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Anyakönyvi hírek 

Morvai Viktória és Kovács Attila Sándor  o  Fischer Ágnes Hedvig és dr. Jancsó Béla Ádám  o  Devecseri Noémi és 
Pozsár János Imre  o  Klenovszki Renáta és Baka Dániel  o  Deák Lívia Enikő és Nagypál Róbert  o  Polgár Mónika és 
Benedek András  o  Hotorán Edina és Horváth Zoltán  o  Cserháti Edina és Szalay Márton Gábor  o  Farkas Szilvia és 
Molnár Bence  o  Kozma Vivien Dominika és Nagy Márk  o  Bagó Dzsenifer és Gábor  o  Berecz Szilvia Melinda és 
Gábor István Péter  o  Kavasinszky Dóra és Deszpod Viktor  o  Csehi Valéria Brigitta és Kiss Tibor  o  

Sándor Gabriella Mária (64 év)  t  Haklár Gáborné 
sz. Rekl Gabriella (50 év)  t  Kerner Csaba (68 év)  t   
Farkas Pálné sz. Farkas Eszter (80)  t  Gyutai Ferenc-
né sz. Béres Blanka (88 év)  t  Molnár Istvánné sz.  
Körtvélyessy Ágnes (88 év)  t  Nyíri Sándor Miklós (59 év)  
t  Kiss Józsefné sz. Elek Erzsébet  t  Podmaniczky Béláné  
sz. Schőn Magdolna (85 év)  t  

2019. július hónapban

Édesanyák és gyermekeik
Vass Szabina és Vass Márk  c  
Bakk Nikolett és Salamon Natália Liza  c 

Ötezer milliárd forintot fordít
2024-ig a kormány közúti és vasúti fejlesztésekre 

Mintegy ötezer milliárd forintot fordít a 
kormány 2024-ig közúti és vasúti fejleszté-
sek kivitelezésére - mondta az innovációs és 
technológiai miniszter Mogyoródon. Palko-
vics László hozzátette: a közúthálózat 1000 
kilométerrel bővül.
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium 
(ITM) vezetője a Mogyoród és Fót megköze-
lítését szolgáló új M3 autópálya-csomópont 
átadóünnepségén arról beszélt, hogy a kor-
mány által tervezett közúti beruházásokat 
keretbe foglaló Útprogram teljes költség-
vetése 3200 milliárd forint, amelyből a ma-
gyar gazdaság megerősödésének köszönhe-
tően a nagyobb részt, 1800 milliárd forintot 
a költségvetés fedez, a fennmaradó összeget 
adják az uniós támogatások.
Hozzátette, hogy a 2016 és 2024 közötti idő-
szak végére a magas szolgáltatási színvonalú 
közúthálózat mintegy 1000 kilométerrel 
bővül. A kormány stratégiai célja, hogy Ma-
gyarország bármely pontjáról 30 percen be-
lül kényelmesen elérhető legyen egy négysá-

vos útszakasz - jelezte a miniszter.
Az M3-as autópálya most átadott új csomó-
pontjáról elmondta, hogy az közel 5 milliárd 
forintból épült meg a Mogyoródot és Fó-
tot a gyorsforgalmi hálózatba közvetlenül 
bekötő másfél kilométeres úttal együtt. A 
távlati térségi fejlesztési tervek szerint a 
csomópontból induló majdani összekötte-
tés a Hungaroringet délről, Kerepest észak-
ról elkerülve keresztezi a 3-as főutat, végül 
a kerepesi komplex pihenőhelynél éri el az 
M31-es autópályát.
A miniszter hozzátette, hogy az új csomó-
pontot használva kényelmesebben juthat-
nak el a Hungaroringre már a jövő heti For-
ma-1 Magyar Nagydíj résztvevői, nézői is. 
Az autóversenyek az egész világon a legna-
gyobb figyelem mellett lebonyolított spor-
tesemények körébe tartoznak, jelentős tu-
risztikai vonzerővel rendelkeznek. Az ITM 
ezért az ágazat főbb szereplőivel együttmű-
ködve nemzeti autó-motorsport szakpoliti-
kai stratégia megalkotását tervezi, melynek 
egyik célja, hogy a Hungaroring mellett az 
ország keleti részében is létesüljön egy sza-
kági versenyek 21. századi színvonalú meg-
rendezésére alkalmas létesítmény-együttes 
- jelentette be Palkovics László.
Tuzson Bence, a Miniszterelnökség köz-
szolgálatért felelős államtitkára, a térség 
Fidesz-KDNP-s országgyűlési képviselője 
arról beszélt, hogy a csomópont és a hozzá 
tartozó út segíti a térség lakóinak gyorsabb 
eljutását a fővárosba, valamint a gazdasági 

versenyképesség növekedését. Hozzátet-
te: az Útprogram keretében el fogja érni a 
kormány, hogy 2022-re több mint 70 szá-
zalékkal bővüljön a gyorsforgalmi úthálózat 
hossza a 2010-es állapothoz képest.
Vécsey László, Pest megye 6. számú válasz-
tókerületének Fidesz-KDNP-s országy-
gyűlési képviselője elmondta, hogy 2017 
szeptemberében, amikor a most átadásra 
került csomópont alapkövét elhelyezték, 
már látható volt, hogy a Hungaroring jobb 
megközelíthetősége mellett a környező te-
lepülésekre is igen pozitív hatása lesz az új 
útnak, a további fejlesztések révén pedig az 
agglomeráció több településén is csökken 
majd az átmenő forgalom.
A kivitelezés 21 hónapja alatt négy körfor-
galmi csomópont és az M3-as autópályát át-
ívelő közúti híd is épült - ismertette Juhász 
Zoltán, a NIF Zrt. útfejlesztési igazgató-he-
lyettese. Hozzátette: a környezetvédelmi tu-
datosság jegyében több mint 46 ezer cserjét 
is elültettek.

(MTI)

Köszönetet mondunk minda-
zoknak, akik férjem, 

GERGÁLY JÓZSEF
temetésén részt vettek, fájdal-

munkban osztoztak, és a kegye-
let virágait sírjára elhelyezték. 

Külön köszönjük a FÓTI Közszolgálta-
tó Nonprofit Kft dolgozóinak korrekt és 

becsületes munkáját. 

Gergály Józsefné és családja.

