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Segélyhívás mentők, tűzoltók, rendőrség 112

Orvosi ügyelet Napközben sűrgősségi esetekben 06-20/241-4487, 06-27/358-104
Éjjel, hétvégén és ünnepnapokon 06-27/358-104, 06-27/ 358-438

Fóti Rendőrség Fóti járőrautó elérhetősége 06-70/321-3107

DMRV Fóti Vízellátási Üzem
Hibabejelentés: 06-27/358-086
(munkanapokon 7:00 - 15:00) 

TIGÁZ Gázszivárgás és üzemzavar bejelentése 06-80/ 300-300

ELMŰ Hibabejelentés 06-40/38-39-40

Zöld Híd Régió Ügyfélszolgálat 06-40/201-026

ÁLLAMI ÜNNEPEK

2020. március 15. nemzeti ünnep koszorúzás, 

helyi kitüntetések adományozása

2020. augusztus 20. nemzeti ünnep koszorúzás, 

Fóti Búcsú és X. Paradicsomfesztivál

2020. október 23. nemzeti ünnep fáklyás felvonulás, koszorúzás

KIEMELT VÁROSI RENDEZVÉNYEK

2020. március 8. nemzetközi nőnap színpadi műsor, köszöntés

2020. április 8. költészet napja szavalóverseny

2020. május 23. közalkalmazottak napja ünnepi köszöntő

2020. május 30. városi gyermeknap főzőverseny, szabadtéri programok

2020. szeptember 19. 52. Fóti Szüret és 10. Fröccsfesztivál

2020. október 1. idősek világnapja köszöntés

2020. november 29. – december 20. adventi programok

2020. ÉVI VÁROSI RENDEZVÉNYEK

KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK



Polgármesteri köszöntő

Tisztelt Olvasó!
Szeretettel köszöntöm a FÓTmutató, Fót
város információs kiskönyvének olvasóit.
Fót ősidők óta lakott település, természeti
adottságai páratlanok. A Budapest köz-
vetlen közelében fekvő kisváros gazdag
történelmi múlttal, különleges építészeti
örökséggel, gazdag turisztikai értékekkel
rendelkezik. Az Európahírű Ybl Miklós által
tervezett római katolikus plébániatemp-
lom, a Károlyi kastély és kastélypark, a Re-
formátus Templom, a Somlyó-tó és kör-
nyéke, a Fáy-présház és a Németh Kálmán
Emlékház mind arra érdemes látványos-
ság, melyek méltán kerülhetnek fel hazánk
turisztikai térképére.
E kiadványban megtalálható a város rövid
története, az önkormányzati hivatal szer-
vezeti felépítése és tevékenységi körei, 
szervezeti egységei, közérdeklődésre szá-
mot tartó adatok, intézmények, azok elér-
hetőségei. Bemutatkoznak bölcsődéink,
óvodáink, általános és középiskoláink.
Alapvetően információkat, elérhetősége-
ket, szervezeti és működési folyamatokat,
kitűzött célokat kívántunk közreadni. 
Helyet biztosítunk a városunkban működő
vállalkozások bemutatkozására. 

Az aktualitás nagyon fon-
tos a megjelentető szá-
mára, annál is inkább,
mivel olvasóink tájéko-
zottsága a helyi szerve-
zetekről, azok tevékeny-
ségeiről elősegíti egyik
közös célkitűzésünk tel-
jesülését: az itt lakók komfortérzetének
javítását. Önkormányzatunk hiánypótló ki-
adványa kedvező áron kíván lehetőséget
biztosítani a helyi egyéni vállalkozók,
valamint cégek számára, hogy „utat mu-
tasson” az érdeklődő lakosoknak.
A városvezetés célja hagyományaink ápo-
lása, kulturális értékeink megőrzése, ter-
mészeti adottságaink kihasználása, vállal-
kozásaink támogatása, a békés közélet
megteremtése. 
Fórumainkon várunk mindenkit, aki jószív-
vel, akarattal, hozzáértéssel tenni kíván
mindazon célok eléréséért, amely egy él-
hetőbb, szerethetőbb várost eredményez,
ahova jó hazajönni, ahol jó élni.

Önökkel, Önökért, Fótért!

dr. Vass György
polgármester
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A különböző népcsoportok által ősidők óta
lakott területet a történelmi faluközpontban,
illetve környékén részben feltárt régészeti
leletek, tárgyak, csontok bizonyítják. Fót
határában kora bronzkori agyagedényeket,
a keleti népcsoportokra jellemző halom-
sírokat, késő bronzkori, kora vaskori edény-
maradványokat találtak. A települést a
III.-IV. század idején szkítákkal keveredett
szarmaták, (iráni eredetű népcsoport), il-
letve római katonák lakták. A római kori
sáncrendszer szakasza, a Csörsz árok nyu-
gat-kelet irányban húzódik Dunakeszi és
Fót között. A közelmúltban VIII. századi
avar sírokat tártak fel a régészek a fóti Som-
lyó lábánál.

