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Újévi köszönto
Kedves Fótiak!

Lezártuk az óévet és megnyitjuk az új esztendőt, amely reményekkel, elvárásokkal és feladatokkal tölti meg 
mindennapjainkat.

Az elmúlt évben az élet olyan kihívásokkal állított szembe bennünket, amelyekre talán csak nagyszüleink emlé-
keznek a világháborús időszakból. Számos kétség, talán néha reménytelenség és kilátástalanság is megbújhat 
szívünkben, nehéz látni a holnap kihívásait. De a magyar ember természetéből adódik, hogy minden rosszon, 
nehézségen túljut, és mindenben képes megtalálni a jót, mindenből képes kihozni a legjobbat.
Így visszatekintve az óévre elmondhatjuk, a nehézségek ellenére sok feladatot sikerült elvégeznünk és számos 
olyan fejlesztést tudunk felmutatni, amelyek észrevehetően javítják városunk lakóinak életminőségét. 
Az elmúlt, járvánnyal terhelt időszakhoz képest ismét felpezsdült kulturális és közösségi életünk, meg tudtuk 
tartani rendezvényeinket, melyeken a városban elő családok, barátok és közösségek ismét találkozhattak. So-
kaknak természetesnek tűnik, de nekünk keményen meg kellett dolgoznunk azért, hogy valamennyi intézmé-
nyünk rendben tudjon működni és el tudja látni feladatait.
Természetesen mindig találunk új feladatokat, amelyeket szeretnénk megoldani. Azt azonban már most tudjuk 
és látjuk, hogy a 2023-as év ismét küzdelmekkel lesz teli, és nagy megpróbáltatások elé állít valamennyiünket. 
A gazdasági következmények, az energiaválság szülte rengeteg várható változás mellett arra fogunk törekedni, 
hogy Fót lehetőségei bővüljenek. 

Az újév alkalmából munkájuk végzéséhez, tanulmányaik folytatásához sok sikert, jó egészséget! 
Magánéletükben szeretetet, méltó megbecsülést és sok boldogságot kívánok! 

Isten áldása kísérje Önöket! 

Szívélyes üdvözlettel, 
dr. Vass György 
polgármester

Fóti Hírnök
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Gróf Károlyi Lászlóné, Erzsébet asszony tenni akarása, lelke-
sedése és szeretete sokakat megérintett Fóton. Az útját Bécs-
től Londonig és onnan Fótig viszont csak kevesen ismerik. Az 
élete könyvbe illő történet. A sors kiszámíthatatlan fordula-
taival, örömeivel és buktatóival, amelyek végül egy különle-
ges ember életútjává állnak össze.

Az édesapja székely lófő és magyar nemes volt, az édes-
anyja pedig grófi családból származik. Milyen alapot adott 
ez önnek?
Az édesapám családja egy nagyon régi család, akik mindig az or-
szágot védték. A dálnoki Kenyeres família Fogarason volt vár-
kapitány és itt kaptuk a magyar nemességet is. Különleges csa-
lád voltunk, mert amellett, hogy az őseim katonaként a hazát 
védték, nagyon jó agrárszakemberek is voltak. Már a nagyapám 
is – aki a gyöngyösi huszárezred parancsnoka volt – több agrá-
riummal kapcsolatos szakmai publikációt írt a korabeli szakmai 
lapokban. 

Egy ilyen családdal a háttérben, hogyan született Ön Bajor
országban?
Ennek kalandos története van. Apám huszártisztként kétszer 
megjárta a frontot és egyszer meg is sebesült a harcokban. Ami-
kor anyám Nagycenken velem várandós volt, apám, aki a hadi-
helyzetet tisztként jól látta, mondta anyámnak, hogy induljanak 
Bajorországba anyám anyjához, mert jönnek az oroszok. Sza-
badságot kért, civilbe öltözött és elvitte anyámat az anyjához, az-
tán visszament az ezredéhez a háborúba. Így születtem én Bajo-
roszágban, és így került apám fogságba, majd hat évre a Gulágra 
és három évre itthon, Kazincbarcikán a munkatáborba. Édes-
apám erről a kilenc évről soha nem mesélt semmit. Ezért volt 
az, hogy édesapámmal tizennégy éves koromban találkozhattam 
először.

Bécs – London – Fót 
– egy különleges életút története

gróf Károlyi Lászlóné, Erzsébet asszony
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Eszerint visszajöttek Magyarországra?
Igen, 1946-ban visszajöttünk, és Gombára kerültünk, ahol egy 
kis kúriában éltünk. Ahonnét aztán deportáltak mindenkit, és 
így laktunk ez után Teleki Ani néninél, ahonnét csak a hatalmas 
pulykákra emlékszem. Aztán Bethlen Páléknál – aki anyám 
nagybátyja volt – éltünk Budapesten, a Szép utcában. Anyám 
megpróbált elhelyezkedni a fővárosban, de hiába beszélt nyel-
veket, osztályidegen volt, és nem kapott munkát. Eközben én 
óvodába jártam, aztán egyszer hazamentem az óvodából és 
elénekeltem anyámnak, az éneket, amit ott tanultam: egy kom-
munista indulót. Mami rám nézett, és tudta, hogy el kell innen 
mennünk. Ez 1950-ben volt. 

Akkor költöztek Bécsbe?
Először Spanyolországba mentünk, de egy év után anyám, aki 
akkor még nagyon fiatal volt, találkozott élete nagy szerelmé-
vel, és össze is házasodtak, így kerültünk Bécsbe. Huszonegy 
éves koromban, amikor férjhez mentem, Bécsből Londonba 
költöztünk, ahol Carla lányom született. Ő kétéves korában 
gyermekbetegség miatt lebénult és azóta mozgássérült. Há-
rom hónapig volt kómában, és egy évig a kórházban. Ez egy 
szörnyű időszak volt. Amikor kijött a kórházból, visszaköl-
töztünk Bécsbe, és három év múlva megszületett Claudia. 
Bécsben, egy szilveszteri partin találkoztam először Lászlóval, 
és akkor nem gondoltam volna, hogy László egyszer a férjem 
lesz. Közben sok tragédia ért minket a lányommal kapcsolat-
ban. Az első férjem lelkileg és idegileg sem tudta feldolgozni 
Carla betegségét és visszament Angliába. Ekkor én Bécsben 
maradtam a két gyerekkel, ahol mozgássérült gyerekekkel 
foglalkozó csoportokkal dolgoztam, mert segíteni akartam 
a gyerekeknek és a szüleiknek. Nagy tanítás volt számomra, 
hogy a sérült gyerekek mennyi örömöt tudnak adni nekünk 
az életben. Ahogy őket nézi az ember, elkezd másként gon-
dolkozni. 

Hogy van most Carla?
Carla ma már egy boldog lány, aki párkapcsolatban él. Egy 
kézműves kerámiákat készítő helyen tevékenykedik és nagy 
elismerés számára, hogy az ott dolgozó lányok vezetője lett. 
Mondtam is neki, hogy nagyon büszke vagyok rá.

És Claudia?
Claudia lányom Bécsben él, férjhez ment és négy csodálatos 
unokával - két fiú és két lány - ajándékozott meg minket, akik 
már kirepültek a fészekből. A lányaim és az unokák nagyon hi-
ányoznak nekem. Mondtam Lászlónak, hogy menjünk el hoz-

zájuk. Bécs számomra különleges, ott van a kedvenc hotelem, 
ahol mindenki ismer, bemegyek a csodálatos piros szalonba, 
ahol lehet dohányozni és találkozom a barátaimmal. Aztán a 
második nap végén mégis vissza akarok jönni ide, Fótra. 