Házhoz menő lomtalanítás igény bejelentése 2019. szept. 1-től

Járdafelújítás

Kedves Szülők!
Fót Város Önkormányzatával kötött 
„megbízási szerződés” alapján 2019. 
augusztus 31-ig Fót I. sz. gyermek-

körzet háziorvosi szolgálatát 
Dr. Albi Marianna, helyettesként látja el
Az I. sz. gyermekkörzet rendelési 
ideje így alakul :

Hétfő : 8:00 -   9:30
Kedd : 14:00 - 15:30 ; tanácsadás: 13 – 14:00
Szerda :  8:00 -   9:30
Csütörtök : 14:00 - 15:30
Péntek :  13:00 - 14:30

Tisztelt Lakosok!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Zöld 
Híd B.I.G.G. Nkft. az idei évtől be-
vezeti a házhoz menő lomtalanítási 
rendszert, amely évente egy alka-
lommal – Fóton 2019. október 1. – 
november 30. közötti időszakban 
– térítésmentesen, legfeljebb 2 köb-
méter mennyiségig lomtalanítási 
szolgáltatás igénybevételét jelenti.
Igénylést kizárólag a közszolgálta-
tásban nyilvántartott és szerződött, 
aktív (a szolgáltatást nem szüne-
teltető), közüzemi díjhátralékkal 

nem rendelkező ingatlanhasználók 
nyújthatnak be.
Az igénybejelentéseiket 2019. szep-
tember 1. – október 31. között tehe-
tik meg, az alábbi módokon:
- A Zöld Híd B.I.G.G. NKft. ügy-
félszolgálati telefonszámán, +36-
28/561-200 (azonosítás ügyfélszám 
alapján).
- A Zöld Híd B.I.G.G. NKft. (www.
zoldhid.hu) és/vagy Fót város hon-
lapjáról (www.fot.hu) „Lomtalaní-
tás igénybejelentő lap” segítségével 
a lomtalanitas@zoldhid.hu elektro-
nikus címre megküldve. Figyelem! 

Csak a megfelelően kitöltött igény-
lőlapok kerülnek feldolgozásra és 
visszaigazolásra.
- Személyesen a Zöld Híd B.I.G.G. 
Nkft.  ügyfélszolgálati irodák nyit-
vatartási idejében (azonosítás ügy-
félszám és személyes iratok alapján).
• Fóton: 2019. szeptember 9. hétfő és 
október 14. hétfő 13-17 óra között a 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
Ügyfélszolgálatán

A lomtalanítás menetéről bővebben 
olvashatnak a www.zoldhid.hu és 
vagy www.fot.hu honlapokon.

Megkezdődik a járdafelújítás a Vö-
rösmarty, Rév- és Szent Imre ut-
cákban
Legalábbis, ha minden a terv sze-
rint halad. Május 22-én kiírta a 
fenti felújításra közbeszerzését a 
Képviselő-testület, mely eredmé-
nyesen zárult júliusban.
Az előterjesztés alapján augusztus 
végén, szeptember elején kezdheti 
meg a vállalkozó a felújítási mun-
kálatokat.

Némi pontosítás, hogy pontosan 
mely szakaszokon lesz új járda:
- Vörösmarty utca páros oldalán a 
8. számtól az Öreghegyi utcáig
- Szent Imre utca - vasúti átjárótól 
a Hargita utcáig
- Rév utca - a Hargita utcától a 
Kisalagi temetőig
Bár ez valóban egy kisebb ütem, 
ugyanakkor ettől a mentalitású és 
ennyire széthúzó Képviselő-testü-
lettől ez az apró lépés is hatalmas 
eredmény.

A következő városvezetésnek az 
egyik legfontosabb feladata az, 
hogy minden központi vagy for-
galmasabb utcában megfelelő mi-
nőségű utat és járdát építsen ki, ez-
zel is elősegítve azt, hogy Fót elérje 
a helyiek által az elvárt infrastruk-
turális színvonalat. 

Tisztelettel:
Merkwart Krisztián

A Magyar Lovasterápia Szövetség a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat védnökségé-
vel és támogatásával 2019. szeptember 27-29. között, immáron tizenötödik alkalommal 

rendezi meg nemzetközi és hazai Díjlovas Versenyét és Lovasterápiás Versenyét.  Idén 
a Díjlovas Verseny Világkupa is lesz. A rendezvény fő támogatója az OTP Bank Nyrt., 
kiemelt támogatók az ELMŰ Nyrt., az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a Merce-

des-Benz Hungária Kft. és a Hewlett Packard Enterprise. 

Helyszín: NGYSZ Lovasterápiás és Oktató Központja 
2151 Fót, Vörösmarty tér 2.

A verseny időpontja: 2019. szeptember 27-29. (péntek-vasárnap)
Bővebb információ a 12. oldalon.

Önkormányzati hírek
Gyermekorvos helyettesítése augusztusban

A Magyar Lovasterápia Szövetség Nemzetközi és 
Nemzeti Díjlovas Versenye CDI-W / CDI3*CDIJ/CDIY/
CDIP és Lovasterápiás Versenye Fóton
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„Város-Házunk” tája
Tudósítás a Város Képviselő-testületének július 25.-i üléséiről
Ahogyan azt legutóbbi lapszámunk e rovatának végén 
előre jeleztük: a Polgármester úr már a nyári szünet 
előtti utolsó rendes testületi ülésen kilátásba helyezte 
néhány rendkívüli ülés szükségességét a nyári hónapok-
ban. Közülük az elsőre július 25.-én került sor, néhány, 
halasztást nem tűrő döntés meghozatala érdekében.
Az ülés első részében a Testület zárt ülésen döntött az 
Önkormányzat tulajdonában lévő 5566/6, -14 és -15 
hrsz.-ú belterületi ingatlanok értékesítéséről - érvé-
nyesnek és eredményesnek nyilvánítva az ezekre kiírt 
pályázatot -, továbbá az Önkormányzat Centrál Taka-
rékszövetkezeti tagságának megszüntetéséről.
A továbbiakban már nyilvános ülésen a képviselők - a 
várható kivitelezési költségek érthetetlenül nagymér-
tékű megnövekedése miatt - megállították a Garay Já-
nos Általános Iskola ebédlőjének bővítését és felújítását 
célzó közbeszerzési eljárást: nem biztosítva a pótfede-
zetet, hanem a jogutód Testület figyelmébe ajánlva új 
közbeszerzési eljárás indításának feladatát. (Ugyanezért 
felfüggesztette a Testület az étkezési konténer bérléséről 
szóló korábbi határozatának végrehajtását.)

Megemelte viszont a Képviselő-testület a Vörösmarty 
utca, 48-as Ifjúság utca, Szent Imre utca, Rév utca 
járdafelújítására szánt költségvetési fedezetet, még-
pedig Céltartalék kiadási előirányzata terhére brut-
tó 20.200.000,- Ft-tal, így bruttó 95.200.000,- Ft-ból 
megvalósulhat a felújítás. 
A következő napirend keretében a Testület úgy döntött, 
hogy az orvosi ügyeleti ellátás zökkenőmentes biz-
tosítása érdekében (figyelemmel a Szolgáltató - lakos-
ságszám növekedésével arányosan csökkenő normatív 
finanszírozása miatt - megnövekedett költségterheire) 
kezdeményezi a Junimed Kft-vel 2013. november 26-án 
megkötött és 2016. december 21. napján módosított Szol-
gáltatási szerződés közös megegyezéssel történő módo-
sítását, s egyúttal a jogutód Testület figyelmébe ajánlja új 
közbeszerzési eljárás indításának szükségességét.

Ezt követően a Képviselő-testület úgy döntött, hogy 
bruttó 15 millió forint támogatást nyújt a Fóti Szabad 
Waldorf Egyesület részére a Fóti Szabad Waldorf 
Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola 
és Gimnázium építésének, átalakításának befejezéséhez.

