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Fáklyás felvonulás
Október 23-ai megemlékezés

Az október 22-én a hagyományos Fák-
lyás felvonulás keretében ismét meg-
emlékeztek az elhunyt ’56-os hősökről. 
A felvonulás az elmúlt évekhez hűen a 
Kastély Kertből indult.
A hűvös, esős idő sajnos sokaknak kedvét 
vette a vonulástól, s legnagyobb bánatunk-
ra a látványos fáklyákat is mellőzni kellett 
a megemlékezésen. Azok, akiknek mégsem 
szegte kedvét a cudar időjárás és elmentek, 
hogy megemlékezzenek az 1956-os forra-
dalomban elhunytakról a Kastély Kertben 
gyülekeztek. Gróf Károlyi László beszéde 
utáni koszorúzási ünnepség az Óvodakert-
ben volt. Az eső addigra annyira esett, hogy 
itt beszéd elmondására sajnos már nem volt 
lehetőség. Ezt követően a megjelentek a Vö-
rösmarty Művelődési Házban melegedhet-
tek fel és vehettek részt egy kötetlen beszél-
getésen. 

 Azok, akik a rossz idő ellenére ellátogattak a 
Vörösmarty Művelődési Házban megrendezett 
ünnepségre biztosan egy felejthetetlen em-
lékkel tértek haza.  Ez alkalomból a Gór Nagy 
Mária Színitanoda első- és másodéves hallga-
tói hozták el Fótra a „60 év múlva” című dara-
bot, amellyel méltóképpen gondoltunk vissza 
a forradalom áldozataira, hőseire. Az előadás 
a nézők figyelmét végig lekötötte, a színészek 
összeszokottnak tűntek, a mozdulataik szink-

ronban voltak. A rövid áramszünet incidenstől 
eltekintve – amit a szereplők gördülékenyen 
vettek- az előadás hibátlan volt. A hegedűvel, 
gitárral és énekléssel vegyített darab minden 
korosztály számára élvezhető volt. A történetet 
korabeli, 1956-os gyermeknaplók alapján épí-
tették fel. A darab rendezője dicséretet érdemel, 
a színészeket, a hangulatot és a díszletet is tö-
kéletesen eltalálta. Az előadáson tiszteletét tette 
Bartos Sándor polgármester úr is.

Idén is megrendezésre került az október 23-ai ünnepség az 
1956-os forradalom megemlékezése alkalmából a Fóti Vörös-
marty Művelődési Házban. Az idei ünnepségen a Gór Nagy Mária 
Színitanoda előadását tekinthették meg az érdeklődök.
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Az október 29-én a Fóti Evangélikus Egyházközség által rendezett ünnepségen 
a Vörösmarty Művelődési házban teltház volt. Fót Város Önkormányzata a Fóti 
Evangélikus Egyházközség javaslatára döntött arról, hogy a Fáy teret Luther térré 
nevezzék át a Reformáció 500. évfordulója alkalmából, ennek átadójára azonban a 
hűvös, esős idő miatt a Vörösmarty Művelődési Házban került sor. Ennek alkalmá-
ból beszédet mondott Bartos Sándor polgármester. Az ezt követő köszöntők után 
a Fóti Népművészeti Szakgimnázium és Gimnázium tanulói mutatták be rene-
szánsz táncukat korhű ruhákban és hajviselettel. Ezután Luther Mártonról láthat-
tak képeket és hallhattak szemelvényeket a megjelentek, majd a Fóti Evangélikus 
Gyülekezet énekkara és az összevont Ökumenikus kórus énekelt Horváth Tamás 
karnagy vezénylésével. Végezetül pedig a négy ’sola’ ökumenikus irodalmi össze-
állítást láthattuk a Szentírásról, a hitről, Krisztusról és a kegyelemről. A műsorok 
végeztével a látogatók kötetlen beszélgetésen vehettek részt állófogadás keretében. 
Az évforduló alkalmával pedig nézzünk egy visszatekintést Luther Márton életé-
ről, munkásságáról és a reformációról. A reformáció vagy hitújítás a 16. században, 
Nyugat- és Közép-Európában a katolikus egyház megreformálására indult moz-
galmak megnevezése. A 15–16. században egyre fokozódott a katolikus egyház bí-
rálata. Luther Márton először az általa megfogalmazott 95 tézissel hívta fel a fi-
gyelmet a hibákra (1517. október 31-én a hagyomány szerint kiszegezte követeléseit 
és tanításait a wittenbergi vártemplom kapujára), majd fokozatosan távolodott el a 
római vezetéstől. Ezzel szinte egy időben Ulrich Zwingli, majd Kálvin János Svájc-
ban is elindította új, független vallási mozgalmát. E mozgalmak tagjait a pápasággal 
szembeni tiltakozás („protestálás”) miatt protestánsoknak nevezték, a keresztény-
ség ekkor kialakuló nagy ága a protestantizmus. A reformáció egyes irányzatai-
nak szétválása a különböző protestáns egyházak, felekezetek kialakulásához, majd 
megerősödéséhez vezetett. Ezek közül az evangélikus egyház (más néven lutherá-
nus egyház) és a református egyház a legismertebbek. Befolyása megtartása érde-
kében a katolikus egyház az ellenreformációval válaszolt.
A reformáció okait a modern vallástörténet ma már nem leegyszerűsített fogal-
mak segítségével próbálja feltárni, ezért nagyon fontos, hogy ne egyetlen, hanem 
több reformációról beszéljünk.  A középkor végén számos olyan mozgalom támadt, 
amely hol minden világi és egyházi hatalom megszüntetésére törekedett, hol csak a 
pápa és a főpapok hatalmát akarták csökkenteni. Egyre kevésbé fogadták el az egy-
ház abszolút és egyetemes hatalmát. Az egyházi reformok szükségességét hirdették 
a humanisták is, elsősorban azért, hogy a felülről elindított reformok révén meg-
akadályozzák az egyre inkább radikalizálódó tömegmozgalmak kibontakozását. A 

1517. október 31. – Luther 
Márton (Martin Luther) 
ezen a napon tűzte ki 95 

tételét a wittenbergi várt-
emplom kapujára, mely 

reformok sorozatát ered-
ményezte az élet minden 

területén. Luther fellépése 
átalakította Európa korabeli 
vallási térképét, megújította 

a hit világát. A reformátor 
gondolkodása azonban 

messze túlnyúlik a teológia 
határain. Luther és a későb-

bi reformátorok, illetve a 
reformáció hatása a politika, 

a gazdaság, a zene, a jog-
tudomány, az anyanyelv és 
a modern természettudo-

mány kibontakozása, illetve 
átalakulása terén is tetten 

érhető.

kialakuló polgárság bírálta a klérsus romlottságát és meg-
vetette a tudatlanságot. Az egyház körében is egyre többen 
voltak, akik látván a pápák és a pápai udvar fényűzését, a 
püspöki székek betöltése körüli visszaéléseket, a papság és 
szerzetesség méltatlan életét, az egyházi kizsákmányolás 
fokozódását, sürgették az egyházi reformot. A kutatás sza-
badsága, a felvilágosodás szelleme és az emberről alkotott 
új felfogás ellentétbe került a katolikus egyház akkori felü-
letes tanításával és babonás szempontjaival.
A reformációban mindenekelőtt kifejezésre jutott a racio-
nális szellem harca a világias szellemmel: a katolikus egy-
ház színpompás rítusaival és képeivel a hívők fantáziájához 
fordult, a protestantizmus azonban arra szorítkozott, hogy 
prédikációkkal szóljon hozzájuk. A protestantizmus raci-
onalista alapállásának megfelelt az is, hogy bizonyos egy-
séges sémák érdekében feláldozza mindazt, amit ezekbe 
nem lehetett besorolni; mindenekelőtt a szerzetességet és a 
szentek kultuszát; és a vallási élet – bibliai alapokat nélkü-
löző – kifejezési formáinak sokféleségét. Reformációs tevé-
kenységéhez Luther Wittenbergben 1517-ben, Zwingli Züri-
chben 1524-ben, Kálvin Genfben 1536-ban kezdett hozzá. 
Törekvéseik oly élénk visszhangra találtak, hogy különféle 
árnyalatai Európa legnagyobb részében gyorsan elterjedtek.
A világ fejlődésének több fontos tényezője, egymással szo-
ros együtthatásban indította be ezt a folyamatot. Ilyen té-
nyezők voltak a könyvnyomtatás feltalálása, a nagy földrajzi 
felfedezések, a világnézet bővülése, de mindennél fonto-
sabb volt a tudományok művészetek 15. századi újjáéledése. 
Az egyházi reformok igényét a középkori eretnekmozgal-
mak és a koldulórendek alapítása már korán jelezte. Fon-
tos szerepet játszott a folyamatban a konstanzi és a bázeli 
egyetemes zsinat, amelyeken a katolikus egyház főpapjai és 
hittudósai erélyesen kiálltak az egyház megreformálásának 
fontossága mellett. A John Wycliffe és Husz János által hir-
detett vallásjavítási tanok szintén igen nagy hatással voltak 
a vallásos alapeszmék átalakítására. 

Luther Márton Ágoston-rendi szerzetes 1517. október 31-én 
Wittenbergben a hagyomány szerint kiszögezte a vártemp-
lom kapujára, 95 pontból álló vitairatát, amelyben közhírré 
tette saját álláspontját, hitet téve az egyedül hit általi üdvö-
zülés tana mellett, és elítélve a búcsúcédulák (feloldozó le-
velek) árusítását. A kitűzés időpontján és tényén is tudósok 
évszázadok óta vitatkoznak, de mindig előkerül valamilyen 
ellenkező adat. A tételeknek rendkívüli hatásuk volt: futó-
tűzként terjedtek a Német-római Birodalomban, és szám-
talan hívet szereztek maguknak.
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KözmeghallgatásA Mi sportcsarnokunk

A közmeghallgatáson Bartos Sándor polgármester beszá-
molója után a feltett kérdésekre a Képviselő-testület tagjai a 
helyszínen válaszoltak¸ amikre esetleg nem tudtak azonnal, 
azok írásbeli megválaszolására és postázására 15 napon belül 
került sor.

