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Közel 150 Millió forintos
támogatás útfelújításra

A Nemzetgazdasági Minisztérium tájékoztatása szerint Fót Város Önkormányzata 
149 647 688 Ft támogatást nyert.
A támogatásból a Tátra utca, Veres Péter utca, Illyés Gyula utca, Szent István utca és a 
Nagyváradi utca kap szilárd útburkolatot, illetve kerül felújításra, korszerűsítésre. A 
kivitelezés végső határideje 2018. június 30.

A belterületi utak gazdaságfejlesztési célú felújítására 53 Pest megyei települési ön-
kormányzat nyert el összesen 4 milliárd forintot. A felhívásra 147 pályázat érkezett, 
összesen 12,7 Mrd Ft támogatási igénnyel, ami háromszoros túligénylést jelent az út-
fejlesztés vonatkozásában. Az NGM az eredeti 3,5 milliárd forintos támogatási keretet 
itt is megemelte, további fél milliárd forint biztosításával.

A támogatásból az önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal tör-
ténő kiépítését, felújítását és korszerűsítését valósíthatják meg, ezzel is javítva a helyi 
munkába járás körülményeit és a helyi gazdálkodó szervezetek működési feltétele-
it, a munkahelyek és közszolgáltatások jobb elérését. Az egyes Pest megyei települési 
önkormányzatok 20-150 millió forintot nyertek el. A támogatás eredményeként 53 
települési önkormányzat területén javul a belterületi utak állapota: összesen 14 200 
m szilárd burkolattal újonnan ellátott önkormányzati tulajdonban lévő belterületi út 
megépítésére, valamint 48 420 m önkormányzati tulajdonban lévő belterületi út fel-
újítására nyílik lehetőség.

Pest megye jelenleg a fővárossal együtt a Közép-Magyarország régióhoz (KMR) tar-
tozik, amely az uniós besorolás szerint fejlett régiónak számít - Budapest átlagnál 
magasabb fejlettségi mutatói miatt -  és ennek következtében az ország más részeihez 
képest jóval kevesebb uniós támogatáshoz juthat.  A kormány ennek ellensúlyozása 
érdekében döntött arról, hogy 2021-ig összesen 80 milliárd forint célzott pénzügyi 
támogatást nyújt a Pest megyei vállalkozások és önkormányzatok fejlesztéseire.

Fót Város  
Önkormány-

zatának Képvi-
selő-testülete 

2017. január 17-
én rendkívüli 

ülésén döntött 
arról, hogy 
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„Önkormány-
zati tulajdonú 

belterületi utak 
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kiépítésének, 
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pályázaton.

KÖZÉLET KÖZÉLETKÖZÉLET

Újabb két játszótérrel gyarapodott Városunk, a Gesztenyésben és az 
Ifjúsági Ház melletti  területen a Dózsa György úton vehetik használat-

ba a gyerekek az eszközöket.
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Kisalagi temető bővítése
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete fel-
kérte a Polgármestert, hogy a Pénzügyi és Jogi Bizottság 
elnökével és a Fejlesztési tanácsnokkal közösen tárgyaljon 
a kisalagi temető bővítésével érintett ingatlanok tulajdo-
nosaival a 3,9 hektárnyi teljes terület megvásárlásáról, és 
tegyen arra vételi ajánlatot – majd a tárgyalásai eredmé-
nyei függvényében készíttessen előterjesztést a Képvise-
lő-testület legkésőbb 2017. szeptemberi rendes ülésére:
• az adásvételi szerződés-tervezetek jóváhagyása céljával,
• avagy a kisajátítás eljárás folytatásához szükséges teen-
dőkről.

Vagyonkezelés
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkérte 
a Polgármestert, hogy a Hivatal útján vizsgálja meg annak 
lehetőségeit, hogy miként lehetne – akár új szervezet 
létrehozásával is - az önkormányzati tulajdonú vagyon 
kezelését erre szakosodott gazdasági társaságra ruházni.
A szakmai elemzés megállapításairól a Képviselő-testület 
előterjesztést kér a Testület 2017. októberi rendes ülésére.

Történelmi városközpont és a leendő városháza mögöt-
ti közösségi tér rendezése
A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a leendő Városháza 
mögötti köztér kialakítása érdekében meg kívánja vásá-
rolni a Fót 1102, 1103, 1109, 1110 és a 1111 hrsz.-ú, (Mogyo-
ródi patak partján lévő) ingatlanokat. 
A történelmi városközpont kialakítás érdekében meg kí-
vánja vásárolni továbbá a Fót 1127/1, 1127/2, 1129/7, 1129/9, 
1136, 1297, 1301, 1302, 1303, 1304/1, 1304/2, 1314, 1315, 1316, 
1346, 1347 és a 1551 
A polgármester fenti ingatlanok tulajdonosainak ajánlatot 
tesz 7.600.-Ft/m2 áron. 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete Fót Város 
szilárd burkolattal nem rendelkező úthálózatának 2017. 
évre előirányzott utcáinak terveztetéséről a versenyezteté-
si eljárást eredményesnek nyilvánította. 
250/2017. (VI.21.) KT-határozat
Döntés a fogyatékos személyek nappali ellátásának ügyében

A fogyatékosok személyek nappali ellátására vonatkozó 
feladat-ellátási szerződést köt Dunakeszi Egészségügyi és 
Szociális Nonprofit Kft-el ( 2120 Dunakeszi, Fő út 75-81). 

Jégpálya idén is
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy „Jég-
pálya létesítése és üzemeltetése 2017/2018 évfordulóra” 
tárgyban versenyeztetési eljárást indítson.

Egészségügyi pályázat támogatása
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete a fóti la-
kosság egészségi állapotának javítását célzó fejlesztések 
megvalósítása érdekében a Dunakeszi Egészségügyi és 
Szociális Nonprofit Kft. „Az alapellátás és népegészségügy 
rendszerének átfogó fejlesztése - népegészségügy helyi 
kapacitás fejlesztése (VEKOP-7.2.2-17)” tárgyú pályázaton 
történő részvételét támogatja.

Döntés a Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2017. évi 
Üzleti Tervének módosításáról
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja 
a Kft. ügyvezetőjét, hogy a jövőben minden negyedévet 
követő képviselő-testületi ülésen írásban számoljon be a 
tárgyévi Üzleti terv elmúlt negyedévi teljesítéséről.

Bevásárlóközpont és autóbusz állomás kialakításának 
feladat- és ütemterve
Fót Város Önkormányzat képviselő testülete elfogadja 
a Fót belterület 4601/7 és 4560/38 hrsz.-ú ingatlanokon 
(Buszforduló) bevásárló központ létesítésének, valamint a 
buszpályaudvar elhelyezésének feladat- és ütemtervét az 
alábbiak szerint: 
Fót Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról szóló 13/2001. 
(VII.13.) sz. rendelet egyszerűsített eljárásban történő mó-
dosításának indítása
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi 
településrendezési döntést hozza:
1./ Fót Város kertvárosi lakóterületein a megfelelő minő-
ségű lakókörnyezet fenntartása érdekében az optimális 
telek terhelés meghatározásával, az egyes kertvárosi építé-
si övezetekben, a jelenlegi szabályozás fenntartásával, meg 

kell határozni az építhető lakások számát.
2./ Fót 5504 helyrajzi számú területen (telekalakítást 
követően 5503/2 helyrajzi számú területen) a telepü-
lésközpont vegyes építési övezet szabályozását úgy kell 
módosítani, hogy a 12,5 méter építménymagasság helyett 
8 méter építménymagasságot, a 25% mértékű megenge-
dett beépítettség helyett pedig 35% mértékű megengedett 
beépítettséget kell meghatározni. Az építési övezet telepü-
lésközpont vegyes rendeltetése és egyéb szabályozása nem 
változik.

3./ A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a 
település-rendezési döntésnek megfelelően a település-
rendezési eszköz módosításával kapcsolatos egyeztetést a 
314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 32.§ (4) bekezdése alapján 
egyszerűsített eljárás szerint kezdje meg, és az eljárási 
szabályok figyelembe vételével folytassa le.

