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Fóti Hírnök
„Nézz csak körül, most dél van és csodát látsz,
az ég derüs, nincs homlokán redő,
utak mentén virágzik mind az ákác,
a csermelynek arany taréja nő
s a fényes levegőbe villogó
jeleket ír egy lustán hősködő
gyémántos testü nagy szitakötő.”
Radnóti Miklós: Június

Dr. Vass György polgármester

Tisztelt Fótiak!
Elérkezett a június, eltelt az év egyik fele, kezdődik
a szünidő.
Mozgalmas időszakon vagyunk túl, elég csak az
elmúlt hónap eseményeire gondolnunk. Az elmúlt
két évhez képest többet tudtunk és tudunk találkozni egymással programjainkon, rendezvényeinken is. Nagy öröm ez.
A nyári időszak a Pünkösd örömével megkezdődött. A Pünkösd egyik nagy hívása: teremtsük a
békét, hárítsuk az ellenségeskedést, küzdjünk az
egységért.
Ami körülvesz bennünket a Világban sok esetben
meggyengíti azt a képességet, hogy küzdjünk az
egységért. Könnyű feladni, lemondani hagyományról, ünnepről, ünneplésről, találkozásról, kultúráról, a hit szerinti mindennapokról. Ne engedjük.
Jól tudták a régiek, hogy ilyenkor meg kell állni
egy pillanatra. A nagy nyári munkák előtt ünnepelni kell. Köszönteni az új életet, kérni a bő termést,
gyermekáldást.

Nagy dolgok történtek mostanáig, figyeljünk a
jóra. Sok gyermek megtanult írni-olvasni, sokan
pályát választanak, egyetemre mennek, sorolhatnám… az élet folyton változik.
Sok diák még a záródolgozatokkal, vizsgákkal
van elfoglalva, de a nyár már kopogtat és hamarosan kezdődik a szünidő. Kérem figyeljék a honlapunkat, tájékozódjanak a nyári táborokról, a szünidei étkeztetésről, a változó ügyfélfogadási rendről,
de a Vörösmarty Művelődési Ház programjai vagy a
Fót Sportegyesület táborai is segítik a nyáriszünet
tartalmas eltöltését.
Kívánom, hogy élménydúsan, aktívan, de pihentetően teljen a nyár mindannyiunknak, kívánok sok
erőt és jó egészséget!
Tisztelettel:
Dr. Vass György
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Fejlődés
és lehetőségek

tartalom
DR. VASS GYÖRGY POLGÁRMESTER
– Pünkösdi köszöntő

| beszélgetés Dr. Vass György polgármesterrel
Városunknak a tavalyi évben a nagyobb beruházások mellett számos területen sikerült előre
lépnie, a fejlesztések összege pedig elérte az 1,2
milliárd forintot. Az idei évben további fejlesztések várhatók, és most már a Déli Iparterületen
is látható az előrelépés, amely munkahelyeket teremt Fóton és a város jövőbeni bevételeit is növeli
majd. A megvalósult és a jövőbeni fejlesztésekről
Dr. Vass György polgármestert kérdeztük.

FÓTIAKAT A CÍMLAPRA:
Apponyi Franciska grófnő
(1879 – 1958)
FEJLŐDÉS ÉS LEHETŐSÉGEK
–beszélgetés Dr. Vass György
polgármesterrel
AZ IDÉN IS FOLYTATÓDNAK
FÓTON A FEJLESZTÉSEK
-Tuzson Bence országgyűlési képviselő
ELISMERÉSEK A
KÖZALKALMAZOTTAK NAPJÁN
TÁMOGATÁSOK
TÁBOROZÁS
PÁLYÁZAT

Hogyan összegezné a 2021-es év nagyberuházásokon kívüli eredményeit?
– A Városi Sportcsarnok építésének befejezése és a
csatornázás lezárása mellett számos kisebb, ám jelentős fejlesztést, beruházást is végrehajtott a város
2021-ben. Befejeződött az Apponyi Franciska Óvoda
energetikai korszerűsítése, vásároltunk ingatlanokat,
és befejeztük a Központi Konyha kivitelezési munkálatait. Emellett lámpás kereszteződést is építettünk,
infrastruktúra fejlesztéssel egybekötve átadtunk öt
új gyalogátkelőhelyet és a Sportnegyed fejlesztése is
befejeződött. Ez utóbbiban sok minden volt a vízelvezetésen és az útépítésen át a közvilágítás megújításáig. És nem szabad kihagynunk az új Egészségház
terveinek az elkészülését sem.
Ha már Sportnegyed, ezek közé a fejlesztések közé
tartozik a műfüves pálya is?
– Igen, hiszen ez méretében sokkal kisebb volumenű beruházás volt, mint a Sportcsarnok. Elkészült, és most már a gyermekeink és a sportolni
szerető Fótiak rendelkezésére áll.

KÖRNYEZETVÉDELMI FÓRUM
TÖBB EZREN SZÓRAKOZTAK AZ
ELSŐ FÓTI ÖKO GYEREKNAPON
DIÁKKÉNT DUBLINBAN
GARAY GÁLA 2022
ERASMUS LÁTOGATÁS
TYLMANOWÁBAN
BALOGH DÁVID: Suum Cuique 2.
KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK
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Idén 2 fóti épület átadását tervezi a HelloParks

Fóton kettő, összesen pedig három raktárcsarnok átadását tervezi idén a logisztikai és ipari ingatlanfejlesztéssel foglalkozó HelloParks. A fóti telken júniusban adják át az első 45.000 m2-es raktárcsarnokot, és már folynak a munkálatok, a második, 26.000 m2-es City Flex típusú épületen, melyet
év végén terveznek átadni.
Gyors ütemben folynak az események a HelloParks tavaly indított fejlesztéseinél. A Fóton, Maglódon és Pátyon
megvásárolt 76-46 és 97 hektáros telkeken egyidőben zajlanak a munkálatok, hogy felépüljenek Magyarország
új, jövőbe mutató ipari és logisztikai megaparkjai, összesen több mint 900 ezer négyzetméteren.
Fóton, ahol az ország egyik legnagyobb ipari és logisztikai megaparkja épül, hamarosan átadásra kerül az
első, 45.000 négyzetméteres csarnok (FT1), melynek 50%-ára már leszerződtek a hamarosan beköltöző bérlők, és már folynak a második, 26.000 négyzetméteres csarnok (FT6) munkálatai is.
A fejlesztés során nagy hangsúly kerül a fenntarthatóságra, az első fóti épület a BREEAM New Construction
kategória Excellent szintjét célozza meg, míg a második, FT6-os csarnok már az elérhető legmagasabb, Outstanding minősítés szempontjai szerint kerül megvalósításra. A New Construction kategória lényege, hogy a
koncepciótervezéstől a megépítésen át az üzemeltetésig a fejlesztések teljes folyamatát nyomon követi, így
biztosítva a legmagasabb fenntarthatósági követelményeknek való megfelelést.
Szintén a fenntarthatóságot szem előtt tartva, az új ipari park okos megoldásokkal és különböző szolgáltatásokkal támogatja a bérlőket. A közös területeken okoslámpák világítanak, a tetőkre napelemparkot telepítenek, emellett pedig gépészeti oldalon is energiahatékony rendszereket alkalmaznak. A beruházó elektromos
autó-töltőket is kiépített az épületek előtti parkolókban.
A környezetbarát koncepció pontosan egybevág Fót Képviselő-testületének és Dr. Vass Györgynek az elképzelésével. Városunk polgármestere a Környezetvédelmi Fórumon kijelentette, hogy a testület és ő személyesen
is úgy gondolja, hogy a városba csak olyan szolgáltató települhet, amely a munkája során nem szennyezi a
környezetet.

A Majálisnál és a Gyereknapon is láthattuk, milyen
fontos közösségi terévé vált a Somlyó-tó Fótnak,
ahol jelentős fejlesztések történtek 2021-ben.
– Így van, és ezek is a kisebb, de nagyon fontos beruházások közé tartoznak. A tó és környezete fontos
közösségi térré vált, amit szerettünk volna tovább
erősíteni. A korábbi kerékpáros fejlesztések mellé a
gyerekek nagy örömére elkészült az Erdei Bringapá-

lya, megépült a Görpálya és a fiatalok birtokba vehették az új ifjúsági létesítményt is a tó mellett. Ebben
biliárd, darts és egy nagyméretű televízió is szolgálja
az ő tartalmas közösségi kikapcsolódásukat. És reményeink szerint hamarosan megnyit majd a tónál a
szintén 2021-ben elkészült ABC – büfé is.

Mire számíthatunk 2022-ben?
– Már most is történtek fejlesztések, amelyek elkészültek. Ilyen például a város öt területén elérhető
ingyenes free Wi-Fi szolgáltatás, a városi busz közlekedésének az igényekhez történő igazítása, melyre jó példa egy új megálló a Sátorfáknál, valamint a
tónál már említett Görpálya és ifjúsági létesítmény.
Azonban nem szabad kihagynunk a hamarosan induló két jelentős útépítési munkálatot sem, hiszen
a nyár folyamán elindul a Kossuth utca állomás
felé vezető szakaszának, és a Somlyó-tó felé vezető
Hársfa utcának az építése is. Emellett persze több
beruházásunk is elindul a 2022-es évben, például
egy nagy közpark létesítése, rekortán borítású futópálya kialakítása, egy nagy játszótér építési munkálatainak az elkezdése és terveink szerint az új
bölcsőde épület kivitelezése is elkezdődik majd.