A jelenlévők kérésére az egyes válaszlevelek tartalmát a Jegy-
ző változtatás nélkül beillesztette a közmeghallgatásról ké-
szült jegyzőkönyvbe is, így azok tartalmát nem csupán a cím-
zettek, hanem minden érdeklődő részleteiben megismerheti. 
A közmeghallgatás jegyzőkönyve november 2. óta elérhető a 
ww.fot.hu honlapon éppúgy, mint a Városi Könyvtárban (Fót, 
Dózsa György út 12.) 

A polgármester beszámolójában megköszönte a fóti adófize-
tőknek a befizetést, mely adók mértékét az Önkormányzat 
már tíz éve nem változtatta. A kiadások között az Önkor-
mányzat ebben az évben is magas szinten finanszírozta a kö-
telező és az önként vállalt feladatainak ellátását. Támogatták 
az egyházi fenntartású óvodai és iskolai nevelést, a fóti sport-
telepet, az egyházi életet és a civilszervezeteket. Az Önkor-
mányzatnak adóssága nincs, Fót Város Önkormányzat költ-
ségvetési számlájának egyenlege 4milliárd 100millió forint. 
A GESZ által működtetett intézmények nyári karbantartása 
a jóváhagyott tervek alapján elkészült. Az őszi tanévet felújí-
tott, felfrissített épületekben kezdhették meg a gyerekek és a 
dolgozók. Az Önkormányzat évi két alkalommal lehetőséget 
nyújt a lakosságnak az elektronikai és a veszélyes anyagok 
gyűjtésére.

Az idei évi fejlesztések a következők: 11 utca kivitelezése meg-
kezdődött, Tóth Árpád, Madách Imre, Beniczky, Kund Pál 
utca útépítése véget ért, a Németh Kálmán Emlékház mellé-
képületének tervezése elkészült, a multifunkcionális sport-
csarnok beruházása elkezdődött, a Fóti Tó rendezése kereté-
ben sétány épült, a belterületi közvilágítási hálózat folyamatos 
bővítés alatt van, a Somlyó Mentőcsoportot támogatta az 
Önkormányzat új mentőautó vásárlásban, a Gesztenyésbe új 
játszótér épült, a Kossuth Lajos utcában járda épült, a Bölcső-
de utcai járda felújítása pedig megtörtént. A Jókai út-Molnár 
Albert út felújítása folyamatban van. Még idén megépül ki-
lenc új buszváró, és hat felújításra kerül. A Kossuth utca 28 
szám alatti ingatlan értékesítése a LIDL számára megtörtént. 
Hamarosan megkezdődhet a Széchenyi út és környékének 
csatornaépítése. „A lakosság kulturális rendezvényekre való 
igényét jövőre is figyelembe vesszük, a rangos rendezvényekre 
tisztelettel várjuk a Fótiakat” zárta beszámolóját Bartos Sán-
dor polgármester. 

Az elhangzott kérdésekből kiderült, hogy a Képviselő-testü-
let ülésein aktuális témákkal foglalkozik, amik a város lakói-
nak is szívügyei. Lapunkat is érintő kérdésként többen is fel-
vetették a Fóti Hírnök terjesztési nehézségeit, hiányosságait. 
Szerkesztőségünket a lapzárta napján már arról tájékoztatta 
Dr. Finta Béla, a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője, 
hogy az alább felsorolt intézményekben és üzletekben már la-
punk mostani számát is megtalálhatják mindazok, akik lak-
címére esetleg nem érkezik meg a postai küldemény.

Kedves Olvasóink!

Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. évi közmeghallgatását 2017. október 
19-én 17 órától tartotta a Vörösmarty Művelődési Házban. Bartos Sándor polgármester úrnak az 
Önkormányzat tevékenységéről tartott beszámolója után a megjelentek feltehették kérdéseiket 
a jelenlévő képviselőknek.

2017

Fóti Fáy András Általános Iskola - Fáy tér 1.
Fóti Garay János Általános Iskola - Arany János utca 24-26.
Németh Kálmán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola - Március 15. utca 40.

Apponyi Franciska Óvoda
• Fruzsina utca 4.
• Ibolyás utca 2.

Fóti Boglárka Óvoda és Bölcsőde
• Szent Benedek utca 11.
• Béke utca 33.
• Eőry Barna utca 33.

Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézmény:
• Szent Benedek utca 15. (Egészségügyi Központ)

•  Hargita utca 36. Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat, 
Területi Gondozási Központ
• Németh Kálmán út 40. (Kisalagi Orvosi Rendelő)

Fóti Közművelődési és Közgyűjteményi Központ:
• Vörösmarty tér 3. (Vörösmarty Művelődési Ház)
• Dózsa György utca 12-14. (Városi Könyvtár)
• Béke utca 30. (Németh Kálmán Emlékház)

Fóti Pékség – Dózsa György út
Lani Pékség – Czuczor Gergely utca
Mol benzinkút – Keleti Márton utca
OMW benzinkút – Szabó Dezső út
Shell benzinkút – Károlyi István utca

2017. november közepétől (a postai kézbesítések megtörténtét követő napokban) az alábbi közintéz-
ményekben és szolgáltatóknál is kihelyezzük a Fóti Hírnök lapszámait:

Ezúton is köszönjük a segítséget, hogy lapunk minél több olvasóhoz eljusson!

INTERJÚ KÖZÉLET, AKTUÁLIS

Kérem, engedjék meg, hogy az alábbi 
rövid és lényegre törő összefoglaló-
val helyzetjelentést adjak a tervezett 
fóti Sport- és rendezvénycsarnokkal 
kapcsolatban! A különböző közös-
ségi portálokon olvasható rosszin-
dulatú találgatások és hamis követ-
keztetések helyett, szeretném, ha a 
tényeket vennék alapul! Mi, Fótiak, 
régóta várjuk, hogy a sokéves poli-
tikai csatározások ideje lezáródjon 
és végre sikerekről beszélhessünk. 
Meggyőződésem, hogy összefogás-
sal, igazi közösségként sok min-
denre képesek vagyunk! „Ha valaki 
egyedül álmodik, az csak egy álom. 
Ha sokan álmodnak együtt, az egy 
új valóság kezdete.” (Friedensreich 
Hundertwasser)

A tervezett, jelenleg pályázati elbírálás 
alatt álló fóti sportcsarnok-beruházás 
néhány pontban:

1. A fóti kosárlabda utánpótlás bázi-
sának épül, nem Újpestnek! Ameny-
nyiben megvalósul, sportszakmai 
szempontok alapján megtervezett, 
nemzetközi versenyek lebonyolítására 
is alkalmas, modern és professzionális 
sportlétesítmény lesz, amely alkalmas 
egyéb városi rendezvények (pl. szala-
gavatók, nagyobb létszámú kulturális 
események, stb.) megtartására is. A 
pályázati anyagban is szereplő Kosár-
palánta Program idén szeptember óta 
már 100 fóti iskolásnak nyújt spor-
tolási lehetőséget (felszerelésekkel, 
sportszakemberrel együtt).

2. A tervezett Városi Sportcsarnok 
bekerülési költsége az Önkormány-
zat igényeinek megfogalmazása után 
alakult ki. Ezzel kapcsolatosan 2016. 
november eleje óta 8 egyeztető meg-
beszélést is tartottak a város kép-
viselőinek részvételével (mindezt 
jegyzőkönyvek és jelenléti ívek is bi-
zonyítják). A Látványcsapat-sportá-
gak (labdarúgás, kézi-, kosár-, vízi- és 
röplabda, valamint jégkorong) tárgyi 
eszköz beruházás és felújítás jogcímen 
beadott pályázatainak intenzitása 70% 
TAO-támogatás, 30% önrész. A terve-
zett sportcsarnok TAO-ból finanszí-
rozható része kb. 582 millió Ft., ehhez 
kb. 257 millió Ft. önrészt kell bizto-
sítani. Természetesen csak akkor, ha 
nyertessé nyilvánítják a pályázatot!

3. A Sportcsarnok Fót városáé lesz, 
nem Újpesté! (A pályázó ÚMT Sport 
Kft. 100 %-os tulajdonjoga is Fót 
városáé lehet.) Az ÚMT Sport Kft. 
ügyvezető posztját - a Cégbíróság 

bejegyzését követően - Fót város ön-
kormányzatának EEB-elnöke tölti 
be. (EEB: a sportért is felelős Emberi 
Erőforrás Bizottság). Néhány képvi-
selő konkrét kérése volt, hogy az Ön-
kormányzatnak lehessen „rálátása” 
a projekt lebonyolítására, a folyama-
tos ellenőrzésre. Az ÚMT Sport Kft. 
ügyvezetőjének munkáját - Madaras 
Ádám EEB-elnök kifejezett kérésére 
- Fót Város Hivatalának Jogi és Ko-
ordinációs Osztálya és a Jegyző által 
megbízott jogász is segíti! Az önrész 
felhasználását is szabályok rögzítik, 
azoktól eltérni nem lehet, mert az el-
lenőrzést végző minisztérium (EMMI) 
közbeavatkozik és leállítja a folya-
matot. (Könyvvizsgálók, jogászok és 
TAO-referensek is felügyelik a jogsze-
rű közpénz-felhasználást.)

A pályázatot a Fót várossal együtt-
működő Megyeri Tigrisek Kosárlabda 
Klub 100% tulajdonában lévő ÚMT 
Kft. adta be. (A pályázat elbírálás alatt 
van, jelenleg a hiánypótlások zajlanak.) 
A pályázat csak ebben a konstrukció-
ban felel meg a törvényi előírásoknak, 
hiszen a TAO törvény értelmében csak 
olyan szervezet pályázhat önállóan, 
aki minimum 2 éves. A pályázó ÚMT 
Sport Kft. nincs még 2 éves, ezért 
ahhoz, hogy pályázni tudjon, olyan 
szervezetnek kell lennie a többségi 
tulajdonosának, aki már 2 éves. Ez a 
Megyeri Tigrisek, az ország egyik leg-
nagyobb utánpótlás-nevelő bázisa. A 
Klub Újpesti bázisának megszilárdí-
tása után (6 beadott és 6 megnyert pá-
lyázattal, minden esetben ellenőrzött 
elszámolással) azt a célt tűzte ki, hogy 
a Pest-megye északi részén találha-
tó településeknek is segítséget nyújt 
a kosárlabda sportág fejlesztésében. 
Ennek első állomása – későbbiekben 
akár regionális központja is – lehet 
Fót városa. 