Fót Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról szóló 
13/2001. (VII.13.) sz. rendelet módosítása a Fót Déli 
Vállalkozási Terület II. ütem területe szabályozásá-
nak módosításával
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
262/2000 KT-határozattal elfogadott és a 163/2001. 
(VII.11.) KT határozattal módosított Fót Város Telepü-
lésszerkezeti Tervét a 219/2017. sz. előterjesztés 1.-es 
számú melléklete szerinti tervlapnak megfelelően 
módosítja.  

Döntés a helyi adókról szóló 25/2017. (VII.6.) számú 
önkormányzati rendelet megalkotásáról
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ki-
nyilvánítja azon szándékát, hogy a Város Déli vállalko-

zási belterületén beruházók számára az építményadó 
terhét (700,-Ft/m2 mértékről) 2018. január 1-jétől 3-5 
évnyi határozott időtartamra szólóan 700-500,-Ft/m2 
közötti összegre csökkentse.

Döntés 9 új buszváró építés és meglévő 6 db buszvá-
ró felújítás –ismételt versenyeztetési eljárás megin-
dítása tárgyában
3 db új, nagyméretű buszváró építésére:
• Vörösmarty tér (katolikus templommal szemben) 
(Fótról kifelé vezető út oldalon)
• Vörösmarty tér 5. volt Coop üzlet előtt (Fótra befelé 
vezető út oldalon)
• Shell kúttal szemben (Fótról kivezető út oldalán)
5 db új kisméretű buszváró építésére:
• Dózsa György út (Ifjúsági Ház környéke) (Fótra befelé 
vezető út oldalon)
• bMóricz Zsigmond út (FIAT KONCZ épületével szem-
ben) (Fótról kivezető út oldalon)
• Károlyi István u. (Fót bevezető oldalon Pest felől, Fót 
kivezető oldalon Pest felé – 2db
• Vörösmarty Mihály u. 33. sz. épülettel szemben (II. 
világháborús emlékmű mellett) (Fótra befelé vezető út 
oldalon)

1 db egyedi tervezésű buszváró építésére:
• Millenium emlékpark (Németh Kálmán u.)
6 db meglévő buszváró felújítására:
• Győrffy I. utca (Fót-Dunakeszi)  n(vasúti 
sínek után) 
• Győrffy I. utca (Dunakeszi-Fót)  n(vasúti 
sínek előtt) 
• József Attila u. (központból kifelé) (Ybl M. utca 
kereszteződése)
• Németh K. u. (Fót-Dunakeszi) (Alagi u. előtt)
• Németh K. u. (Dunakeszi -Fót) (Petőfi tér) 
• Németh K. u. (Fót-Dunakeszi) (sportpálya mellett)

Döntés a meglévő térfigyelő kamerarendszer bőví-
téséről, új kamerák elhelyezéséről
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete „Fót 
Város közbiztonságának növelését szolgáló, térfigyelő 
kamerarendszer bővítésének tervezési és kivitelezési 
munkái” elnevezésű 

Döntés a Pirók Ház homlokzat felújítás versenyez-
tetési eljárás megindítása és belső kialakítás terve-
zés megrendelése tárgyában
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Fót, 
Pirók Ház – homlokzat felújítása” tárgyában a kivite-
lezőt versenyeztetési eljárással választja ki.
 
„Elektromos töltőállomás alprogram helyi önkor-
mányzatok részére (GZR-T-Ö-2016)” tárgyú támo-
gatási szerződés elfogadása
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta 
az „Elektromos töltőállomás alprogram helyi önkor-
mányzatok részére (GZR-T-Ö-2016)” tárgyú támo-
gatási szerződését és felhatalmazta a Polgármestert 
szerződés aláírására, valamint a szerződés aláírását 
követően szükséges intézkedések, jognyilatkozatok 
megtételére.

„VárosHázunk” tája
Tudósítás a Város Képviselő-testületének júliusi üléseiről

A fogyatékosok személyek nappali ellátására vonatkozó feladat-ellátási szerződést köt Dunakeszi 
Egészségügyi és Szociális Nonprofit Kft-el ( 2120 Dunakeszi, Fő út 75-81).  

 

Jégpálya idén is 

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy „Jégpálya létesítése és üzemeltetése 2017/2018 
évfordulóra” tárgyban versenyeztetési eljárást indítson. 

 

Egészségügyi pályázat támogatása 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete a fóti lakosság egészségi állapotának javítását célzó 
fejlesztések megvalósítása érdekében a Dunakeszi Egészségügyi és Szociális Nonprofit Kft. „Az 
alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése - népegészségügy helyi kapacitás 
fejlesztése (VEKOP-7.2.2-17)” tárgyú pályázaton történő részvételét támogatja. 

 

 

Döntés a Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2017. évi Üzleti Tervének módosításáról 

Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja a Kft. ügyvezetőjét, hogy a jövőben minden 
negyedévet követő képviselő-testületi ülésen írásban számoljon be a tárgyévi Üzleti terv elmúlt 
negyedévi teljesítéséről. 

 

Bevásárlóközpont és autóbusz állomás kialakításának feladat- és ütemterve 

 
Fót Város Önkormányzat képviselő testülete elfogadja a Fót belterület 4601/7 és 4560/38 hrsz.-
ú ingatlanokon (Buszforduló) bevásárló központ létesítésének, valamint a buszpályaudvar 
elhelyezésének feladat- és ütemtervét az alábbiak szerint:  
 

FELADAT FELELŐS ÜTEMEZÉS 

Bevásárló központ és autóbusz pályaudvar 
elhelyezésére alkalmas telkek kialakításának 
folyamata 

Polgármester 

Jegyző 

Főépítész 

2017. 11.05. 

 

Közbeszerzési szakértő véleményének 
beszerzése: közbeszerzés köteles-e a 99 évre 
adott földhasználat, vételi jog beiktatásával, 

valamint a Volán részére ugyancsak tartós 
földhasználat adása. 

Jegyző Június 

 

Ügyvédi állásfoglalás beszerzése arról, hogy a 
Volán ingyenes tulajdonszerzésre irányuló 
kérése, annak indoklásával jogszerű-e? 

Polgármester, 
alpolgármester 

Június 

Ingatlan értékbecslő szakértői véleményének 
beszerzése: 

- a telkek értékére, 
- a földhasználati jog alapítására, 
- a földhasználati jog gyakorlására, 
a bevásárló központ és a Volán által 
használandó területre 

Jegyző A földmérő által 
megadott 
paramétereket 
követően –2017.12.05. 

A bevásárló központ céljára kialakított területre 
vonatkozó közmű kapacitások feltérképezése 

Jegyző december-január 

A terület hasznosítása szempontjából a Közút 
Kezelővel történő egyeztetés 

Jegyző december-január 

Telkek hasznosításra történő kiírása Polgármester, 
alpolgármester 

Jegyző 

2018. januári KT ülés 

Döntés a pályázatok eredményéről Polgármester, 
alpolgármester 

Hivatal álláspontja: 
2018. március-április 

Szerződések megkötése Polgármester, 
alpolgármester 

Döntéstől számított 
jogszabályban 
meghatározott idő 
szerint 

 
 

 
 
 

 
Fót Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról szóló 13/2001. (VII.13.) sz. rendelet 
egyszerűsített eljárásban történő módosításának indítása 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi településrendezési döntést hozza: 
1./ Fót Város kertvárosi lakóterületein a megfelelő minőségű lakókörnyezet fenntartása 
érdekében az optimális telek terhelés meghatározásával, az egyes kertvárosi építési 
övezetekben, a jelenlegi szabályozás fenntartásával, meg kell határozni az építhető lakások 
számát. 
2./ Fót 5504 helyrajzi számú területen (telekalakítást követően 5503/2 helyrajzi számú 
területen) a településközpont vegyes építési övezet szabályozását úgy kell módosítani, hogy a 
12,5 méter építménymagasság helyett 8 méter építménymagasságot, a 25% mértékű 
megengedett beépítettség helyett pedig 35% mértékű megengedett beépítettséget kell 
meghatározni. Az építési övezet településközpont vegyes rendeltetése és egyéb szabályozása 
nem változik. 
3./ A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a település-rendezési döntésnek 
megfelelően a településrendezési eszköz módosításával kapcsolatos egyeztetést a 314/2012. 
(XI.8.) Korm. rendelet 32.§ (4) bekezdése alapján egyszerűsített eljárás szerint kezdje meg, és 
az eljárási szabályok figyelembe vételével folytassa le. 