A HelloParks látványterve
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Az idén is folytatódnak Fóton a fejlesztések

| A kormányzatnak továbbra is eltökélt szándéka a magyar családok megerősítése –
tájékoztatta lapunkat Tuzson Bence

A Móricz Zsigmond utcában épül meg Fóton az
új közlekedési csomópont, amelynek megvalósítására nemrég nyert el százötvenmillió forintos
támogatást a város önkormányzata – mondta
el a lapunknak adott interjúban Tuzson Bence,
térségünk országgyűlési képviselője, aki Vass
György polgármesterrel egyeztetett az előttünk
álló teendőkről, feladatokról, illetve a további
tervekről. Az elmúlt években új bringa- és görpálya létesült, megújul a templom, a Somlyó-tó
környéke, készül a sportcsarnok, hamarosan pedig új bölcsőde épül – tette hozzá a képviselő, aki
hangsúlyozta azt is, hogy a családok védelmében
továbbra is kitartanak a rezsicsökkentés mellett,
és meghosszabbították az élelmiszerárstopot és a
benzinárstopot.

haza. Továbbra sem engedünk a rezsicsökkentésből,
nem engedjük, hogy a háború árát a magyar családok fizessék meg. Idén soha nem látott támogatásban részesültek a gyermeket nevelő családok: a
körzetünkben több mint huszonháromezer család
visszakapta a tavaly befizetett személyi jövedelemadóját. Nem kell személyijövedelem-adót fizetniük
a huszonöt év alatti fiataloknak, ezzel is segítjük a
pályakezdésüket. A nagyszülők nemzedéke, a nyugdíjasok is részesülnek a magas gazdasági növekedés eredményeiből: a tavaly kifizetett, minden eddiginél magasabb összegű nyugdíjprémium után az
idén már a teljes tizenharmadik havi nyugdíjat is
biztosítottuk számukra. Ez pedig azt jelenti, hogy
két és fél millió magyar nyugdíjas kapta meg ezt a
juttatást. Ezek az intézkedések is azt igazolják, hogy
továbbra is eltökélt szándékunk a magyar családok
megerősítése.

Hamarosan egy újabb közlekedési fejlesztés kezdődik városunkban. Milyen eredményeket vár ettől a beruházástól?
– Már eddig is komoly és fontos eredményeket értünk el, amelyek egy olyan utat jelöltek ki számunkra, amelyen a jövőben is továbbhaladhatunk. Folytatjuk az útfelújításokat Fóton is, ahol hamarosan
kiépül az új közlekedési csomópont a Móricz Zsigmond utcában. Erre, a közlekedésbiztonság szempontjából is fontos beruházásra nyert el százötvenmillió forintos támogatást a város önkormányzata.
Az M2-M3 összekötő út megépítésével pedig régiós
szinten is nagy lépést teszünk az autós közlekedés
fejlesztésében, ez ugyanis körzetünk szempontjából
elsősorban a veresegyházi, csomádi, erdőkertesi és
fóti lakosoknak lesz különösen fontos. Fóton ennek
köszönhetően csökkenni fog az átmenő forgalom,
a veresiek pedig könnyebben jutnak majd be a fővárosba.

Számíthatunk továbbra is arra, hogy körzetünkben bővülnek a helyben elérhető sportolási lehetőségek?
– Igen, mindenképp! Képviselőként az a célom,
hogy tovább javuljon a körzetünkben élők életminősége, ezért már az eddigiekben is számos olyan
fejlesztést valósítottunk meg, amelyek arra ösztönzik az itt élőket, hogy egészségükért sportolással
is tegyenek. Bicikliutakat építettünk és újítottunk
meg Csomádon, Dunakeszin és Gödön. Erdőkertesen sportparkot építettünk, Fóton pedig erdei
bringaparkot. Mindezek a beruházások a közösség,
a fejlődés, a biztonság és a jövő érdekében végzett
következetes munka eredményei.

A családok megerősítésére céljából hozott kormányzati intézkedések itt helyben mennyire éreztethetik hatásukat?
– Jelentősen hozzájárulnak ezek az intézkedések
régiónk fejlődéséhez. Megvédjük a magyar családokat, aminek a részét képezi az is, hogy meghosszabbítottuk az élelmiszerárstopot és a benzinárstopot.
Ez utóbbi pedig különösen fontos itt az agglomerációban, ahol sokan napi szinten ingáznak autóval a
fővárosi munkahelyükre, majd pedig délután onnan
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Elismerések a Közalkalmazottak napján

Köszönjük a közalkalmazottak munkáját

Május 20-án Közalkalmazotti Napot tartottak a Vörösmarty Művelődési Házban. Az eseményt Dr. Vass
György polgármester nyitotta meg. Beszédében a polgármester kiemelte, hogy a közalkalmazottak munkájukkal városunk jövőjét építik, megnyitója zárásaként
pedig megköszönte az elvégzett munkát.
A nyitó beszédet követően meglepetésvendégként
Serbán Attila a Madách Színház művésze lépett színpadra, hogy musical betétdalokkal és magyar sláge-

rekkel szórakoztassa a közalkalmazottakat. A nagy
sikerű előadáson részletet hallhattunk a Hairből, a
Jézus Krisztus szupersztárból, hogy aztán a magyar
sztárszerzők – Demjén Ferenc, Máté Péter – slágerei
még zajosabb sikert arassanak.
A műsort követően a közalkalmazottaknak az elismeréseket Szabóné Forgács Gabriella, a Klebelsberg
Központ Dunakeszi Tankerületi igazgatója és Fót város polgármestere, Dr. Vass György adta át.

Megemlékezés a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából
Június 4-én megemlékezést tartott Fót Városa a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából. Az eseményen
elsőként Ábrányi Emil: Él a magyar című versét hallgathatták meg a jelenlévők, majd Dr. Vass György beszéde következett, amelyben a polgármester elsőként a
magyar embereket, a magyar társadalmat ért traumát
emelte ki. Ezt követően Dr. Vass György a korabeli sajtó tudósítását idézte a Nemzeti gyásznapról, ezzel is
érzékeltetve, milyen tragédia érte országunkat, és felidézte mely történelmi magyar városokat szakították
el az anyaországtól. A polgármester kiemelte, hogy az
igazságtalan béke által Magyarország veszteségei voltak arányában a legnagyobbak. Azonban ez a nap ma
már mégsem gyásznap, hanem a Nemzeti Összetartozás Napja, amely a fájdalom mellett az összetartozásra,
magyarságunk megélésére tanít minket. Ezt követően a
polgármester és a társadalmi szervezetek elhelyezték a
szobor talapzatán az emlékezés koszorúit. A Himnusz
és a Székely Himnusz hangjai után a megemlékezés a
Fóti Központi Református templomnál folytatódott.
Sebestyén Győző református lelkész megemlékezésé-

ben felhívta a figyelmet arra, hogy Trianon kapcsán is
érdemes alázattal Isten elé állni és megkérdezni, Uram,
miért? Trianon és Pünkösd kapcsán is azt kell mondanunk, taníts minket Uram, ne csak 102 évvel ezelőtt,
hanem most is. Amint mondta, az, hogy a trianoni
megemlékezés és Pünkösd ünnepe egy hétvégére került bátorrá tette a Kárpát-medence református közösségét, bátorrá tette Isten népét. A Pünkösd egykor soha
nem látott egységbe tömörítette a tanítványokat, éppúgy, ahogy ma minket a Nemzeti Összetartozás Napja
egyesít. Mert bár határok választanak el minket, mi magyarok mégis összetartunk a Kápát-medencében.
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Tájékoztató

Tájékoztató

parlagfű-mentesítéssel kapcsolatban

házszám táblákkal kapcsolatban

Az ingatlan tulajdonosoknak folyamatosan gondoskodniuk kell arról, hogy ingatlanukon megakadályozzák a parlagfű virágbimbójának kialakulását. Így szeretnénk felhívni minden fóti
földtulajdonos és földhasználó figyelmét, hogy folyamatosan védekezzen a parlagfű szaporodása és
a pollenszórása ellen!
A parlagfű 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 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 folyamatosan az ellenőrzést.

Településünkön sok ingatlanról hiányzik a házszámtábla
vagy helytelenül van feltüntetve, és ez sok esetben problémát jelent az ingatlan beazonosítása során.
A helyi utcanevekről és a házszámrendezés szabályairól
szóló 24/2016. (IX.29.) önkormányzati rendelet szerint:
„15. § (6) A házszámtábla saját költségen történő elhelyezéséről, folyamatos karbantartásáról, pótlásáról az
ingatlan tulajdonosa - minden esetben:
a) hatósági döntés esetében, a hatósági döntés jogerőre
emelkedésétől és végrehajthatóvá válásától számított 90
napon belül, vagy
b) a változást igazoló, jogerős használatbavételi/fennmaradási engedély, építési engedély köteles munka végzése hiányában hatósági bizonyítvány, hivatalból elrendelt/eszközölt hatósági eljárás indítása esetén a hatósági
értesítés kézhezvételétől számított 90 napon belül, vagy
c) a házszámtábla eltűnése, megrongálódása vagy elvesztése esetén a házszámtábla eltűnésétől, megrongálódásától vagy elvesztésétől számított 90 napon belül,
folyamatosan - köteles gondoskodni.”
A rendelet alapján kérjük azon ingatlan tulajdonosokat, akiknek a lakóépületén a házszám nincs feltüntetve vagy nem a megfelelő házszám van elhelyezve,
hogy 2022. július 31.
napjáig gondoskodjanak az ingatlan pontos házszámának elhelyezéséről.
A fenti határidő leteltét követően a házszám kihelyezését a Közterület-felügyelet ütemterv szerint ellenőrzi.
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a házszámtáblák kihelyezésének elmaradása a közösségi együttélés alapvető
szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 24/2019. (VI.20.) önkormányzati rendeletben
foglaltak szerint közigazgatási bírsággal sújtható.
Amennyiben az ingatlan pontos házszámával kapcsolatban kérdése van, akkor a Fóti Közös Önkormányzati
Hivatal Ügyfélszolgálatán érdeklődhet.