Fóton jelenleg nincs olyan egyesület, 
amely egy ilyen volumenű pályázaton 
reális nyerési eséllyel indulhatott vol-
na és meg is felel a követelményeknek.

Az ÚMT Kft. önkormányzati tulaj-
donba kerülhet abban a pillanatban, 
amint önállóan is pályázhat TAO tá-
mogatásra. A Megyeri Tigrisek termé-
szetesen ezután is biztosítja a szakmai 
segítséget, hiszen a program megvaló-
sítása, a kosárlabda sportág megerősí-
tése az elsődleges cél.

4. Önkormányzati igény és törvényi 
előírás is, hogy a pályázatot beadó 
szervezet nem fizethet bérleti díjat. 

Így a Kosárpalánta Programban részt 
vevő fóti iskolásoknak sem kell bérleti 
díjat fizetniük a Sportcsarnok hasz-
nálatáért, hamisak tehát az ezzel kap-
csolatos állítások és következtetések 
is.

5. Amennyiben a Magyar Kosárlab-
dázók Országos Szövetsége (MKOSZ) 
határozata kimondja a pályázat nyer-
tességét, úgy nem az Egyesület, és nem 
is az ÚMT Kft. számlájára történik a 
TAO-felajánlások összegyűjtése, ha-
nem a teljes összeg az MKOSZ erre a 
célra elkülönített letéti számláján lesz. 
(a fóti pályázat esetében ez közel 600 
millió Ft.) 

Ehhez az összeghez sem az Egyesület, 
sem a Kft., sem az Önkormányzat nem 
férhet hozzá, az ezzel kapcsolatos hí-
rek is hamisak! A teljes összeget kizá-
rólag a beruházásra lehet felhasználni, 
a pályázati anyagban megfogalmazott 
célok megvalósítására, ütemezett lehí-
vásban, az egyes tételek elszámolását, 
ellenőrzését és elfogadását követően. 

Ezt a folyamatot az EMMI, mint szak-
minisztérium felügyeli. Amennyiben a 
minisztérium ellenőrzést végző mun-
katársai szabálytalanságot észlelné-
nek (nem a pályázati anyagban jelzett 
célok megvalósítására fordították 
volna a lehívott összeget), azonnal fel-
függesztenék a projekt megvalósítását 
és vizsgálatot rendelnének el. Az így 
felhasznált összeget természetesen 
vissza kellene fizetni, kirívó esetben a 
teljes program leállhat, a szakminisz-
térium pedig büntető feljelentést tehet.

6. Az együttműködő Egyesület sem-
miféle üzletrésszel nem fog rendel-
kezni a beruházás befejezése után, ez 
is téves információ! A Sportcsarnok 
ugyanis az Önkormányzat tulajdo-
nába kerül (ahogyan a pályázó Kft is), 
erről is rendelkezik a TAO-törvény. 
Ahogyan arról is, hogy a megvalósult 
létesítményben minimum 15 évig kell 
sport-célú felhasználást biztosítani.

Kérem, ha további kérdése van a 
tervezett Sportcsarnokkal kap-
csolatban, keressen meg elérhető-
ségeimen, készséggel válaszolok! 
A Sportcsarnok-pályázattal és a 
TAO-támogatásokkal kapcsolato-
san az érdeklődők információkat 
találnak a Város hivatalos weblap-
ján, a fot.hu oldalon. (Kiemelt pro-
jektek / Sportcsarnok). 

Madaras Ádám
képviselő / EEB-elnök
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Emberi Erőforrás Bizottságának megüresedett képviselői 
tagi helyére 2017. november 1-jétől Gellai István képviselőt 
választotta meg.
Pályázati kiírás a Fóti Gazdasági Ellátó Szervezet 
magasabb vezetői beosztására
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Fóti 
Gazdasági Ellátó Szervezet igazgatójának magasabb ve-
zetői megbízatására pályázatot írt ki, melyet honlapun-
kon részletesen is megtekinthetnek. 

Bérlakás-építési program
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ön-
kormányzat Bérlakás-építési Programját az alábbiak 
szerint határozza meg:

A Képviselő-testület a természetben Dózsa György út 
11. sz. alatti, 1513/3 hrsz-ú ingatlanát olyan Vállalkozó-
nak kívánja értékesíteni, aki:
• gondoskodik a jelenlegi épület bontási, és új lakóépü-
let építési engedélyezési terveinek elkészítéséről, enge-
délyeztetéséről, a beruházás megvalósításáról, majd
• az ingatlan jelenlegi becsült piaci értékével egyező 
értékű, legalább 50 m2 alapterületű kész lakások, va-
lamint üzlethelyiségek tulajdonjogát (250 eFt/m2 kivi-
telezési költséggel számolva) – a 1513/3 hrsz.-ú ingatlan 
vételára fejében - az épület jogerős használatba vételéi 
engedélye birtokában, de legkésőbb 2020. október 31-ig 
az Önkormányzatra ruházza át.

A fentiek szerint önkormányzati vagyonba vett lakáso-
kat és üzleteket az Önkormányzat bérbeadás útján fog-
ja hasznosítani- az abból származó teljes bevételt (akár 
pályázati önrészként is) további önkormányzati lakás-
építésekre, avagy vásárlásokra fordítva.

A kidolgozott, ingatlanértékesre szóló pályázati fel-
hívást legkésőbb 2018. márciusában kerül a Képvise-
lő-testület elé.

Útépítési és közműfejlesztési hozzájárulás
Fót Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatal-
mazta a Polgármestert, hogy kötelezze a Beniczky köz, 
Kund Pál utca és Tóth Árpád utca beruházásával kap-
csolatban a Fót Város Önkormányzat Képviselő-testü-
letének az útépítési és közműfejlesztési hozzájárulásról 
szóló 16/2014. (V. 22.) önkormányzati rendelete szerint 
érintett ingatlantulajdonosokat, tulajdoni hányaduk 
arányában ingatlanonként 100.000,-Ft útépítési és 
közműfejlesztési hozzájárulás megfizetésére. 

Beindul a Fóti Kosárpalánta Program
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. jú-
nius 30-ig 4.489.140,-Ft támogatást nyújt a Megyeri 
Tigrisek Közhasznú Kosárlabda Klub részére a Fóti Ko-
sárpalánta program beindítására.

Kerékpárút szabályozás
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Fót 
– Budapest közigazgatási határtól Fót – Dunakeszi 
közigazgatási határig tervezett kerékpárúttal érintett 
közutak (meglévő és tervezett) szabályozási vonalának 
megvizsgálására a Hivatal Városfejlesztési és üzemelte-
tési Osztályát, a Főépítészt és a Településtervezőt kéri 
fel.

Alberti Béla emléktáblájának áthelyezése
A Képviselő-testület a Fót, Alberti Béla utca 7. sz. in-
gatlan kerítéséről Alberti Béla emléktábláját – az ingat-
lantulajdonos kérelmére – áthelyezi az utca más részé-
re – felhatalmazva a Polgármestert a méltó emlékhely 
kialakítására.

Útfelújítások
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felújítja 
a Rákóczi utca, Molnár utca és a vasúti átjáró közötti 
szakaszát, valamint kiépíti a csapadékvíz elvezetést a 
vasúti átjáró és az Ady Endre utca között. 

Figyelmükbe ajánljuk mindazon pályázati kiírásokat is, 
amelyekről bővebben e lap hasábjain, továbbá az Ön-
kormányzat honlapján és a Hivatal Ügyfélszolgálatán is 
részletesen tájékozódhatnak az érintettek.

Az október hónapban elfogadott határozatok megtalál-
hatóak az Önkormányzat honlapján -www.fot.hu-, ahol 
a nyilvános Képviselő-testületi ülések részletes jegyző-
könyvei, az előterjesztések, valamint az ülésekről ké-
szült kép-és hangfelvétel is megtekinthetőek.

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

Októberben három alkalommal ülésezett Önkormány-
zatunk Képviselő-testülete. Az alábbiakban a teljesség 
igénye nélkül tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot né-
hány döntésről.

A 2017. október 2-i rendkívüli, nyilvános ülésen az 
„Önkormányzati tulajdonú óvodai ellátást nyújtó in-
tézmények fejlesztése Pest Megyében” tárgyú pályáza-
ton történő részvételről döntöttek városunk képviselői, 
egyrészt a Fóti Boglárka Óvoda felújításának tervezé-
se, másrészt az Apponyi Franciska Óvoda Fruzsina ut-
cai tagintézmény támogatási igény benyújtása kapcsán, 
valamint döntöttek pályázaton történő részvételről a 
Németh Kálmán Emlékház kisépület felújításának cél-
jából.

Az október 25-i rendes Képviselő-testületi ülésen szü-
letett néhány döntés, szintén a teljesség igénye nélkül:

Polgármesteri beszámoló elfogadása
A testület elfogadta az előző Képviselő-testületi ülés óta 
eltelt időszak fontosabb események tárgyában ismerte-
tett polgármesteri beszámolót, egyben felhatalmazta a 
Polgármestert, hogy a kényszertörlés alatt álló Hungária 
Gold Kft. és Hungária Ingatlanhasznosító Zrt. felszámo-
lási eljárásának közzétételétől számított 40 napon belül 
tegyen hitelezői igénybejelentést. 

Új tag a Közalapítványban
A Fót Fejlődéséért Közalapítvány ellenőrző bizottsági 

tag jának Bilics Jánosnét 2022. évi szeptember 24. nap-
jáig terjedő határozott időtartamra kérte fel a Képvise-
lő-testület.

Felügyelő bizottsági tagok megválsztása
A Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. Fel-
ügyelő Bizottság tag jává a Képviselő-testület Ciffersz-
ky János Györgynét és Játékosné Kovács Mártát válasz-
totta meg.

Új utak a városban
Döntés született „Fót, öt darab utca útépítésére/felújí-
tására” (Tátra utca, Illyés Gyula utca, Szent István utca, 
Nagyváradi utca és Veres Péter utca) vonatkozó közbe-
szerzési eljárás megindításáról, valamint műszaki elle-
nőr kiválasztásáról.