KÖZÉLETKÖZÉLET
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„Sipos Pál” Önkormányzati Középiskolai Ösztöndíj-pályázathoz 

 

 

NYOMTATOTT NAGYBETŰVEL A PÁLYÁZÓ TÖLTI KI A SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNYÁBAN TALÁLHATÓ 
ADATOKNAK MEGFELELŐEN! 

A PÁLYÁZÓ NEVE: 

Adóazonosító:                                                                                  

Születési hely, dátum:                                                                         -- 

Anyja születési (leánykori) neve: 

Állandó lakcím: 

Település, irányítószám: 

Utca, házszám: 

E-mail cím: 

Pályázó telefonszáma: 

Szülő (gondviselő) neve, telefonszáma: 

Oktatási intézmény neve: 

Címe: 

Évfolyama:                                                     Tanulmányi átlaga: 

Támogatás elnyerése esetén az ösztöndíj folyósításának módja: 
(kérjük a megfelelőt aláhúzni)   postai úton / bankszámlára 

Bank neve: 
számla száma: 

Postázási cím: 
 

A pályázóval egy háztartásban élők egy főre eső havi jövedelme: ___________Ft 

A pályázó családjában az eltartottak  száma_________ fő 

A pályázó szülei elváltak:      igen /nem 

A pályázó árva:   igen / nem 

A pályázó félárva:   igen /nem  

A pályázó állami gondozott, gyámolt:  igen /nem  

A pályázó tartósan beteg és /vagy fogyatékossággal élő (igen  esetén a megfelelő rész 
aláhúzandó:  

igen /nem 

A tartós betegség fogyatékosság megnevezése, mértéke:__________ 

A pályázó családjában tartós beteg vagy rokkant:  van / nincs 

A pályázó által a szociális rászorultság igazolására fontosnak tartott körülmények: 

 

 

Kötelező mellékletek: 

- iskolalátogatási igazolás 
- előző tanév végi bizonyítvány másolata 
-jövedelem igazolások ( az egy háztartásban élők jövedelméről) 
- egyéb igazolások (családi pótlék,rendszeres támogatások) 
 

Egyéb nem kötelező mellékletként beadható minden olyan dokumentum, ami  a pályázó 
szociális helyzetét igazolja. 

A kitöltött pályázati űrlap csak a pályázati felhívásban közzétett kötelező mellékletek 
együttes benyújtásával érvényes. 

Jelen űrlaphoz csatolt mellékletek száma:______ 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a pályázati űrlapon és 
mellékleteiben az általam feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek. 

Hozzájárulok a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adataimnak az 
azonosítás  célja érdekében szükséges mértékben történő nyilvánosságra hozatalához. 

Kelt,_________________ 

 

                                                                                                    pályázó 

PÁLYÁZATPÁLYÁZAT

Lidl Fóton
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Lidl Magyar-
ország Bt. ajánlattevő Fót, 1586/5 és 1586/6 hrsz. alatt felvett, 
kivett lakóház, udvar művelési ágba tartozó, természetben a 
Fót, Kossuth Lajos u. 28. alatti ingatlanok értékesítésére be-
nyújtott pályázatát érvényesnek, az eljárást eredményesnek 
nyilvánítja és elfogadja az ingatlanra vonatkozó megajánlott 
bruttó 40.950.000,- forint vételárat. A Képviselő-testület 
felkéri a Polgármestert, hogy a meghatározott ingatlanra 
vonatkozóan - az adásvételi szerződés megkötése érdekében 
- szükséges egyeztetéseket a Lidl Magyarország Bt. kép-
viselőjével folytassa le és az egyeztetett szövegű adásvételi 
szerződést írja alá, és az adásvételi szerződéshez kapcsolódó 
szükséges intézkedések megtételére felkéri a Bartos és Pathy 
Ügyvédi Irodát.

„Barackos terület” út és közműtervezés – tervezési meg-
állapodás 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Barackos 
terület út és közmű tervezésére, engedélyes és kiviteli szintű 
terveinek, árazott és árazatlan költségvetésének elkészíté-
se” tárgyában a RODEN Mérnöki Iroda Kft. által leszállított 
tervek után külön Megállapodás alapján 80%-os teljesítést 
állapít meg, és bruttó 10.477.500,- Ft kifizetéséhez hozzájá-
rul. Egyúttal felhatalmazza a Polgármestert a 224/2017. sz. 
előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti megállapodás aláírásá-
ra, és a szükséges intézkedések megtételére.

Fót Város 2017. évi rendezvényeinek kiegészítő támogatása
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi 
költségvetés „Egyéb kulturális tartalék keret” előirányzatá-
ról átcsoportosít a Fóti Búcsú és VII. Paradicsomfesztiválra 
3 millió Ft, a Fóti Szüret és 7. Fröccsfesztiválra 4 millió Ft 
kiegészítő támogatást.

Döntés a VEKOP-7.3.4-17 Kulturális intézmények a 

köznevelés eredményességéért nevű pályázaton történő 
részvétel támogatásáról
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy a VEKOP-7.3.4-17, Kulturális intézmények a köznevelés 
eredményességéért pályázaton történő részvételt támogat-
ja, egyben felkéri a Fóti Közművelődési és Közgyűjteményi 
Központ igazgatóját a pályázat megírására, benyújtására.

Fót Város települési főépítészi feladatainak ellátása
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete a települési 
főépítészi tevékenység ellátására Krajl Károllyal kötött meg-
bízási szerződést – pályáztatási eljárás lefolytatása nélkül 
- 2017. december 1.-2019. december 31. közötti időtartamra 
(változatlan feltételekkel) nem hosszabbítja meg.

Döntés a helyi egyházak együttműködési és támogatási 
irányelvei módosításáról
A Képviselő-testület az Önkormányzat egyház-támogatási 
koncepcióját nem módosítja – ugyanakkor az Önkormány-
zat költségvetéséből évi 300.000,-Ft működési támogatást 
biztosít a Váci Görögkatolikus Parókia Észak-Pest- és Nóg-
rád Megye Szórványegyházközség részére, felhatalmazva 
a Polgármestert erre irányuló támogatási kérelem esetén a 
támogatási szerződés megkötésére.
„Figyelmükbe ajánljuk mindazon pályázati kiírásokat is, 
amelyekről bővebben e lap hasábjain, továbbá az Önkor-
mányzat honlapján és a Hivatal Ügyfélszolgálatán is részle-
tesen tájékozódhatnak az érintettek.

(A május hónapban elfogadott rendeletek 2017. június 1-től 
megtalálhatóak az Önkormányzat honlapján -www.fot.hu-, 
ahol a nyilvános Képviselő-testületi ülések részletes jegy-
zőkönyvei, az előterjesztések, valamint az ülésekről készült 
kép-és hangfelvétel is megtekinthetőek.)”

Igazgatási szünet:
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testület  

ea 49/2016. (XII.15.) számú önkormányzati rendeletével  
döntött arról, hogy 

a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal székhelyén  

2017. július 31. napjától 2017. augusztus 11. napjáig terjedő időszakra 
nyári igazgatási szünetet rendel el. 

Az igazgatási szünet időtartama alatt a Hivatal ügyeletet tart.