Nem nyújtott viszont a Testület soron kívüli pénzügyi 
támogatást fóti illetőségű gyermekek kick-box ifjúsá-
gi Európa-bajnokságon történő részvételéhez - az ilyen 
célú támogatásokra létrehozott pályázati rendszer sza-
bályai alóli egyedi kivételeknek ugyanis nem kívántak a 
képviselők teret biztosítani.
Ugyancsak nem hatalmazta fel a Testület a Polgármes-
tert arra, hogy a „zártkerti besorolású földrészletek 
mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális 
hátterét biztosító fejlesztések támogatása” című pályá-
zatra támogatási igényt nyújtson be.
Az ülés végén közreadott főépítészi tájékoztató kilátá-
sába helyezte, hogy előre láthatóan az augusztus 21-23. 
közötti rövid munkahéten újabb rendkívüli KT-ülésre 
kerülhet sor, az új Helyi Építési Szabályzat szeptemberi 
végszavazásának előkészítése érdekében.

Az elfogadott határozatok már az ülés másnapjától tel-
jes terjedelmükben megtalálhatóak az Önkormányzat 
honlapján: www.fot.hu.
További szép nyarat, és kellemes pihenést kíván:

Dr. Finta Béla jegyző

 

 
Értesítés szennyvízcsatorna építéséről 

 

Tisztelt Felhasználó! 
 

Értesítjük, hogy a DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. megbízásából a M-E 2020 
Konzorcium a KEHOP-2.2.2-15-2016-00081 azonosító számú „Fót Város 
szennyvízelvezetésének fejlesztése” ÉMO 7. projektelem keretében az alábbi csatornaépítési 
kivitelezési munkákat végzi Fót város területén: 
 

I. Üdülőterület: 

2019. július-augusztus: Fűzfa és Hársfa utca (Tó és Budai N. A. u. között) 

2019. szeptember: Agárdy és I. Zugló u. 

Kivitelezés tervezett befejezése: 2019. szeptember 30. 

II. Károlyi u. és környéke: 

2019. július-augusztus: Széchenyi u. (Bartók B. és Károlyi I. u. között) 

                                         Károlyi u. (Széchenyi u. és Pataksor között) 

2019. szeptember-október: Pataksor u. (Károly I. u. és Bartók B. u. között) 

Kivitelezés tervezett befejezése: 2019. november 30. 

A munkavégzés forgalomkorlátozással, útszűkülettel jár. 

A kivitelezés reggel 7.00 és délután 16.00 óra között történik. 

Az érintett ingatlantulajdonosok kiértesítése megtörtént, az egyes bekötési helyekről az 
ingatlantulajdonosokkal folyamatosan egyeztet a kivitelező. 

Műszaki átadás várhatóan 2019. év végéig megtörténik az üzemeltető bevonásával, 
rákötés az elkészült hálózatra ezek után lehetséges. 

 
A munkálatokkal kapcsolatos esetleges egyéni bejelentést az alábbi telefonszámon tehetnek: 
 
Poszpisel Károly (+36 20 504 6866), M-E 2020 Konzorcium 
 
 
A munkavégzés ideje alatt okozott esetleges 
kellemetlenségekkel kapcsolatban kérjük a 
lakosság szíves megértését és türelmét! 

 

DMRV Zrt. 
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Szerkesztő: Málnai Lilla, Fotók: Zsoldos Luca E-mail: info@fotihirnok.eu. Megjelenik havonta 8000 példányban ISSN: 
2062-6754  Terjesztés: Magyar Posta Zrt. Az újságban feladott hirdetések tartalmáért és az azokban foglalt szolgáltatások  
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MKi a helyi választások „főpa-
rancsnoka”?

Független, feladata teljesítésére fel-
esküdött személy – a Helyi Választási 
Bizottság elnöke. Felel a választá-
sok törvényes lebonyolításáért, azok 
eredményének megállapításáért – 
amelyet követően ő adja át a „hatal-
mat” a megválasztott városvezetés-
nek.

Hogyan történik a „hatalom” át-
adása?

Ünnepi alakuló ülés keretében, ame-
lyet a Polgármester hív össze és vezet. 
A Helyi Választási Bizottság elnöke 
hagyományosan itt ad tájékoztatást 
a választási eredményekről (man-
dátum-igazolás), majd ünnepélyes 
eskütétel következik. Esküt tesznek 
a képviselők (11 fő!), s esküt tesz kü-
lön a megválasztott polgármester is 
(amennyiben nem képviselő is egy-
úttal) -, majd elfoglalják helyeiket a 
tárgyalóasztalnál.

Melyek az első lépések?

A hagyományok szerint a megválasz-
tott Polgármester rövid székfoglaló, 
programját ismertető beszédet tart. 
Ennek részeként tesz javaslatot (cél-
szerűen már előzetes egyeztetések 
alapján) az alpolgármester szemé-
lyére, akit a képviselő-testület tagjai 
titkos szavazással választanak meg. 
Ezután kerülhet sor a Testület szak-
bizottságainak megválasztására - fel-
téve, hogy a Testület már alakuló ülé-
sén döntött a Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló önkormányzati 
rendelet szükség szerinti felülvizs-
gálatáról, s annak részeként az al-
polgármesteri tisztséget, valamint a 
bizottságokat érintő kérdésekről is. 
(Megválasztásuk esetén a külső bi-
zottsági tagok is esküt tesznek.)

Milyen bizottságokat alakít az Ön-
kormányzat?

A törvény egyedül a Pénzügyi Bi-
zottság létrehozását teszi kötelezővé, 
amelynek szó szerint azonnal dol-
goznia is kell! Már a Testület meg-
alakuló ülésén javaslatot kell ugyanis 
tenniük a Polgármester és az Alpol-
gármester javadalmazására – továb-
bi feladatuk a képviselők összefér-
hetetlenségének vizsgálata, továbbá 
vagyonnyilatkozatainak beszerzése, 
majd nyilvántartása is. 
A többi bizottság megteremtése a 
Képviselő-testület célszerű döntésén 
múlik. A szakmai feladatok és hatás-
körök észszerű megosztása („decent-
ralizálása”) céljával jelenleg például 
a Pénzügyi és Jogi Bizottságon kívül 
egyetlen további bizottság, mégpedig 
az Emberi Erőforrás Bizottság mű-
ködik. 
E bizottságok – a véleményezés, el-
lenőrzés, döntés-előkészítés, stb. 
jogosítványain túl – egyes kérdések-
ben döntési jogkörökkel is bírnak, 
így tehermentesíthetik a Képvise-
lő-testületet is. Éppen ezért célsze-
rű e bizottságokat is már a Testület 
ünnepi alakuló ülésén megválasztani. 
(Főszabály: a bizottsági tagok többsé-
ge, köztük a bizottság elnöke is ön-
kormányzati képviselő kell, legyen 
– a többi, ún. „külső tagnak” pedig 
érdemes megfelelő felkészültségű 
szakembereket is megnyerni!) 

Milyen szakmai módszertani se-
gítségre támaszkodhat Fót Város 
Képviselő-testülete? 

A Jegyző, mint a köztisztviselői kar 
(azaz a Hivatal) vezetője - felelevenít-
ve 21 évvel ezelőtt kialakított gyakor-
latát - a választások eredményeinek 
jogerőre emelkedését követően tá-
jékoztató irat-csomagot ad át a fris-
sen megválasztott képviselőknek. 