Üzleti terv
A Képviselő-testület a Fóti Közszolgáltató Közhasznú 
Nonprofit Kft. 2018. évi Üzleti tervét módosításra, át-
dolgozásra visszaadta.

Barackos közművesítés
A „Fót, Barackos közművesítése” tárgyában készített 
előterjesztés tárgyalását a Testület 2017. novemberi 
rendkívüli ülésére elnapolta.

Új tag az Emberi Erőforrás Bizottságban
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Testület 

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

 

Több mint tíz éve működő családi vállalkozásunkba 
árukiszállítási és raktározási feladatok ellátására gyakorlattal 

rendelkező munkatársat keresünk. 
 
Elvárások: Udvarias kiszolgálás, önálló munkavégzés, „B” kat. jogosítvány 
Előnyök: Építőipari anyagok ismerete, targonca-vezetői engedély 
Amit kínálunk:  Biztos munkahely, családias légkör, kiszámíthatóság 
 

Legyél Te is a Csapatunk Tagja! 
Jelentkezést fényképes önéletrajzzal várjuk a tamas.domenyi@gmail.com címre. 
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Melyek voltak azok a fejlesztések, amelyeket az Önkor-
mányzat pályázaton nyert el és melyeket finanszírozta 
önerőből?
Pályázatok szempontjából nincs könnyű helyzetben Fót. Saj-
nos a sok éves tétlenség azt eredményezte, hogy a nagyobb 
összefogással és kevesebb vitával megáldott települések el-
szippantották ebben a régióban előlünk a lehetőségeket. Ma 
talán van reményünk változtatni ezen.
A tavalyi utcaépítést önerőből biztosítottuk, idén a Jókai és 
a Molnár Albert utca felújításához 28 millió forint pályáza-
ti pénzt nyertünk, ennek a bekerülési költsége 44.700.000 
forint. Öt utca szilárd burkolattá tételéhez csapadékvíz elve-
zetéssel együtt nyertünk 150 millió forintot, ennek a beke-
rülési költsége 360 millió forint. Ezeken kívül nem nyertünk 
pályázati pénzt, mindent önerőből finanszíroztunk, ilyenek 
például az intézmények felújítása, a további utcák elkészíté-
se, csapadékvíz elvezető rendszerek kivitelezése, a szikkasz-
tó kutak csapadékvíz elvezetése.
A nyári napközi igénybevételének mi a feltétele?
A nyári napközi célja az, hogy a gyermekek helyben, köny-
nyen megközelíthető helyen tartalmas programokkal tölt-
sék a nyarat helyi pedagógusok és segítőik szárnyai alatt.  
Ezt a korábbi években kistérségi szinten oldottuk meg, de 
több éve már itt helyben, Fóton belül biztosítjuk. A napközit 
limit nélkül, jelentkezés függvényében lehetett igénybe ven-
ni. A rászoruló családok gyermekei részére a teljes ellátást az 
Önkormányzat biztosította. Jövőre is szeretnénk napközis 
tábort biztosítani, további eszközök vásárlásával, melyek a 
gyermekek kikapcsolódását szolgálják az idén beszerzett 
trambulin és az ugrálóvár mellett.  

Mikorra várható a multifunkcionális sportcsarnok elké-
szülte?
Ez a város életében egy nagy eredmény lehet, hiszen régóta 
várt korszerű és nagyobb lélegzetvételű beruházásról van 
szó. Sajnálom, hogy - mint korábban is kénytelen voltam 
elmondani – vannak, akik ennek hátráltatásával kívánnak 
politikai tőkét kovácsolni. Már ma is számszerűsíthető 
kárt okozva ezzel a városnak. Most is megerősítem, hogy 
egy tiszta ügy, amelyet csak támogatni lehet.
A sportcsarnok területrendezése megtörtént, a közműel-
látás engedélyeztetése és pályáztatása megtörtént. Az Ön-
kormányzat sok erőfeszítést tett a megvalósulás érdekében. 
Bízom benne, hogy az alapkőletétel még az idén megtörté-
nik, a kivitelezésnek pedig a jövő évben megtörténik. 100 
gyermek már részt vesz a Kosárpalánta Programban a Né-
meth Kálmán Iskolából, amit a következő lépésben a  Fáy 
Iskolások számára is szeretnénk kiterjeszteni,  erről a Tan-
kerületi Igazgatóval és az iskola intézményvezetőjével már 
egyeztettem. 

Milyen fejlesztések történtek a Fóti Tó körül?
A Fóti Somlyó Tó köré 100 méter hosszan viacolor sétányt 
építettünk, melynek 150 méteres folytatását beépítettük a 
következő évi költségvetésbe is. A hajdani napközis tábor-
nak hívott épület tetejének teljes felújítása megtörtént. A régi 
melegítő konyhát is szeretnénk felújítani, költségvetésünk-
ben ennek az összege biztosított, de indulunk pályázaton is, 
hiszen, ha nyernénk hozzá pályázati pénzt, akkor további 
fejlesztéseket is meg tudnánk valósítani. Három térfigyelő 
kamerát is kihelyeztünk a tó körül. 

A Fatestvér Program keretében mire számíthatunk?
Fóton évente átlagosan 210-220 gyermek születik, így meg-
szavaztuk, hogy az Önkormányzat azoknak a gyermekek-
nek, akiknek a szülei szeretnék, az őszi faültetési időszakban 
testvérfát ültet. Ennek a későbbiekben meglesz a kijelölt helye, 
melyről a lakosságot értesíteni fogjuk.

És utolsó kérdésként milyen városi ünnepségek lesznek a 
jövőben?
A tavalyi évben a rendszeresen megrendezett adventi vásárral 
együtt biztosítottunk jégpályát, amely nagy sikernek örven-
dett. Délelőtt a fóti óvodás és iskolás gyermekek korcsolyáz-
hattak, az egy órás jégkarbantartási szünetet követően pedig 
délután kettő órától bárki használhatta. Összesen 8760-an 
vették igénybe. Ezt Fót húszezres lakosságához mérve elsőre 
elég jó számnak tartom. Idén szeretnénk ugyanezt megvaló-
sítani az adventi vásárral egy helyen, a programot ebben a lap-
számban már olvashatják. Tavasszal a 2018-as évben a Városi 
Gyermeknap  a Fóti Futival és a Főzőversennyel egybekötve, 
ezt követi az augusztus 20-ai ünnepség a Paradicsom Feszti-
vállal, ezután lesz a Fóti Szüret és Fröccs Fesztivál, a 2018-as 
évben lesz az 50. évfordulója, erre jövőre szeretnénk kiemel-
ten figyelmet fordítani.

Milyen beruházások és fejlesztések történtek Fóton az 
elmúlt évben?
A fóti fejlesztések mindig nagy vitákat kavarnak, sajnos sok 
éve már uralkodik a városunkban egy véleményem szerint 
rossz gondolat, amely azt firtatja mindig, mibe miért le-
het belekötni. Ez részint politikai ellenségeskedés, részint 
egy maroknyi csapat, aki kit tudja mi okból, de hangosan 
igyekszik mindent rossz színben feltüntetni. Hiszem azt, 
többed magammal, hogy Fótnak fejlődésre van szüksége. A 
1,5 Milliárd forint, amit elköltöttünk még nem oldja meg a 
problémákat, de legalább elindultunk egy úton. 
Az elmúlt évben a Tompa Mihály, a Tóth Árpád, a Kund Pál 
és a Beniczky utca és köz komplett felújítása megtörtént, 
csapadékvíz elvezető rendszerrel együtt. A Képviselő-tes-
tület úgy döntött, hogy amelyik utcát megvalósítjuk az 
megfelelő minőségben készüljön el, hogy azzal jó pár évig 

ne legyen gond. Az Önkormányzat különös gondot fordít 
arra, hogy az intézmények is fejlesztve legyenek. A Garay 
Általános Iskolában önerőből felújítottunk egy vizesblok-
kot, ez 12.500.000 forintjába került az Önkormányzatnak. 
A Németh Kálmán Iskolában felújítottunk két vizesblokk 
rendszert, ami 17.600.000 forintba került. Az óvodák nyá-
ri karbantartása a Fóti Gazdasági Ellátó Szervezet számá-
ra biztosított 22 milliós költségvetésből lett finanszírozva.  
Továbbá három éve kezdtük a térkamerák kihelyezését, 
összesen tíz darabét, a Fótra bejövő utaknál, ezt szeretnénk 
további tíz darabbal bővíteni. Kihelyeztünk három kamerát 
a Fóti tó körül és négy vadkamerát, hogy a szemétlerakást 
tudjuk ellenőrizni, ezzel is egy tisztább várost biztosítva. 
A jövőben pedig kiemelt fontossággal kezeljük a szabadidő 
park és a piac építését, ezekről a terveink már engedélyezési 
szinten vannak.

A korábbi két ciklusban alpolgármesterként tevékenykedő Bartos Sándor 2014 
márciusában nyerte el a polgármesteri címet. Megválasztása óta több mint 1,5 
milliárd forintot fordított az Önkormányzat Fót városára. A polgármesterrel az 
elmúlt évben kivitelezett és a jövőbeni fejlesztésekről beszélgettünk.

Fejlesztések – 
         interjú Bartos Sándorral 

INTERJÚ INTERJÚ

Fót a Facebookon – kövesd Te is!
Tájékoztatjuk a fóti polgárokat, 
hogy „Város Fót” néven Fót Vá-
ros Önkormányzata jelen van a 
Facebookon, több mint négyezer 
követővel. A közösségi médiá-
ban való részvétellel szeretnénk 
megkönnyíteni és átláthatóbbá 
tenni a város és a lakosság közti 
kommunikációt, friss hírekkel 
szolgálni a város közéletéről.  
Csatlakozzon!
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Október 10-én avatták fel Fáy András Általános Iskola Samsung Smart okostermét melyen jelen 
volt Bartos Sándor polgármester és Tuzson Bence országgyűlési képviselő is. Az ünnepélyes meg-
nyitó után két tanóra -angol és kémia- bemutatóját láthattuk.