Köszönjük munkájukat és fáradozásukat!
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal

Fóti Közös Önkormányzati Hivatal

Önkormányzati segítség a szépkorúaknak
Az Önkormányzat – a helyi szociális rendelet alapán- szakosított ellátás keretében ápolást, gondozást nyújtó tartós bentlakásos ellátást biztosít a Fóton legalább öt éve folyamatosan bejelentett lakóhellyel rendelkező személyek
részére, akik a nyugdíjkorhatárt betöltötték, egészségi állapotuk rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igényel, de
önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képesek, továbbá gondozási szükségletük a jogszabályban
foglaltaknak megfelel. A bentlakásos intézményben folyó gondozási tevékenység során minden ellátott részére a gondozási szükségletének megfelelő teljes ellátást biztosítanak.
Az idősotthoni ellátásra vonatkozó kérelmeket a Sztehlo Gábor Evangélikus Szeretetszolgálat intézményvezetőjénél
kell benyújtani. A kérelem letölthető a www.fot.hu honlapról, illetve megtalálható a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal
Ügyfélszolgálati irodáján, valamint a szociális ügyintézőktől lehet személyesen kérni ügyfélfogadási időben.
Intézményvezető: Buda Annamária, Ügyintézők: Bőnisch Beáta és Nagy Andrea
E-mail: kerelem@sarepta.hu, Telefon: +36/20 513 2952 ( hétfő–péntek 8-16 óráig), Honlap: www.sztehlodiakonia.hu
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Látogatás az A33 Fóti
Galambász Egyesületnél

Á l l á s h i r d e t és

B kategóriás jogosítvánnyal rendelkező, férfi
munkatársat keresünk temetői munkára.
Jelentkezni személyesen, fényképes önéletrajzzal
az alábbi címen lehet;
2151. Fót, Károlyi István u. 8/A.

Június 4-én Dr. Vass György polgármester meglátogatta az A33 Fóti Galambász Egyesületet. Az Egyesület
tagjai számos országos-, és kerületi bajnoki címmel
büszkélkedhetnek. Emellett egyik tagjuk galambja a
hivatalos olimpiai program keretében Londonból repült el az Athéni olimpiára. A jó hangulatú beszélgetésen a polgármester a város további támogatásáról
biztosította az Egyesületet.

Temetkezési ügyintézőt keresünk, teljes munkaidőben. Nyugdíjasok jelentkezését is várjuk.
Jelentkezni személyesen, fényképes önéletrajzzal
az alábbi címen lehet;
2151. Fót, Károlyi István u. 8/A.
SZIGÜ Temetkezés Kft.
Schön Márta, telefon: +36 70 373 7650

Bajnok lett az FSE felnőttcsapata!

Június 14-én jön Fótra
a Kormányablakbusz
A Kormányablakbusz június 14-én, július 26-án és
augusztus 9-én 9.00-15.00 óra között a Vörösmarty
téri parkolóban várja a Fótiakat.

Május 28-án történelmet írtunk, nyertünk. Serdült Tamás
vezetőedző és csapata dicsőséget és elismerést hozott
Fótra. Köszönjük nekik és gratulálunk a csapatnak. Azt
már tudtuk, hogy 27 év után újra bajnokságot nyerünk,
viszont megvolt a lehetőségünk, hogy mindezt pontveszteség nélkül 100%-os teljesítménnyel, csak győzelmekkel
érjük el. Jelenleg 4 csapat van az országban a 2.000 feletti
indulóból, amely ezt elmondhatja magáról. A 100 fő feletti kilátogató néző remek hangulatot teremtett a bajnokavatás alatt. 		
Kapitány Zoltán FSE elnök

Ügyfélfogadás az alábbi ügytípusokban lesz:
- személyi igazolvány,
- útlevél,
- vezetői engedély,
- diák igazolvány (NEK adatlap),
- ügyfélkapu.

Anyakönyvi hírek
Születtek:
04.26. Kunstár Fanni
04.27. Pere Doroti
05.02. Fáber Attila Milán
05.03. Vörös Eliza Viktória
05.05. Gulyás Adél
05.06. Balassa Lilianna
05.06. Keserű Gergely Benedek
05.09. Koncz Rozália
05.13. Simon Máté
05.15. Nagy Nikoletta Ágnes
05.18. Major Zselyke
05.19. Balogh Luca

Házasodtak:
Elhunytak:
04.13. Jenes Vanda és Katona Tamás László Horváth Lajos
Rácz István
05.07. Porkoláb Petra és Bíró Ákos
Sárközi Ferenc
Sovány Gyula
05.28.	Hosseini Seyedmohammad
Szakács Zoltánné
és Ráb Fanni Zsófia
Szalmási Mihály
Zsidek József István
05.28. Sütő Zsolt és Tőke Laura
Tisch Jánosné
Nagy András
Khogler Miklósné
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82 év
70 év
88 év
73 év
68 év
76 év
76 év
84 év
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Támogatások
A 9/2020.(VII.2.) számú szociális rendeletben 2022.
június 1. napjától az alábbi támogatások igénybevételénél módosultak az egy főre jutó jövedelmi feltételek:
1./Bursa Hungarica ösztöndíj pályázaton való részvétel
jövedelmi feltételeit 85.500.-Ft/fő-ről 145.350 Ft/fő-re
emeltük.
2./Települési hátralékkezelési támogatás esetén
a) egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 85.500 Ft-ról 114.00.-Ft-ra
b) nem egyedül élőknél az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 71.250 Ft-ról 85.500 Ft-ra.
3./Rendkívüli települési támogatás, lakhatási támogatás esetében a jövedelemhatár a következők
szerint kerültek módosításra:
• aki egyedül élő, egyedülálló, vagy nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesül, azon személyek esetében a havi jövedelem nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 85.500
Ft-ról 99.750 Ft-ra,
•családos kérelmező esetében az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 71.250 Ft-ról 85.500 Ft-ra.

4/Beiskolázási támogatás a támogatás összegét 5.000
Ft-ról 10.000 Ft/fő/gyermek összegre emeltük.
5./Új oltás támogatás bevezetése agyhártyagyulladáselleni (Meningococcus B) védőoltás.
Két védőoltás támogatására az jogosult:
a) 
akit szülője, szülő hiányában törvényes képviselője
egyedülállóként nevel, és családjában a havi jövedelem
nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400%-át (114.000 Ft), vagy
b) akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem
nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át (85.500 Ft).
Egy védőoltás támogatásra az jogosult:
a) 
akit szülője, szülő hiányában törvényes képviselője
egyedülállóként nevel, és családjában a havi jövedelem
nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500%-át (142.500 Ft), vagy
b) akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem
nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-át (114.000 Ft).
Az oltás támogatás feltétele lenne ebben az esetben is –
ahogyan a rota vírus oltásnál is –, hogy a kérelem benyújtásakor és azt megelőző 6 hónapban Fót városban állandó
lakóhellyel rendelkezik és életvitelszerűen lakóhelyén él.

GÉPI FÖLDMUNKA – TEREPRENDEZÉS
www.gepifoldmunka-tereprendezes.hu
Gépi földmunka
Tuskózás
Tereprendezés
Alap ásás
Telektisztítás
Palaccolás
Tükör készítés

06 20 261 7666

INGYENES ÁRAJÁNLAT

közérdekű

Fóti Hírnök

Táborozási lehetőségek az Önkormányzat
segítségével
Fót Város Önkormányzata az Erzsébet Tábor (E.T.)
pályázati lehetőségeinek közreadásával, anyagi támogatással és a szervezéssel is segít a fóti családoknak a
nyári táboroztatásban. A táborok témáiról, időpontjairól, és ami talán a legfontosabb díjairól Arnold Lászlóval, az ESZEI megbízott igazgatójával beszélgettünk.