E „szakmai segédlet” a képviselők 
gyors, lényegre törő tájékozódását – 
s egyúttal a választási ciklus egészére 
szóló Munkaprogram megalkotását – 
hivatott segíteni, hogy az alakuló ülés 
ünnepi pillanatait követően mielőbb, 
zökkenők nélkül folytatódhasson 
a jogutód testület önkormányzati 
munkája!
A Munkaprogram megalkotására 
(miként a Szervezeti és Működési 
Szabályzat aktualizálására is) a tör-
vény fél éves határidőt szab a meg-
alakuló képviselő-testületnek.
Számottevően egyszerűsítheti, és je-
lentősen meggyorsíthatja azonban 
a programalkotást, ha a polgármes-
ter-jelöltek és a képviselő-jelöltek 
már a választások előtt nyilvánosan 
ismertetett elképzelésekkel, kon-
cepcióval bírnak, s ha ezek össze-
hangolhatóságának köszönhetően a 
ténylegesen megválasztottak mielőbb 
elkezdhetnek dolgozni a jövőépíté-
sen, a közös célok megvalósításán.

Mivel segítheti a választópolgár – 
már előre is – a város eredményes 
működését? 

Azzal, ha akár már a jelölésnél (aján-
lása megadásakor), majd a választás-
nál is számításba veszi, mérlegeli a 
szavazólistákon szereplők vezetői rá-
termettségét, szaktudását, tapaszta-
latát, a Város iránti elkötelezettségét 
és együttműködő képességét egya-
ránt. A feladat egyszerű, s mégis bo-
nyolult: jó CSAPATOT kell választani! 
Ez a Város sikerének záloga.

Ennek támogatása céljával a jövő hó-
napban „Ki-kicsoda” címmel szem-
léltető kéziszótárral is igyekszünk 
segíteni a választópolgárokat.

Dr. Finta Béla
Helyi Választási Iroda vezetője

Ön kormányoz? 
VÁLASZTÓK ISKOLÁJA
- avagy: „a műhelytitkok nyomában” -
Fóton – a legutóbbi, május végi adatok szerint – már 15.774 választópolgár él. (Számuk az 
elmúlt öt év alatt közel 360 fővel nőtt!) Elvileg mindannyian indulhatnának önkormányzati 
képviselőnek, ám az eddigi tapasztalatok szerint jó, ha minden 370 választó közül lesz egy-egy 
választható jelölt. Arra viszont így is bizonyára mindenki kíváncsi lehet, hogy mi történik a 
ténylegesen megválasztottakkal – közvetlenül a választás után. Hogyan is kezdik a választók 
képviseletét?
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„Fóti belterületi utak felújítása, 
kapcsolódó csapadékvíz elveze-
tés korszerűsítése”
Fót Város Önkormányzata az 
„Önkormányzati feladatellátást  
szolgáló fejlesztések támoga-
tása” tárgyú pályázaton bruttó 
29.304.163,- Ft központi költség-
vetési támogatásban részesült. A 
beruházással érintett utcák: Ady 
Endre utca, Liget utca, Nagy László 
utca, Kemény Gusztáv utca, Csaba 
utca. Eredményes közbeszerzési 
eljárásban a nyertes ajánlattevő a  
HE-DO Útépítő, Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft. A szerződéses nettó 
vállalkozói díj 56.438.888,- Ft, 5%-
os tartalékkerettel összesen bruttó 
75.261.257,- Ft. A munkaterület 
átadás 2019. július 10-én megtör-
tént, a teljesítési határidő a munka-
terület átadásától számított 97 nap 
(várható október 12.).

„Fót, 9 darab belterületi utca szi-
lárd burkolattal történő kiépíté-
se, csapadékvíz elvezetéssel”
A beruházással érintett utcák: 
Bajcsy-Zsilinszky utca, Mária utca, 
Mindszenty utca, Árpád fejedelem 
utca, Bethlen Gábor utca, Etelköz 
utca, Emese köz, Kazinczy utca, 
Vörösmarty köz. A közbeszerzési 
eljárás során a 2019. augusztus 5-i 
ajánlattételi határidőig 4 aján-
lat érkezett, az ajánlatok bírálata 
folyamatban van. A rendelkezésre 
álló fedezet bruttó 496 millió Ft. 

Eredményes eljárás esetén még 
idén ősszel elkezdődhet a beruhá-
zás.

„Önkormányzati intézmények 
megközelítése: Arany János utcai 
parkolók építése”
Ezzel a beruházással a cél a Garay 
János Általános Iskola környezeté-
ben a parkolási problémák felszá-
molása és az intézmény könnyebb 
megközelíthetősége.  
Műszaki paraméterek: 
- tervezett parkolósáv építendő 
hossz: 288,65 m
- létesülő párhuzamos parkolóhe-
lyek száma 35 db
- tervezett járda épül a páratlan 
oldalon 302,2 m hosszban és 1,5 m 
szélességben
- kapubejárók bontás után egy-
ségesen aszfalt pályaszerkezettel 
kerülnek kiépítésre
- csapadékvíz elvezetés (zárt csa-
padékvíz elvezető csatorna építése).
A közbeszerzési eljárás során a 
2019. július 31-i ajánlattételi hatá-
ridőig 3 ajánlat érkezett, az aján-
latok bírálata folyamatban van. A 
rendelkezésre álló fedezet bruttó 
50 millió Ft.

„Járdafelújítás: Vörösmarty utca, 
Szent Imre utca, Rév utca”  
Az alábbi útszakaszok járdafelújí-
tása valósul meg:

- Vörösmarty utca páros oldalán a 
8. házszámtól az Öreghegyi utcáig
- Szent Imre utca (a vasúti átjáró-
tól a Hargita utcáig)
- Rév utca (a Hargita utcától a 
Kisalagi temetőig).
Az eredményes közbeszerzé-
si eljárás nyertes ajánlattevője 
a SWIETELSKY Építő Kft. A 
kiviteli munkák (5%-os tartalék-
keretet tartalmazó) és a műszaki 
ellenőr költsége összesen nettó 
72.592.210,- Ft, bruttó 92.192.110,- 
Ft. A szerződéskötés 2019. augusz-
tusában, a kivitelezés idén ősszel 
megtörténik.

„Alberti Béla utca burkolat fel-
újítás”
A beruházás során útépítés (fel-
újítás, szélesítés) és csapadékvíz 
elvezetés valósul meg az Alberti 
Béla utca Fótújfalu vasútállomástól 
a Nagy László utcáig tartó 319 m 
hosszú szakaszán
Az eredményes közbeszerzé-
si eljárás nyertes ajánlattevő-
je a Szabó-TLM Bt. A kiviteli 
munkák (8%-os tartalékkeretet 
tartalmazó) költsége összesen 
nettó 46.700.606,- Ft, bruttó 
59.308.770,- Ft. A szerződéskötés 
2019. augusztusában, a kivitelezés 
idén ősszel megtörténik.

Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. 
április 25.-én módosította a településkép védelméről 
szóló 2/2018. (II.1.) Önkormányzati rendeletét. A rende-
let módosítása során olyan előírások lettek megfogal-
mazva, mely a város érdekeit, jobb élhetőségét, arcula-
tának kedvező irányba történő előmozdítását szolgálja.
A legfontosabb változás viszont, hogy kötelezővé vált 
egyszerű bejelentéssel épülő épületek esetében a fő-
építészi szakmai konzultáció. Építkezést megkezdeni 
jogszerűen csak előzetes főépítészi szakmai konzultá-
ció alapján lehetséges. Bármilyen építési munka esetén 
(építés, átalakítás, felújítás, stb.) kötelező a főépítészi 
konzultáció.

Felhívom továbbá figyelmüket, hogy Ófalu és Város-
központ TMT területen épület elbontása csak főépítészi 
hozzájárulás alapján lehetséges.

Kérem fentiek szíves betartását!

Tempfli M. Szilárd
mb. főépítész

Fót Város Önkormányzata
Polgármesteri Kabinet

Tel: 0627/535-365/105 mellék
foepitesz@fot.hu

Önkormányzati hírek
Nyári fejlesztések

Főépítészi közlemény
Tisztelt Lakosok, tervezők, beruházók!
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A Nemzetközi Gyermekmentő
Szolgálat (NGYSZ) beszámolója
a 2019. április-június közötti tevékenységéről 

Nemzetközi és Nemzeti Díjlovas Verseny 
és Lovasterápiás Verseny

Fót, 2019. szeptember 27-29.
Helyszín: Nemzetközi Gyermekmentô Szolgálat Lovasterápiás 

és Oktató Központja, 2151 Fót, Vörösmarty tér 2. 

     E-mail: gbozori@lovasterapia.hu, Tel.: +36 27 539 370
Nevezési határidô: 2019. szeptember 8.

www.lovasterapia.hu

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

Támogatók: CDI-W/CDI3* /CDIJ/CDIY/CDIP

Egészségügyi program:
Teréz körúti gyermekorvosi és terápiás 
rendelőnkben, valamint fóti Lovaste-
rápiás és Oktató Központunkban 2019. 
április és június között összesen 1656 
vizsgálatot,terápiát és szülői konzul-
tációt tartottunk fogyatékkal élő és vi-
selkedészavaros gyermekek számára. A 
teljesen ingyenes, vagy kedvezményes 
árú szolgáltatás révén 18 002 950 fo-
rinttal támogattuk a rászoruló, hátrá-
nyos helyzetű gyermekeket, illetve csa-
ládjaikat.
Április 11-én adtuk át és mutattuk be 
a szakma képviselőinek és meghívott 
vendégeinknek kibővített szakorvosi 
rendelőinket, melyek irodánk és a már 
működő rendelőnk mellett, a Teréz 
körúton találhatók.
A 2018-ban megkezdett átépítési mun-
kálatok eredményeképpen a szervezet 
három új szakrendelőben – foniátriai/
fül-orr-gégészeti/logopédiai/audioló-
giai, gyermekfogászati és nőgyógyásza-
ti/ gyermeknőgyógyászati – fogad majd 
hátrányos helyzetű, rászoruló gyereke-
ket, fiatalokat. A három egység kialakí-
tása az EMMI, a Magyar Nemzeti Bank 
és az OTP Bank támogatásával valósult 
meg, teljes beruházási költsége 401 962 
913 forint volt.

2019. május-június között 18 erdélyi 
és kárpátaljai gyermek esetében került 
sor egészségügyi beavatkozásra – ki-
vizsgálásra, kezelésre, illetve műtét-
re –, amit a Gyermekmentő Szolgálat 
4 185 000 forinttal támogatott. Ha 
orvosaink, szakembereink térítés el-
lenében végezték volna munkájukat, 
valamint valamennyi ellátó intézmény, 
kórház felszámolta volna az ápolási dí-
jat, úgy a költségek meghaladták volna a 
11 000 000 forintot.  

Az OTP Bank Fogászati Roadshow 
keretében 2019. május-június között 
11 magyarországi helyszínre látogatott 
el mobil fogászati buszunk, ahol több 
mint 2640 gyermek ingyenes fogászati 
szűrésére és szájhigiénés tanácsadására 
került sor. 

Képzés, továbbképzés program:
2019. április-június között néhány tá-
mogatónk – MKB Bank, Magyar Nem-
zeti Bank, Waberer’s International 
Nyrt., Zsidai Gasztronómiai Csoport 
és egy magánszemély - révén 166 hát-
rányos helyzetű, kitűnő tanulmányi 
értékeléssel rendelkező ösztöndíjasunk 
kapott összesen 16 470 000 forint ösz-
töndíj-támogatást.
Ugyanebben az időszakban az Európai 
Unió által támogatott Safer Internet 
Program (SIP) keretében oktatóink 
51 vidéki és 38 budapesti helyszínen, 
összesen 8735 felhasználónak - 7868 
gyereknek és 867 felnőttnek – tartottak 
479 órát – 310 órát vidéken és 169 órát 
Budapesten - a biztonságos internet-
használatról.
    
Rendezvények, események:
Április:
Áprilisban ülésezett szervezetünk el-
nöksége, kuratóriuma és felügyelőbi-
zottsága, ahol többek között az elnök-
ség elbírálta a beérkezett kérelmeket.
Ennek értelmében a Nemzetközi Gyer-
mekmentő Szolgálat Magyar Egyesület 
elnöksége összesen 20 312 951 forint, 
46 db használt személyi számítógép, 2 
db használt laptop és 5 db segélycsomag 
odaítéléséről döntött.
 
A Gyermekmentő Szolgálat együttmű-
ködik a Miniszterelnöki Hivatal által 
létrehozott Kiberbiztonsági Koordiná-
ciós Tanáccsal, részt veszünk Nemzeti 
Kiberbiztonsági Fórum munkájában, 
melynek ülése április 12-én volt.
 
Május:
Május 11-én a Sapientia Erdélyi Magyar 
Tudományegyetem Csíkszeredai Kara a 
Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat 
közreműködésével szervezte meg „A 
média hatása a gyermekekre és fiata-
lokra” című konferenciáját. Május 17-én 
ajándékokat vittünk a Buzánszky Jenő 
Erdélyi Gyermek és Ifjúsági Focikupa 
díjazottjainak és részt vettünk az ünne-
pélyes eredményhirdetésen. Munkatár-
saink elmentek Csángóföldre is.

Május 25-26-án rendeztük meg Buda-
pest Főváros Önkormányzatával közö-
sen, szponzorok bevonásával a kétnapos, 
ingyenes Városligeti Gyermeknapot, 
amelyre több, mint 400 000 gyermek és 
felnőtt látogatott ki a Városligetbe.  
 
Május 30-án a Nemzetközi Gyermek-
mentő Szolgálat Magyar Egyesület 
közgyűlése összesen 5 240 000 forint 
odaítéléséről döntött hátrányoshelyzetű 
és/vagy beteg gyermekek számára.

Június:
A Gyermekmentő Szolgálat intézményi 
kérelmekre 1 055 000 forint támogatást 
fizetett ki, aminek segítségével több száz 
magyarországi és határon túli hátrányos 
helyzetű gyerek mehetett nyári tábo-
rokba.