Egy lépéssel közelebb a 21. századhoz
Iskolák

Minden magyarnak szívügye kell legyen a határon túli magyarság sorsa, hogy megismerje az anyaor-
szágon kívül élő magyar embereket, kicsit közelebb kerüljön hozzájuk. Nekünk pedagógusként pedig 
kötelességünk, hogy a diákjainkat megismertessük az ottani magyarokkal, a kultúrájukkal, a tör-
ténelmi színhelyekkel, amelyek nekünk is ugyanolyan fontosak, hiszen bár magyarként egy másik 
országban élnek, mondhatjuk külföldön, ugyanúgy magyarok, mint mi. Büte Zsolt táborvezető írása.

Szívügy

Míg a legtöbb iskolában a telefonok és a 
tabletek száműzve vannak az órákról, 
addig a Fáy Általános Iskolában rész-
ben megvalósult az új, digitális korban 
felnővő gyermekek vágyálma: minden 
diák saját táblagéppel követheti az óra 
eseményeit, ráadásul az eszközök az 
oktatás szerves részét képezik. Ez-
zel az iskola belépett a 21. századba. 
Nem meglepő, hogy a diákok imádják 
a termet, hiszen az ő generációjukat 
felvillanyozzák a kütyük. A táblagé-
pek pedig végig jelen vannak az órán, 
annak szerves részét képezik, viszont, 
ha szükséges a tanulók még mindig 
papírra jegyzetelnek. A tabletek olyan 
módon könnyítik meg a tanulást, 
amelyekre nem is gondolánk, ráadá-
sul szórakoztatóbbá is teszi azt. Ilyen 
például, hogy lehetőség van rá, hogy 

az órát a diákok egy kvízzel kezdjék a 
korábban megszerzett tudásukról, en-
nek köszönhetően nem csak a tanulók 
kapnak azonnali visszajelzést, hanem 
a tanár is, ezzel megkönnyítve a dol-
gát, hiszen a valós ismeretekhez tudja 
igazítani a mondandóját. A terem kö-
zepén kivetített televízión pedig akár a 
pedagógus kézírása is megjeleníthető. 
S bár a Samsung Smart School egy tel-
jesen új tanulási lehetőséget nyit meg 
a diákok számára sajnos mégsem sza-
porodnak az okos tantermek. Ennek 
két fő oka van: a szélessávú internet 
és az anyagi forrás hiánya. A Samsung 
ugyanis nem ingyen szereli fel a tan-
termeket, hanem megrendelésben tel-
jesíti azt. Ennek finanszírozására van 
lehetőség uniós forrásból, az önkor-
mányzat is fizetheti vagy mint a Fáy 

iskola esetében maguk is finanszíroz-
hatják. A fóti iskola okosterme közel 
7 millió forintba került, melyet az in-
tézmény a tankerület segítségével tu-
dott megvalósítani. A kezdeményezés 
mindenképpen üdvözlendő, hiszen ez 
a generáció a jövőben a munkahelye-
in tudja majd kamatoztatni tudását, a 
digitális kompetenciára pedig minden 
fiatalnak szüksége van, hiszen akár-
hogy is nézzük a világ ebbe az irány-
ba halad. A diákok képzése mellett a 
tanárokról sem feledkezhetünk meg, 
hiszen a rendszer kezelését nekik is 
meg kell tanulniuk ahhoz, hogy tudá-
suk a lehető legjobban adják tovább. 
A Fáy iskola pedagógusai közül eddig 
15-en vettek rész a speciális képzésen 
melynek során megtanulják az okos 
kütyük csínját-bínját. 

Ennek szellemében október elején 45 garays diákkal egy 
fantasztikus kiránduláson vettünk részt Erdélyben. Isko-
lánk még tavaly télen pályázta meg a Határtalan pályázatot, 
azon belül is a Só útja Erdélyben nevű tematikus utazást. 
A pályázatot Tóth Tamásné Rick Katalin, iskolánk intéz-
ményvezető helyettese írta meg, ami igen komoly munkát 
igényelt, tekintettel arra, hogy egy csaknem 3 millió Ft ér-
tékű utazásra pályáztunk.
Öt napot töltöttünk Székelyföldön. Végig székelyek között, 
hiszen székelyek voltak a buszsofőrök, és székely volt Bá-
linth Zoltán honismereti vezető is. Ő Segesváron csatlako-
zott a csoporthoz még az első napon, és velünk volt mind az 
öt nap. Felsorolni is nehéz lenne, mennyi szép helyen jár-
tunk, mennyi nagy magyar síremlékénél, történelmi hely-
színeknél.  A segesvári csata mezeje, ahol utoljára látták Pe-
tőfit, Tamási Áron, Orbán Balázs sírhelye, székelyek szent 

hegye, Zsindelyország. Az ott készült képek önmagukért 
beszélnek. Még felnőttként is nehéz befogadni, megérteni, 
átérezni ezt a rengeteg élményt. Kamaszként pedig szinte 
lehetetlen, de ha egy kis magot elültettünk a lelkükben, ami 
majd felnőtt korra kisarjad, utazásunk elérte a célját. A Ma-
darasi Hargitán, a sok kopjafa között az ember beleszagol 
a levegőbe, és valamiért otthon érzi magát. A székely em-
berekkel beszélgetve nem is értjük, mi az, hogy külföldön 
vagyunk. 
A kifulladásig tartó táncház egy székelyudvarhelyi nép-
táncegyüttessel, a lélegzetelállító parajdi sóbánya, a szová-
tai Medve tó, gyönyörű szállás igazi székely vendégszere-
tettel, mind-mind besűrítve öt napba.
Számokban kifejezve: öt nap, negyvenöt garays diák, há-
rom kísérőtanár: Balázs Lajos, Kupecz Dávid, Büte Zsolt, 
számlálhatatlan program – egy felejthetetlen élmény.

A program beharangozása is izgalommal töltötte el diákjain-
kat, sokat kérdezgettek róla, már előre készültek ezekre a fog-
lalkozásokra. Bár már mindennapjaink részét képezi a digitális 
„világ”, de mégis, a programozás szó elvarázsolta őket. Alsó ta-
gozaton az algoritmusok tervezésével vezették (Angry Birds) a 
madarakat egy malacka után. 
A gyakorlatok alatt észre sem vették, hogy tanulnak! 
Felső tagozatosaink körében is nagy sikert arattak a „progra-
mozás” órák, ők a Light Bot nevű online játékkal ismerkedhet-
tek meg. A cél az volt, hogy a gyerekek megértsék és gyakorlatot 
szerezzenek abban, hogy a számítógépes program lépésekből 

épül fel. A játék sikerére jellemző volt, hogy az ötödikesektől 
kezdve a nyolcadikosokig mindenki nagyon élvezte ezeket az 
órákat és többen otthon is próbálják megoldani a komoly kihí-
vást jelentő pályákat. 
Miért fontos számunkra a csatlakozás, a programozási kompe-
tenciák fejlesztése?
A programozási ismeretek elsajátítása révén jobban megérhet-
jük a dolgok működését, ötleteinket átültethetjük a gyakor-
latba, és új dolgokat is létrehozhatunk földrajzi határokra való 
tekintet nélkül.

2017. október 7-22. között került sor a Fóti Garay János Általános Iskolában az Európai Programo-
zás Hetére, az EU Code Week 2017 programhoz való csatlakozásra. Tóthné Rick Katalin, Cselőtei 
József és Pál József a program vezetőinek írása.

Programoztak kicsik – nagyok!

ISKOLÁK ISKOLÁK

Az Ökumenikus Iskola diákjai és tanárai egyaránt izgatottan készülnek az idei Adventi Vásárra 
melyet különleges jótékonysági gyűjtéssel és adventi programmal egyben tartanak. Ferenczi Anna 
Nadett 12. osztályos diák, az iskola programjairól készült írását olvashatják. 

„Hervad már ligetünk, s díszei hullanak...”
(Berzsenyi Dániel: A közelítő tél)

A versrészlet pontosan leírja, hogy a természet miként ké-
szülődik a téli hónapokra, és nem csak a természet, de az 
ÖQ is megkezdte készülődését. A diákok, tanárok és a szü-
lők egyaránt lázasan készülődnek a december 2-i Adventi 
Vásárra, mely minden évben iskolánk központi épületé-
ben kerül megrendezésre és tárt kapukkal várja nemcsak 
iskolai közösségünk érintettjeit, hanem a fóti polgárokat 
is. Hamarosan megkezdődik az osztályokban az adventi 
percekre való felkészülés, mely egy rövid előadást, éneket, 

ünnepi gondolatot foglal magába. Idén egy különleges ad-
venti programmal és egy jótékonysági gyűjtéssel is készül 
iskolánk, érdemes lesz figyelni a hirdetéseinket!
De adventig is számos programmal készülünk, közülük 
is kiemelkednek nyílt napjaink. Az iskolánk életébe be-
tekinteni vágyó diákokat, illetve a szülőket egyaránt nagy 
szeretettel várjuk egyrészt a november 16-17-i gimnáziumi 
nyílt napokra, másrészt a nagycsoportos óvodásokat hívo-
gatjuk az Ökuckóba. Utóbbi programsorozat első állomása 

november 17-én, pénteken 16 órától kezdődik. Bővebb infor-
mációt iskolánk honlapján találnak a kedves érdeklődők.
Nem feledkezünk meg azonban a mögöttünk levő hetek ese-
ményeiről sem!
Elsősorban emlékeztünk mi is, az aradi vértanúkra és az 56-
os forradalom és szabadságharc hőseire, de kirándulni is ju-
tott idő. A felsős diákok kulturális élménnyel gazdagították 
ismereteiket, mivel az”OperaKaland” program keretén belül 
megtekintették a „Figaro házassága” című Mozart-operát az 
Erkel Ferenc Színházban. Ezen kívül a gólyanapot a próbára 
tett ifjak számára az iskolánkban idén ismét megrendezett gó-
lyabál zárta le, ahol az ifjúkori szórakozás az elegancia ruháját 
öltötte magára. Német nyelvet tanuló diákjaink egy csoportja 
pedig a Goethe Intézet vendége volt, nem is olyan régen. 
Megcsillanthatták képességeiket, tudásukat az általános isko-
lásaink és gimnazistáink, mivel tanulmányi, illetve sportver-

senyeken szerepeltek, igen sok résztvevővel. Megkezdődtek a 
több fordulós tanulmányi versenyek is, főként a természettu-
dományi tantárgyakból, melyekből tanulóink országos szin-
ten is szép eredményeket szoktak elérni.
Csendes napunkon a gimnazista diákok az Ige Idők kiállítást 
látogatták meg, ami a reformáció jubileumi alkalmából került 
megrendezésre a Nemzeti Múzeumban. Ezen eseménynek 
csöndes visszhangja zeng a folyosón, mivel iskolánk diákjai 
idén a Hit virágai című házi versenyen háromfős csapatokban 
indulhatnak. A versenyen irodalom, történelem, művészettör-
ténet, ének-zene és hittan tantárgyakból áshatnak mélyebbre 
a fiatalok. A verseny szintén a reformáció köré szerveződik, 
mely idén az 500. évfordulóját ünnepli. 
A fenti sorokban olvasható eseményekkel zárjuk le iskolai éle-
tünk őszi szakaszát és lépünk be a hasonló örömteli dolgokat 
tartogató téli időszakba.
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Teltházas előadással megkezdődött  
a színház szezon Fóton