Fót, 2017. június 27. 
Dr. Finta Béla jegyző sk.
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Kicsengettek. Június 15-én ebben a tanévben utoljára. A 
ballagáson búcsút vettünk nyolcadikos tanítványainktól. 
A tanévzárón átadtuk a gyerekeknek és az osztályoknak a 
megérdemelt jutalmakat. Bizonyítványa tükrében ki-ki el-
dönthette, mennyire elégedett egész éves munkájával.
A tanulók számára elérkezett a pihenés ideje, a vakáció. Ne-
künk, felnőtteknek pedig még számba kell vennünk, mit és 
hogyan tettünk a mögöttünk álló tanévben.
Sikerült megőriznünk hagyományainkat: megtartottuk 
a szavalóversenyt, a játszóházakat, a Manó-sulit, az őszi 
suli-bulit, a DÖk-napot, a népdaléneklési versenyt, a Lu-
ca-napi vásárt, farsangot, jótékonysági estet, gyerekna-
pot, egészségnapokat. A művészeti iskola több alkalommal 
szervezett kiállítást, a színjátszók a Weöres Sándor feszti-
válon kívül több iskolában is sikerrel szerepeltek.
Felavattuk az új rekortán borítású pályát, fölé tavasszal 
sátrat állítottunk. Részesei voltunk mindhárom témahét-
nek, melyek keretében a gyerekek pénzügyi, informatikai 
és környezetvédelmi ismeretei bővültek. Részt vettünk 
helytörténeti és levéltári kutatásban. Másodszor rendeztük 
meg többfordulós tehetségkutató versenyünket, a Kisalagi 
Kiscsillagot. Karácsony előtt a fóti római katolikus temp-
lomban készítetünk hangulatos felvételt. A téli hónapok-
ban minden gyerekünk korcsolyázott a városi jégpályán. 
Három osztályunk Vértesbogláron gazdagította a ter-
mészettel kapcsolatos ismereteit, egy csoportunk pedig 
Kárpátalja értékeivel ismerkedett. Az elmúlt 10 hónapban 
is kiemelkedően magas számú tanórán kívüli programot 
szerveztünk. A számok magukért beszélnek: Az iskolai 
szintű programokon, rendezvényeken, kirándulásokon és 
a versenyeken túl 21 sporteseményen, 64 kulturális vagy 
művészeti rendezvényen, műsoron, 25 szabadidős progra-
mon vehettek részt tanulóink. 
Szívesen segítettünk, ahol tudtunk. Karácsony előtt is-
mét csatlakoztunk a Baptista Szeretetszolgálat által szer-
vezett cipősdoboz akcióhoz. Az időseket decemberben és 
májusban is műsorral és ajándékkal leptük meg. Tavasszal 
meglepetésként kitakarítottuk osztálytermeinket. Alsós 
osztályaink gondozták a kiskertjüket. Ősszel és tavasszal is 
papírgyűjtést szerveztünk.
Mindemellett a tanulás terén is szép eredményekkel büsz-

kélkedhetünk. A versenyeken elért eredményeinkről hó-
napról- hónapra olvashattak a városi újság hasábjain. Vég-
zős nyolcadikosaink többségét az első helyen megjelölt 
középiskolába vették fel, nekik és a tanulmányaikat nyolc 
illetve hat évfolyamos gimnáziumban folytatóknak is sok 
sikert kívánunk! 
A tanévzárón és a ballagáson 52 kitűnő tanulmányi ered-
ményű diákunk kapott elismerést. Átadtuk az IskoláN-
Kért- díjakat is. A nevelőtestület döntése értelmében Ba-
ráth Erika, Kónya Zsuzsanna, Kovács-Rozovits Zsuzsanna, 
Papp Ilona, Veresné Szikszai Gabriella és Bohus Zoltán 
részesült az elismerésben. Az évzáró keretében vettünk 
búcsút iskolánk nyugdíjba vonuló intézményvezetőjétől. A 
gyerekek közös énekkel lepték meg Zoli bácsit, és az elmúlt 
43 tanévben végzett évfolyamok képviseletében 1-1egykori 
diák egy szál rózsával búcsúzott tőle.
Nyugodtan kijelenthetjük, hogy ebben a tanévben sem volt 
sok olyan nap, amikor a házunk táján nem történt semmi 
különös. Büszkén mondhatjuk ismét Vörösmartyt idézve: 
„Ez jó mulatság, férfimunka volt!”
Támogatók nélkül mindezt nem valósíthattuk volna meg. 
Egyesületünk a Decathlon áruháztól kosárpalánkot, egy 
cégtől pedig 30 db laptopot és egy szervert kapott ajándékba.
A tanév során nagyon sok segítséget kaptunk a szülőktől, 
akik idejüket, energiájukat nem kímélve, sokszor nem cse-
kély anyagi áldozatot is vállalva álltak mindvégig mellet-
tünk. Köszönjük!
Köszönjük Fót város vezetőinek, hogy a korcsolyapályát 
ingyen használhattuk, és a tanév során többször a helyi já-
rat segítségével ingyen juthattak el tanulóink versenyekre, 
rendezvényekre. Szavalóversenyünk és a Kisalagi Kiscsil-
lag rendezvénysorozata a város anyagi támogatása nélkül 
nem jött volna létre. 
Végezetül pedig szeretném megköszönni az iskola vala-
mennyi dolgozójának egész éves fáradhatatlan és áldozatos 
munkáját. 
A nyárra kicsiknek és nagyoknak jó pihenést kívánok!  
Találkozunk szeptemberben.

Szebeni Boglárka 
intézményvezető-helyettes

A mi suliNK, ahova szívesen járuNK!
Iskolai hírek

A pályázatra azok a Fót területén állandó lakhellyel ren-
delkező középiskolai tanulók jelentkezhetnek, akik
•  nappali tagozaton középfokú oktatási intézményekben 

folytatják tanulmányaikat, 
• tanulói jogviszonyuk a 2016/2017. tanévben fennáll,
• tanulmányi átlaguk a 2016/2017. tanévben legalább 4,0.

Az ösztöndíj pályázat keretösszege: 1 millió forint.
Az ösztöndíj időtartama 5 hónap, azaz 2017. szeptem-
bertől 2018. januárig.

Az ösztöndíj tanulónkénti összegét a bírálók a beérkezett 
pályázatok száma, a pályázók tanulmányi eredménye, 
valamint a pályázók szociális helyzete alapján határozzák 
meg. 

A megítélt ösztöndíjak havonta kerülnek kifizetésre az 
ösztöndíj időtartama alatt.

Pályázni a Középiskolai Ösztöndíjra  pályázati adatlap 
kitöltésével és annak – kötelező mellékleteivel együtt 
történő - benyújtásával lehet. A pályázóknak az alábbi 
dokumentumokat kell benyújtania:

• pályázati adatlap,
• a 2016/2017-os tanévre vonatkozó iskolalátogatási igazolás,
•  a 2016/2017-os tanév év végi bizonyítványának az 

iskola által hitelesített másolata,
•  a pályázó és vele egy háztartásban élők egy főre jutó 

jövedelmének (benne a családi pótlék, rendszeres 
támogatások) igazolása.

A Pályázati Adatlap átvehető a Fóti Közös Önkormányzati 
Hivatal Ügyfélszolgálatán (Fót, Vörösmarty tér 1.), továbbá 
- kölcsönzési időben- a Fóti Közművelődési és Közgyűj-
teményi Központ Könyvtárában (Fót, Dózsa György út 

12-14.), valamint letölthető a www.fot.hu honlapról is.
A pályázatokat postai úton a Fóti Közös Önkormányzati 
Hivatal címére kell eljuttatni (2151 Fót, Vörösmarty tér 1.), 
vagy e Hivatal Ügyfélszolgálatán benyújtani oly módon, 
hogy azok 2017. augusztus 10-én (csütörtök) 10 óráig be 
is érkezzenek a Hivatalhoz. (A határidő után, azaz késve 
érkező pályázati anyagokat a bírálók elutasítják.)

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy:
•    a pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező-

mellékletekkel együttesen érvényes, valamely melléklet 
hiányában a pályázat formai hibásnak minősül,

•  az önkormányzat a határidőn túl benyújtott, vagy forma-
ilag nem megfelelő pályázatokat a bírálatból kizárja.

•  A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul a pályá-
záskor rendelkezésre bocsátott személyes adatainak - az 
azonosítás célja érdekében szükséges mértékben történő 
- nyilvánosságra hozatalához.

A beérkezett pályázatokat Fót Város Önkormányzat 
Képviselő-testületének a szociális  rászorultságtól függő 
pénzbeli és természetben nyújtott ellátások, valamint a 
személyes gondoskodást nyújtó szociális  ellátások helyi 
szabályairól szóló 16/2013.(V.1.) önkormányzati rendele-
tének 4.§./4/  bekezdése értelmében az Emberi Erőforrás 
Bizottság bírálja el.