Milyen tematikájú táborokat szervez az Önkormányzat?
– Az ESZEI Család- és Gyermekjóléti szolgálat szervezésében a táborok az Erzsébet tábori (napközi tábor)
pályázatban kiírtaknak megegyező témákkal indulnak
majd. A gyerekek művészeti nevelés, kézművesség, hagyományőrzés, önismeret, közösségépítés, sport, egészségtudatos életmód, környezettudatosság, természeti
értékeink témájú táborokra jelentkezhettek. Minden táborban hetente egy alkalommal buszos kirándulásokat is
tartanak a táborozás ideje alatt.
Az egyes táborokra hány fő jelentkezhet?
– Az Erzsébet táborok maximális létszáma 60 fő, de ezen
felül is elfogadtuk a jelentkezéseket. Ami azonban nagyon
fontos, egyetlen gyereket sem utasítottunk vissza! Az Önkormányzat pedig az idei évben is jelentős összeggel támogatja a fóti gyerekek nyári táborozását.
A jelentkezettek létszáma:
1. hét (július 11-15)
84 fő
sikeres pályázat esetén ebből 60 főt az E.T finanszíroz)
2. hét (július 18-22)
74 fő
(sikeres pályázat esetén ebből 60 főt az E.T finanszíroz)
3. hét (július 25-29)
68 fő
(sikeres pályázat esetén ebből 52 főt az E.T finanszíroz)
4. hét (augusztus 1-5)
55 fő
5. hét (augusztus 8-12) 52 fő
6. hét (augusztus 15-19) 47 fő
Jelentkezési feltételei voltak:
• helyi lakos, helyi iskolába járó gyermek

• helyi lakos, nem helyi iskolába járó gyermek
• helyi iskolás, de nem feltétlenül helyi lakos gyermek
Mennyibe kerülnek a táborok és ad-e hozzájárulást az
Önkormányzat?
– Akik az Erzsébet tábori létszámba belefértek - pozitív
pályázati elbírálás esetén (lapzártakor erről még nem volt
információ) – azoknak ingyenesek lesznek a táborok.
Az Önkormányzat a többiek számára is megfizethető
árat határozott meg. Az alap önköltség 4000 Ft/hét, a
rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülőknek pedig még ennél is kevesebb, 2700 Ft/hét lesz. Ebben
azonban az étkezési díj még nincs benne.
A biztonság szempontjából lényeges kérdés, hogy kik
fognak felügyelni a gyerekekre?
– Természetesen minden táborban szakemberekre, pedagógusokra, védőnőkre és a gyermekjóléti szolgálat
munkatársaira bízzuk ezt a feladatot.
A táborok teljes ellátású ott alvós táborok vagy napközis táborokról van szó?
– Lényeges, hogy a szülők tisztában legyenek vele, hogy
kizárólag csak napközis táborokat szervezünk a gyerekeknek.
Milyen hosszúak a táborok, illetve van-e lehetőség
arra, hogy egy gyerek több táborba is beiratkozzon?
– Minden turnus egy hetes, hétfőtől péntek délutánig
tart. Nincsen kötöttség ebből a szempontból, így egy
gyermek akár több táborba is jelentkezhet. Ha a család
helyzete úgy hozza, akár mind a 6 hétre is lehetősége van
a gyereknek a táborozásra.
Hol és hogyan lehetett jelentkezni a táborokra?
– A táborokba az iskolákban április 28-ig lehetett a jelentkezési lapokat leadni, de a jelentkezési lapon megadott email címen – fot.tabor2021@gmail.com –, illetve
személyesen a Szolgálatnál május 28-ig érkezhettek be a
jelentkezések.

GYERE KI A TÓRA!
VÁR A TÓ-PARTY,
AZ ÚJ FÓTI CSALÁDI
PROGRAMSOROZAT

PRoGRAmjAInK júnIus 18-án:
• GöRdEszKA oKTATás | 15:00 órától
• zEnEI flAshmob | 17:00 órától
• TúRázoo- állATbEmuTATÓ
• sIcKsox KoncERT | 18.00-tól
• KöRnYEzETvédElmI jáTéKoK
kicsiknek és nagyobbaknak
• GoKART felnőtteknek is
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Környezetvédelmi Fórum volt Fóton
Májusban Fót Városa Környezetvédelmi Fórumot tartott. A
Fórumon a város vezetői, és az illetékes képviselők mellett
részt vett a DTKH Kft. vezetője Feigli Ferenc és a Duna-Ipoly
Nemzeti Park képviseletében Kazi Róbert is. A Fórum során terítékre került a fakivágások és pótlások ügye, a levegőszennyezés, a gödi Samsung vízbázis szennyezése és az
M2-M3 összekötő út, amely egyben az M301-es leágazással a
város elkerülőútja is lesz majd.
Az eseményt Dr. Vass György polgármester egy rövid, 2021es környezetvédelmi tájékoztatóval nyitotta meg, amelyben
városunk vezetője konkrét számokat mondott az egyes területeken elért eredményekkel. Bevezetőjét követően a polgármester hangsúlyozta, hogy amíg a város vezetője lesz nem
járul hozzá egyetlen környezetszennyező, vagy környezetkárosító beruházásához sem.
A Fórumon Dr. Vargha Nóra képviselő, környezetvédelmi
tanácsnok két rövid prezentációval is készült. Az első prezentációban a város fa kivágásokkal kapcsolatos törvényi lehetőségeit – pontosabban tehetetlenségét – vázolta a lakosságnak.
Ezzel szemben jó, ha figyelünk arra, hogy belterületen a lakosok a törvények szerint a saját területükön sem vághatnak ki
fát bejelentés és hozzájárulás nélkül.
A fakivágásokkal kapcsolatban lakossági kérdés volt, hogy
a kivágott fák pótlásáról hogyan gondoskodik a város? A környezetvédelmi tanácsnok válaszában kifejtette, hogy az FKN
Kft.-nek van éves faültetési terve, mely alapján a pótlások és
az új ültetések történnek. Gellai István önkormányzati képviselő ehhez még hozzátette, hogy nem csak egy -egy fa ültetéséről van szó, mert például a Kisalagi temető és a város közötti részre több hektáros erdősáv lesz telepítve. Bérciné Berke
Szilvia önkormányzati képviselő ezt még annyival egészítette
ki, hogy a Királydomb és a Móricz Zsigmond utca között idén
épülő új közparkban is több hektáros fásítás lesz.
A Samsung vízszennyezésével kapcsolatban Gellai István
felhívta a figyelmet arra, hogy egy korábbi szennyezés miatt
a DMRV-nek már vannak talajvizeket ellenőrző kútjai a területen. Ugyanakkor a képviselő hozzátette, hogy Fóton jelenleg
nincs olyan cég, amely veszélyeztetné a város vízbázisát.
Ezt követően Dr. Vargha Nóra a Fóton tapasztalható légszennyezéssel kapcsolatban mutatott be rövid prezentációt.
Előadásából kiderült, hogy városunkban a legnagyobb problémát a korszerűtlen fűtési rendszerek és a sok esetben azokban
elégetett mindenféle anyag – többek között szemét – okozza.
A témával kapcsolatban Feigli Ferenc a DTKH Kft. részéről
egy másik problémára is felhívta a figyelmet. Cégük azt tapasztalata, hogy a lakosok egy része a hamut a kommunális
hulladékkal együtt velük szállíttatja el. Ez egyrészt szabálytalan, másrészt pedig veszélyes is, mert sajnos előfordult már

olyan eset, hogy emiatt leégett a kukásautó és olyan is, amikor
a hulladéklerakó gyulladt ki. Feigli Ferenc felhívta a figyelmet
arra, hogy azokat a kukákat a cég nem üríti ki, amelyekben
hamut látnak a munkatársaik.
Az elkerülő úttal kapcsolatos kérdésre válaszolva, Dr. Vass
György elmondta, hogy a mérések szerint reggel is, és késő
délután is 11.000 autó halad át Fót főútjain. A polgármester szerint ezért a városnak szüksége van az elkerülő útra.
Azonban, mint kifejtette, jelenleg 2-3 terv van, amelyek közül még egy sincs elfogadva. Kazi Róbert ehhez még annyit
fűzött hozzá, hogy a Nemzeti Park nem fog támogatni olyan
nyomvonalat, amely Natura 2000-s területen halad keresztül,
vagy veszélyesen közel van ahhoz. A polgármester kitért arra
is, hogy folyamatban van a Fóton áthaladó vasútvonal kétvágányúsítása is, amelyen elkészülése után óránként 6 vonatpár
viszi majd az utasokat Budapestre, ami jelentősen csökkenti a
gépjárműforgalmat Fóton.
Mindezek mellett szóba került még a fóti kerékpárutak
kérdése is, amellyel kapcsolatban a polgármester és Bérciné
Berke Szilvia elmondták, hogy az egyeztetések erről folyamatban vannak, és 2-3 héten belül már pontosabb információkat tudnak majd adni a kerékpárutakról. Amint Dr. Vass
György elmondta, az azonban biztos, hogy Fót kerékpárútfejlesztésére mindenképpen sor kerül.
TISZTA UDVAR
RENDES HÁZ

„TISZTA UDVAR, RENDES HÁZ”
Pályázat
NEVEZÉSI LAP
Ingatlan tulajdonosa/ tulajdonosai/használói:
.............................................……………………...............................…………………………….
Ingatlan pontos címe:………………………......................................................………………
Mérete: …………………m2 (Telek/Építmény)
Elérhetőség: Telefon: ............................ E-mail: ....................................................
Ezúton megpályázom a Tiszta Udvar Rendes Ház cím elnyerését.
A zsűrizés során a bírálók munkájának megkönnyítése érdekében a nevező egyetértésével fényképek készülhetnek. A felvételeket, illetve a képek készítésének
helyét és idejét bizalmasan kezeljük, azt csak a zsüri tagjai tekinthetik meg. Bármilyen további célú felhasználás csak az ingatlantulajdonos ídásbeli engedélyével
történhet.A pályázat feltételeit és szabályait ismerem és elfogadom.
Dátum

								Aláírás

Adatvédelmi nyilatkozat
Ezúton hozzjárulok, hogy díjazás esetén nevem és a lakókörzet, vagy az ingatlan
utcafrontjáról készült fénykép az adatok nélkül nyilvánosságra kerüljön.
Dátum

13

								Aláírás

pályázat

Fóti Hírnök
TISZTA UDVAR
RENDES HÁZ

A Városszépítő Egyesület 2022. 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 2022-ben 18 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
háziállatok szomszédokat 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 2022. július 31-ig várjuk a nevezési lapok leadását.
A díjak átadására 2022. szeptember végén a Németh Kálmán Emlékház kertjében, kerül sor.
Fót, 2022. május 4.