Júniusban 10 vidéki és 12 budapesti 
helyszínen – iskolákban, táborokban 
– , valamint a Brand Tester Park-Hun-
gexpo rendezvényen és a Tudatos Ifjú-
ságért Alapítvány „Játékosan az emberi 
jogokért” című konferenciáján összesen 
1680 diáknak, szülőnek és pedagó-
gusnak tartottunk előadást az internet 
előnyeiről és veszélyeiről.

A fenti programokon, számokon és ösz-
szegeken túl cégek, szponzoraink és 
önkénteseink lelkes munkájával is sok 
gyereknek, fiatalnak, családnak segí-
tünk. A rendezvények, az évente kétszeri 
erdélyi orvoskörút, a törvényhozásban 
való közreműködésünk mind-mind 
nem valósulhatna meg önkéntes segí-
tőink – pedagógusok, orvosok, asszisz-
tensek, jogászok, művészek, pszicholó-
gusok, gépkocsivezetők stb., fiatalok és 
nyugdíjasok – segítsége nélkül. Célunk, 
hogy szebbé és jobbá tegyük a nélkülö-
ző gyermekek életét és a nehézségekkel 
küzdő gyermekintézmények munkáját.
 
A szervezet munkájáról bővebb infor-
máció a www.gyermekmento.hu olda-
lon található.
 

Budapest, 2019. július 29.

A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat (NGYSZ) célja a fizikailag, értelmileg sérült, az árva 
és szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek felkarolása, életkörülményeik javítása, rászoru-
ló gyermekintézmények segítése. Ennek érdekében a szervezet 2019. április és június között 
az alábbi tevékenységeket végezte:
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Bódis József, az Emberi Erőforrások 
Minisztériumának oktatásért fele-
lős államtitkára sajtótájékoztatóján 
azt mondta: 78 900 jelentkezőt vet-
tek fel, 3 ezerrel többet, mint tavaly. 
Horváth Zita, a tárca felsőoktatá-
sért felelős helyettes államtitkára 
közölte, hogy állami támogatással 
mintegy 62 ezren, míg önköltséges 
formában csaknem 17 ezren tanul-
hatnak tovább. A nagy többséget az 
elmúlt évekhez hasonlóan alapkép-
zésre vették fel: 
c s a k n e m 

54 ezer jelentkezőt. Osztatlan kép-
zésben több mint 7 ezren, mester-
képzésben 11 ezren vehetnek részt 
az ősztől - sorolta. Még mindig a 
nappali munkarend a meghatározó 
- jegyezte meg Horváth Zita. 

Az Oktatási Hivatal bemutatott ada-
tai alapján az alap- és osztatlan sza-
kok közül a mérnökinformatikus 

képzésre kerültek be a legtöbben a 
2019-es felvételin, összesen 2069-
en kezdhetik meg a tanulmányai-
kat szeptemberben. 

Több mint 1400 elsőéves kezdhet 
a gépészmérnöki, valamint a prog-
ramtervező informatikus szakon is, 
míg a 2019-es felvételi legnépszerűbb 
alapszakjára, a gazdálkodási és me-
nedzsmentre 1299-en jutottak be.

Forrás: eduline.hu

2019. július 27-én került megren-
dezésre az 1956 Magyar Nemzetőr-
ség V. Országos találkozója, mely-
nek ismét az Alapítvány székháza 
adott otthont.
Közel 100 Nemzetőr érkezett az 
ország minden pontjáról. Vitéz lo-
vag Dömötör Zoltán vezérezredes, 
elnök, főparancsnok megnyitó be-
széde után megkezdődött a ren-
dezvény hivatalos része, melynek 
keretében a Nemzetőrök beszá-
moltak munkájukról, majd elisme-
réseket, kitüntetéseket adtak át, el-
sőként köszöntötték egy gyönyörű 

virágcsokorral és egy emlékérem-
mel Lisai Elek Erzsébetet, megkö-
szönve ezzel kitartó munkáját.
A műsort a fóti Tóth Marika meg-
ható versével kezdtük majd ez után 
a Dunaharaszti Táncegyüttes fellé-
pésében gyönyörködhettünk.
Bár az eső 1-2órára fedél alá kény-
szerített bennünket ez senkinek 
nem szegte kedvét
A finom ebéd után a HAKME 
együttes fergeteges hangulatot 
teremtve kísérté többek között 
Madarász Katalint, Turai Kiss 
Marikát, Farkas Mónikát, Farkas 

Zsoltot, Páva Jánost, Németh An-
nát és a többi ragyogó művészt, 
majd Ráthy József zenéjére táncol-
hatott a vendégsereg.
Csodálatos napot töltöttünk együtt 
a Nemzetőrök népes táborával. 
Köszönjük!
Az Alapítvány és Egyesületei kö-
vetkező rendezvénye a 2019 szep-
tember 7-én megrendezésre kerülő 
XVIII. Fótsomlyói Napok, melyre 
szeretettel várunk minden érdek-
lődőt!

Információ: 06 30/3651 769

112 000 jelentkező közül 78 900-an kerültek be 
a 2019-es felvételin valamelyik egyetemre vagy főiskolára

A Lisai Elek János Alapítvány és
Egyesületeinek hírei Beiratkozás a Fóti Zeneiskolába 

régi és új növendékeknek a 2019 – 2020-as tanévre 
 
 

2019. szeptember 3-án kedden, 4-én szerdán és 5-én 
csütörtökön 13-18 óráig a Zeneiskola épületében 

(2151 Fót, Dózsa György út 12-14.) 
 

FONTOS! 
 

Érvényes beiratkozáshoz, a tanulói jogviszony létrejöttéhez, a fenti napokon a zeneiskolában átvett, 2019-2020-as tanévre szóló 
adatlap és nyilatkozat kitöltése, valamint a térítési- és/vagy tandíj befizetése szükséges.  

Adatlap és nyilatkozat a honlapról nem tölthető le! 
 

Tájékoztatjuk, hogy tandíj- vagy térítési díjkedvezményt kizárólag a fenntartó által meghatározott esetekben, az érvényes 
dokumentumok (munkáltatói kereseti igazolás, jegyzői határozat a hátrányos helyzetről, tartós betegséget igazoló kártya stb.) 

alapján kérelmezhet. A 2019-2020-as tanévre szóló térítési és tandíjak a honlapon, illetve a zeneiskola hirdetőtábláján 
megtekinthetők. 

 

Az adatlap kitöltéséhez az általános adatok mellett (tanuló általános adatai, szülők neve, elérhetőségei)  
rendkívül fontos, hogy a gyermek oktatási azonosító számát hozzák magukkal! 

 (7-sel kezdődő 11 jegyű szám, amely a diákigazolványon megtalálható vagy kérhető a gyermek közismereti iskolájában! [óvoda, 
általános iskola, gimnázium stb.]) 

 

Kérjük, hogy csak a fent megjelölt időpontokban jöjjenek beiratkozni, egyéb időpontban nem áll módunkban fogadni 
Önöket! 