A pályázat elbírálásáról az Önkormányzat 2017. szeptem-
ber 23-ig írásban értesíti a pályázókat.

Fót, 2017. június 28.

Madaras Ádám sk.
Emberi Erőforrás  Bizottság elnöke

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Fót Város Önkormányzata meghirdeti a 2017/2018. tanév I. félévére
a ,,Sipos Pál” Önkormányzati Középiskolai Ösztöndíj-pályázatot
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Az idősek körében a tartósan magas hőmérsék-
let szív-, érrendszeri panaszokat, okozhat. Ezek 
jelentkezésekor javasoljuk, hogy haladéktalanul 
keressék fel kezelőorvosukat. Szívgyógyszereket 
szedő betegek kérjék ki ezzel kapcsolatban kez-
előorvosuk tanácsát. Az idősek kánikula idején 
tartózkodjanak hűvös helyen, kerüljék a szerve-
zetüket terhelő fizikai munkát. Zuhanyozzanak 
naponta többször langyos vízzel.

A kánikula idején mindenkinek ügyelnie kell 
a fokozott folyadékbevitelre, szükség szerint 
a szokásos mennyiség többszörösére is szük-
ség lehet.  
Kerüljük a tűző napon való tartózkodást 11 és 15 
óra között, mivel ilyenkor fokozódik a napszú-
rás veszélye. A káros UVB sugárzás ellen védjük 
bőrünket napvédő krémmel és megfelelő, vilá-
gos színű, természetes alapanyagú ruházattal, 
széles karimájú vagy ellenzős sapkát, kalapot 
viseljünk a szemünk védelmére.

Ne hagyjunk kisgyermeket, állatot bezárt 
gépkocsiban!

A szabadban végzett sportolást is korlátoz-
zuk a reggeli vagy kora esti órákra!

A fizikai munkát végző dolgozóknál ilyen időjá-
rási/hőmérsékleti viszonyok mellett szükséges, 
hogy a munkáltatók a munkavállalóik számára 
igény szerint, de legalább félóránként védőital-
ként 14-16°C hőmérsékletű ivóvizet vagy azonos 
hőmérsékletű alkoholmentes italt, valamint az 
előírtaknak megfelelő pihenőidőt biztosítsanak.

Főbb üzenetek a lakosság részére
Kerüljük a meleget  

Fontos megjegyzések
Hűtse lakását! Fontos a szobahőmérséklet 
mérése!! Napközben tartsa az ablakokat csuk-
va, használjon függönyt vagy egyéb sötétítőt. 
Lehetőleg éjszaka szellőztessen. Kapcsolja ki 
a nem fontos elektromos készülékeket (még a 
világítást is). Ha van légkondicionáló berende-
zése, ennek működtetése idején tartsa csukva az 
ajtót és az ablakot. Hőhullámok idején, amikor 
a külső hőmérséklet 35-39 oC közötti, az ideális 
belső hőmérséklet 28 fok körüli - nem javasolt 
a túlzott légkondicionálás. A ventillátort csak 
rövid ideig lehet használni, mivel kiszárítja a 
szervezetet! Fontos a fokozott folyadékpótlás!
Ha a fent említettek nem valósíthatók meg, tölt-
sön el legalább 2-3 órát légkondicionált helyen. 
Biztosítva van-e a hűtött helyek elérhetősége? 
Csak ennek megléte esetén ajánlható! Kerülje 

a megterhelő fizikai munkát, a legmelegebb 
órákban tartózkodjék árnyékban. A következő 
nyárra gondoljon arra, hogyan hűtheti lakását 
(„hideg” festék, párologató, zöld növények). 
Tartsa testhőmérsékletét alacsonyan, és fogy-
asszon sok folyadékot, előzze meg a kiszáradást. 
Gyakran zuhanyozzon vagy fürödjön langyos 
vízben. Időseknél növelheti az elesés veszélyét.

Használjon vizes borogatást, hűtse lábát langyos 
vízben. Viseljen világos, természetes alapanya-
gú, bő ruhát. Ha a napra megy, viseljen széles 
karimájú kalapot és napszemüveget. 

Rendszeresen fogyasszon folyadékot, ne 
fogyasszon alkohol és magas cukortartalmú 
italokat!  
Fontos a sópótlásra való figyelmeztetés! Víz-
mérgezés veszélye! A koffein vízhajtó hatására 
is fel kell hívni a figyelmet. Ha rendszeresen 
szed gyógyszert, kérdezze meg kezelőorvosát, 
hogyan befolyásolják a gyógyszerek a folyadéke-
gyensúlyt. A lázas betegekre különösen 
oda kell figyelni! Fokozattan ügyeljünk a lázas 
gyermekek folyadékpótlására!
Ellenőrizze testhőmérsékletét! Fontos tuda-
tosítani, hogy ha a testhőmérséklet 38 fok fölé 
emelkedik, az már káros az egészségre. 39 fok 
felett hőguta! 40 fok felett életveszélyes állapot!
Tárolja gyógyszereit megfelelő hőmérsékleten. 
Ha a szobahőmérséklet 25 fok fölé emelke-
dik, célszerű a gyógyszereket hűtőben tárolni 
akkor is, ha ez nincs ráírva a dobozra! Keresse 
fel orvosát, ha krónikus betegségekben szen-
ved, vagy többféle gyógyszert szed. Ha bármi 
szokatlan tünetet észlel, azonnal keresse fel 
orvosát. Tájékozódjon az igénybe vehető segítsé-
gekről! 

Klimatizált közintézmények, helyiségek 
listája Fóton
Auchan Áruház Fót – Fót, Fehérkő út
OBI Áruház Fót – Fót, Fehérkő út
Szuper Coop ABC  Kisalag, Németh Kálmán út 
Ezüstfenyő Patika – Fót, Németh Kálmán út 29. 
Pandúlia Gyógyszertár – Fót, Szent Benedek u. 15. 
Somlyó Gyógyszertár – Fót, Vörösmarty tér 4. 
Flóra-Medoswiss Patika – Fót, Fehérkő út 1.

Kárpáti Gábor s.k.
Közbiztonsági- és  

hulladékgazdálkodási  
referens

A Fóti  
Városszépítő 

Egyesület, Fót 
Város Önkör-
mányzatának 

támogatásával 
2017-ben  

újraindítja Fót 
teljes közigaz-

gatási területén 
a “TISZTA  

UDVAR,  
RENDES HÁZ“ 

mozgalmat.

A díj odaítélhető bármely Fót területén önálló helyrajzi számmal, érvényes használatbavé-
teli engedéllyel rendelkező lakóingatlan részére. Felkérjük a fóti ingatlanok tulajdonosait, 
hogy aktív részvételükkel és ingatlanuk nevezésével vegyenek részt ezen a hagyományokat 
új tartalommal megtöltő pályázaton, ezzel támogatva annak céljait.

A Városszépítő Egyesület - az egyesület céljaival összhangban- a mozgalom újraélesztésé-
sével szeretné elismerni és értékelni azoknak az ingatlan tulajdonosoknak a törekvéseit, 
akik önkéntesen hozzájárulnak városunk összképének csinosításához, gondozzák és rend-
ben tartják nem csupán saját, hanem a kerítésükön túli lakókörnyezetüket is. 

A pályázat során szeretnénk egyenlő esélyt adni a különböző adottságú városrészeknek, 
ezért a pályázatok elbírálása önkormányzati választási körzetek szerint történik. Az érté-
kelők minden körzetből évente 3 ingatlant részesítenek díjazásban, így városunkban éven-
te 24 díjat ítélünk oda.

A díjazás során szakértők bevonásával a következőket vesszük figyelembe:

1.  A lakóépület utcai homlokzata, a kerítés és az épület körüli közterület gondozottsága, 
tisztasága, növényzetének ápoltsága. 