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

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

autó - és motorfóliá z ás

Karosszériavédő fóliázás és autóüveg fóliázás:

VÉDELEM A JÁRMŰNEK
ÉS A CSALÁDNAK

Az autó a legtöbb ember számára az egyik legértékesebb és leghasznosabb vagyontárgy, amivel
rendelkezik. Nemcsak azért, mert gyorsan és kényelmesen eljuttat A-ból B-be, de a felgyorsult életmód mellett gyakran csak 4 keréken tudjuk tartani a lépést az eseményekkel. Éppen ezért ajánlott
mindent megtenni az autó védelme és a komfortnövelés érdekében már azután, hogy átvetted az
eladótól a kulcsokat.

A munkahelyi ingázás, a szülők és rokonok meglátoga
tása, a gyerekek szigorú menetrend szerint érkező külön
órái, egy kellemes vidéki vagy tengerparti nyaralás során
az autó elengedhetetlen kellék. Ugyanakkor az utakról
felverődő kavics, az autót megkarcoló növényzet vagy
az olyan huligánok, akik a parkolóban hagyott autónk
karosszériáját kulccsal húzzák meg, mind komoly anyagi
károkat okozhatnak.

Mi ellen hatásos a kővédő fólia? Ez az egyszerű, de nagy
szerű technológia gondoskodik arról, hogy se a felverődő
kövek és kavicsok, se a mosás során keletkező karcolások, se az autóra rakódott madárürülék, se a rányitások vagy más parkolási malőrök, se az ágak és gallyak
jelentette veszélyforrások, se a kulcsos karcolások ne
tegyenek kárt autód gyönyörű fényezésében.

A KAROSSZÉRIAVÉDŐ FÓLIA
ELŐNYEI
Szerencsére minden kisebb külső behatás ellen lehet véde
kezni: a karosszériavédő fólia – közismertebb nevén kővédő
fólia – hatékony védelmet kínál nemcsak autók, de akár
motorok részére is.

karcok
autómosáskor

kőfelverődés

karosszéria javítás

Mindez a közel 150-200 mikron vastagságú, teljesen
átlátszó poliuretán öngyógyuló fóliának köszönhető, ami így
nemcsak a kisebb külső behatásoktól védi a járművet, de
akkor is remek szolgálatot tesz, ha később eladnád az autót:
a fólia alatt ugyanis gyakorlatilag a sértetlen gyári fényezés
bújik meg, ezzel is növelve a jármű értékét.

MI VAN MÉG?
AZ AUTÓÜVEG FÓLIÁZÁS IS SEGÍTHET!
Az autóüveg fóliázás nemcsak a jármű megjelenését dobja
fel, de a biztonság terén is remekül teljesít. Különösen a tavaszi
és a nyári hónapokban élvezheted a káros UV sugarakat
szűrő és a nap égető sugárzásától megvédő hatását.

autó - és motorfóliá z ás

Emellett az autóüveg fólia segítségével az autóban tárolt ér
tékeid is nagyobb biztonságban vannak, mivel a csomagtar
tóba és a hátsó ülésekre senki sem lát be, így a lopásveszély
kockázata is csökken. Ráadásul, ha esetleg balesetet szen
vednél, az autóüveg fólia megakadályozza az oldalablakokból
kitörő üvegszilánkok szétszóródását, tovább csökkentve ezzel
az utasok sérülésének kockázatát. A fólia gyakorlatilag egyben
tartja a szilánkokat, így a mentés is könnyebbé válik.

Szeretnéd autódat, magadat és az utasaidat is
a lehető legnagyobb biztonságban tudni? Illetve
autód dizájnját és megjelenését egyedi színek
kel szabnád a saját ízlésedre? Akkor keresd fel a
WingMix nyomdát Fóton a Móricz Zsigmond
út 35 szám alatt, de előtte ezen a telefonszámon
vagy emailen is érdeklődhetsz: +36 30 976 2999,
info@motofolia.hu. Profi kővédő fólia és autó
üveg fóliázás, autó fóliázás terén is tudunk segíteni.

KEDVEZMÉNY KUPONOK

10%

30 000 Ft

autóüveg fóliázásra

teljes autófóliázás árából

KEDVEZMÉNY*
* A kuponok nem összevonhatók, pénz nem jár belőlük
vissza. Akció időtartama: 2022.12.31.

KEDVEZMÉNY

*

* A kuponok nem összevonhatók, pénz nem jár belőlük
vissza. Akció időtartama: 2022.12.31.

10%

KEDVEZMÉNY*
kővédő fóliázás árából

* A kuponok nem összevonhatók, pénz nem jár belőlük
vissza. Akció időtartama: 2022.12.31.

promóció

Fóti Hírnök

Jó minőség, jó ár és élhető bolygó
Májusban sok fóti lakos örömére megnyílt Fóton az
első csomagolásmentes üzlet. Sokan kíváncsiak arra,
mit, hogyan és mennyiért lehet vásárolni egy csomagolásmentes boltban? A kérdésekre Toldi Ágnes a
Czifra Cekker Kft. vezetője adta meg a válaszokat.
Toldi Ágnes számára a csomagolásmentes boltok azért
fontosak, mert ezekkel kevesebb szemetet „termelnek”
az emberek, és a tudatos vásárlóknál az élelmiszer sem
kerül a szemétbe. Példaként említette, hogy nem kell a fél
kiló tésztát megvenni, ha nincs rá szükség, és nem kell a
2,5 literes mosószert megvásárolni, aminek végül mégsem tetszik az illata és a szemétbe kerül. Náluk mindenki
csak annyit vesz, amennyire tényleg szüksége van.
Ezért fontos számára a lakosság edukációja, és ezért találta ki a gyerek rajzpályázatot is, amelyre 29 rajz érkezett.
A nyerteseknek járó ajándékokat aztán a Városi Gyereknapon személyesen adta át a kicsiknek. A következő lépés
a felnőttek megismertetése a zero waste életmód lehetőségeiről. Ezeket workshopokkal, Ökokörrel, és közös
eszmecserével szeretné elindítani.
Az edukáció másik fontos pontja a „Passzold vissza
Tesó!” kampány, melynek egyik átvételi pontja a Czifra
Cekker Csomagolásmentes bolt. Céljuk, hogy többek között a már nem használt mobiltelefonokat minél nagyobb
mennyiségben visszagyűjtsék, ezzel is védve a környezetet, a gyermekmunkát megszüntessék, és megmentsék a
főemlősök élőhelyeit.

Miért éppen Fót?

Amint az üzlet tulajdonosa elmondta, Veresegyházról,
ahol laknak, Gödre, vagy Gödöllőre kellett mennie, hogy
csomagolásmentes üzletben vásárolhasson. A két közelben lévő üzletnek nem akartak a konkurenciája lenni,
ezért úgy gondolta, hogy Fót ideális választás lehet. Fót
egy jól fejlődő város, mely megérett arra, hogy a környező települések "zöld központja" legyen, és kiemelkedjen a
tudatos vásárlók számával is.

Hogyan lehet vásárolni a csomagolásmentes üzletben?

A vásárlók nagyon egyszerűen és praktikusan tudnak
például a fóti csomagolásmentes boltban vásárolni. Kell
hozzá egy befőttesüveg, vagy az a tároló edény, amiben
otthon tárolja a háziasszony a rizst, a tésztát, a cukrot, a
sót, vagy éppen a fűszereket. Hozhat egy kiürült vizes flakont a folyékony dolgoknak – étolaj, mosószerek –, vagy
más termékeknek kiürült jégkrémes-, vagy margarinos
dobozt. De bármi jó, amiben a termékeket el tudja vinni a

vásárló. A vásárlás egyszerű. A kezdés előtt, lemérik a tárolóeszköz súlyát. Amikor pedig a vásárló a kívánt men�nyiséget a dobozba, flakonba töltötte, akkor újra lemérik
a súlyt és ugyanúgy, mint bármelyik üzletben, kifizetheti
a termékek árát.

Mit és mennyiért?

A termékek listája éppoly hosszú, mint más boltokban.
Vannak száraztészták, hüvelyesek, köretnek valók, szárazbabok, só, cukor, rizs, liszt, maglisztek, kenyérlisztek,
étolaj, olivaolaj, édességek. Aztán sütési alapanyagok, például csokoládépasztilla, étkezési szódabikarbóna. Árusítanak gluténmentes termékeket –tésztákat, chipseket
–, és biotermékeket is. Emellett nem hiányozhatnak az
aszalványok – sárgabarck, kiwi, mangó, vörösáfonya –
sem. Ha már gyümölcs, akkor az üzletben többféle gyümölcstea, fekete tea, zöld tea, és különböző teaalapanyagok is kínálják magukat, például kamillavirág, levendula,
vagy csipkebogyó. Vannak ételízesítők – só, tartósító és
adalék mentesen –, fűszerek, fűszerkeverékek – pl. szárnyasokhoz, stb. – és kenyér fűszerkeverékek, amit nagyon szeretnek azok a vásárlók, akik maguknak sütnek
kenyeret. Az árakat érdemes egyforma mennyiségenként
összehasonlítani. A száraztésztánál például az 1 kg-os –
vagyis 2x500 grammos – csomag árát kell összevetni a
boltban kiírt kilós árral, és akkor gyorsan rájövünk, hogy
valójában a csomagolásmentes bolt nemhogy nem drágább, de olcsóbbra jön ki egy-egy vásárlás, mint a hiperekben.
Amit mindezek mellett még nagyon kedvelnek a vásárlók, azok a Napvirág nevű natúr kozmetikumok, amelyeknek a kiürült tégelyeit visszaveszik és visszaszállítják
a gyártónak újrahasznosításra. És a bolt által kínált textíliák – kenyértartó zsákok, viaszosvásznak, törlőkendők,
uzsonnatartók – is igen népszerűek a vásárlók körében.
A csomagolásmentes vásárlással tehát nem csak a
pénztárcájának tesz jót az ember, hanem a környezetének, a gyermekeinek, unokáinak is.
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Sikeres volt az I. Fóti Futófesztivál
Fóti Hírnök

Április 23-án volt az I. Fóti Futófesztivál. A Fót Sportegyesület által szervezett versenyről és a tapasztalatokról Tóthné Nagy Zsófiát, a verseny egyik szervezőjét
kérdeztük.