A Hippolyt a lakáj történetét gondolom senkinek sem kell be-
mutatnom, de azért nézzünk egy rövid áttekintést. Schneider 
Mátyás fuvarozó egyik napról a másikra sikeres lesz, gazdag-
ságát azonban megkeseríti, hogy felesége egy grófi lakájt szer-
ződtet, mert nagypolgári életet akar élni. A korábban arisztok-
rata családoknál szolgáló komornyik bevezetése újgazdagék 
háztartásába számos nevettető helyzetre ad alkalmat. 
A filmet, mely a színdarabot ihlette, még 1931-ben készítették, 
ez volt a második magyar hangosfilm. A legismertebb verzió-
ja mégis az 1999-ben bemutatott Hipolyt, melynek főszereplői 
Koltay Róbert, Eperjes Károly és Pogány Judit voltak. A Kalo-
csai Színház előadása hűen visszaadta az eredeti történet fona-
lát, még a filmből ismert ikonikus mondat melyet a férj intéz 
az inashoz is elhangzott: - „Mindennap végig fogja nézni, hogy 
én nem szmokingban eszem a vacsorát, hanem ingujjban. És a 
libasülthöz hagymát eszek. Mindenhez. A hagymához is hagy-
mát eszek. A halat pedig késsel fogom enni. Két késsel.” A Kalo-
csai Színház rendezője annyit változtatott a darabon, hogy azt 
dalokkal bolondították meg, ami szerintem remekül illett bele. 
A színészek egytől-egyig roppant tehetségesek és hitelesek 
voltak, a szereposztás nem is lehetett volna találóbb. A közön-
ség egyértelműen imádta őket, hiszen rengetegszer sörpört vé-
gig hatalmas kacagás a termen, a színdarab végén adott vastaps 
pedig azt gondolom, hogy magáért beszél. A legjobb karakte-
rek a történetben az esetlen cselédlány, Julcsa és az inas fiú, 

Tóbiás voltak, akik megannyi komikus helyzetet teremtettek a 
színpadon. Ami számomra a legmeglepőbb volt, hogy éneklés 
közben is ki lehetett hallani a vidéki akcentusukat, amit persze 
a szerep kedvéért öltöttek magukra az őket alakító színészek. 
Várkonyi Andrást pedig külön öröm volt a barátok köztös Vili 
bácsin kívül más szerepben látni, Schneider Mátyásé pedig ki-
fejezetten illett hozzá. Minden bizonnyal mindenki kíváncsi-
an várja melyik előadás lesz megtekinthető legközelebb a Fóti 
Művelődési Ház színpadán.

A Fóti Művelődési Ház szezonnyitó darabja a Kalocsai Színház előadásában a Hippolyt a lakáj volt. A 
színdarab hatalmas sikert aratott a nézők körében.

2017 szeptemberében 49. alkalommal került megrendezésre a Fóti Szüret és 7. alkalommal a Fröccs 
Fesztivál. A kétnapos programon az érdeklődők szórakoztatására számos érdekességgel készültek 
a rendezők.

A Fáy Présháznál helyet kapott programra kilátogatók az 
első, szombati napon Veterán motoros felvonulás tanúi le-
hettek, majd megtekinthették a Roncsvadászok oldtimer és 
youngtimer találkozó keretein belül felsorakoztatott régi, 
klasszikus, műemlék autókat. A Fröccs udvarban a borok 
szerelmesei pedig a szekszárdi és a villányi borvidékkel is-
merkedhetett meg és tekinthették meg a szüreti kiállítást. 
A felnőttek és a gyerekek szórakoztatásáról a kihelyezett 
vidámpark gondoskodott, s hogy a legkisebbek se unat-
kozzanak, ők az állatsimogatóban és a kézműves foglalko-
záson tölthették az idejüket. A színpadi program keretein 
belül pedig először a fóti zenekarok találkozója volt, majd a 
színpadon zenélt a Beatles Revival Rival Band, a Zarándok 
Együttes, a Roxymbol zenekar, majd Dj Sylveszter biztosí-
totta a talpalávalót, az estét pedig Corden Dallas és az Ötö-

dik Elem zárta. A szombati nap házigazdája Szőke Viktória 
programigazgató volt.
A vasárnapi program egyik fő pontja volt a hagyományos 
szüreti lovas felvonulás melyet a Fóti Asszonykórus előa-
dása, Bíró és Bíróné köszöntője, a Fóti Cselényi József Nép-
dalkör követett, utánuk a Fóti Boglárka Néptáncegyüttes 
fellépését és a Fóti Népművészeti Szakgimnázium és Gim-
názium néptáncosainak előadását végezetül pedig a Ke-
levézek műsorát tekinthették meg a résztvevők. A Fröccs 
udvarban az előző nappal megegyező programkínálat várta 
a résztvevőket.  A délután folyamán a Portéka Színpad szó-
rakoztatta a kicsiket gyermekműsorukkal majd a Cimbali-
Band és a Balkán Fanatik csapott a húrok közé. A vasárnapi 
nap házigazdája Seszták Szabolcs színművész volt. 

0

5

25

75

95

100

VassOptika_1709M

2017. október 28. 10:10:36

Fóti Szüret és Fröccs fesztivál

A Fót Városi Könyvtár központi részlegében 
igény szerint Mikulás délutánt szervezünk. A 
csomagokat a szülők finanszírozzák, a könyv-
tár az „igazi” Mikulást fogja biztosítani. 
A részvételi szándékot kérjük jelezni 2017. no-
vember 23. csütörtökig a fotikonyvtarvezeto@

gmail.com e-mail címen. Csak írásos jelentke-
zést tudunk elfogadni. A jelentkezéshez nem 
szükséges könyvtártagnak lenni. Korlátozott 
férőhelyünk miatt maximum 70-80 gyerme-
ket tudunk fogadni, ezért érdemes a jelentke-
zést minél előbb leadni!

Kedves Szülők!

Könyvtári Mikulás 
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   LÁTTAD?

Új lakossági ügyfeleknek, egyéves szerződéssel, e-számlával 
a kiemelt csomagokban. A lakcímeden elérhető akciós ajánlatainkról, 
a pontos lefedettségről és díjakról érdeklődj az invitel.hu oldalon, 
a 1288-as számon vagy az Invitel Pontokban.

Invitel Pont: Gödöllő, Dózsa György út 1-3. Tel.: (06 28) 536 596

Az ajánlat 2017. november 2-től visszavonásig, illetve a készülék- 
készlet erejéig érvényes. A Sony Smart tévé csak a kiemelt csomagok 
mellé vásárolható meg, ez digitális kábel és FTTH területen a Tripla XL, 
VDSL és rezes területen a Tripla M.

VÁSÁROLJ HOZZÁ SMART LED TV-T, RÉSZLETRE!

CSALÁDI  TV-CSOMAG, NET ÉS TELEFON 
EGYÜTT CSAK HAVI 4690 FORINT!

VÖRÖSMARTY  
MŰVELŐDÉSI HÁZ  
(FÓT, VÖRÖSMARTY  
TÉR 3.)

NOVEMBER 13. 15.00  
Szeniorok Fóti Akadémiája:  
Dr. Kovácsné Magyari Hajnalka:  
A reklámok nőképe  
a Kádár-korban és ma.

NOVEMBER 16. 12.00 – 15.00 
Fóti Népművészeti  
Szakgimnázium  
és Gimnázium nyíltnapja

NOVEMBER 17.  
17.30 
Fóti Zeneiskola koncertje

NOVEMBER 18. 
19.30 Roxymbol Rocktörténeti  
Klubestek 
KLASSZIKUS MAGYAR  
ROCK ÉS HARD ROCK
Meghívott vendég:  
Gidófalvy Attila/Karthagó/  
és Vörös Gábor /Piramis/ 
Jegyár: 1200,- Ft 

NOVEMBER 27.  15.00 
Szeniorok Fóti akadémiája:  
Dr. Jászberényi József:  
Hol tart ma a  
nyugati civilizáció?  
(Problémák, megoldások.)

NOVEMBER 28. 11.00  
Filharmónia: Táncra magyar!  
c.előadás a Duna Szimfonikus  
Zenekar előadásában

KISALAGI  
KÖZÖSSÉGI HÁZ 

NOVEMBER 16.  18.00 
Geopolitikai Akadémia:  
Dr. Jászberényi József: Európa  
geopolitikai helyzete

NOVEMBER 30.  18.00 
Geopolitikai Akadémia:  
Dr. Jászberényi József:  
Az USA kül- és belpolitikája

TERMŐÁG ALKOTÓMŰHELY
A foglalkozásokat minden héten  
szombaton 9.30 és 12.00  
között tartjuk
Helyszín: Kisalagi Közösségi Ház  
(Fót, Béke u. 33.)       
Részvételi díj: 1000 Ft/fő/alkalom 

KÖZPONTI KÖNYVTÁR

NOVEMBER 17. 18.00
Környezetvédelmi kiállítás megnyi-
tója, a pályázat eredményhirdetése. 
A kiállítás megtekinthető  
2017. november 30-ig. 

