti megálló őrzi), szin-
tén akkor pusztult el a Vác közelében létezett Cselőte 
település is.

Windhager Károly

Templomtúra

Szent Márton magyar származású szent, aki Szombathelyen 
született 316-ban. Előbb római katona, majd Tours-i püspök 
lett. Magyarország mellett Franciaország egyik legismertebb 
szentjeként tartják számon. Szent István Koppánnyal való ha-
dakozásakor az ő segítségét kérte, és a feljegyzések szerint 
zászlajára festette a képét. 977 óta Magyarország védőszent-
je. Az Árpád-korban a legtöbb templomot Szűz Máriának és 
Szent Mártonnak szentelték. Magyarországon több ereklyéje is 
megtalálható, például Budapesten a Forgách utcai Szent Már-
ton templomban, és a Pannonhalmi Apátságban. Születésének 
egyik feltételezett helyén épült Szent Márton tiszteletére a Pan-
nonhalmi Bencés Apátság. (Wikipédia)

Ferenc pápa magyarországi látogatása során szintén nemze-
tünk tagjaként említette Szent Mártont!

Fóti Hírnök
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A családfőt eredetileg Takács Lajosnak hívták, aki nevét 
1923-ban Magyar Lajosra módosította. 1899-ben szüle-
tett földműves fóti család tagjaként. 1922.12.02-án felesé-
gül vette a szintén fóti Rádi Zsófiát, aki 1898-ban szüle-
tett. Az évek során 5 gyermekük született, akik kezdetben 
reformátusok, később katolikusok lettek. Gyermekeik: 
Mária, Erzsébet, Ilona, Zsófia és Lajos. 

Pontosan nem tudjuk, hogy miként lett jogosult lakha-
tásra a Suum Cuique telepen a Magyar család, mindeset-
re a családi legendárium szerint Lajos a Károlyi-urada-
lomban dolgozott főintézőként, míg felesége, Rádi Zsófia 
háztartásbeliként tevékenykedett, s összetartotta a csalá-
dot. A kisház 1927-ben készült el, ezután költözhetett be 
a család, mely a Magyar Királyi Belügyminisztérium jó-
voltából épült fel. Kezdetben mind a heten itt éltek ebben 
a kisházban, rettentően nehéz körülmények között. Ezt 
támasztja alá az az 1935-ös cikk is, melyben megnevezi 
Magyar Lajost – más a telepen lakó családdal együtt –, 
hogy a kamatmentes hitelt nem tudják törleszteni, hiszen 
még ételre is alig futja nekik.1 

A konyhában lévő ágyon Magyar Lajos és fia, míg fe-
lesége és leánygyermekei a szobában a földön vagy szal-
maágyon aludtak. Az épületet egy kályhával fűtötték. A 
berendezés igen szerény volt: egy szekrény a konyhában, 
egy asztal, néhány székkel, tűzhely, két ágy. Az épülethez 
egy 677 négyzetméteres telek is társult, melyen szőlőt és 
egyéb gyümölcsöket, zöldségeket termesztettek. A szoba 
és a konyha is gerendázott volt, a földes talajt hajópadlóval 
burkolták le, a kamrát utólag tapasztották az épülethez. 

Ahogy teltek az évek, felnőttek a gyerekek dolgozni 
kezdtek és a lányok férjhez mentek. Kezdetben a leányok 
napszámba jártak dolgozni, utána Pestre mentek. Mária, 
1  Heretelendy István: 62 család és a patialai maharádsa magyar falujában, in: Magyarság, 1935.06.07., 129. szám, 5.

Ilona és Erzsébet az Egyesült Izzóban dolgozott. Míg ifj. 
Magyar Lajos a Hajógyárban (MAHART-nál) Pesten he-
gesztőként, id. Magyar Lajos a II. világháború környékén 
ment nyugdíjba. A leányok közül ketten 1956-ban disz-
szidáltak: Ilona Dániába költözött, Erzsébet Ausztriába. 
Zsófia kétszer ment férjhez, gyermektelenül halt meg. 
Mária férjhez ment Kertész Pálhoz és két gyermeke szü-
letett, akik közül Pál gyakran töltötte itt a nyarakat eb-
ben a kisházban, míg öccse, László kevesebbet. Az ifjabb 
Magyar Lajosnak nem volt családja egész életében ebben 
a házban élt. Az öt gyermekből mindössze Máriának szü-
letett két gyermeke.  