Térjünk vissza 1992re. 
Annak a története egy kicsit korábban kezdődik. Amikor az első 
férjem elment, mindenképpen munkahelyet kellett találnom. 
Egy kozmetikai cégnél ajánlottak munkát, ahol üzleti tárgya-
lásokat bonyolítottam. Később a baráti körnek köszönhetően 
Londonban, az osztrák követségen dolgoztam. Ott találkoztam 
újra a kedves Lászlóval, akivel aztán 1992-ben össze is háza-
sodtunk és Londonban maradtam. Anyám nagyon szerette a 
magyar irodalmat, Pilinszkyt, Németh Lászlót és másokat for-
dított német nyelvre Ausztriában. Mindig szerette volna, ha jól 
megtanulok magyarul. Amikor Lászlóval újra találkoztunk, az 
adta a motivációt, hogy a magyar tudásomat elkezdjem fejlesz-
teni. Akkor Fót még nagyon messze volt.

Beszéljünk akkor a Fótra kerülésről.
Egyszer Londonból mentem a gyerekekhez Bécsbe, amikor 
László mondta nekem, hogy Erzsébet, ha ott vagy, miért nem 
mész el Fótra megnézni a Károlyi kastélyt? Gondoltam, ked-
veskedem Lászlónak és eljövök Fótra. Amikor megláttam ezt 
az egészet, nagyon elszomorított. A park, a kastély és minden 
nagyon oda volt. Azt gondoltam, ez a híres fóti park? Aztán, 
amikor László mondta nekem, hogy menjünk Magyarországra, 
Fótra, akkor azt mondtam, jó. Szeretem a kalandot, menjünk és 
tegyük meg, amit tenni tudunk, hogy jobbá legyenek a dolgok. 
Így történt. Nagyon jól esett, amikor Fótra költöztünk, ahogy a 
régi Fótiak jöttek, fotókat hoztak, és nagy szeretettel fogadtak. 
Azóta talán azok is látják már, hogy mit akarunk, akik az elején 
kicsit értetlenkedtek. Mára azt mondhatom – legalábbis az én 
szempontomból –, hogy összenőttem a Fótiakkal. Az a felada-
tom, hogy összehozzam az embereket. Hogy nyitva legyen a 
kastély a fótiak előtt. Ezért vannak a rendezvények. És ezért 
van az alapítvány is, amelyen keresztül sokaknak segíthetünk. 
Nagyon büszke voltam arra, amikor László édesanyja egy le-
vélben azt írta nekem, látja, hogy azt próbálom csinálni, amit 
Fanni mama – Apponyi Franciska grófnő –, csak nekem nem 
áll rendelkezésemre ehhez a vagyon. A legszebb azonban, hogy 
László azt mondja, a kastély és a park az ő szívében ugyanolyan 
szép, mint gyerekkorában volt.

Bécs – London – Fót 
– egy különleges életút története

gróf Károlyi László

Fóti hölgyeket  a címlapra: gróf Károlyi Lászlóné, Erzsébet asszony
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Kétségkívül a 2022es év volt fejlesztések tekintetében 
Fót egyik legjobb éve. A számok azt mutatják, hogy fej-
lesztésekre, beruházásokra még soha akkora összeget 
nem fordított Fót városa, mint a tavalyi évben. Mivel 
annyi minden történt, ezúttal csak az igazán nagy pro-
jekteket vettük végig dr. Vass György polgármesterrel.

Kezdjük talán a sporttal kapcsolatos fejlesztésekkel, 
mert azok készültek el a legkorábban.
A sporttal kapcsolatban a városban olyan beruházások tör-
téntek, amelyek már régóta esedékesek voltak. A legfon-
tosabb a Sportcsarnok megépítése volt, amely 1,4 milliárd 
forintos beruházás keretében valósult meg. Ebből az ösz-
szegből 600 millió forintot TAO formájában a vállalkozá-
sok biztosítottak. Azonban azzal még nem volt vége a fej-
lesztésnek, hogy a Sportcsarnok elkészült, mert 150 millió 
forintos állami támogatással megépítettük a Sportcsarnok 
és az FSE pálya közé a parkolót, valamint megújítottuk – 
közvilágítással, csapadékvíz-elvezetéssel, járdákkal – a 
Malom és a Sport utcákat.  A másik sportcélú projekt a mű-
füves sportpálya volt, amely az Önkormányzati részen fe-
lül szintén TAO hozzájárulásból készült el. Hangsúlyozom, 
hogy ezekkel az úgynevezett sportcélú beruházásokkal Fót 
nem csak sportpályákat, hanem közösségi tereket is nyert 
egyben. Elég, ha csak annyit említek, hogy a Sportcsarnok-
ban már szalagavatót is rendezett az egyik fóti gimnázium, 
és az idei évben is több, sportot nem érintő rendezvény 
helyszíneként is szolgál majd a Sportcsarnok. Ide tartoz-
nak még az Ovi-Sport Pályák, mert Fóton négy óvodában 
is ilyen sportpályák segítik a gyerekeink egészséges fejlő-
dését. És nem szabad kihagynunk a decemberben átadott 
futókört sem.

Nézzük, mi történt az út, és járdaépítések területén. 
Azt gondolom, itt is hatalmasat léptünk előre. Kezdjük az-
zal, hogy 2022-ben Fóton talán soha nem látott járdaépí-
tési projektet vittünk végig. Összességében hat helyszínen 
végeztünk járdaépítési és felújítási munkálatokat. A Szabó 
Dezső, az Etelköz, a Kodály Zoltán, a Béke, a Hargita és 
a Rákóczi Ferenc utcákban újult meg, vagy épült teljesen 
új járdaszakasz. Fontos megjegyezni, hogy a járdaépíté-
si programunkat az anyagi lehetőségeink függvényében 
2023-ban is folytatni szeretnénk. A járdák mellett pályáza-
ti forrásból elkészült a Kossuth utca vasútállomás felé tartó 
szakasza az új járdával és csapadékvíz-elvezetéssel együtt. 
Valamint a Hársfa utcai beruházást is befejeztük, amelynél 
szintén kiépült a földalatti csapadékvíz-elvezető rendszer, 
illetve egy teljesen új, 1,5 méter szélességű térburkoló kővel 
borított járda és a gépkocsibeállók is. Ezzel kapcsolatban 

még annyit érdemes megjegyezni, hogy a Lakossági Fóru-
mon elhangzottakat figyelembe véve a Somlyó-tó bejára-
tánál – a vasútállomásnál – a parkoló kiépítése még folya-
matban van. 

A csapadékvízelvezetés nagyon komoly feladat. 
Ebben sikerült előre lépnünk?
Nagyon sokat tettünk ezen a területen 2022-ben, de még 
nagyon sok feladat áll előttünk 2023-ban. Ahogy azt Bíró 
Zoltán alpolgármester úr is elmondta a Közmeghallgatáson 
felmerült kérdéskor, folyamatosan bővül a lakosság által 
bejelentett csapadékvíz problémás területek száma. Jelen-
leg is több mint 20 helyszínen dolgozik a kivitelező, hogy a 
csapadékvíz-elvezetést megoldjuk. Ám sok helyen ez 2022-
ben már megtörtént. Példaként említhetem a Fóti Boglárka 
Óvoda és Bölcsőde utcáját, az Alagi utca alsó szakaszát, vagy 
azokat az utcákat, ahol az útépítés keretében ezt is rendbe 
tettük. Azért, hogy érzékelhető legyen, milyen nagyságrendű 
feladattal állunk szemben, eredetileg mintegy 20 helyszínen 
tapasztaltunk ilyen problémát, amelyeknek a megoldását is 
elkezdtük – ezeken a helyeken már dolgozik a kivitelező –, 
de közben a lakosság által bejelentett helyszínek száma kö-
zel 90-re emelkedett. 

Ez történt Fóton 2022-ben 
|  interjú dr. Vass György polgármesterrel

dr. Vass György polgármester

Fóti Hírnökinterjú
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Bár az iskolák nem az Önkormányzathoz tartoznak, itt 
is segített a város.
Az iskolák valóban a Tankerületi Központhoz tartoznak, de 
nekünk azt is figyelembe kell vennünk, hogy ezekben az is-
kolákban fóti gyerekek tanulnak. Így, amikor arra szükség 
van, akkor a város tevőlegesen is részt vállal a feladatokból. 
Ilyen volt például a Garay Iskola udvarbővítése, szintén a 
Garayban a „színpad” felújítása, vagy a Németh Kálmán Is-
kola tanári és dolgozói parkolójának a kialakítása.