 

Bővebb információ: Tel.: +3630/294-7278 – e-mail: titkarsag@fotizene.sulinet.hu Fóti Hírnök 201914



A nyári napközistábor a város Ön-
kormányzata által fenntartott és 
finanszírozott időtöltési lehetőség 
a település iskoláiban tanuló diá-
kok számára. 

Július elsejétől 6 héten keresztül 
vehetik igénybe a szülők a tábor 
nyújtotta lehetőségeket. Minden 
héten 6 fő pedagógus és egy fő vé-
dőnő van a gyerekekkel, valamint 
hetente 2 alkalommal egy népi 
iparművész. A táborozó gyerekek 
nagyrésze nagycsaládos, rendsze-

res gyermektámogatási segély-
ben részesülő, de szép számmal 
vannak olyanok is akik a táborról 
hallott pozitív visszajelzések alap-
ján jöttek el és maradnak 1-2 vagy 
több hetet is.

A hetek állandó programjai közé 
tartozik: a sportvetélkedők, az 
ügyességi vetélkedők, a kézmű-
veskedés széles választéka, szám-
háború, rókagyűjtés, csapatépítő 
játékok, társasjátékok, stb, stb...,,

A tábori életet a minden héten 
egy vagy két kirándulás teszi még 
színesebbé. Voltunk már: Állat-
kerben, Tarzan-parkban, Mini-
poliszban, Moziban, Vasúttör-
téneti-parkban, Barlangtúrán, 
Aeroparkban.

Ha valaki kedvet kapott a tábor-
hoz, jövőre szeretettel várjuk!!

Németh Kálmán
a szobrász műgyűjtő
1. fejezet

Elsőként egy, a művész által eladott festményről sze-
retnék röviden értekezni, nevezetesen Madarász Vik-
tor Férfiportréjáról. Az alkotás provenienciájáról 
(származásáról, eredetéről) nem sokat lehet tudni, 
annyi bizonyos, hogy Németh Kálmán tulajdonában 
volt 1966–ig, amikor is eladta a képet a Rákospalotai 
Múzeumnak. Sikerült felkutatnom az eredeti művet, 
mely beleltározva a mai napig a Rákospalotai Múzeum 
tulajdonát képezi. Madarász Viktor kései Férfiportréja  
1910–ben készült olajkép, vászonra festve. Madarász a 
magyar romantikus festészet egyik legmeghatározóbb 
alakja, aki Párizsból hazatérve nemcsak a történeti-, 
hanem a portréfestészetben is kiválónak bizonyult. 

A festmény eladása viszonylag jól dokumentált, a ko-
rabeli levelek segítségével pontos képet kaphatunk az 
adásvétel folyamatáról. 1965. decemberében Németh 
Kálmán eladási szándékkal fordul a Magyar Nemzeti 
Galériához, a festményt át is adja Bodnár Éva művé-
szettörténésznek. 1966. januárjában Pogány Ö. Gábor, 
a Magyar Nemzeti Galéria akkori igazgatója – Németh 
Kálmán barátja és annak szorgalmazója, hogy az in-
tézmény a későbbiekben műveket vásároljon tőle – 
felhívja Für Lajos figyelmét, hogy a szobrászművész 
tulajdonában található egy Madarász Viktor alkotás és 
el szeretné adni. Für Lajos ekkoriban a Rákospalotai 
Múzeum igazgatója. Az 1960–ban megnyitott múze-
umnak a néprajz mellett kiemelt gyűjtőköre Madarász 
Viktor hagyatéka , így nem meglepő, hogy Pogány Ö. 
Gábor felkeresi az éppen Madarász–alkotásokkal bő-
vülő intézményt. A festmény többszöri értékbecslé-
sét követően, végül a becsérték alsóhatárát ajánlották 
Németh Kálmánnak, melyet miután elfogadott, 1966. 
februárjában létre is jött az adásvétel. A festmény el-
adásának hátterében feltehetően anyagi gondok ját-
szottak szerepet, hiszen Németh Kálmán 1965–ben 
ment nyugdíjba.  

A jövőben remélhetőleg újabb fejezetek kerülnek be-
mutatásra Németh Kálmán műgyűjtői tevékenységé-
ről. A kutatásomat nagyban segítette Csibi Kinga tör-
ténész-főmuzeológus a Rákospalotai Múzeumból. 

Balogh Dávid

Németh Kálmán egyko-
ri lakóházát, saját élet-
terét művészbarátai, il-
letve ismertebb magyar 
képzőművészek alkotá-
saival díszítette. 
A művészet történeté-
ben nem egyedüli eset, 
hogy a művész maga 
is műgyűjtővé válik. A 
kortársak mellett klasz-
szikus magyar festők, 
szobrászok alkotásai is 
megtalálhatók Németh 
Kálmánnál. Művészba-
rátaival szívesen cserélt, 
azonban klasszikus ma-
gyar alkotásokat vásá-
rolt olykor befektetési 
céllal, olykor saját há-
zának ékeként. Jelenleg 
az emlékház több ter-
mében is festmények, 
grafikák, pasztellképek 
sorakoznak. 

¹ Leltári száma 72.20. mérete: 69X55 cm, jelezve jobbra lent Madarász Victor. 

² Madarász Adeline apja hagyatékát (festményeket, személyes tárgyakat, búto-
rokat) a Rákospalotai Múzeumnak adta.   

NYÁRI NAPKÖZISTÁBOR

Fóti Hírnök2019 17Fóti Hírnök 201916



NYEREMÉNYJÁTÉK  6
E havi játékunkra jelentkezők között egy 2 fő 
részére szóló belépőt sorsolunk ki a 
Mogyoródi Aquarénába, melynek értéke 
15.000 forint. A játékban való részvétel 
egyszerű. Olvassák el cikkeinket és válaszol-
janak helyesen a kérdéseinkre. A válaszokat 
2019. szeptember 5-ig kérjük az info@fo-
tihirnok.eu címre. A tárgy mezőbe a  
’Nyereményjáték 6”-ot írják.

Mindenkinek sok sikert kívánunk!

1.   Meddig volt Németh Kálmán birtokában Madarász Viktor Férfiportréja?
 a, 1965-ig
 b, 1966-ig
 c, 1967-ig

2.  Hányadik világbajnoki aranyérmét szerezte idén Kapás Boglárka?
 a, Első
 b, Második
 c, Harmadik

3.  Mennyien kerültek be a 2019-es felvételin egyetemre/főiskolára?
 a, 79 900-an
 b, 78 900-an
 c, 77 900-an

A dél-koreai vizes világbajnokságon 2019. július 
25-én megnyerte a 200 méteres női pillangóúszás 
döntőjét Kapás Boglárka.
Tavaly ősszel Fót Város Önkormányzata a Fót Baj-
noka kitüntetéssel ismerte el az eddigi eredmé-
nyeit, most büszkén gratulálunk pályafutása első 
vb-címének megszerzéséhez!