Idősebb  Magyar Lajos az 1970-es években halt meg, 
felesége pedig 1975-ben. A szülők halála utána szinte már 
csak fiúgyermekük lakott a házban, aki 2004-ben hunyt 
el. Az épület állaga az évtizedek alatt leromlott, sokáig la-
katlan volt. Az örökösök, Mária unokái hosszas tárgyalá-

sok után eladták Fót Város Önkormányzatának az ingat-
lant 2019-ben (az Önkormányzat 2007-től szerette volna 
megvenni a házat, ezért elővásárlási jogával élt az épület 
történelmi jelentősége okán). A Fóti Települési Érték-
tár Bizottság azon dolgozik, hogy az épület minél előbb 
felújításra kerüljön, hiszen szinte az egyetlen ház, amely 
változatlan formában, átalakítások nélkül emlékként őrzi 
e nagyszabású jótékonysági projekt emlékét. A Bizottság 
tagjai bíznak abban, hogy, a felújítási munkálatok minél 
előbb elindulnak, hiszen szinte már a lélek tartja a falakat, 
a tetőzet beszakadt, a tornác egyik oszlopa kidőlt. Sze-
rencsére már elkészültek a látványtervek és a tervrajzok 
az épület helyreállításához szükséges dokumentációk. A 
felújítás után méltó módon fogja bemutatni gróf Apponyi 
Franciska életét és a fóti Suum Cuique telep és lakóinak 
történetét. 

Adatközlő: Kertész Pál

A leendő Suum Cuique Emlékház története 
Balogh Dávid |

A Magyar család 1. Hegedűsné, sz. Magyar Ilona, 2. (ül) Magyar 
Lajosné, sz. Rádi Zsófia, Szitek Lászlóné, sz. Magyar Erzsébet, 

(elől áll) ifj. Magyar Lajos, Palásti Józsefné, sz. Magyar Zsófia, (ül) 
id. Magyar Lajos, Kertész Pálné, sz. Magyar Mária, 1940-es évek

id. Magyar Lajos és felesége, Magyar Lajosné, sz. Rádi Zsófia 
idősebb korukban, 1960-as évek vége

Fóti Hírnök

25

múltunk



Közérdekű telefonszámok: 
Segélyhívás: 112 | Mentők: 104 

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

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

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

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

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

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

Gyermek háziorvosi rendelések
Fót, Szent Benedek u. 15.

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

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

Orvosi ügyelet
Nappali sürgősségi ügyeleti ellátás:

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

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

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

Gyógyszertárak
Ezüstfenyő Patika
Fót, Németh Kálmán u. 29. 

Tel.: 06/27/360-174

Pandúlia Gyógyszertár
Fót, Szent Benedek u. 15. 

Tel.: 06/27/538-656

Somlyó Gyógyszertár
Fót, Vörösmarty tér 4. 

Tel.: 06/27/538-955

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

Tel.: 06/27/535-406

Védőnői Szolgálat:
Fót, Szent Benedek u 15
vedonok.fot@gmail.com
06/27/358-104 | 06/70/489-4534
 
Iskolavédőnők
fotiskolavedonok@gmail.com
Papp Lászlóné | 06/70/339-6520
Tariskáné Lassú Katalin | 06/70/339-6321
Gráfné Barva Jolán | 06/70/373-9547

Mezőőrök
Ifj. Koncz János | 06/70/457-4481 
Teleki Sándor | 06/70/331-8522

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 2.

Tel.: 06/27/518-961

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

Ügyeleti telefon: 06/70/431-5969

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

Fóti Közhasznú Polgárőr Egyesület
Tel.: 06/20/315-7685

Krízisvonal
Tel.: 06/30/384-2838 

Hívható:  munkaidő után,hétvégén és 
ünnepnapokon

Postahivatalok
Fót, Szent Benedek u. 17. 

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

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

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

Tel.: 06/27358-298

Károlyi István Gyermekközpont
Fót, Vörösmarty tér 2.