Viszont az óvodák és a bölcsőde teljes mértékben a vá-
roshoz tartoznak.
Így van, ezért is vettünk részt tevékenyen az Ovi-Sport Pá-
lyák megvalósításában is. Emellett elkezdtük a teljesen új, két 
bölcsődei csoportnak otthont adó épület beruházásának elő-
készítését. A bölcsőde építéséhez több mint 300 millió forin-
tos állami támogatást kaptunk, már engedélyezett tervekkel 
rendelkezünk és közbeszerzési eljárás keretében kiválasztot-
tuk a kivitelezőt is. Így azt mondhatom, a projekt 2022-ben 
elkezdődött, terveink szerint 2023 végére be is fejeződik, és 
egy új bölcsőde épülettel lesz gazdagabb Fót Városa. 

Bár nem beruházás, mégis azt gondolom, érdemes szót 
ejtenünk a Gondoskodó Fót programról is.
Valóban nem beruházás, de nekünk nagyon fontos a város-
ban élő emberek segítése. Kezdjük a gyerekekkel, a kicsiknek 
ingyenes oltásokat biztosítottunk és babakelengye csomagot 
adtunk. Aztán folytassuk az időseinkkel, tizenöt fóti nyugdí-
jas számára biztosítottunk helyet idősotthoni ellátásra. Kü-
lönböző megoldásokkal – például ingyenes étkezéssel, házi 
gondozással - segítettük azokat, akiknek erre szükségük volt. 
Hogy példát is mondjak, az őszi energiaválságot követően 
rezsitámogatást nyújtottunk a szociálisan rászorulók számá-
ra. Az ünnep előtt pedig több mint 160 családnak küldtünk 
10.000 Ft-os pénzbeli karácsonyi támogatást. Emellett to-
vábbi 100 csomagot állított össze az Önkormányzat a szo-
ciálisan rászorulók részére, melyet a képviselőkkel közösen 
személyesen juttattunk el az érintett családokhoz.

A lakosság kérésének megfelelően az Önkormányzat 
megépítette a Kurjancs felé vezető úton a 10 darab nape-
lemes közvilágítási lámpát. Amint azt dr. Vass György pol-
gármester elmondta, fontos szempont volt, hogy energiát 
nem igénylő, mobil, napelemes lámpákat szereljenek fel, 
amelyek a LED izzós hálózat elkészülését követően más-
hol is felhasználhatók lesznek majd. 

Január 28-án a Vörösmarty Művelődési Ház Szalkay ter-
mében Lakossági Fórumot tart az Önkormányzat a Ke-
rékpáros Koncepcióról. A szervezők az érdeklődő kis-
gyermekes szülők számára a Fórum ideje alatt a Bársony 
teremben gyermekmegőrzőt is szerveztek. 

A posta újbóli megnyi-
tása érdekében dr. Vass 
György polgármester 
tárgyalt a Magyar Pos-
ta vezetőségével, vala-
mint dr. Fónagy János 
miniszterhelyettessel. 
Eközben a Képvise-
lő-testület is elfogadta 
azt a kezdeményezést, 
miszerint szükség van 
postára Kisalagon is. Ahogy a polgármester fogalmazott: 
„Nem engedhettük, hogy a fóti lakosok postai szolgálta-
tása hiányt szenvedjen.”
A 2151 Fót, Németh Kálmán u. 40. szám alatti Fót 2 pos-
ta esetében az éves szolgáltatási díj nettó 18.541.000 Ft, 
melynek kifizetését Fót Város Önkormányzata átvállalta.

Elkészült a Kurjancs felé  
vezető út közvilágítása

Lakossági Fórum lesz  
a Vörösmarty Művelődési 
Házban

Ismét megnyitott  
a Kisalagi Postahivatal!

Fóti Hírnök interjú
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Fót városa a közvilágítás, az óvodák, 
a bölcsődék és a gyermekétkeztetés 
fenntartásához kétszáznegyvenmil-
lió forintot meghaladó többlettámo-
gatást kapott, ami azt jelenti, hogy 
a településen ezek a közszolgálta-
tások továbbra is zökkenőmentesen 
működnek majd tovább – mondta 
el a lapunknak adott interjúban Tu-
zson Bence, térségünk országgyűlési 
képviselője, akit egy évkezdő, elő-
retekintő beszélgetésre kértünk fel. 
Szerinte Fót biztosan halad azon az 
úton, amelyet az itt zajló fejlesztések 
jelöltek ki nemcsak a település, de tu-
lajdonképpen az egész régió számára.

Jó hírekkel kezdődött az idei év, hi-
szen olyan hivatalos bejelentések 
hangzottak el, amelyek minden helyi 
lakost megnyugtathatnak… 
Igen, mindenképp. Régiónkban továbbra 
is jó a helyzet, itt nálunk mindenki szá-
mára garantált a béke és a biztonság, s 
ezt csak megerősíthetik azok a jó hírek, 
amelyeket az év elején bejelenthettünk. Jó 
hír minden helybeli lakosnak, hogy két-
száznegyvenmillió forintot meghaladó 
többlettámogatást kapott Fót a közvilá-
gítás, az óvodák, a bölcsődék és a gyer-
mekétkeztetés fenntartásához, ami azt 
jelenti, hogy a város lakói is részesülnek 
abból az állami támogatásból, amit az ön-
kormányzatok a települések működésére 
használhatnak fel. Ez is azt igazolja, hogy 
nekünk a magyar családok az elsők, ép-
pen ezért ezen a téren is fontos újításo-
kat, újdonságokat vezettünk be, amelyek 
révén az idén újabb három elemmel bő-
vül a családtámogatások köre. Adómen-
tességet adunk a harminc évnél fiatalabb 
anyáknak, elengedjük a diákhitelt mind-
azok számára, akik a tanulmányaik alatt 
vagy az azok befejezését követő két éven 
belül gyermeket vállalnak, és nettó tízezer 
forint családi adókedvezményt kapnak a 
súlyosan beteg vagy fogyatékos gyereket 
nevelők. További jó hír, hogy januártól 

megemelt maximális összeggel vehetik 
igénybe a kisgyermekesek a GYED ext-
rát. A gyermekgondozási díj maximális 
összege ettől az évtől a minimálbér-eme-
léssel bruttó 324800 forintra emelkedett, 
ami 2010-hez képest már több mint há-
romszoros emelkedést jelent.

Hogyan látja Fót helyzetét a jelenlegi 
helyzetben? 
 Az év elején a városnak megítélt többlet-
támogatást már említettem, de Fót ezzel 
együtt is biztosan halad azon az úton, 
amelyet az itt zajló fejlesztések jelöltek 
ki nemcsak a település, de tulajdonkép-
pen az egész régió számára. Ennek egyik 
szemléletes példája a fóti Szent Ágoston 
Keresztény Általános Iskola és Gimnázi-
um épületének felújítása, ugyanis nagy 
jelentőségű, komoly oktatásfejlesztést 
valósítunk meg a körzetünkben. Öt-
gyermekes édesapaként az egyik leg-
fontosabb célom a családok, gyermekek 
biztonságának megteremtése, ezért is tá-
mogatom minden erőmmel az iskolafej-
lesztéseket. Ez pedig nemcsak azért fon-
tos, mert körzetünk már évek óta hazánk 
legdinamikusabban fejlődő régióinak 
egyike, hanem elsősorban azért, mert itt 

kreatív energiák működnek a fejlesztések 
tervezésében és megvalósításában. Az 
ország központi régiójaként fejlődésünk-
höz pedig hozzájárulnak az országos in-
tézkedések is, hadd emlékeztessek csak 
arra, hogy januártól tizenöt százalékkal 
megemeltük a nyugdíjakat, mi ugyan-
is megóvjuk a magyar nyugdíjasokat a 
szankciós infláció következményeitől. 
Nem engedjük meg, hogy a szomszéd-
ságunkban dúló háború és az elhibázott 
brüsszeli szankciós politika miatt kiala-
kult nemzetközi válság megrengesse a 
családtámogatási rendszert. A béke az 
egyetlen megoldás a szankciós infláció és 
a háborús gazdasági válság leküzdésére. 