2. Utcai szgk. parkoló szabályos kialakítása.
3.  Az előkert és az udvar gondozottsága, tisztasága, növényzetének ápoltsága, virágok, dísz 

és haszonnövények esztétikus elhelyezése.
4.  Környezettudatos szemlélet, a kertben szabadon élő, illetve -ha van- a háziállatokról 

való gondoskodás. 
5.  Az udvaron tárolt eszközök és járművek rendezett, a szomszédokat nem zavaró elhelye-

zése.
6.  A csapadékvíz telken belüli hasznosítása, az épület  használatával kapcsolatos alternativ 

energia alkalmazása. (pld. kollektor, napelem, hőszívattyú, )
7.  Amennyiben a történelmi városképre jellemző az épület kialakítása, úgy az építmény 

korhű állapotának megőrzése, kerítés, kertkapu, homlokzat régi jellegének megőrzése.

A pályázatra a jelentkezési lap letölthető a www.varosszepitok.hu oldalról, illetve szemé-
lyesen átvehető a Művelődési Ház portáján. A kitöltött és aláírt jelentkezési lapot e-mailen 
az info@varosszepitok.hu címre, postai úton vagy személyesen a 2151 Fót, Vörösmarty tér 
1.címre várjuk. A jelentkezési lap leadásával a pályázó elfogadja a pályázat feltételeit, va-
lamint hozzájárul a díjazás tényének nyilvánosságra hozatalához, az ingatlan tulajdonos 
nevének és az ingatlan természetbeni elhelyezkedésének megjelölésével.

A pályázatra 2017. Aug. 20-ig várjuk a nevezési lapok leadását.  A jelentkezés leadását 
követően telefonon egyeztetjük az ingatlan tulajdonosával az értékeléshez szükséges lá-
togatást. A pályázatok értéklésére  és a díjak átadására Szeptember 17 -én  a Fóti Szüreti 
felvonulást követő ünnepség alkalmából  kerül sor.

Teendők a
kánikulai melegben

“TISZTA UDVAR,
RENDES HÁZ“

A kánikulai 
meleg, a tar-
tósan magas 

hőmérsék-
let károsan 

befolyásolja 
az egészsé-

gi állapotot. 
Kedvezőtle-

nül hat min-
denkire, de 

elsősorban a 
fizikai mun-

kát végzők 
szervezetére, 

mind a sza-
badban, mind 

a zárt térben 
dolgozóknál.
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Magas színvonalú rendezvénynek adott otthont 2017. jú-
nius 11-én a Vörösmarty Művelődési Ház színházterme. 

Megalapításának 25. éves jubileumát ünnepelte a Lisai 
Elek János Alapítvány, mellyel méltó emléket állított Lisai 
Elek Erzsébet asszony édesapjának, aki már fiatal korától 
is a fóti bölcs öregek társaságát kereste, sokat tanult a 
fóti művelt gazdáktól -  Szőri János Hódi Sándor  Általuk 
ismerkedett meg Püski Sándor könyvkiadóval, írókkal, 
művészekkel: Veres Péter, Szabó Pál,Sinka István, Illyés 
Gyula, Berda József, Béres Ferenc, Sellei Zoltán, Dévai 
Nagy Kamilla és még sokan mások, akik gyakori vendégei 
voltak Fótnak. Maga köré gyűjtötte a pedagógusokat: Dr. 
Csáder Dezsőné, Katona Béla, Baráz József. Sok anyagot 
és tanácsot adott nekik a helyi hagyományok megismeré-
séhez. Szervezője volt a „Fóti Ősz” rendezvényeinek, ala-
pító tagja a Fáy Vörösmarty Társaságnak, megalakította a 
Fóti Menyecske Kórust és citerazenekart. 

Szervezője volt az Országos Kertbarát mozgalomnak, 
majd a Fóti Somogyi Imre Kertbarát Kör elnöke haláláig. 
Jelentősen hozzájárult Fót kulturális nívójának emelé-
séhez. Ezt a hagyományt kívánta folytatni az alapítvány 
is, nevezetesen, hogy a település múltja vonatkozásában, 
elődeink példáját követve, tartalmas hazai és nemzetközi 
programsorozat keretében, Tevékenységével megőrizze, 
egyben ápolja a népi kultúra hagyományait. 
Ezen a jeles napon bemutatkoztak az ország egész te-
rületéről érkezett, színpompás népviseletbe öltözött, 
hagyományőrző népdal és néptánc csoportok. Székelyud-
varhelyről a Serínttő Néptánc Csoport elhozta Fótra a 
magyar tánc szemet és fület gyönyörködtető hangulatát. 

A Mezőkövesdi Matyó Néptánc Csoportok fellépésükkel 
bepillantást engedtek csodálatos népi kultúrájukba. A 
Fóti Cselényi Népdalkör is kiváló műsorral lépett fel, a 
Penci Menyecskehegyi Néptánc Csoport menyasszony-
tánc bemutatóval remekelt. A műsorban szerepelt még 
az Úri Község Hagyományőrző Csoport, az Acsai Ha-
gyományőrzők, a Zsámboki Gyöngyös Bokréta Néptánc 
Csoport, a Dunaharaszti Néptánc Csoport, a Sűlysápi Ha-
gyományőrzők, a Csővári Hagyományőrzők, az Újpesti 
Boglárka, valamint a Vietnami Hagyományőrzők, akik 
mindnyájan népi hagyományaik legjavából tartottak 
ízelítőül bemutatót. Az ünnepi hangulatot operett dalla-
mok, versek, gitárszólók emelték, illetve mulatószene és 
keringő tette még színesebbé. Meghatóan szép, egyben fe-
lejthetetlen esztétikai látványt nyújtott a nézők számára a 
Katolikus templom előtt hosszú sorban felvonuló, színes, 
tarka magyar népviseletbe öltözött néptánc csoportok 
sokasága. 

Köszönet illeti a rendezvényért a Lisai Elek János Alapít-
vány elnökét Erzsébet asszonyt, aki több évtizeden ke-

resztül fáradhatatlanul tevékenykedett Fót város kultúrá-
jának megőrzéséért, és jobbá, színvonalasabbá tételéért.

Az alapítvány nevében Lisai Elek Erzsébet külön kö-
szönetet mondott az összejövetel díszvendégének és 
fővédnökének, Wittner Mária országgyűlési képviselő 
asszonynak és a Karmelita nővéreknek, akik önzetlenül 
segítettek és támogatták a találkozó megszervezését, 
valamint a Fóti Polgármesteri Hivatalnak, mely anyagilag 
tette lehetővé annak létrejöttét. 
Köszönjük a Fóti Népművészeti Iskolának a gyönyö-
rű kerámiákat, melyet Kiss Ilona Tanárnő készített, Az 
Ökumenikus Iskolának, hogy helyt adott az öltözéshez. 
Erzsébet asszony megköszönte a civil önkénteseknek, 
barátoknak, családoknak, fellépőknek is, hogy részvé-
telükkel elősegítették a rendezvény magas színvonalon 
történő megvalósítását. 

Serdült Erika Irén

A Fótsomlyói Védegylet 2017. 07.29.-én szombaton  
10 órától 20 óráig tartó az  ‚1956-os Nemzetőrség 
országos találkozóját, melyre mindenkit szeretettel 
várunk.
 
Délután 15 órától Tarnai Kiss László nemzetőr dan-
dártábornok a Dankó Rádió műsorvezetője  szolgál-
tatja a zenét,   neves énekesek fellépésével.
 
Ez egy nagyon fontos esemény, melynek helyszíne  
a Lisai Elek János Alalpítvány székháza,  
Érdeklődni a 70 445 1242 telefonszámon lehet.
 

Tisztelettel: Lisai Elek Erzsébet

Lisai Elek János Alapítvány
25. éves Jubileumi ünnepsége

Egy hónap – egy téma 
a biztonságos internethasználatért 

2017. június 

BIZTONSÁGBAN UTAZÁS KÖZBEN 
A nyári szabadság alatti utazások során magunk és családtagjaink biztonsága mellett mobileszközeink biztonságára és a 
biztonságos internethasználatra is figyelmet kell fordítani. Gondoskodni kell a mobileszközök (notebook, tablet, 
okostelefon) fizikai biztonságáról a lopás vagy elvesztés megelőzése érdekékében, illetve a rajtuk tárolt adatok 
védelméről, az illetéktelen hozzáférés megakadályozásáról egy mégis bekövetkezett lopás vagy elvesztés esetére. 
A munkahelyi vagy otthoni internetelérés – megfelelő beállítások esetén – biztonságosnak tekinthető, ez azonban nem 
mondható el az utazás során leggyakrabban használt ingyenes WIFI-hozzáférésekről vagy a nyilvános számítógépekről. 