Tel.: 06/27/358-490

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

Tel.: 06/70/331/5806

Városi Könyvtár
Fót, Dózsa György u. 12-14.

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

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

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

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

Egyházak
Római Katolikus Plébánia
Fót, Vörösmarty u. 2.

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

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

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

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

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

Magyar Közút Nonprofit Zrt. 
Pest Megyei Igazgatóság
Központi ügyfélszolgálat

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

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

ELMŰ-ÉMÁSZ
Energiaszolgáltató Zrt.
ELMŰ hibabejelentő 

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

Közvilágítás:
PAHUSZ Bt.

06/70/500-3578
kozvilagitas@fot.hu
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Október 22-én, szombaton délelőtt a szépség és az elegancia 
töltötte meg a csarnokunkat. Ezen a napon került megrendezésre 
a Pannon Esztétikus Csapatgimnasztika Sportszövetség AGG 
Magyar Kupa versenye.
E rangos sporteseményen 4 egyesület közel 80 versenyzője 
lépett szőnyegre. Különböző kategóriákban, és korcsoportban 
12 koreográfiát láthatott a közönség, ebből három verseny gya-
korlattal a Fót SE Ritmikus Gimnasztika Szakosztálya teljes ver-
senyző gárdájával szerepelt.
Szívből gratulálunk minden résztvevőnek!

PHOENIX Sportcsarnok Fót
Rendezvények

22.11.02. 15:30 U20 kosárlabda mérkőzés 
22.11.02. 18:00  NB1/B kosárlabda mérkőzés  

PHOENIX-MT FÓT – TF-BP
22.11.05. 10:00 Fóti Kolbi
22.11.06. 09:00-12:30 utánpótlás kosárlabda mérkőzések
22.11.12. 09:00-16:00 U14 kézilabda torna
22.11.13. 10:00 U18 kosárlabda mérkőzés 
22.11.13. 17:00 NB2 kosárlabda mérkőzés 
22.11.19. 09:00-16:00 U15 kézilabda torna
22.11.20. 10:30-16:00 utánpótlás kosárlabda mérkőzések
22.11.20. 17:00  NB1/B kosárlabda mérkőzés  

PHOENIX-MT FÓT – Ceglédi KE
22.11.25. 16:00 -23:00 Fót Népművészeti Szakgimnázium és 

Gimnázium Szalagavató
22.11.27. 09:00-15:00 utánpótlás kosárlabda mérkőzések 

Média elérhetőségeink: 
www.fotsportcsarnok.hu

facebook: PHOENIX Sportcsarnok Fót
facebook: Csarnok Fitness

Október hónap eseményei:
Mozgalmas hónapot tudhatunk a hátunk mögött, iga-
zán hangulatos névadóval egybekötött egésznapos 
ünnepélyes sportcsarnok megnyitón vehettünk részt, 
ahol az Phoenix MT Fót NBI/B csapata debütált.
Megnyitott a „Csarnok” Fitness konditermünk, nyitva-
tartás, árak a facebook vagy weboldalunkon (www.
fotsportcsarnok.hu) található. 
Rendszeres vendégeink az iskolások hétköznap dé-
lelőtt, délután pedig kézilabda és kosárlabda csapa-
tok edzenek.
Elmúlt hétvégén ismét megtelt a csarnok, csapat-
gimnasztika országos eseményének adtunk helyet, 
késő délután pedig a Phoenix MT Fót csapat játszott 
több száz néző előtt.

Novemberi előzetes:
Már a hónap 2.napján játszik a fóti NBI-es csapat a 
Phoenix MT Fót, majd
November 05.-én immár hagyományos Fóti Kolbi 
kolbásztöltő verseny, Mama süti verseny és pálinka-
mustra rendezvényre készülünk 
Természetesen novemberben még játszik az NBI-es 
fóti csapat is a csarnokban!
November 25.-én lesz a Népművészeti Gimnázium 
Szalagavató bálja
Konditerem és büfé hétköznap és hétvégén is nyitva!