NOVEMBER 25.  13.30-16.30 
Családi szombatok: kézműves  
foglalkozás

KISALAGI  
FIÓKKÖNYVTÁR 

NOVEMBER 18. 9.30-12.30 
Családi szombatok: kézműves  
foglalkozás 

NOVEMBER 24. 18.00 
Schmatz Béla Zsolt  
könyvbemutatója

NÉMETH KÁLMÁN  
EMLÉKHÁZ

TÉLI NYITVA TARTÁS: 
NOVEMBER 1-TŐL FEBRUÁR 
28-IG 
naponta: 10.00-14.00-ig
Szünnap: hétfő, vasárnap
PROGRAMAJÁNLAT  
PEDAGÓGUSOKNAK:

Múzeumpedagógiai órák,  
foglalkozások  óvodás,  
általános- és középiskolás  
csoportoknak 
Részletes tájékoztatás:
Kiss Eszter gyűjteménykezelő,  
múzeumpedagógus  
(+36 27) 358 130
 vagy   
(+36 70) 331 9236)

DECEMBERI ELŐZETES
VÖRÖSMARTY  
MŰVELŐDÉSI HÁZ 
(FÓT, VÖRÖSMARTY  
TÉR 3.)
DECEMBER 04. 15.00 
Ferenczi Zoltán, református lelkész:  
A karácsony ünnepköre

KISALAGI  
KÖZÖSSÉGI HÁZ
DECEMBER 14. 18.00 
Dr. Jászberényi József:  
Évösszegzés: mi várható  
2018-ban?

FÓTI PROGRAMAJÁNLÓ

CSIPIKE KLUB 
Kedves Gyerekek! Kicsik és Nagyok! 

2017. októberétől minden szerdán 15.00 - 16.30 óráig Játsszunk most együtt!” program-
sorozat indul a Fóti Városi Könyvtárban: • társasjáték • kézműveskedés • színezés  

• 16.00 órától: Mese, mese, meskete… (diafilmek, mesekönyvek, versek, papírszínház) 
HELYSZÍN: 2151 FÓT, DÓZSA GYÖRGY ÚT 12-14. 

TEL.: 06/27-538-250 
MINDEN ÉRDEKLŐDŐT SZERETETTEL VÁRUNK!

Könyvtárosok

PROGRAMOK
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Fennállásának huszadik évfordulóját ünnepelte október 14-én a Fóti Cselényi József Népdalkör. 
A Vörösmarty Művelődési Házban tartott jubileumi ünnepségük számos emlékezetes pillanatot 
biztosított az érdeklődők számára. A fellépések mellett egy kiállítás keretében megtekinthetőek 
voltak a népdalkör elnyert díjai is.

Október 27-én tartotta találkozóját a Polgárőrség. A Dunakeszi kapitányság, Pest megyei kapitány-
ság, Göd városi kapitányság, Fót városi kapitányság és a mogyoródi. A rendezvényt egymás jobban 
megismeréséért és a szorosabb együttműködésért tartották.

Fóti Cselényi József Népdalkör jubileuma

Vigyázzunk az időseinkre

Polgárőri találkozó

A népdalkör 1997-ben alakult. Céljuk a község népi hagyomá-
nyainak őrzése és ápolása, a népzene és népdal megőrzése. A 
tagok névválasztással a Fót város kulturális életében jelentős 
szerepet vállaló Cselényi családnak és Cselényi József nép-
színművész, nótaénekes emlékének adóznak. A csoport tagjai 
főként a településen élő nyugdíjasok körül kerültek ki, akik a 
szabadidő kulturált eltöltése mellett kulturális értékmegőrző, 
közösségformáló tevékenységet is folytatnak. A kórus részt 
vesz a község kulturális rendezvényein, országos népzenei ta-
lálkozókon, falunapokon és a határon túl is építi kapcsolatokat 
a magyar népi hagyományok ápolása terén. Megalakulásuk óta 
az ország számos pontján szerepeltek, felléptek többek között a 
Pesti Vígadóban, a Budai Várban, a Vármegye Házán, Gödöllőn 
a Pávakörök találkozóján, Berekfürdőn, Tápiószecsőn, Nagy-
kovácsiban, Bercelen, Nagymaroson, Mogyoródon, Lőrinciben, 
Heréden, Kistarcsán, Püspökszilágyon és Dunakeszin. 2003-
ban Kárpátaljára is eljutottak. 
A Fóti Művelődési Házban megrendezett jubileumi ünnepsé-
gük tiszteletére az ország számos pontjáról érkeztek népdalkö-

rök, melyek önálló műsorral készültek. A program kiállítással 
kezdődött, melyen az érdeklődők   megtekinthették a csoport 
húsz éves munkássága alatt elnyert díjait és kitüntetéseit. Ezt 
követően egy gálaműsort tekinthettünk meg, melynek fővéd-
nöke Palásti Béla a Fóti Művelődési Ház igazgatója, műsorve-
zetője pedig Kulcsár Lajos volt. Palásti Béla köszöntője után 
a színpadon elsőként a Fóti Cselényi József Népdalkört lát-
hattuk, akik bordalokat adtak elő. Őket követte a Nyársapáti 
Népdalkör akik idén ünnepelték fennállásuk harmincadik év-
fordulóját, repertoárjukban pedig szerelmes, mulatós, bor- és 
katonadalok találhatók. A szüretre való tekintettel bordalaikat 
adták elő. Harmadikként a Fóti Asszonykórus lépett színpadra 
eredeti népviseleti ruhákban, 2004-ben érték el kategóriájuk 
legmagasabb minősítését az Arany Páva díjat. Őket a Penci Ge-
rengay Vilma Hagyományőrző Egyesület követte, akik 25 éve 
munkálkodnak, csoportjuk pedig lelkes amatőrökből áll. Szü-
reti dalokkal és Galga menti páros táncokkal szórakoztatták a 
közönséget. Ötödikként a műsor vezetője és egyben énekese 
Kulcsár Lajos adta elő dalait, melyet a közönség egy emberként 
énekelt. Ezt követte a program fénypontja, a Fóti Búzavirág 
Nyugdíjas Klub Tánccsoportjának produkciója, melyet a ABBA 
együttes legnépszerűbb dalaira koreografáltak és először ad-
tak elő közönség előtt. A csoport nyolc fővel indult, az eredeti 
tagok közül mára már csak ketten maradtak, s az Érdi Senior 
Táncversenyen első és második helyezést is elértek. Utolsóként 
az Isaszegi Asszonykórus lépett színpadra 11 fővel. Ők idén a 45 
éves fennállásukat ünnepelték. A műsort a régi Cselényi Nép-
dalkörök köszöntésével zárták. Az énekeseket citerával, hege-
dűvel és nagybőgővel kísérték. A hagyományos népviseleti ru-
háik -melyeknek kezelése, mosása, tárolása, vasalása nem kis 
feladat-  pedig egytől-egyig szemet gyönyörködtetők voltak. 

Szeretnénk felhívni a lakosság figyelmét arra a szomorú tényre, 
hogy egyre több idős ember válik valamilyen bűncselekmény 
áldozatává.
Az időskorúak – közülük is főként az egyedülállóak – a bűn-
cselekmények elkövetése szempontjából potenciálisan veszé-
lyeztetett csoportot képeznek. Az előrehaladott korban lévők 
életkori, fizikai, mentális sajátosságaikból adódóan, és a tár-
sadalomban betöltött szerepüknél fogva az átlagnál kiszolgál-
tatottabbak, ezáltal fokozottabban veszélyeztetettek bizonyos 
bűncselekményekkel szemben. Megkönnyíti az elkövetők 
dolgát, hogy az idős emberek könnyen kötnek ismeretséget, 
legtöbb esetben örülnek, hogy beszélgethetnek valakivel, így a 
bűnelkövetők könnyen a bizalmukba férkőznek.
Az ingatlancsalások jelentős hányadát is főleg idősek sérelmé-
re követik el. A fentiek miatt könnyen bírhatók rá arra, hogy a 
tulajdon átruházáshoz szükséges szerződést aláírják. Az elkö-
vetők leggyakrabban járadéki jellegű szerződést íratnak alá az 
időssel, sokszor egyidejűleg hozzájuk költözve, ami azt ered-
ményezheti, hogy annak esetleges egyéb anyagi javait is meg-
szerezzék (pl. nyugdíj).

Az Egyesített Szociális és Egészségügyi Szolgálat szeretné 
felhívni a segítőkész fóti lakosok figyelmét egy új kezde-
ményezésre időseink védelmére.

Ha lakókörnyezetében tapasztalja, hogy idős embereket 
idegenek megkörnyékeznek, esetlegesen az addig egyedül-
álló bácsinál, néninél idegenek huzamosabb ideje ott tar-
tózkodnak, kérjük vegyék fel a kapcsolatot a Fóti Család és 
Gyermekjóléti Szolgálattal és jelezzék felénk gyanújukat, 
hogy a szükséges intézkedéseket megtehessük.

Szomszédok Egymásért Mozgalom, melyet a rendőrség 
hirdetett meg, máig is működik. Szomszédok figyeljenek 
egymásra. Mindenki érdeke.

Tisztelettel:  
Virághné Apjok Anna Mária

ESZEI igazgató

A 27-ei találkozón Bartos Sándor polgármester is részt 
vett. Köszöntő beszédében kiemelte a fóti polgárőrök 
szerepét a közbiztonság érdekében, megköszönte mun-
kájukat. Felhívta a figyelmet a megelőzés fontosságá-

ra, illetve, hogy a rendőrségnek mekkora segítség a jól 
működő polgárőrség. A beszédet követően az egyes ka-
pitányságok mutatkoztak be, mondták el mekkora csa-
pattal, milyen felszereléssel és milyen címen működnek. 
A Fóti polgárőrség pedig minden kétséget kizáróan ola-
jozottan működik, hiszen a 2016-ban a 2015-ös évhez 
képest a bűncselekmények száma 15,5%-kal esett visz-
sza, ami 2012-höz hasonlítva -212%. Az elmúlt évben Fót 
teljes területén 373 bűncselekmény történt, ebből a köz-
területi bűncselekmények és a betöréses lopások száma 
minimális. A lakosság szubjektív biztonságérzetét nem 
befolyásolja. A közlekedési balesetek száma sajnála-
tos módon nem csökkent. Az elmúlt évben 50 sérüléses 
baleset történt. Több mint húszezer egységnyi autóhoz 
mérten ez a szám még mindig nem „magas” de lehetne 
alacsonyabb. Tavaly Fóton egy halálos kimenetelű bal-
eset történt, 16 súlyos és 33 könnyűsérüléses, ezenkívül 
75 anyagi káros baleset. A temetőbe, sírkertekbe látoga-
tók értékeinek megőrzése kiemelt feladatt. Az őszi-té-
li átállás is elérkezett. Az autókon a gumik cseréje ki-
fejezetten fontos, a gyalogosok észrevétele a zebráknál 
megváltozott útviszonyok mellett még a tapasztalt sze-
meknek sem kis feladat, erre kiemelten fontos figyelniük 
mind az autósoknak mind a gyalogosoknak egyaránt.