Milyen célokkal vágott neki az idén a 
munkának?
Fontos eredményeket értünk el az el-
múlt időszakban térségünkben, a munka 
azonban továbbra sem állhat meg, ha te-
hát előre tekintünk, akkor ennek a meg-
kezdett munkának a következetes folyta-
tását látom a legfontosabb előttünk álló 
feladatnak. A továbbiakban is azért dol-
gozom, hogy a régiónkban adott legyen a 
mindennapok nyugalma, az alkotó mun-
ka, a tervezhető és kiszámítható jövő. 

Tervezhető és kiszámítható jövő Fótnak és a fótiaknak 
|  Tuzson Bence: A megkezdett munka következetes folytatását látom a legfontosabb előttünk 

álló feladatnak

Tuzson Bence és dr. Vass György polgármester

8

Fóti Hírnökinterjú



A városban folytatott házszámtábla ellenőrzések tapasztalatai, 
és a közterület tisztaságáról szóló tájékoztatás

HASZNOS TANÁCSOK A TÉLEN KÖZLEKEDŐKNEK

Házszámok ellenőrzése
Mint ahogy arról tájékoztattuk a Tisztelt Lakosságot, szep-
tember hónapban a Közterület-felügyelet megkezdet a 
városban az ingatlanok házszámmal való ellátásának elle-
nőrzését. A Felügyelők ütemterv szerint járták be a belterü-
leti ingatlanokat és a nem beazonosítható ingatlanok pos-
taládájába felszólítást helyeztek el a házszámtábla pótlásra. 
Kérünk minden olyan ingatlan használót, akinek hiányzik, 
vagy nem beazonosítható az ingatlana házszámmal, hogy 
a felszólítás értelmében pótolja azt, mert 2023. év első ne-
gyedévében a felszólítások visszaellenőrzése következik. 
Azon ingatlanhasználó, aki a pótlási kötelezettségének nem 
tesz eleget, a közösségi együttélés alapvető szabályairól és 
ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló önkor-
mányzati rendelet értelmében közigazgatási bírság kisza-
bására számíthat. Amennyiben nincs pontos információja 
ingatlan házszámáról, a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
Ügyfélszolgálatán, ügyfélfogadási időben érdeklődhet in-
gatlana adatairól!

Közterület tisztán tartása
Az elmúlt időszakban nagy számban érkeztek lakossági ész-
revételek a közterület elhanyagoltságával kapcsolatban. Fel-
hívjuk szíves figyelmüket, hogy az ingatlanok előtti közterü-
let, járda szakasz tisztán tartása, a gyalogos forgalomra 
szolgáló járdarész hó- és jégmentesítése az adott ingatlan 
tulajdonos kötelezettsége. Intézmények, kereskedelmi és 
vendéglátó ipari egységek, üzemek, üzlethelyiségek és más 

elárusítóhelyek előtti járdaszakaszt a tényleges haszná-
lónak kell tisztán tartani, függetlenül attól, hogy a szemét 
üzleti (üzemi) tevékenységből származik-e. Szemetes, elha-
nyagolt ingatlan észlelésekor a Közterület-felügyelők az in-
gatlan tulajdonosok postaládájába fogják a rendbe tételről 
szóló felszólítást elhelyezni. A Fóti Közszolgáltató Nonprofit 
Kft. a közterületi hulladékgyűjtő edények ürítéséért felelős. 
Az NKft. a 2023. évben a kihelyezett hulladékgyűjtő edé-
nyek számának bővítését tervezi.

Parkolás
Ismételten kérjük a gépjármű tulajdonosokat, hogy gépjár-
műveiket lehetőség szerint az ingatlanukon belül helyezzék 
el, valamint a KRESZ szabályait betartva parkoljanak a köz-
területen. A gépjármű használattal kapcsolatos bejelentések 
nagy részben az ingatlanok előtti szabálytalan parkoltatott 
gépjárművekből adódnak.

Bízunk abban, hogy a Lakosság közreműködésével váro-
sunk szebb és rendezettebb lesz!
A Felügyelők munkáját segítő rendészeti referens elérhetőségei:
Nagyné Csapó Márta
Tel.: 06 70/945-9127, 06 27/535-365/9115 m.
E-mail: nagyne.csapo.marta@fot.hu
Közterület-felügyelők elérhetőségei:
Tel.: 06 70/380-2112, 06 70/380-1796
E-mail: kozterulet@fot.hu

Fóti Közös Önkormányzati Hivatal

–  Tájékozódjon az útviszonyokról 
(rádió, TV és KHT ügyeletek)!

–  Csak a téli közlekedésre felkészített, 
jó műszaki állapotú járművel indul-
jon el, különös tekintettel a gumik 
állapotára!

–  Havas időszakban a gépkocsiban 
legyen hólapát, fonókötél, alkalman-
ként kis mennyiségű érdesítő anyag.

–  Óvatosan válassza meg a sebességet, 
ügyeljen arra, hogy a gépkocsiból 
nem mindig észlelhetők a lokálisan 
lefagyott területek.

–  Ne kockáztasson az előzésnél!
–  A munkagépek mögött síkos az 

útszakasz, mert a só olvasztó hatása 
nem azonnali, az ekék után pedig 
vékonyan tömör hó maradhat. Ezért 

a sárga villogóval felszerelt gépek 
megpillantásakor már fokozatosan 
vegye vissza a sebességet, nehogy 
rácsússzon a munkagépre és gyakori 
féklámpa villantásokkal figyelmez-
tesse arra az Önt követő járművet is!

–  Lemaradva kövesse a munkagépet 
és ne próbálkozzon az előzéssel, 
nem tudhatja milyen az út állapota a 
munkagép előtt!

–  Ha elakadás-veszélyes helyhez köze-
lít, ne próbáljon meg azon áthaladni 
(esetleg fokozott sebességgel), mert a 
balesetveszély lényegesen megnő! Itt 
a fő szabály az, hogy a hó eltakarítá-
sát ne akadályozza a gépkocsi.

–  Kerülje az elakadást! Kezdődő hófú-
vás, intenzív havazás esetén a legkö-

zelebbi lakott hely elérésekor helyezze 
biztonságba gépkocsiját, úgy várja be, 
míg az út ismét járható! Az elakadt 
járművek akadályozzák a hó eltaka-
rítását és a legnagyobb gondosság 
esetén is kárt okozhatnak benne a 
munkagépek vagy a ráekézett hó.

–  Az elakadt gépkocsit lehetőleg ne 
hagyja az úton, vagy ha mégis, akkor 
értesítési helyet és módot jelöljön 
meg feltűnően látható helyen!

–  Hosszabb utazásnál nem árt, ha 
takarót, tartalék ruhát és enni- inni-
valót is becsomagol.

–  Útközben időben gondoskodjon 
üzemanyagról, még rövid távolságra 
se induljon el kevés üzemanyaggal!
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal

Fóti Hírnök hírek
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Az országos jogszabályok változása, és a helyi érdekek 
érvényesítése miatt időnként a Helyi Építési Szabály-
zatnak (HÉSZ) is változnia kell. A változásokról, a mi-
értekről, a Településfejlesztési Koncepcióról (TFK) és 
az Integrált Településfejlesztési Stratégiáról (ITS), a 
HÉSZhez kapcsolódó Szabályozási Tervről és Telepü-
lés Szerkezeti Tervről (TSZT), Péterffy Márton főépí-
tésszel beszélgettünk.