 
FELKÉSZÜLÉS AZ UTAZÁSRA 
Az indulás előtti teendők során a biztosítás megkötése 
mellett a mobileszközeinket is fel kell készíteni az 
utazásra: 
 Mentsük le és törüljük az eszközökről azokat a fájlokat, 

információkat, amikre az utazás során nem lesz 
szükségünk! Így az eszköz elvesztése, ellopása esetén 
más nem férhet hozzájuk, számunkra azonban továbbra 
is elérhetőek maradnak. 

 Védjük az eszközöket megfelelő jelszóval vagy 
képernyőzárral. 

 Lehetőség szerint állítsunk be teljes tárhelytitkosítást. 
 Frissítsük a készülékeinken a programokat, 

alkalmazásokat, köztük a vírusvédelmi szoftverünket. 
 Készítsünk biztonsági mentést minden olyan 

eszközről, amit magunkkal viszünk az utazásra. 
 Kapcsoljuk be a helymeghatározást az eszközön. 

MOBILESZKÖZÖK FIZIKAI BIZTONSÁGA 
 Csomagoláskor a laptopot és a tabletet ne tegyük külső, 

könnyen elérhető rekeszbe!  
 Repülőn lehetőség szerint a kézipoggyászban vigyük 

magunkkal a mobileszközeinket!  
 Repülőn, vonaton vagy buszon utazva figyeljünk az 

eszközeinkre, különösen az átszállásoknál! 
 Lehetőleg ne használjuk a laptopot nyilvános helyeken! 

Kerüljük el, hogy felhívjuk a tolvajok figyelmét! 
 Ne hagyjuk az eszközöket látható helyen, például 

gépkocsi utasterében! 
 Szállodában javasolt a szobában található széfben 

tárolni az értékeket, így a szobában hagyott 
mobileszközöket is! 

 Ne hagyjuk őrizetlenül a mobiltelefont az étkezésekkor 
az asztalon! 

 A strandon se hagyjuk őrizetlenül a mobiltelefont! 
Használjuk az értékmegőrzőt! 

 
 
INGYENES WIFI-HASZNÁLAT 
Az ingyenes WIFI a szállodákban, repülőtereken, éttermekben nyújt internetelérést. Nem tudjuk azonban, hogy ki 
üzemelteti, és ki kapcsolódik hozzá, így azt sem, hogy az ingyenes WIFI-hálózaton keresztül küldött és fogadott adatokat 
(például felhasználónevek és jelszavak) ki láthatja még. A WIFI-hotspot és az eszközünk közötti kapcsolat nem 
titkosított, így akár az is lehallgatható. 
 Ingyenes WIFI esetén használjunk titkosított adatátvitelt. 
 Ha böngésző címsorában egy lakat és a https:// szöveg jelenik meg a honlap címe előtt, akkor a honlappal való 

kapcsolat titkosított és biztonságos. 
 Ha lehetőségünk van, használjunk Virtuális Magánhálózatot (VPN-t)! Ennek segítségével a WIFI-n keresztül küldött 

és fogadott minden információ titkosítva lesz. VPN-t létrehozhatunk akár az otthoni routerünk segítségével is. 
 Kerüljük a pénzügyek intézését az ingyenes WIFI hálózatokon. Ha utazás közben szükséges ilyen ügyek intézése, 

használjunk inkább mobilinternet-szolgáltatást. 

 
 
NYILVÁNOS SZÁMÍTÓGÉPEK 
A nyilvános számítógépek esetében nem lehet tudni, hogy nem fertőzött-e, vagy nem gyűjt-e adatokat. 
 Csak és kizárólag publikus információk böngészésére használjuk: időjárás, menetrend, térkép, látnivalók keresése. 
 Soha ne lépjünk be róla levelezésünkbe, közösségi fiókunkba vagy banki oldalunkra. 

 
www.police.hu 



Felnőtt kategória – II. helyezett
Schmatz Béla Zsolt
Kétségek

Csupán egy Möbius szalag,
Amin az ember élete halad.
A bűvös körbe zárva,
Mindkét oldalát bejárva
Nem tudhatod lent vagy fent vagy-e?

Viszonylagos a jó s a rossz,
S a két pont között a hossz
Nézőpont kérdése csupán.
S talán a legnagyobb talány,
Hogy miért is létezel?

Hol a kezdet s hol a vég?
S mi végre hát e földi lét?
A mókuskerékben taposva
Őseink álmait álmodva újra
Holnapra vajon hová jutunk?

Van-e értelme az áldozatnak?
Jobb lesz-e attól a holnap,
Ha vért, verítéket s könnyeket
Hullatva győzünk napi gondok felett,
S hisszük tetteink jutalma szebb jövő?

De lesz jövő, lesz-e újra pirkadat?
Vagy csupán a véres nap marad,
Mi magányosan kúszik fel az égre, 
S nem lesz, ki reménykedve nézze,
Mert emlékünket nem őrzi fejfa sem.

Ifjúsági kategória – II. helyezett
Takács Boglárka 
Kérdőjel

Foltos, huzatos mennyországban ülök.
Ja, nem ez a konyhád. Éppen omlettet csinálsz  
nekem- elvégre szakács vagy. - Így legalább  
hasznodat veszem - szólalok meg. Nem  
sértődsz meg a kijelentésen. Jó hangsúllyal  
mondtam.Jó hangsúllyal minden máshogy  
hangzik. Bár Nálad ez nem számít, Úgy is  
tudod, mit akarok.Mindig érted mit,  
hogyan értek. Nem tudom, hogyan csinálod,
hisz gyakran még én sem vagyok tisztában 
azzal, mit hogyan akarok érteni.Hogy van ez?  
Hogy valaki jobban értse a szavaid, mint  
saját magad? Ez az a dolog, amit azzal  
az „S” betűs szóval illetnek? NAGY „S”-sel.  
Lehet vajon ekkora ereje egy „érzelemnek?”  
Az érzelemnek? Akárhogy is A szeretet nagy  
találmány.  A Szeretet. Minket legalábbis összeköt.
Összeköt, ahogyan majd idővel a közös szokások  
fognak. Most közös álmok és célok vállalják  
magukra ezt a terhet, na meg persze az  
az érzelem. Nem merem kimondani a szót.
Pedig már jó ideje együtt vagyunk.
De látod.Neked 3 hónap is elég volt ahhoz,  
hogy Rólad írjak. Azt hiszem, ez van, ha egy  
„írókezdemény” életének részévé válsz.
Így legalább minden dokumentálva lesz,  
ha elmennél. Ha úgy döntenél, hogy  
Neked ebből elég, majd mindent megmutatok.
Például, hogy milyen érzés mikor összeveszünk,
Mikor csillogó szemekkel beszélsz az új  
fogas mártás receptjéről,amit aznap szereztél,
S mikor bosszúsan meséled a Magad mögött  
hagyott munkanapot.És talán így megértenéd,  
mi az a nézés, amiről folyton kérdezgetsz.
Megértenéd, miért vagyok néha hallgatag,
miért burkolózom csendbe olyan hirtelen.
Bár ezeket gyakran én sem értem, de papírra  
vetve egészen kikristályosodik néhány dolog.

Itt csapdába ejtem a szavakat.Elmenekülni nem tudnak. 
Ezzel az emberek is együtt tudnak érezni, de ők lega-
lább tudattal fel vannak ruházva, hogy esélyük legyen 
megszökni, rátalálni az útra, visszatalálni a helyükre. 
Ahogy én is visszataláltam Hozzád. Nem jártam úgy, 
mint a mondataim. Vagy netán Te találtál vissza hoz-
zám? Kiderül ez valaha? És arra legalább rájöhetünk, 
hogy kinek vagy éppen minek a keze van ebben? Az 
ilyen jellegű kérdésekre mindenki választ akar. Meg-
válthatnánk az emberiséget.
Mert a véletlenben nem hiszek.
Az ágyadban fekszem.