Kapás Boglárka
aranyérmes 
200 méter pillangón 

Fotó: MTI/Kovács Tamás

Október 13-ra tűzte ki az önkormányzati vá-
lasztásokat Áder János államfő.
„Demokráciánk erejét, stabilitását a nemzet 
választójoggal rendelkező polgárainak sza-
bad és felelős akaratnyilvánítása biztosítja. Az 
1990-ben megtartott első szabad választások 
óta minden alkotmányos feltétel adott ahhoz, 
hogy magunk döntsünk saját sorsunkról, a jele-
nünket és jövőnket meghatározó kérdésekről”  
- fogalmazott Áder János.
Jelezte, 2019 őszén a rendszerváltoztatás óta 
nyolcadik alkalommal nyílik lehetőségünk, 

hogy önkormányzatainkról döntsünk.
Köztársasági elnökként - írta - „arra bizta-
tom minden honfitársamat, hogy állampol-
gári jogával élve vegyen részt az idei önkor-
mányzati választáson”, melynek időpontját 
az alaptörvény előírásaival összhangban ok-
tóber 13-ára tűzte ki. Ugyanezen a napon lesz 
a nemzetiségi önkormányzati képviselők vá-
lasztása is.

Forrás: MTI
Fotó: Internet

Október 13-ra tűzte ki a  
             választásokat az államfő
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Magyar Posta Zrt.

KÉZBESÍTŐT KERESÜNK
A munkakört betöltő fő feladatai:
• Levelek és küldemények kiszállítása a címzettek részére
• Hírlap előfizetések gyűjtése
• Hírlapok és sorsjegyek értékesítése
• Elszámolás a küldeményekkel és a beszedett összegekkel

A munkakör betöltésének követelményei:
• Iskolai végzettség: 8 általános
• Bejegyzésmentes erkölcsi bizonyítvány

További információk: 
A munkavégzés helye: Fót 1 posta 
A munkakör azonnal betölthető. 
Érdeklődni lehet: Nagy Zoltánné - Telefonszám: (30) 772-2065
Jelentkezési határidő: 2019.07.31

Jelentkezés: 
Kérjük, hogy részletes fényképes szakmai önéletrajzát, fizetési 
igényét a Nagy.Zoltanne@posta.hu email címre vagy a 2151 Fót 
Szent Benedek utca 17. levélcímre küldje meg. 
A jelentkező a jelentkezéssel önkéntesen hozzájárul, hogy a Magyar Posta Zrt. (Székhely: 
1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6., Cg:01-10-042463, adatvédelmi tisztviselő: 
adatvedelem@posta.hu) a jelentkezésben megadott adatait a meghirdetett vagy 
az álláspályázat időszakában felmerülő másik betölthető pozícióra alkalmas jelölt 
kiválasztása céljából a kiválasztási eljárás végéig kezelje. A jelentkező az adatai törlését, 
a hozzájárulásának visszavonását a 1540 Budapest postacímen, vagy a toborzas@posta.
hu e-mail-címen kérheti. Hozzájárulásának visszavonása azonban nem érinti a visszavonás 
előtt folytatott adatkezelés jogszerűségét. Az adatkezelésről a további tájékoztatás 
elérhető a www.posta.hu Adatkezelési tájékoztató menüpontjában.

www.posta.hu

www.owe.hu* Az ajánlat érvényessége: 2019. július 1 - 2019. augusztus 31. Az akció más kedvezménnyel 
nem összevonható, készpénzre nem váltható. További részletekről érdeklődjön üzletünkben! 

FÓT AUCHAN, FEHÉRKŐ UTCA 1.  /  30/659-5137



●Segélyhívás: 112
●Mentők: 104
●Rendőrség: 107
●Katasztrófavédelem (tűzoltók): 105

● Tudakozó: 11818

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

Egészségügyi ellátás:

● Felnőtt háziorvosi rendelők:
- Fót, Szent Benedek u. 15.

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

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

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

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

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

● Orvosi ügyelet:
- Nappali sürgősségi ügyeleti ellátás:

Fót Szent Benedek u. 15. sz.
Tel.: 06/20/241-4487

- Éjszakai és ünnepnapi ügyeleti ellátás:
Fót Szent Benedek u. 15. sz.
Tel.: 06/27/358-104

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

● Gyógyszertárak:
- Ezüstfenyő Patika: Fót, Németh Kálmán u. 29.

Tel.: 06/27/360-174
- Pandúlia Gyógyszertár: Fót, Szent Benedek u. 15.

Tel.: 06/27/538-656
- Somlyó Gyógyszertár: Fót, Vörösmarty tér 4.

Tel.: 06/27/538-955
- Flóra-Medoswiss Patika Fót, Fehérkő u. 1.

(Auchan áruház) Tel.: 06/27/535-406

● Fóti Közszolgáltató Kft.: Fót, Malom u. 1.
Tel.: 06/27/539/680
Síkosságmentesítés ügyelet: 06/70/340-0933

● Közbiztonság-Fót Rendőrőrs:
Fót, Vörösmarty tér 11. 
Tel.: 06/27/358-007

● Krízisvonal: 
Tel.: 06/30/384-2838
Hívható: munkaidő után, hétvégén és ünnepnapokon

● Postahivatalok:
Fót, Szent Benedek u. 17. Tel.: 06/27/358-002
Fót, Vörösmarty tér 2. Tel.: 06/27/358-106
Fót, Németh Kálmán u. 40. Tel.: 06/27/358-006
Fót, Auchan Fehérkő u. 1. Tel.: 06/27358-298

● Károlyi István Gyermekközpont:
Fót, Vörösmarty tér 2. Tel.: 06/27/358-490

● Fóti Közművelődési és Közgyűjteményi
Központ:
- Vörösmarty Művelődési Ház:

Fót, Vörösmarty tér 3. Tel.: 06/70/331/5806
- Városi Könyvtár: Fót, Dózsa György u. 12-14.

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

Tel.: 06/27/358-319, 06/70/331-5572
- Németh Kálmán Emlékház: Fót, Béke u. 31.

Tel.: 06/27/358-130, 06/70-331-9236
- Kisalagi Közösségi Ház: Fót, Béke u. 33.

Tel.: 06/27/358-319

● Egyházak:
- Római Katolikus Plébánia:

Fót, Vörösmarty u. 2. Tel.: 06/27/358-083
- Fót-Központi Református Egyházközség:

Fót, Károlyi István út. 1. Tel.: 06/27/632-540
- Fót-Kisalag Református Egyházközség:

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

Fót, Petőfi u. 1. Tel.: 06/27/362-350
- Fóti Baptista Gyülekezet:

Fót, Deák Ferenc u. 3.
Tel.: 06/27/785-950, 06/20/886-0143
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Az  MAN Kamion és Busz Kereskedelmi Kft. 
új, hamarosan megnyíló fóti kirendeltségére

szakirányú végzettséggel 
és tehergépjármű javításban szerzett szakmai tapasztalattal 

rendelkező 

autószerelő, ill. autóvillamossági szerelő 

munkatársakat keres.

Modern munkakörnyezet, versenyképes fizetés, stabil 
multinacionális háttér, folyamatos  

továbbképzés, SZÉP-Kártya; közlekedési  
hozzájárulás; iPhone készülék + korlátlan  

belföldi előfizetés + 4GB internet

Jelentkezés és információ: 
allas@man.eu 

„Fóti Hírnök” jeligés jelentkezéssel megegyezés esetén 
bruttó 10.000 Ft értékű belépési bónuszban részesül, 

amely a próbaidő lejárta után kerül kifizetésre.