Miért van szükség a HÉSZ változására?
Fóton – ahogy minden más településen is – folyamatosan 
változik a HÉSZ. Ez most szerkezetét tekintve egy kisebb, 
mégis lényeges változtatás lesz. Valójában a HÉSZ és a Sza-
bályozási terv egy átfogó felülvizsgálatáról van szó.

Mit jelent az átfogó felülvizsgálat?
Az évek során a HÉSZ-be a részterületekre vonatkozó mó-
dosítások miatt több pontatlanság és hiányosság „alakult ki” 
részben a jogszabályok változása miatt. Ezeket a technikai 
hibákat szeretnék javítani az új HÉSZ-ben, illetve ehhez kö-
tődően a Település Szerkezeti Terv is módosul majd, mely-
ről korábban a Képviselő-testület határozott. 

A lakosság szempontjából a Szabályozási Terv módosu-
lása okozhat változást?
A beállt területeken ez különösebben nem jelent változást. 
Inkább azt mondom, hogy egyértelműbbé válik a jogsza-
bály, aminek köszönhetően az új építésű házaknál – csa-
ládi házakra gondolok – jobban tervezhető lesz a beépítés. 
Előfordultak olyan esetek, amikor a jelenlegi szabályozás 
félreérthetősége miatt a tervezők hibát vétettek, ami idő-
beni veszteséget okozott. Az egyértelműsítéssel ezeket az 
eseteket szeretnénk elkerülni. Viszont kijelölésre kerülnek a 
városban beépítésre szánt új területek, amelyek a Település 
Szerkezeti Tervben is változást okoznak. Volt októberben 
egy hatósági eljárás, amelyben engedélyt kapott Fót Város 
Önkormányzata arra, hogy néhány területet átminősítsen. 
Ez most nem csak a Település Szerkezeti Tervben, hanem az 
ezzel összefüggő HÉSZ-ben is meg fog jelenni. 

Ez azt jelenti, hogy például a külterületből belterület lesz?
Nem, ilyen jellegű módosítás nem várható. Olyan, hogy ter-
vezett belterületté módosítás, viszont igen, mezőgazdasági 
területből  akár gazdasági területté, vagy mezőgazdasági be-
sorolásból erdőterületté minősül majd át.

Ezek szerint a HÉSZnek ennyi lesz a lényegi változása?
Igen, de azért ez egy jelentős változás, amely már régóta 
érett, mert fontos, hogy a közben módosult felsőbbrendű 
jogszabályoknak is megfeleljen a HÉSZ. Az átalakuló HÉSZ-

el kapcsolatban a változások véleményeztetését nemrég 
kezdtük el. A www.fot.hu oldalra (https://fot.hu/kozerde-
ku-hirdetmeny-3/) felkerült egy véleményezési anyagról 
szóló hirdetmény, ahol bárki – nem csak a tervezők, vagy 
kivitelezők – megtekintheti a változtatást, majd megoszt-
hatja velünk, ha problémát, vagy hiányosságot lát benne. 

Az Integrált Településfejlesztési Stratégia, illetve Te-
lepülésfejlesztési Koncepció is önhöz tartozik, amely-
lyel kapcsolatban év végén egy Lakossági Fórum is volt. 
Ezek mit takarnak, és mire számítsunk ezekkel kapcso-
latban?
A Képviselő-testület egy folyamat részeként az ITS-t és az 
új koncepciót decemberben elfogadta. Ez a folyamat már 
egy évvel ezelőtt elindult és ennek irányelvei alapján kell 
módosítanunk a HÉSZ-t és a TSZT-t is. Erre azért kellett 
sort keríteni, mert változott a világ, a régi koncepció elavult-
tá vált, és új nézetek kerültek előtérbe. Az ITS kijelöli azt, 
hogy Fótnak milyen irányban kell tovább fejlődnie.

Az átalakított ITS alapján merre szeretne Fót fejlődni?
Néhány mondatban elég nehéz lenne elmondani a 140 olda-
las koncepció lényegét. Akit érdekel, a város honlapján min-
dent el tud erről olvasni. (https://fot.hu/elkeszult-fot-uj-te-
lepulesfejlesztesi-strategiaja/)

Akkor nézzük azt, ami a legfontosabb dolog lehet a la-
kosság szempontjából?
A koncepció a legfőbb hangsúlyt a lakosság életminőségé-
nek a javítására helyezi. Olyan területeken, mint az oktatás, 
az elérhető szolgáltatások, az élhető környezet, és a fenn-
tarthatóság. Azt azonban érdemes megjegyezni, hogy ez 
nem megy a város lakossága nélkül. Szükségünk van egy-
fajta szemléletváltozásra ahhoz, hogy ezek az elképzelések 
megvalósulhassanak. Ehhez kell a város részéről szemlélet 
formálás is, amely során megismertetjük a lakosokkal a le-
hetőségeiket, az új technológiákat, és a közösségi együtt-
működések fontosságát. Mindezek azért nagyon fontosak, 
mert viszonylag kevés anyagi beruházással jelentős életmi-
nőségváltozást jelenthetnek a Fótiak számára.

Változik a fóti HÉSZ

Péterffy Márton főépítész

Fóti Hírnökinterjú
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Elkészült a parkoló 
a Kisalagi Könyvtár 
előtt

242 millió forint  
támogatást  
kapott Fót

Sokak életét megkönnyíti Kisalagon az újonnan elkészült 
parkoló. Az óvodába érkezők, a gyermeküket a játszótérre 
kísérők és a könyvtárba érkezők egyaránt örömmel vették 
használatba a szilárd burkolatú, szépen kivitelezett parkolót. 

Dr. Vass György polgármester még október végén tárgyalt 
Balla György kormánybiztossal, aki a Miniszterelnöksé-
gen  belül az energia-áremelkedés miatt szükséges stratégiai 
egyeztetések koordinálásáért felelős. A tárgyalások eredmé-
nyesek voltak, mert a január elején nyilvánosságra hozott kor-
mányrendelet melléklete szerint Fót 242 millió 820 ezer Ft 
támogatásban részesül az energia-áremelkedéssel kapcso-
latos többletköltségek – közvilágítás, óvodák és a bölcsőde 
fenntartása, stb. – fedezésére.

 

KÉZMŰVES FOGLALKOZÁS  
A FIÓKKÖNYVTÁRBAN 

 

         
 

2023. Január 21-én  
11.30-tól  13 óráig 

a Kisalagi Fiókkönyvtárban 
Fót, Béke utca 35. 

 
A részvétel ingyenes! 

 

 

A Fóti Városi Könyvtár és Információs Központ 
2023. január elsejétől érvényes nyitvatartási rendje 

 

Központi Könyvtár 
Fót, Dózsa György út 12-14. 

 
Hétfő: zárva 
Kedd: zárva 
Szerda: 10.00 – 18.00 
Csütörtök: zárva 
Péntek: zárva 
Szombat: zárva 
Vasárnap: zárva 

 

Kisalagi Fiókkönyvtár 
Fót, Béke utca 35. 

Hétfő: 10.00 – 18.00 
Kedd: 10.00 – 18.00 
Szerda: 10.00 – 18.00 
Csütörtök: 10.00 – 18.00 
Péntek: 10.00 – 18.00 
Szombat: 10.00 – 18.00 
Vasárnap: zárva 

 

Kérjük kedves Olvasóinkat, hogy a kölcsönzési lehetőségekről tájékozódjanak a könyvtár 
honlapján (fotikonyvtar.hu) vagy facebook oldalán 
(https://www.facebook.com/fotvarosikonyvtar) , illetve email-ben (fotikonyvtar@gmail.com, 
fiokkonyvtar1@gmail.com) vagy az alábbi telefonos elérhetőségeken a könyvtár nyitvatartási 
idejében (0670-331-55-72, 0627-358-319). 