Fót Városi Könyvtár
„Van egy verse?”
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HIRDETMÉNY
a  településképi arculati kézikönyv kidolgozásával és tele-
pülésképi rendelet megállapításával kapcsolatos lakossági 
fórum tartásáról

A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény, 
valamint e törvény végrehajtása érdekében a település-
fejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint 
egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 
314/2012. (XI. 8.)  Kormány rendelet és Fót Város Ön-
kormányzat 126/2017. (III.29.) számú határozata alapján 
településképi arculati kézikönyvet kell kidolgozni és tele-
pülésképi rendeletet kell megállapítani. 

Fentiekre tekintettel lakossági fórumot tartunk 
2017. július 26.-án 17:00 órakor a fóti  Művelődési Ház 
Szalkay termében, melyre tisztelettel meghívjuk. 
Fót, 2017. július 5.
     Bartos  Sándor 

polgármester

Felhívás
Felhívjuk mindazok figyelmét, akinek a hozzátartozója 
a Fót-Kisalagi köztemetőben 1986. és 1992. között lett 
eltemetve, hogy szíveskedjenek a sírhelyet újra váltani. A 
temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. trv. 
alapján a nyugvási idő letelte után a sírhely újra váltható. 

Megszűnik a rendelkezés jog gyakorlása, ha a használati 
idő meghosszabbítás hiányában lejár. 
A sírhely felett az rendelkezik, aki megváltotta. Több 
azonos jogállású örökös esetén – ellenkező megállapodá-
suk hiányában – a rendelkezési jog kizárólag együttesen 
gyakorolható.

Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. – Kegyeleti Szolgálata
2151. Fót Malom u. 1., tel: 70/3738-640
Hosszabbítás: hétfő-csütörtök: 8,00-14,00 óra között, 
péntek 8,00-12,00 óra között

„ És újra itt az idő  

lobbantanom ugyanazt a lángot” 

 

 

Gencso Hrisztozov a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjével és 
számos irodalmi díjjal kitüntetett bolgár költő és műfordító 
2017.június 16.-án itt járt Fóton. 

 

 Ő az, aki hazánk elismert, nagy költői között Vörösmarty Mihály verseit elsőként fordította bolgár 
nyelvre. Kedvelt verse a Fóti dal, s így nagy örömmel töltötte el, hogy itt lehetett a vers születésének 
helyén, meglátogatta a Vörösmarty Kunyhót, melyben nagy csodálattal adózott a költőnek, s szavait 
idézve ez a hely nem kunyhó, hanem katedrális! 

                                                                                                                                                  Pozbai Lászlóné  

„ És újra itt az idő lobbanta-
nom ugyanazt a lángot”
Gencso Hrisztozov a Magyar Érdemrend Lovag-
keresztjével és számos irodalmi díjjal kitüntetett 
bolgár költő és műfordító 2017.június 16.-án itt 
járt Fóton.

Ő az, aki hazánk elismert, nagy költői között 
Vörösmarty Mihály verseit elsőként fordította 
bolgár nyelvre. Kedvelt verse a Fóti dal, s így 
nagy örömmel töltötte el, hogy itt lehetett a vers 
születésének helyén, meglátogatta a Vörösmarty 
Kunyhót, melyben nagy csodálattal adózott a 
költőnek, s szavait idézve ez a hely nem kunyhó, 
hanem katedrális!
Pozbai Lászlóné 

Köszönetnyílvánítás 
Hálásan szeretnénk köszönetünket kifejezni mindazoknak, akik id. Rózsahegyi Mihály 

temetésén megnyilvánuló szeretetükkel részt vettek.
A gyászoló család

Szinte álomszerű lehetőség előtt áll egyesületünk. A 
közelmúltban kaptuk a hírt, hogy a Rózsadomb Polgárőr 
és Önkéntes Tűzoltó Egyesület, valamint a Budavári 
Polgárőr Önkéntes Tűzoltó és Egészségvédő Egyesület 
értékesítené jelenleg használt tűzoltóautóját. A gépjár-
műfecskendő kiváló állapotban van, pusztán azért kerül 
eladásra, mert az üzemeltetők új gépjárművet tudtak 
beszerezni. Azonnal felvettük a kapcsolatot a budapesti 
kollégákkal, akiktől megtudtuk, hogy nekünk 1 millió 
forintért eladnák az - egyébként ennél többet érő - autót. 
Ezt követően természetesen azért néhány járulékos költ-
séggel is számolnunk kell, azonban jelenleg csupán ennyi 
választ el bennünket attól, hogy egyesületünk belátható 
időn belül megkezdhesse tényleges, tűzoltó munkáját Fó-
ton és Dunakeszin, valamint - terveink szerint mielőbb 
- Gödön is.

Fentiek miatt közadakozást indítunk, hogy lehetősé-
günk legyen megvásárolni az autót, kérve minden fóti, 
dunakeszi és gödi lakos támogatását. A tűzoltóautó 
megvásárlásához képviselői keretéből Koncz János, 
Madaras Ádám és Takács István jelentősebb összeggel 
járult hozzá.

Egyesületünk korábban csatlakozott a Keszi-Alagért 
- Egy élhető, szerethető városért Alapítvány “Átlátha-
tóság Garancia Programjához”, így az adományokkal 
ennek szabályai szerint tételesen, a nyilvánosság előtt 
számolunk el. A Program legfontosabb alapelve, hogy 
valamennyi beérkező adomány - igény szerint anonim 
módon, vagy névvel - felkerül a Program internetes 

felületére, a későbbiekben az autó kifizetését pedig 
ugyancsak az interneten, a megfelelő dokumentummal 
igazoljuk, hogy így minden adományozó láthassa, hogy 
adományát ténylegesen arra a célra költöttük, amire ő 
szánta.

(A projekt internetes felülete elérhető itt:  
http://www.keszi-alagert.hu/projektjeink/.html)

További tájékoztatás az Átláthatóság Garancia Program-
ról: http://www.keszi-alagert.hu/hirek/Az-Atlathato-
sag-Garancia-Programrol.html)

Kérjük, hogy adományát küldje Egyesületünk bírósá-
gi nyilvántartásban is szereplő 10700653-69464243-
51100005 számú pénzforgalmi számlájára, a közlemény-
ben pedig jelölje meg: “tűzoltóautó”, illetve azt, hogy 
adományát milyen néven, vagy pedig anonim módon 
tölthetjük-e fel az összesítő táblázatba. (Amennyiben erre 
nem tesz utalást, úgy adatvédelmi okokból automatiku-
san anonim megjelöléssel kerül be a nyilvántartásba.)

Előre is köszönjük mindenki támogatását, aki tud és 
hajlandó áldozni egy jó cél érdekében.

Duna Menti Önkéntes 
Mentő, Vízimentő és 

Tűzoltó Egyesület
Somlyó Mentőcsoport

Közlemény
Tűzoltóautó vásárlására nyílt lehetőségünk, szinte hihetetlen áron - adomány-
gyűjtést indítunk, átláthatóan
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www.ajtofelujitas-dunakanyar.hu

+36 70 419 9000

BONTÁS NÉLKÜL

AJTÓFELÚJÍTÁS

AKÁR

1 NAP ALATT!

Előtte

Utána

Szépkorú 
köszöntése
Bartos Sándor polgármester Imreh 
Árpád Ödönt köszöntötte 90. születés-
napja alkalmából, életéhez további jó 
egészséget és boldog éveket kívánva. 

 

 

 

 

 Kézműves foglalkozások 
 Paradicsom befőzés 
 Paradicsomos ételek verseny 
 Legnagyobb paradicsom verseny 
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 Kézműves foglalkozások  
 Búcsú 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 



Vodafone
Power to you

Legyél
#AdatMilliomos!

Látogass el üzletünkbe!
Vodafone Fót, Auchan, 

Fót, Fehérkő út 1.  
Vodafone Budakalász, Auchan, 

Budakalász, Omszk park 1.
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