Mennyi idő kellett az I. Fóti Futófesztivál megszervezéséhez?
– Több hónapos szervezést követően került sor magára a
versenyre. Amit persze megelőztek a nevezések és minden egyéb munka is. Ennek volt az eredménye, hogy április 23-án sikeresen lezajlott Fót városi futóversenye, az
I. Fóti Futófesztivál.
Hányan neveztek a versenyre?
– A regisztráció első körében közel 300 előnevező volt,
aztán a verseny napján helyszíni nevezéssel még körülbelül 50-en csatlakoztak a többiekhez. A legtöbb futó
Fótról érkezett a versenyre, így a Fut a város vándorkupát dr. Vass György polgármester vette át. Azonban Fót
mellett szép számmal érkeztek versenyzők Dunakesziről, Budapestről, de távolabbi városokból is, például
Nyíregyházáról, Siófokról, Pécsről, Komlóról és Körmendről.
Volt egy iskolák számára kiírt díjuk is.

– Igen, a meghirdetett Fut a suli vándorkupa a Németh
Kálmán Általános Iskolában kapott helyet, mivel a legtöbb gyerek ebből az iskolából nevezett. Emellett külön
díjaztuk a szenior versenyzőket. Öt főt köszöntöttünk a
színpadon a 65 év feletti korosztályból. A legidősebb, 83
éves futó az 5 km-es távot teljesítette, de az öt versenyző
között volt olyan is, aki a félmaratonon ért célba. A legfiatalabb 4 éves résztvevő pedig a 800 méteres örömfutáson
vett részt.

Több mint egy hónappal az esemény után gondolom,
már minden sokkal inkább a helyére került. Hogyan
látja most a versenyt?
– Összességében egy jó hangulatú, sikeres rendezvényt
zártunk. Természetesen nagyon sokat tanultunk belőle,
és ha alkalmunk kínálkozik, jövőre egy még profibb versenyen mérhetik össze a futók az erejüket Fóton. Ezúton
köszönjük a futó útvonal mentén lakó Fótiak türelmét, és
mindazokét, akiknek esetleg gondot okozott az útlezárás.
Külön köszönjük azoknak a lakosoknak, akik napi teendőjüket megszakítva tapssal biztatták futóinkat, ez nagyon sokat jelentett nekik és nekünk is. Egyúttal köszönjük minden támogatónknak és segítőnknek az áldozatos
munkát, az önkormányzat és a polgármester úr támogatását, valamint a polgárőrség és a rendőrség segítségét!

XIV. Fóti-Futi
Két év kihagyás után, hagyományosan a Városi Gyermeknap és Főzőverseny napján elrajtolt a XIV. Fóti-Futi, az Impulzus Egyesület szervezésében.
408 versenyző nevezett a 4 távra és remek futóidőben
teljesíthették a kihívásos terep futópályákat. Jövőre
ismét szeretettel várunk mindenkit!

Köszönjük minden támogatónak a segítséget, hogy
ilyen színvonalon tudtuk megrendezni az idei versenyt.
Főtámogatók: Fót Város Önkormányzata, Nor-Color
Festéküzlet, PR Filmszervíz Kft., Fóti Aqua Önkéntes
Tűzoltó Egyesület
További támogatóink: MultiCash, Grafibit.hu, 6Sigma Autómosó Kft., Mobil Egészségügyi Szolgáltatások
Urbán Zsombor, Levendula Gyógyközpont, Házi Vérvétel, Ambrosia Cukrászda, Botos Vendéglő, Liszkai
Hentes, Duna-Kút Kft., Fóti Sportegyesület, Jász&Jász
Kft., BSI fóti futónagykövetség, Rendőrség
Károlyi Lajos
Impulzus Szabadidő, Sport és Kulturális Egyesület
elnöke
www.fotifuti.hu
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Több ezren szórakoztak
az első fóti öko Gyereknapon
Idén első alkalommal került megrendezésre a Városi
Gyereknap az egészséges életmód és a fenntarthatóság
jegyében a Somlyó-tónál, ahol ugyan ezen a napon a
XIV. Fóti-Futira, valamint a Fóti Városi Főzőversenyre is várták az érdeklődőket. A sikert mi sem mutatja
jobban, hogy a nap folyamán több ezer fóti gyermek
és felnőtt szórakozott a tónál és élvezte a remek hangulatot. A rendezvényen az Önkormányzat jóvoltából
a gyerekek minden játékot ingyen használhattak.
A Fóti-Futin négy távon - 2, 5, 12 és 21 km-en - mérhették össze tudásukat a terepfutás szerelmesei. A hos�szabb távokon frissítőpontokkal és vadvirágos mezővel
várták futóikat a szervezők.
A főzőversenyen 25 csapat indult három – bogrács,
reform-, és grill étel – kategóriában. Az elkészült ételeket szakmai zsűri kóstolta és véleményezte. A zsűri elnöke Gyarmati Károly mesterszakács volt, akinek
Jarabik Zoltán mesterszakács, valamint Kovács Ákos
szakoktató tanár, PALEO konyha szakember volt segítségére. A verseny egyik különlegessége, hogy a győztesek ezúttal kaptak egy vándorfakanalat is, mely egy évig
lehet a nyertes csapatnál, majd jövőre újra fel kell kötni
a kötényt azért, hogy megtarthassák.
A Gyereknap idén eltért az eddig megszokottaktól. A
szervezők célja a szemléletformálás mellett a rendezvény ökológiai lábnyomának csökkentése volt. A gyerekek öko játszótereken ismerhették meg környezetünk
védelmének fontosságát és a vásárosok is magyar kéz-

Sőnfeld Mátyás Zenebatyu programja mindenkit
elvarázsolt

műves termékekkel voltak jelen. A gyerekek körében
ezúttal is nagy sikere volt a tűzoltóautónak és a rendőrautónak, melyeket ki is próbálhattak.
A kicsiket és a kicsit nagyobbakat a nemrég átadott
gördeszkapálya, a közkedvelt pumpapálya, a mászófal,
a slackline, az eurojumping, az ugrálóvár és a Fót Sportegyesület sportjátékai várták, a tavon pedig a Fóti Szabadidősport és Kulturális Egyesület kenuzással adott
lehetőséget a szórakozásra.
A színpadon bemutatót tartott a Fót Sportegyesület
tánc- és gyerek fitnesz szakosztálya, valamint Karate

A gyerekek kipróbálhatták a rendőr-, és tűzoltóautókat

20

esemény

Fóti Hírnök

A Főzőverseny boldog nyertesei

A gyerekek élvezték a ládavasutat

és Kempo klubja, továbbá fellépett még a Krea Dance táncegyesület is. A bemutatók után a Zabszalma, és
a Tücsökzenekar szórakoztatta a zenét kedvelőket. A
Mese-erdőben Révész Melinda, a Muharay Színjátszókör vezetője mesés játékokkal várta a családokat. A gyereksarokban a játszótér mellett kézműves foglalkozás,
arcfestés és Sőnfeld Mátyás, a Zenebatyu élményprogram megalkotója ökohangszer bemutatóval nyűgözte le
a gyerekeket és a szülőket.
A Gyereknap szervezői a kamaszokra is gondoltak, volt
tini-szoba billiárddal, darts-al és selfie-show-al. A Czifra
Cekker csomagolásmentes bolt kínálta őket limonádéval
és egészséges chipsekkel. A programot pedig a fóti vonatkozású Carson Coma zenekar akusztik koncertje zárta a
korosztály legnagyobb örömére. És hogy mi bizonyítja a

leginkább, hogy ez a rendezvény valóban természetközeli
és környezetbarát volt? Annak a kis szajkónak a bizalma,
aki berepült a kézműves sarokba és még megsimogatni is
engedte magát. Reméljük jövőre is eljön.
Jarabin Kinga

A mászófal körül folyamatos volt a gyereksereg
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Diákként Dublinban
A Fóti Garay János Általános Iskola öt pedagógusa
szakmai továbbképzésre utazott Írországba, Dublinba, az Erasmus+ pályázat segítségével.Egy hétig
élvezhettük az ELI képző Legyen Ön is változást
előidéző: Az éghajlatváltozással kapcsolatos oktatás
fontossága című színes, aktív, gyakorlati oktatást.
A klímaváltozás kísértete több mint fél évszázada
velünk van. Most érkeztünk el a válság kezelésének
sarkalatos pontjához. A képzés nemcsak a válságra,
hanem a nemzedékek közötti tudásbeli különbségekre is rávilágítottak. A fiatalok gyakran nagyon
is tudatában vannak a környezet pusztításának,
amely világszerte zajlik, és talán jobban tudatában
vannak ennek, mint szüleik vagy tanáraik. Ennek
ellenére nincs kapcsolat a tudatosságuk és a változásban betöltött szerepük között. A kurzus célja az
volt, hogy olyan elméleti és gyakorlati ismereteket
adjon számunkra, amelyeket alkalmazni tudunk
napi óráinkon. A képzés alatt sikerült egy olyan
fenntarthatósági projektet terveznünk, amit itthon,
a mi iskolánkba is bevezethetünk. Délutánonkét
ismerkedtünk az ezerarcú város egyszerre modern
és tradicionális belvárosával. A délutáni órákban
városszerte meginduló emberáradat pedig azt jelzi, a helyiek nem csak használják, de be is lakják
a városukat. A vikingek alapította ír fővárosban a
mediterrán települések hangulata köszön vissza.
Minden „zöld” az időjárás igen változó, hiszen az
utca elején még süt a nap, 50 méterrel arrébb már
esik az eső, majd 10 perc múlva ismét süt a nap.
A hangulatos utcákat érdemes gyalog bejárni, így
nemcsoda, hogy csak este 10-11 óra körül értünk a
szállásunkra.
Trinity College épületét és annak zöld sportpályáit,
valamit pihenőparkjait csodálhattuk meg, ahol kötelező a fűre lépni/rajta pihenni.