Fóti Hírnökhírek
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Vörösmarty állandó 
kiállítás megnyitója

Szabadon koncert
Cimbaliband

Mágnás Miska
Pesti Művész Színház

Csácsogó Madárka 
Népdaléneklő Verseny

Meseszőnyeg
Magyar Népmese Színház

Versszínház az ismeretlen Petőfiről 
A szőlőszem
Turek Miklós

2023. Január

A Fóti Népművészeti 
Szakgimnázium és Ginázium 
művésztanárainak kiállítása

Vörösmarty Művelődési Ház

M
a

g
y

a
r 

K
u

lt
ú

ra
 H

e
te

Fót, Vörösmarty tér 3.

16. hétfő, 18 óra

17. kedd, 10 óra

18. szerda, 10 óra

19. csütörtök, 9 óra

20. péntek, 18 óra

21. szombat, 17 óra

22. vasárnap, 18 óra



Anyakönyvi hírek
Születtek:
11.07. Szatmári Zoja

11.11. Karkus Nándor Márton

12.17. Bagyura Léna

12.21. Katona Benedek

11.28. Nagy Larina

12.29. Gaburi Bendegúz

12.29. Pinczés Piros

Elhunytak:
Kanda Istvánné 87 év 

sz.:Deák Rozália 
Kóti Sándor 72 év
Méri Sándor József 72 év
Méri Sándor Józsefné 65 év 

sz.: Menich Ildikó
Podmaniczky Magdolna  69 év 

Mária
Rácz József  73 év

Házasodtak:
12.10. Nagy László  

 és Szabadkai Sarolta

Karácsonyi adománygyűjtés a Sportcsarnokban
A PHOENIX-MT FÓT NB1-es kosárlabdacsapata a Tímár Vas-
kereskedelmi Kft. együttműködésével karácsonyi adomány-
gyűjtést szervezett, hogy minél több rászoruló gyerek arcá-
ra mosolyt csalhassunk. Az év utolsó NB1-es mérkőzésére 
a karácsonyfa alatt rengeteg ajándék gyűlt össze, melyet a 
Sportcsarnok csapata kézbesített. A rendezvény záró esemé-
nye a közös kosárlabdázás volt felnőttek és gyerekek között, 

melyen a Fót Sport-
egyesület kosárlabda 
szakosztályában spor-
tolók mérték össze 
szüleikkel tudásukat.
Köszönjük a Tímár 
Vaskereskedelmi Kft. 
támogatását, hogy az 
adománygyűjtési kez-
deményezésünk mel-
lé állt.

Ritmikus Gimnasztika: 
Karácsonyi seregszemle a Phoenix sportcsarnokban

Kicsik és nagyok egyaránt szönyegre léptek a Karácsony 
előtti utolsó hétvégén a fóti Phoenix Sportcsarnokban. A 
gála rendezvény legfőbb célja, hogy a gyerekek megmutat-
hatták tehetségüket szüleiknek, nagyszüleiknek és a kiláto-
gató nézőknek. Sok apró és nagyobb tehetséggel találkoz-
tunk mi is és remek produkciókat láthattunk, így biztosak 
vagyunk abban, hogy a 2023. évi versenyeken a Fót SE RG 
szakosztálya megannyi trófeát fog elhódítani...

14

Fóti Hírnökhírek



GÉPI FÖLDMUNKA – TEREPRENDEZÉS
www.gepifoldmunka-tereprendezes.hu

06 20 261 7666
INGYENES ÁRAJÁNLAT

Gépi földmunka
Tereprendezés
Telektisztítás

Tuskózás
Alap ásás
Palaccolás
Tükör készítés

JANUÁRI AKCIÓNK!

-10%

Műanyag
ételtárolás

Fót, Dózsa Gy. út 48. 
vegyikeri

A kedvezmény a feltüntetett
árból  kerül levonásra.  

Érvényes: 2023.01.31.

Fürdősó

NON STOP RUHADOKTORNON STOP RUHADOKTOR
FÓTONFÓTON

Ha nem jó a méret, hosszú vagy rövid.
Ha elszakadt a ruhája vagy elromlott a cipzár!

Keresse fel Fóton a Ruhadoktort!

Cipzárcsere kabátba, nadrágba, táskába, stb.
Nadrágfelhajtás, beszűkítés, bővítés, táskajavítás,

Átalakítások, függöny, ágynemű varrása, stb.

Bármí, amí javításra, átalakításra szorul.
Olcsón, rövid határidővel vállalok.

Hívjon bizalommal, mikor a szükség úgy hozza!

06-20/597-94-92



Sok fiatalhoz még nem jutott el a jó hír: nyár óta üzemel a Somlyó tónál az Ifjúsági Klub.
Az épület kialakítása is fiatalos, a dart’s, a billiárd, és a társas játékok színes, tartalmas időtöltést kínálnak a kilátogató ka-
maszoknak. A legvonzóbb eszköz azonban a projektoros TV, amely odavonzza a fiatalokat.
A klub nyitvatartása: péntek-szombat-vasárnap 15.00-tól, illetve az iskolai szünetekben, igény szerint hétköznapokon is.

A téli szünetben a filmklub mellett a Zöld Dió Egyesület szervezésében ter-
mészetfilm vetítésre invitáltuk a srácokat. Több fiatalt a szülők is elkísérték 
a programra, így szereztek tapasztalatot arról, hogy hová is engedik el cse-
metéjüket. A popcornozós, beszélgetős délutánt köszönjük az Egyesület-
nek, és bízunk abban, hogy több programmal színesítik majd a klubéletet.
Egy kis ,,tudománnyal’’ is igyekeztünk kedveskedni a szüneti napokra. 
12.30-án 3-kor, ismerkedtünk a 3D rejtelmeivel.
Erre a programra az apukák kísérték el a gyerekeket, mivel ők voltak az 
igazán érdeklődőek az ismeretterjesztő téma iránt.  A lelkesedés hatásá-
ra szeretnénk 3D tanfolyamot szervezni hétvégi napokon, már rutinosan 
korosztályos bontással. A tanfolyamon a 3D tervezésbe is bevezet majd 
bennünket az oktató.
A kamaszos semmittevés a legnépszerűbb program, de igyekszünk színes 
szabadidős lehetőségeket tervezni az ifjúságnak egész évben!
Kövessék nyomon a FB oldalainkat is:
Közszolgáltató+
Kund Grund

Az ifjúsági klubéletről dióhéjban…
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Füle Bence
06 20 261 7666

fule.bence@kpmkft.hu

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

www.daruskocsi.eu www.daruskocsi.eu 

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

I N T E L L I G E N S  F U V A R O Z Á S I  M E G O L D Á S O K



December 19én az Angyalka prog-
ram keretében több mint 70 fóti gyer-
mek kapott ajándékot. Az ajándé-
kokat a szervezők a Németh Kálmán 
Iskolában adták át a gyerekeknek.

Az eseményen Orosz Anikó az Egye-
sített Egészségügyi és Szociális In-
tézmény igazgatója elmondta, hogy a 
Gyermekjóléti Szolgálat által gondo-
zott családok gyermekeinek rendezték 
az ünnepséget, ahol több mint het-
venen kaptak ajándékot az Angyalka 
program keretében. Ez azt jelenti, hogy 
az egyik kollégánk olyan ajándékozó-
kat keresett, akik vállalták, hogy egy-
egy gyereknek teljesítik a kívánságát. 
Mindenkinél meg volt határozva a ma-
ximális összeg, ezen belül a kicsik le-
rajzolhatták, a nagyok pedig leírhatták, 

hogy mire vágynak. Az „angyalka” ezt 
figyelembe véve választotta ki az aján-
dékot. Ennek eredményeként kerültek 
a karácsonyfa alá a „dobozok”, melyből 
mindenki névre szólóan megkapta a 
maga ajándékát. Az ünnepség megtar-
tásához felajánlásként kaptunk süte-
ményeket és üdítőt is, úgyhogy egy kis 
szeretetvendégséggel is vártuk a gyere-
keket és kísérőiket – tette hozzá Orosz 
Anikó.