PHOENIX Sportcsarnok Fót



VÖRÖSMARTY 
MŰVELŐDÉSI HÁZ

2022. NOVEMBER 19. 10:00-14:00

ADVENTI
PROGRAMOK 

ADVENTI KÉZMŰVES JÁTSZÓHÁZ

2022. NOVEMBER 19. 10:00

KOVÁCSOVICS FRUZSI KONCERT

2022. NOVEMBER 25. 18:00

BOLDOG SZÜLETÉSNAPOT! AVAGY 
HATAN PIZSAMÁBAN

PESTI MŰVÉSZ SZÍNHÁZ

2022. NOVEMBER 26. 18:00

BLOKÁD
FILMVETÍTÉS

2022. DECEMBER 3. 10:00

JÓTÉKONYSÁGI KIÁLLÍTÁS ÉS 
VÁSÁR IZSAI REGINA GRAFIKUS 

GYÓGYULÁSÁÉRT

2022. DECEMBER 9. 17:00

JÓTÉKONYSÁGI ÖSSZMŰVÉSZETI 
KIÁLLÍTÁS, VÁSÁR ÉS NÉPTÁNC 
GÁLAEST A FÓTI NÉPMŰVÉSZETI 
SZAKGIMNÁZIUM ÉS GIMNÁZIUM 
MŰVÉSZETI TEVÉKENYSÉGÉNEK 

TÁMOGATÁSÁRA

2022. DECEMBER 5. 18:00

MIKULÁS VARÁZSÓRÁJA
PÓDIUM SZÍNHÁZ

2022. DECEMBER 10. 16:00

SWING KARÁCSONY
GÁJER BÁLINT

2022. DECEMBER 16. 18:00
KARÁCSONYI KONCERT

VÁLOGATÁS A KERESZTÉNY VILÁG 
KARÁCSONYI DALAIBÓL
MENTE FOLK EGYÜTTES

2022. DECEMBER 17. 16:00

GRINCS
PESTI MŰVÉSZ SZÍNHÁZ

FÓT, VÖRÖSMARTY TÉR 3.

KISALAGI 
KÖZÖSSÉGI HÁZ

2022. DECEMBER 17. 16:00-18:00

FÓTI VÁROSI
KÖNYVTÁR

2022. DECEMBER 2. 18:00
"ÁCSI! ITT A MIKULÁS BÁCSI!"
A PROGRAM A VÖRÖSMARTY 
MŰVELŐDÉSI HÁZBAN LESZ 

MEGTARTVA
FÓT, VÖRÖSMARTY TÉR 3.

2022. DECEMBER 16. 18:00

ADVENTI IRODALMI EST

FÓT, DÓZSA GY. U. 12-14.

KISALAGI
FIÓKKÖNYVTÁR

2022. DECEMBER 17. 10:00

CSALÁDI SZOMBAT
KÉZMŰVES FOGLALKOZÁS

FÓT, BÉKE UTCA 35.

FÓT, BÉKE UTCA 33.

MINDENKI KARÁCSONYA

2022. DECEMBER 17. 18:00

ZENEBARÁTOK KÓRUSÁNAK 
KARÁCSONYI HANGVERSENYE

A HANGVERSENY A KISALAGI 
REFORMÁTUS TEMPLOMBAN LESZ 

MEGTARTVA
FÓT, BARNA U. 33.

GYERTYAGYÚJTÁS 
AZ ÓVODAKERTBEN

RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG

ADVENTI IGEÜZENET:
SEBŐK SÁNDOR PLÉBÁNOS

2022. NOVEMBER 27. 16:00

2022. DECEMBER 4. 16:00
FÓT-KÖZPONTI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG

ADVENTI IGEÜZENET:
SEBESTYÉN GYŐZŐ REFORMÁTUS LELKÉSZ

2022. DECEMBER 11. 16:00
FÓTI BAPTISTA GYÜLEKEZET

ADVENTI IGEÜZENET:
KISS ILLÉS BAPTISTA LELKÉSZ

2022. DECEMBER 18. 16:00
FÓTI EVANGÉLIKUS GYÜLEKEZET

ADVENTI IGEÜZENET:
CSERHÁTINÉ SZABÓ IZABELLA EVANGÉLIKUS LELKÉSZ

2022. NOVEMBER 25. 18:00
IRODALMI KLUB

FÁBIÁN JANKÁVAL