Az 1592-ben alapított főiskola könyvtárának csodálatos falai elkápráztattak minket és számos alkotót is
megihlettek, legutóbb a Jedi Archivum szerepét kapta
a Csillagok háborúja II: A klónok támadása című szupermoziban. Természetesen nem elhanyagolható az
sem, hogy falai között őrzik a kellsi kódex-et, amely
a korai ír írásbeliség egyik legcsodálatosabb alkotása.
St. Patrick Katedrális Írország legnagyobb temploma
a város központjában helyezkedik el. A XII. században
épült katedrálisban helyezték örök nyugalomra többek
között Jonathan Swift-et a Gulliver utazási szerzőjét is.
Dublin Castle-ben található a világ egyik legjobb
keleti művészet gyűjteménye amely Alfred Chester
Beatty mágnás személyes tárgyaiból nőtte ki magát. A
látogatás pedig szinte kötelező!
Nem hagyhattuk ki Guinness Store House impozáns
épületét. Az élmény nem fogható semmihez. A sörpalota már a külsejével jelzi az idelátogató számára,
nem egy klasszikus értelemben vett gyár látogatására érkezett, sörszentély kapuján kopogtat. A hatalmas
pint alakú épület végigjárásával a sörkultúra minden
részletébe betekintést nyerhetünk. A legfelső szinten
pedig a Gravity Bar nagy korsó söre és a városra nyíló
fantasztikus kilátása pazar látványt nyújtott.
Minden írországi utazás alfája és omegája a sziget
nyugati felének közepére eső sziklás partszakasz és
az itt található „Moher sziklái” . 8 kilométer hosszan
húzódnak az Atlanti-óceán partján, s lábunkat 200230 méterről lógathatjuk a mélybe és bámulhatjuk az
alattunk köröző sirályokat.
Ez az élmény és látvány befogadóképességünk netovábbja új motivációt, új erőt adott NEKÜNK.
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Garay Gála 2022
Idén harmadik alkalommal került megrendezésre a GARAY GÁLA.
A rendezvényt az iskola Szülői Munkaközössége és az
iskola pedagógusai közösen hívták életre.
A gála bevételét diákjaink javára használjuk fel, mely a
belépők árából és a támogatásokból gyűlt össze.
Az előadásra érkező szépszámú közönségünk nem
csak az iskolánk falait nőtte ki, már-már a Vörösmarty Művelődési Ház is kicsinek bizonyult, amelyet a Fóti
Képviselő-testület bocsájtott iskolánk rendelkezésére.
Az idei tanévben talán még színesebb és még színvonalasabb produkciókkal készültek kollégáink és diákjaink.
Tanulóink, osztályaink képviseltették magukat szinte
minden kategóriában.
„Sokfélék” voltunk! „Színesek” voltunk!
Vers, vers összeállítások, próza, humor, néptánc, népdalcsokor, táncok különféle stílusban (mammut- tánc,
nyulak tánca, tűztánc), zongorajáték, Angyalkórus, keringőt táncoló 8.-osaink kápráztatták el közönségünket.
Szeretnék köszönetet mondani segítő kollégáimnak és
nem utolsó sorban a művelődési ház dolgozóinak, akik
nagyon kedvesek és segítőkészek voltak irányunkban.

Reméljük, hogy a velünk töltött két óra tartalmas és
szórakoztató volt minden jelenlévő számára. Iskolánk
honlapján is megtekinthetik a műsorról készült felvételeket.
Köszönjük, hogy megtiszteltek jelenlétükkel, köszönjük a támogatásukat!
Tóth Tamásné Rick Katalin
intézményvezető-helyettes

Erasmus látogatás Tylmanowában
Iskolánk lengyel, görög és olasz partneriskolákkal vesz
részt egy Erasmus iskolai együttműködés projektben. A
covid helyzet miatt nehezen indult a személyes találkozások sora, de idén már két olyan találkozóra is sor került, amin diákjaink is részt vehettek. Márciusban Kilkisbe (Görögország), most május 9 és 13 között a csodálatos
lengyel Dunajec völgyében található koordinátor iskolába
látogatott el 9 diákunk három tanár kísérővel. Elbűvölve tértünk haza. Nem csak a táj, a krakkói kirándulás, a
túrák okoztak maradandó élményt, de a vendéglátóink
figyelmessége, a közös játékok, a barátkozások is a résztvevő diákok között. Vegyes nemzetiségű csoportokban
játszottak a gyerekek sportversenyen, megfejtettek angol
nyelvű keresztrejtvényt, és diákjaink akkor sem jöttek
zavarba, mikor egy matematika órára betoppanva a táblánál egy feladatot kellett hirtelen megoldaniuk. Büszkék
vagyunk résztvevő diákjainkra: Béky Melinda (7.b), Csicsószki Viktória (8.a), Jakabó Zsófia (7.a), Kovács Szellő
(8.b), Kozma Eliza (5.b), Szarka Alíz (7.b), Tóth Emília (8.b)
Triay Milán (6.b) Vas Hanna (5.b).
Minden résztvevő megtapasztalta, hogy az angol mellett a zene is lehet közös nyelv. Minden résztvevő nemzet
megtanított egy-egy dalocskát a többieknek, majd közö-

sen előadtuk a Fruit Canont, Hegedűs Katalin vezetésével.
Minden diák maga készítette üvegképpel és vendéglátóinktól kapott kedves ajándékokkal tért haza. Emellett
többen úgy gondolták, hogy Krakkóból a legjobb emlék
egy Pikachu sapka.
A projekt nem ért még véget. Ősszel az olasz partnerünkhöz utazunk, majd egy év múlva mi leszünk a vendéglátók. Addig is sok-sok projektfeladattal valósítjuk
meg a pályázatunkban vállaltakat.
Németh Kálmán Általános Iskola
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Balogh Dávid |

100 éves a gróf Apponyi Franciska által
létrehozott fóti Suum Cuique telep 2. rész
Fótújfalu legelső utcáját a telep főkonzul, Thomas Hohler angol énekkíséretet a rákospalotai Lujza
megálmodója után Gróf Apponyi követ, Thomson amerikai meg- dalkör vegyeskara szolgáltatta. A
Franciska utcának keresztelték el. bízott, Pedlow kapitány, dr. Mat- mise után a plébános beszentelte a
A házsorral szemben lombokkal ta Árpád svéd konzul, dr. Palotay telepet. Utána Raffay Sándor evanés ponyvákkal fedett sátrak és bó- Ödön japán konzul, dr. Kovács Jó- gélikus püspök a tábori szószékről
dék álltak. A kormányzónak és az zsef brazíliai főkonzul.4
áldó imát mondott Fót-Újfalura:
illusztris vendégeknek külön sátMár mindenki elfoglalta a he- „Állj meg, mert ez a hely szent,
ruk volt, amelynek bal oldalán tá- lyét, izgatottan várva a kormány- ahol állsz! Ezt a helyet megáldom
bori kápolnát alakítottak ki és egy zót, Horthy Miklóst, amikor is fél az Isten nevében; legyen ez a hely
emelvényen tábori szószéket. Az tizenkettőkor a tábori oltár mellett is szent, bibliai hely, melyen istenünnepség protokolláris része ezen a katonazenekar rázendített a Him- félelem, hazaszeretet, megelégedés
a területen zajlott, az ettől távolab- nuszra. A lelkes éljenzők kendőket és boldogság lakik.”5
bi széleken a népünnepély számára és kalapokat lengettek, míg fel nem
Ezután Hamar István reformáalakítottak ki egy nagyobb tetus teológiai tanár prédikácirületet. Itt mutatványos bódék,
ója következett, fennkölt imát
körhinta, hajóhinta volt felállítmondott a telep létrehozóiért
va a fiatalság számára. A vasúti
és lakóiért: „Legyen Mindentöltés és a házsorok között zajható kegyelmed azokon, akik
lott az ökörsütés.
e hajlékot emelték és legyen
11 órakor megérkezett Horáldásod e hajlékok lakóin.”6
thy Miklós kormányzó feleséA prédikációk után Bernolák
ge, két gyermekével és más főNándor népjóléti miniszter
méltóságok kíséretében: gróf
beszéde hangzott el a korBethlen István miniszterelnök,
Erdélyi Zoltán fóti főjegyző
mány nevében.
gróf Bánffy Miklós külügy- fogadja Horthy Miklós kormányzót, 1922.05.25.
Ezután következett Horthy
miniszter, Bernolák Nándor
Miklós kormányzó avatóbenépjóléti miniszter, Kállay Tibor tűnt a kormányzó fogata. Az ál- széde: „Öröm és büszkeség tölt
pénzügyminiszter, Tahy László ál- lamfőt Fót község és a telep nevé- el, hogy átadhatom e szép renlamtitkár, a külügyminisztérium ben Erdélyi Zoltán főjegyző és Du- deltetésének ezt a telepet, mely
részéről, Gévay-Wolff Nándor ál- dás Pál hadirokkant köszöntötte.
otthont kíván nyújtani azoknak a
lamtitkár, Nádosy Imre országos
Ezt követően a kormányzó el- családoknak, amelyeknek a férfifőkapitány. A Károlyi család részé- foglalta helyét a díszpáholyban és jai a legszentebb, a legnemesebb
ről: gróf Károlyi László, gróf Káro- a felavató ünnepség elkezdődött. áldozatot hozták a hazáért. Példalyi György, gróf Károlyi Gyula és A legények és leányok népvise- kép kell, hogy álljon az egész orgróf Károlyi István.3
letben felvonultak, majd a köz- szág társadalma előtt az a fennkölt
A külföldi diplomaták részéről: ségi katonaság lóháton énekelte törekvés és áldozatkészség, amely
Brentano Tivadar az Egyesült Ál- a Kossuth-nótát. Ezután a tábori ezeket a házakat emelte. Boldog
lamok budapesti követe, Fürsten- mise és prédikációk hangoztak lehet Fót község, amelyet egy neberg gróf német követ, Ypersele el. A fóti református dalkör a Ma- mes gondolkodású család tart véde Strichou belga von Verduynen gyar Hiszekegyet adta elő, melyet dőszárnyai alatt és amelynek olyan
holland követ, Charalambos Simo- Thury Károly fóti esperes-plébá- gondos, jótékony őrangyala van,
poulos görög követ, Kienasi svájci nos miséje követett. Az egyházi mint gróf Károlyi Lászlóné.
3 Vadadi Albert: Épül az Uj Magyarország (Fótujfalu ünnepélyes felavatása 1922 május hó 25-én, Áldozócsütörtök napján, in: Független Ujság, V. évfolyam 24. sz., 1922. 06.04., 3.
4 Vadadi 1922, 3.
5 Vadadi 1922, 4.
6 Vadadi 1922, 4.
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Egy kiállítás Fótról, a Fótiaknak
Fóti Hírnök