Az ajándékozás koordinátora An-
dula Zsuzsanna elmondta, hogy min-
den adományozó magánember volt, és 
minden kisgyereknek külön „angyal-
kája” volt. Már 13 éve csinálom az an-
gyalka koordinációt, és van egy adatbá-
zisom, így tudom, hogy általában kikre 
lehet számítani. A limit tízezer forint 
volt csomagonként – ha a kért ajándék 

összege kevesebb volt, a fennmaradó 
összegért édességet kaptak a gyer-
kőcők a csomagba. A gyerekeknek az 
ajándékok gyakran meglepetések vol-
tak, sokan elfelejtették, hogy pár hete 
mit kértek. Viszont, aki emlékezett rá, 
nagyon várta és érdemes volt megnéz-
ni az arcokat amikor elkezdték az aján-
dékokat nyitni. Az ő örömük nagyon 
sok korábbi problémáért, nehézségért 
kárpótolt – avatott be a részletekbe a 
koordinátor. Az ünnepségen Babindák 
István klarinétművész adott elő néhány 
számot a gyerekeknek és a szüleiknek. 
A legfontosabb azonban az volt, hogy a 
felemelő hangulatú, családias rendez-
vényen a gyerekek valóban megkapták 
azt, amire vágytak. 

Konkoly – Thege György

Decemberben az ESZEI szervezésébren meghitt és vidám karácsonyi ünnepséget tartottak az időseknek a Hargita utcában. 
Az eseményen dr. Vass György polgármester átadta az idősek nappali klubja tagjainak Fót Város ajándékát egy szép és min-
den bizonnyal finom tortát. A polgármester rövid köszöntőjében jó egészséget, áldott karácsonyi ünnepet és boldog új évet 
kívánt a jelenlevő és a távollévő időseknek egyaránt. A résztvevők örömmel fogadták a Szent Ágoston Iskola 3. osztályos 
tanulóinak karácsonyi műsorát és az általuk hozott ajándékokat, amelyet a gyerekek mindenkinek át is adtak. Az iskolások 
műsora után Mezei Tibor református lelkipásztor mondott igei gondolatokat és közösen egy éneket is elénekeltek időse-
ink a karácsonyt köszöntve. Ezt követően pedig jöhetett a finomságok elfogyasztása és a beszélgetések, amelyek mindenki 
számára őszinte örömöt okoztak.

Idősek karácsonyi ünnepsége volt az ESZEI-nél

Névtelen „angyalkák” hoztak ajándékot a rászoruló fóti gyerekeknek
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Retro PartyRetro Party

A méltán világhírű DJ Dominique az RMP Rendezvényszervező Kft szervezésében 
2023. január 20-án a Fóti Phoenix Sportcsarnokban lép fel. Belépőjegyeket elővé-
telben 2023. január 9-től a Sportcsarnok büféjében lehet megvásárolni, valamint az 
esemény napján is megvehetők beléptetéskor.
A belépőjegy ára egységesen 2000 Ft, melyből egyszeri alkalommal 1000 Ft lefo-
gyasztható a bárpultnál.
Lehetőség van korlátozott számban VIP asztalfoglalásra is, melynek összege a belépő 
díjon felül fizetendő. Ennek ára 12000 Ft, és ebből egyszeri 6000 Ft szintén lefo-
gyasztható.
Mindenkit szeretettel várunk! Bulizzunk közösen egy nagyot a 80-as, 90-es évek leg-
nagyobb slágereire!

Viszlát 2022! Viszlát Kalória!Viszlát 2022! Viszlát Kalória!

2022 december 28-án Nagy Amarillá-
val sportolhattak azok, akik úgy érezték, a 
karácsonyi nagy eszem-iszom után szük-
ségük van a mozgásra. A jó hangulatú 60 
perces torna kellően átmozgatta a részt-
vevők minden porcikáját, akik kellemesen 
elfáradva, de vidáman térhettek haza.

PHOENIX Sportcsarnok Fót
RENDEZVÉNYEK

23.01.15.  11:00-17:00 utánpótlás  
kosárlabda mérkőzések

23.01.18.  20:15 Hepp Kupa kosárlab-
da mérkőzés

PHOENIX-MT FÓT – Óbudai Kaszások
23.01.20. 18:00 Retro party
23.01.22.  10:00-16:00 utánpótlás  

kosárlabda mérkőzések
23.01.22.  17:00 NB1/B kosárlabda 

mérkőzés
PHOENIX-MT FÓT – MAFC

23.01.29.  15:00-19:00 utánpótlás  
kosárlabda mérkőzések

2022. december 6-án a Mikulás is 
ellátogatott a Phoenix Sportcsar-
nokba, ahol épp a fóti gyerekek 
testnevelés órája zajlott. A Mikulás 
sem volt rest és beszállt a gyerekek-
hez a dobóversenyekbe, amit meg 
is nyert! A tanóra végén persze a 
gyerekek sem távoztak üres kézzel, 
hiszen a Mikulás finom szaloncuk-
rokkal lepte meg a tanulókat.
A legkisebbek rajzoltak is a Mikulás-
nak, amiért természetesen őket is 
édes finomsággal lepte meg.
Reméljük, jól érezte magát a Miku-
lás, és jövőre ismét ellátogat hoz-
zánk december 6-án!

Legjobb tizenhat között  
a Hepp Kupában

Felnőtt férfi csapatunk a Hepp Kupa 3. for-

dulójában 110-66 arányban legyőzte a 

Százhalombattai KSE csapatát és bejutott az 

Amatőr Magyar Kupa legjobb tizenhat csa-

pata közé. A nyolcaddöntőben az Óbudai 

Kaszások ellen lépünk pályára, akik az idei 

évben hazai pályán legyőztek bennünket 

a bajnokságban, így Surmann Gábor tanít-

ványait igencsak fűti a visszavágás vágya. 

Amennyiben sikerül a továbbjutás, úgy már 

csak egy lépcső választaná el csapatunkat a 

négyes döntőbe jutástól, ami hatalmas bra-

vúr lenne számunkra!

Média elérhetőségeink: www.fotsportcsarnok.hu | facebook: PHOENIX Sportcsarnok Fót | facebook: Csarnok Fitness

PHOENIX Sportcsarnok Fót



Adventi vásár
2022. december 3-án adventi vásárt rendeztünk a Szent Ágoston Keresztény Iskolában. A vásárt Dabis-Szöllősi Anna 
tanítónő vezetésével az alsósok néptánccsoportja nyitotta meg. A büfét a 9. évfolyamos gimnazistáink szülei szervezték, 
ahol puncs, teák, saláták, szendvicsek és sütemények várták a vásárlásban elfáradt vendégeket.

Két év kihagyás után az osztályok lendülete cseppet sem hagyott alább, a gyerekek, a szülők és a pedagógusok lelkesen 
készítették az eladásra szánt portékáikat, tervezgették az osztálypultok karácsonyi hangulatú díszítését. Péntek délután 
el is készültek a szebbnél szebb standok, amelyet egy öt tagú zsűri értékelt. Az értékelés egyik szempontja szerint vala-
milyen formában meg kellett jeleníteni iskolánk névadóját, Szent Ágostont. Idézeteket, gondolatokat, sőt még  
Szent Ágoston-szeretetbefőttet, Szent Ágoston idézettel bélelt teafilteres karácsonyfát is 
találhattunk az asztalokon.

Szívből gratulálunk a legérdekesebb standok kiállítóinak:
1. helyezés: Kisalagi tagozat
2. helyezés: 8.a osztály
3. helyezés: Öregfalusi tagozat és 7.a osztály
Köszönjük a szervezést az SzMK-nak, külön köszönjük Dr. Szeberényi Lí-

viának és László Árpádnak a szervezés összefogását.
Jövőre is szeretettel várunk mindenkit!
További híreinkről és eseményeinkről a sztagoston.hu weboldalunkon tájé-

kozódhatnak.