Az ingatlannal kapcsolatos információkért felelős személyek: Szántóné János Ildikó városfejlesztési és - üzemeltetési 
osztályvezető, Kiszely Zoltán vagyongazdálkodási szakreferens, Fóti Közös Önkormányzati Hivatal (2151 Fót, Vörösmar-
ty tér 1.) Tel: 06- 535-365/131 Az ingatlan megtekintésének időpontjai: Az ingatlan bekerítetlen, belterületi telek, ezért a 
földrészlet korlátozás nélkül megtekinthető.

A részletes pályázati kiírás a www.fot.hu oldalon megtekinthető.

Fót Város Önkormányzat (2151 Fót, Vörösmarty tér 1.) kétfordulós, nyílt pályázati felhívása az ön-
kormányzat 11724/24444-ed résztulajdonában álló, Fót 2027/1 hrsz-ú belterületi ingatlan területé-
ből 10.000 m2 értékesítésére

Pályázati felhívás

HÍREK HÍREK

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik 
drága szerettünk Csepa Györgyné sz. Molnár Borbála  

temetésén részt vettek, utolsó útjára elkísérték, 
együttérzésükkel fájdalmunkban osztoztak.

Gyászoló család
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Szelektív és zöldhulladék gyűjtés
Kedves Ügyfelünk!

Veszélyes és elektronikai hulladékgyűjtés

Felhívjuk figyelmét, hogy Fóton 2017. december elsejétől 
változik a szelektív és a zöldhulladék gyűjtési rendje, mi-
vel Társaságunk visszaáll az egyműszakos munkarendre.  
2017. november 28-án gyűjtünk az idei évben utoljára zöld 
hulladékot, ez a szolgáltatás 2018. április elejéig szünetel. 
2017. november 21-én a szelektív hulladékok begyűjtése 
még a szokásos rend szerint történik.

A következő gyűjtési alkalom azonban 2017. december 5-én 
KIZÁRÓLAG a SZELEKTÍV 2 utcáiban lesz!
A SZELEKTÍV 1 gyűjtési rendhez tartozó utcákban pedig 
2017. december 12-én lesz a következő szelektív gyűjtés. Ezt 
követően kéthetente történik mindkét településrészen (SZE-
LEKTÍV 1 ÉS 2) a szelektív hulladékok begyűjtése, tehát:
2017. december 19-án a SZELEKTÍV 2 utcáiban 2017. de-
cember 26-án a SZELEKTÍV 1 utcáiban és így tovább.

Az aktuális gyűjtési napokat az alább feltüntetett gyűjtési 
naptárban tudják figyelemmel követni. Kérjük, hulladéka-
ikat legkésőbb a gyűjtési napon reggel 6:00-ig szíveskedje-
nek kihelyezni! 

Tájékoztatás a szelektív1 és szelektív2 helyszíneiről: 
www.fot.hu honlapon vagy az önkormányzat ügyfél-
szolgálatán (Fót, Vörösmarty tér 1.)

További információk: www.zoldhid.hu
ugyfelszolgalat@zoldhid.hu
facebook.com/www.zoldhid.hu

Együttműködését előre is köszönjük!
Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft.
NINCSEN HULLADÉK, CSAK ÉRTÉK…

• Fáradt olaj, használt étolaj, olajos szilárd hulladék   2.390 kg
• Festékes hulladék, oldószer, hígító     4.123 kg
• Toner         107 kg
• Növényvédő-, rovarirtó szer      320 kg
• Gyógyszer        135 kg
• Fénycső        58 kg
• Szennyezett göngyöleg      270 kg
• Laborvegyszer       15 kg
• Sprays flakon        55 kg
• Elektronikai hulladék      68 m3

Fót Város Önkormányzata és az Önkormányzati Hivatal 2017. október 7. napján is megrendezte az ingyenes lakossági 
veszélyes és elektronikai hulladékgyűjtési akcióját, amelyen az alábbi mennyiségű hulladékot adták le a lakosok.

KÖSZÖNJÜK MINDEN RÉSZTVEVŐNEK, HOGY ÓVJA, VÉDI KÖRNYEZETÜNKET!
Kérjük, hogy a kidobandó elektronikai eszközöket (pl. hűtőszekrény, televízió, mosógép, számítógép, monitor, 
stb.), valamint akkumulátorokat, az utcákat tehergépjárművekkel járó – hulladék begyűjtési engedéllyel nem ren-
delkező – „Hulladék felvásárlók”-nak ne adják oda, mert a hasznosításra nem alkalmas anyagok jelentős részét az 
erdőn, a mezőn vagy az útszélén látjuk viszont!
A LEGKÖZELEBBI AKCIÓNKAT 2018. ÁPRILIS 14. NAPJÁN (SZOMBAT) 9-13 ÓRA KÖZÖTT TARTJUK.

Kárpáti Gábor s.k.Közbiztonsági- és 
hulladékgazdálkodási referens

Fóti Közös Önkormányzati Hivatal

Hulladékgyűjtési rend 2017
November 7.  kedd  kommunális, szelektív
November 14. kedd  kommunális, zöld
November 21. kedd  kommunális, szelektív
November 28. kedd  kommunális, zöld

December 5.  kedd  kommunális, szelektív 2.
December 12. kedd  kommunális, szelektív 1.
December 19. kedd  kommunális, szelektív 2.
December 19. kedd  kommunális, szelektív 1.

FEJLESZTÉSEK HULLADÉKGYŰJTÉS

50 millió forintos beruházásból építtetett szabadidőparkot vásárlói, illetve a környék lakosai, óvo-
dái és általános iskolái számára a fóti Auchan áruháznál az Auchan Retail Magyarország. Az 1 200 
négyzetméteres terület, melyet október 27-én adtak át, 3 éves kortól egészen felnőtt korig biztosít 
ingyenes mozgási és pihenési lehetőséget az odalátogatóknak. 

Október 27-én került sor a Mogyoród és Fót megközelítését szolgáló új M3 autópálya csomópont, 
valamit a csomópont és a 2101. J. út közötti szakasz ünnepélyes alapkőletételére.

Auchan sportpark megnyitó

Alapkőletétel

A fóti Auchan vásárlói és a helyi lakosok mostantól egész-
séges és sportos programokon vehetnek részt az áruház 
pakolójának szomszédságában, ahol 50 millió forintos 
beruházásból szabadidőparkot épített a vállalat. Az 1 200 
négyzetméteres területen 3 éves kortól egészen felnőtt 
korig mozoghatnak és pihenhetnek az odalátogatók, akik 
számára családi pihenő rész, játszópálya, streetball pálya 
és többféle szabadtéri fitnesz eszköz biztosít kikapcsoló-
dási lehetőséget. A szabadidőpark koncepciója szervesen 
kapcsolódik a vállalat egészséges életmódprogramjaihoz 
és családközpontú stratégiájához. Az új pihenőparkkal az 
Auchan olyan közösségi teret hozott létre, amely amellett, 
hogy még kellemesebbé teszi vásárlói számára az áruház-
ban és a fóti bevásárlóparkban eltöltött időt, egyúttal kor-
szerű, kültéri helyszínt biztosít ingyenesen a helyi iskolák, 

óvodák szabadtéri foglalkozásaihoz, testnevelés óráihoz 
is. „Az Auchan Retail Magyarországnál küldetésünknek 
tekintjük, hogy jó minőségű, egészséges és helyi termé-
kekkel járuljunk hozzá a vásárlók mindennapjaihoz, az 
egészséges életmód támogatása pedig kiemelt célunk. 
Nagyon örülök, hogy itt Fóton már egy saját, ingyenes 
szabadidőparkkal is segíthetjük az ide látogatókat, hogy 
szabadtéren sportoljanak és kikapcsolódjanak. Várunk 
mindenkit szeretettel az első Auchan szabadidőpar-
kunkban!” – mondta Kiss Emőke, az Auchan Fót áruhá-
zigazgatója. Az átadón továbbá beszédet mondott Bartos 
Sándor polgármester, s kiemelte, mennyire büszke rá, 
hogy Fóton valósították meg az első szabadidő parkot, 
ugyanúgy, mint évekkel korábban az első üzemanyagtöl-
tő állomást is. 

Az ünnepélyen beszé-
det mondott Tuzson 
Bence országgyűlési 
képviselő, Vécsey László 
országgyűlési képviselő, 
Szűts Lajos Pest megye 
fejlesztési biztosa, Tar-
nai Richárd Pest megye 
kormánymegbízottja 

és Juhász Zoltán a NIV Zrt. útfejlesztési igazgató helyettese. 
Tuzson Bence beszédében a gyorsforgalmi utakat az „ország 
űtőerének” nevezte. Kiemelten fontosnak tartja, hogy „minden 
megyei jogú város be legyen kapcsolva a gyorsforgalmi háló-
zatba és hogy a határaink gyorsforgalmi utakkal elérhetőek le-
gyenek”. A kormány 250 milliárd forintot szán Magyarország 
gyorsforgalmi hálózatának a fejlesztésére. A jövő célja, hogy 
Fót környékén és Fót mellett is olyan utat tudjanak létrehozni, 
amely megkerüli Fót városát, ezzel segítve, hogy a forgalom ne 
Fóton haladjon át. A Fótiak már nem csak a 2-es út, hanem az 
M3-as irányába is el tudják hagyni Fótot. Az út elkészülte 2019 
nyarára várható. Az átadót követően a Fáy Présházban Bartos 

Sándor polgármester úr beszéde után állófogadás keretében 
ünnepeltek a résztvevők.
Az átadót követően a Fáy Présházban Bartos Sándor polgár-
mester úr beszéde után állófogadás keretében ünnepeltek a 
résztvevők.
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