„Egy falu, amelyet az egész világ épít” – 100 éves a
fóti Suum Cuique telep címmel egyedülálló kiállítás nyílt meg a Vörösmarty Művelődési Házban.
Május 25-én volt 100 éve, hogy Horthy Miklós kormányzó és gróf Bethlen István Magyarország akkori miniszterelnöke ünnepélyes keretek között átadta a
Suum Cuique telepet. A telepet Apponyi Franciska grófnő álmodta meg és hozta létre az első világháború károsultjainak és családjaiknak a megsegítésére. Az eseményen jelen volt Apponyi Franciska grófnő unokája gróf
Károlyi László, és a felesége, Károlyi Erzsébet grófnő is.
A megnyitón elsőként a kiállítást szervező Fóti Értéktár Bizottság vezetője Lévai Sándorné mondott el
egy népmesét, amely valójában a Suum Cuique telep
megvalósulását mesélte el.
Dr. Vass György, városunk polgármestere beszédében kiemelte, hogy a Suum Cuique teleppel Apponyi

Könyvtári hírek
2022. május 26-án az FKKK Könyvtára rendezésében megtartottuk a VEKOP pályázat Értő-olvasás vetélkedő IV. befejező
részét, melyen három fóti iskola tanulói vettek részt: Németh
Kálmán Általános Iskola, Fóti Garay János Általános Iskola és a
Fóti Fáy András Általános Iskola. Öt korcsoportban négy forduló
összeredménye alapján a következő tanulók értek el helyezést:
I. helyezettek:
Tábori-Dósa Noémi 2. osztályos tanuló Fóti Fáy András Általános
Iskola
Huszár Linda 3. osztályos tanuló Fóti Fáy András Általános Iskola
Barna Csilla és Túrós Gergő 4. osztályos tanulók Fóti Fáy András
Általános Iskola
Ivánka Máté 6. osztályos tanuló Németh Kálmán Általános Iskola
Deák Marcell 8. osztályos tanuló Fóti Fáy András Általános Iskola
II. helyezettek:
Kis Lilla 2. osztályos tanuló Fóti Garay János Általános Iskola
Simon Enikő 3. osztályos tanuló Fóti Fáy András Általános Iskola
Kerezsi Csenge Dóra 4. osztályos tanuló Fóti Garay János Általános Iskola

Franciska grófnő egy vesztes háború és sok szenvedés
után hitet, erőt adott és egzisztenciát teremtett a Fótiaknak, és a kiállítással, valamint a közeljövőben kialakításra kerülő Suum Cuique múzeummal szeretne
a város méltó módon tisztelegni Apponyi Franciska
emberi nagysága előtt – mondta beszéde zárásaként
a polgármester.
Az eseményen felszólalt Gróf Károlyi Lászlóné, Erzsébet asszony is, aki a család nevében köszönetet mondott
a Fóti Értéktár Bizottságnak, valamint Balogh Dávidnak
a kiállítás kurátorának és mindenkinek, aki részt vett a
kiállítás megteremtésében, amiért gondoskodnak arról,
hogy „Fanni mamát” ne felejtsék el a Fótiak.
A megnyitó zárásaként Balogh Dávid, a kiállítás kurátora mutatta be és nyitotta meg a tárlatot.
A kiállítást a Nemzeti Kulturális Alap, Fót Városa, a
Fóti Értéktár Bizottság és számos magánszemély támogatta.

Szabó Lili 5. osztályos tanuló Fóti Fáy András Általános Iskola
Bodor Anikó 6. osztályos tanuló Fóti Garay János Általános Iskola
Konyicska Rita 7. osztályos tanuló Fóti Garay János Általános Iskola
III. helyezettek:
Tombácz Dominik 2. osztályos tanuló Németh Kálmán Általános
Iskola
Mezei Roland 3. osztályos tanuló Fóti Fáy András Általános Iskola
Németh Fruzsina 4. osztályos tanuló Fóti Garay János Általános
Iskola
Pigniczki Hanna és Kovácska Luca 6. osztályos tanulók Fóti Fáy
András Általános Iskola
Váci Gergely 7. osztályos tanuló Fóti Garay János Általános Iskola
A 93. Ünnepi Könyvhét alkalmából a Központi Könyvtárban
2022.06.14-én kedden 18:00 órakor Horváth (EÖ) Tamás könyvének bemutatója lesz. Beszélgetőtárs: Luzsicza István.
Értesítjük Kedves Olvasóinkat, hogy a Kisalagi Fiókkönyvtár
július 5-23. ZÁRVA tart.
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Közérdekű telefonszámok:

Segélyhívás: 112 | Mentők: 104
Rendőrség: 107 | Katasztrófavédelem (tűzoltók): 105
Tudakozó: 11818

Fóti Közös Önkormányzati Hivatal

Fót, Vörösmarty tér 1. | Tel.: 06/27/535-365

Egészségügyi ellátás

Felnőtt háziorvosi rendelők:
Fót, Szent Benedek u. 15.
Dr. Albert András,
Dr. Orbán Győző,
Dr. Tóth Szilvia
Tel.: 06/27/358/104, 06/27/358-438
Fót, Németh Kálmán u. 40.
Dr. Szép Imre Zoltán
Tel.: 06/20/472-3801, 06/27/358-181
Dr. Vozák Mária
Tel.: 06/27/816-165
Fót, Eötvös u. 2.
Dr. Kővágó Kálmán
Tel.: 06/27/358-067

Gyermek háziorvosi rendelések
Fót, Szent Benedek u. 15.
Dr. Albi Marianna
Tel.: 06/27/358-104, 06/27/358-438

Fogorvosi rendelő

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

Orvosi ügyelet

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

Laboratórium

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

Gyógyszertárak

Ezüstfenyő Patika
Fót, Németh Kálmán u. 29.
Tel.: 06/27/360-174
Pandúlia Gyógyszertár
Fót, Szent Benedek u. 15.
Tel.: 06/27/538-656
Somlyó Gyógyszertár
Fót, Vörösmarty tér 4.
Tel.: 06/27/538-955
Flóra-Medoswiss Patika
Fót, Fehérkő u. 1. (Auchan áruház)
Tel.: 06/27/535-406

Mezőőrök

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

Fóti Közszolgáltató Kft.

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

Ifj. Koncz János | 06/70/4574481
Teleki Sándor | 06/70/3318522
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

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

fot-ote@fot-ote.hu
Ügyeleti telefon: 06/70/431-5969

Fót-Kisalag Református Egyházközség
Fót, Eöri Barna u. 33.
Tel.: 06/30/638/4991

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

Fóti Evangélikus Egyházközség
Fót, Petőfi u. 1.
Tel.: 06/27/362-350

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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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
ELMŰ-ÉMÁSZ
Energiaszolgáltató Zrt.
ELMŰ hibabejelentő
06 (80) 38-39-40
ugyfelszolgalat@elmuemasz.hu
Közvilágítás:
PAHUSZ Bt.
06/70/500-3578
kozvilagitas@fot.hu

Hagyományos
nyomdaipari termékek

Különleges
megoldások

•
•
•
•
•
•

• vászonképek
• nyomtatható tapéták
• egyedi nyomtatott
konyhabútorok, ajtók,
ablakok
• falmatricák
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névjegykártyák
szórólapok, kiadványok
könyvek, naptárak
reklámtárgy emlémázás
autó- és épületdekoráció
molinók, reklámtáblák

A feltüntetett képek illusztrációk.