Fóti Hírnökesemény
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November 26-án a veresegyházi Kucsa Tamás Sportcsarnokban rendeztük meg gimnáziumunk szalagavató bálját.  Kez-
désként Sebestyén Győző református lelkipásztor tartott áhítatot, majd Greffné Kállai Tünde igazgató asszony köszöntötte 
a jelenlévőket. Menyhárt Kristóf 11. osztályos tanulónk és társai, Kerekes Balázs és Gyuris Márton kalotaszegi legényes tán-
cot adtak elő, Juhász Rebeka Anna 11. osztályos tanulónk előadásában meghallgathattuk Anna Kendrick: When I’ m Gone 
című dalát, a szünetben pedig a PlantBassed zenekar szórakoztatta a jelenlévőket. 
Tizenkettedikeseinkre méltán lehettünk büszkék, táncaikkal elkápráztatták a közönséget. Az osztálytáncot egykori tanít-
ványunk, Szkala Dóra, a Palotást és a Keringőt Ragonza Imre tanította be. Diákjainknak és a tánctanároknak is köszönjük 
ezt a szép élményt!
Igazgatónk az alábbi Szent Ágoston 
idézettel zárta beszédét:

„A hit azt jelenti, hogy az ember 
elhiszi, amit még nem lát. 

Ennek a hitnek pedig az a jutal-
ma, hogy látni fogja, amiben 

hisz.”

Ezzel a gondolattal kívánunk minden 
végzős diákunknak sikeres felkészü-
lést az érettségi vizsgára!

További híreinkről és eseményeink-
ről a sztagoston.hu weboldalunkon 
tájékozódhatnak.

Szent Ágoston Keresztény Általános Iskola és Gimnázium 

Szalagavató bál 2022 

Fóti Hírnökesemény



Ebben az évben Zeneiskolánk karácsonyi koncertjét rend-
hagyó módon a Fóti Baptista Imaházban tartottuk meg. A 
lehetőségért hálásak vagyunk a gyülekezetnek és Kiss Illés 
lelkipásztornak. 

Ez a koncert tanévünk egyik kiemelt rendezvénye volt, 
melyen az iskolánkban működő együttesek, mint például a 
Gitárzenekar, a Fúvószenekar és a Tücsökzenekar mutat-
koztak be. Mellettük pedig sok szóló produkció is megszólalt 
zongorán, és a szolfézst tanuló gyermekek énekkara mellett 
fellépett intézményünk tanáraiból alakult kamarakórus is. 
A kamaramuzsika fontos szerepet játszik iskolánk életében, 
és kiemelt helye van pedagógiai programunkban is, hiszen a 
célunk nemcsak az adott hangszeren való játék megtanítása, 

hanem személyiségformálás, és a közösségépítés is az együt-
tes zenélés által. 

Nagyon sok munka, gyakorlás, próba van az előadások mö-
gött, de a végeredmény mindig meghozza a munka gyümölcsét. 
A zenélés élménye és öröme kárpótlást nyújt a fáradozásokért!

Az ismert karácsonyi dallamok és feldolgozásaik mellett 
felhangzottak a klasszikus zeneirodalom alkotásai is, Bach, 
Vivaldi, Beethoven, Csajkovszkij, Kabalevszkij művei. 

Jó volt látni és hallani a sok ügyes gyermeket, és azt, hogy a 
zene mennyi lelkesedést és élményt adott az előadóknak és a 
hallgatóságnak, elősegítve az ünnepre való ráhangolódást és 
elcsendesedést.

Győri Gabriella, Intézményvezető-helyettes

A Fóti Zeneiskola Karácsonyi Koncertje 
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Idén első alkalommal került megrendezésre a Fóti Népművészeti Szakgimnázium és Gimnázium, a Fóti Népmű-
vészeti Szakképzésért Egyesület, valamint a Vörösmarty Művelődési Ház közös szervezésében az Iskola diákjai-

nak munkáiból összeállított összművészeti kiállítás, vásár és néptáncgálaest. 

Az est házigazdája Belyó Barbara volt. Köszöntőt 
mondott Cseri-Matus Csilla, az Iskola intéz-
ményvezetője, a kiállítást Kissné Breczek Margit, 
az iskola képző- és iparművészeti szakmai ve-
zető tanára nyitotta meg, aki már előre tekintett 
a 2023-as évbe is, amikor is az Iskola művészeti 
tagozatainak 30. fennállását fogják ünnepelni. Ja-
nuárban a művésztanárok munkáiból nyílik majd kiál-
lítás, szintén a Vörösmarty Művelődési Házban a Kultúra Heti 
rendezvénysorozat nyitásaként, ősz végén, az adventi időszak 
kezdetén pedig egy visszatekintő fotókiállítással összevonva 
tervezik a II. Jótékonysági összművészeti kiállítás és néptánc 
gálaestet, természetesen jövőre is a diákok munkáiból és tán-
celőadásaival. 

A kiállításra hozott portékák mind elkeltek, Izsai 
Regina hétfőn nyílt kiállítására is volt érdeklődés, 
sokan megtekintették az Iskola volt növendéké-
nek alkotásait. A táncosok záróműsora osztatlan 
sikert aratott. Az Iskola diákjainak munkái, tánca 

mindenkit lenyűgözött. Volt, aki távozáskor még 
váltott pár támogatói jegyet elismeréseként. 

A szervezők remélik, hogy az estek, a kiállítások rend-
szeres szervezése, a nyilvánosság elé való kilépés nem csak 
az Iskola létét segít a köztudatba még jobban bevinni, hanem 
annak szakmai színvonalát és széles körű elismerését is meg-
mutatja. Lelkesedésük a szakok, a szakma, a diákok, a tanítás 
szeretetéből fakad, és Fót Város hírnevét öregbíti. 

Jarabin Kinga

Összművészeti kiállítás és gálaest volt  
a Vörösmarty Művelődési Házban
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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
Dr. Fűrész József
Tel.:  06/27/358-104/9009, 06/70/489-4538

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

Tel.: 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

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

TIGÁZ Zrt. 
Gázszivárgás és üzemzavar bejelentés: 

Tel.: 06/80/300-300
(ingyenesen hívható éjjel-nappal a hét 
minden napján);  
ugyfelszolgalat@tigaz.hu

ELMŰ-ÉMÁSZ
Energiaszolgáltató Zrt.
ELMŰ hibabejelentő 

Tel.: 06/80/38-39-40
ugyfelszolgalat@elmuemasz.hu

Közvilágítás:
PAHUSZ Bt.

Tel.: 06/70/500-3578
kozvilagitas@fot.hu

Fóti Hírnök
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Vörösmarty Művelődési Ház
Fót, Vörösmarty tér 3.

Január 7. szombat, 18 óra
Molnár György hamonikaművész koncertje

sztárvendég: Szulák Andrea

Január 13. péntek, 18 óra
 B-terv - Felméri Péter önálló estje

Dumaszínház

Január 16. hétfő, 18 óra
A Fóti Népművészeti Szakgimnázium és 
Gimnázium művésztanárainak kiállítása

Január 20. péntek, 18 óra
Mágnás Miska

Pesti Művész Színház

Január 24. kedd, 18 óra
Világok Harca

Bakator Péter fotográfus előadása

Január 21. szombat, 17 óra
Szabadon koncert - Cimbaliband

Január 22. vasárnap, 18 óra
Vörösmarty állandó kiállítás megnyitója

Február 11. szombat, 10-14 óra
Farsangi kézműves játszóház

Február 11. szombat, 10 óra
Moha és Páfrány

Kacsóh Pongrác Színház

Február 14. kedd, 19 óra
No para! - Musimbe Dennis estje

vendég: Lovász László
Dumaszínház

Február 18. szombat, 9 óra
Tények és tévhitek az esküvői fotókról

Bakator Péter fotográfus előadása

Február 18. szombat, 18 óra
Love & Musical & Love 

Stúdió 11 Ensemble

JANUÁR - FEBRUÁR 

PROGRAMOK2023.