A honfoglalás idején Árpád törzse, a
Megyer törzs telepedett le Fót környékén.
Anonymus krónikája szerint a honfoglaló
őseink erre vonultak a megyeri révhez,
ugyanis „átkelének a Dunán és a révet, hol
az átkelést tették, Moger révnek nevezték,
mivel a hét fejedelmi személy, kiket hetu-
mogereknek neveztek, ott hajózott át a
Dunán”.

Aközség közelében 1074-ben lezajló Mo-
gyoródi csatáról a Bécsi Képes Krónika tesz
említést. Géza és László herceg, a későbbi
Szent László király győzelmet arat a német
császár által támogatott Salamon király
serege felett. A Fót nevéhez fűződő legenda
két változata is innét ered.: László herceg
„bársony foltot” tétetett elszakadt nadrág-
jára, illetve a Somlyó hegyről letekintve
rákérdezett a kicsiny településre, mi ez a
„folt”. A Fót (Folth) szó jelentése „rész,
darab, embercsapat”. A község Árpád-kori
létezését a XII. századból való sikátori
Szent Márton templomrom, a faluközpont-
ban, a Mogyoródi patak mentén álló közép-
kori eredetű templom, a mai református
templom és a Károlyi kastély parkjában
előkerült XIII. századi leletanyag bizonyítja.
Fót első írásos említése az 1353. május 14-
én kelt, éppen 650 évvel ezelőtt. Az ok-
levélben a Rátót nemzetségbeli Hasznos

Domokos mester amiatt tiltakozik, hogy az
ősei által birtokolt Fótot Nagy Lajos király
másnak adományozta.

Atörök hódoltság ideje alatt Fót gazdasági
élete fellendült. Lakossága elsősorban
gabonatermesztéssel, bortermeléssel, zöld-
ségtermesztéssel és tűzifa kitermeléssel
foglalkozott. Bél Mátyás leírása szerint a
budai pasa Fótról hozatta a borát, a lisztet
és a zöldséget, de még a vizet is a ma már
nem létező savanyúvíz forrásról. A XVI.
század második felében Fóton is terjedt a re-
formáció. Török rendeletre a katolikusoknak
át kellett adni a középkori eredetű templo-
mukat a reformátusoknak.

A Rákóczi-szabadságharc idején Pest vár-
megye Rákóczi mellé állt, 1704-ben Szabó
Máté ezredébe 14 fóti ment, családneveik
ma is fellelhetők az őslakosság körében.
Elek, Kollár, Kis, Cselőtei, Barna, stb.

A gróf Galántai uradalom idején már a 72
jobbágycsalád, a két zsellér és a három
elöljáró mellett volt a falunak mészárosa,
kovácsa, molnára és két kocsmárosa. A
gróf a fóti katolikus hívők számára templo-
mot építtetett, amely a család temetkezési
helyéül is szolgált. Galántai gróf Fekete
János a felvilágosodás időszakában divattá
vált irodalmi társaságot szervezett. A
verseket irogató földesúr (francia nyelvű
verses kötete Genfben meg is jelent) egyik
költeményét és egy üveg tokaji bort
elküldött Voltaire-nek, aki válaszlevelében
csak a bort dicsérte meg, a verset szóra se
méltatta. A birtok eladósodott, Csekonics
József ezredes megvette, majd néhány év
múlva 700.000 forintért továbbadta gróf
Károlyi József özvegyének. Így került Fótra,
Pest-Buda közelébe 1808-ban a partiumi
Nagykárolyból a Károlyi grófi család, az
ország második legnagyobb birtokkal ren-
delkező főúri családja.

Gróf Károlyi István, a legidősebb fiú örökli
a fóti és környékén elterülő birtokot. Gróf

Károlyi István a XIX. század kiváló szemé-
lyisége volt, hazafias érzelmű, európai
műveltségű ember, Széchenyi barátja, 
Wesselényi, Eötvös, Deák nemzedéke. Fót
társadalmi, gazdasági és kulturális életében
meghatározó szerepet töltött be.

Károlyi István fóti kastélya a reformkor
idején szellemi találkozóhely volt a kor ha-
ladó gondolkodású politikusai, arisz-
tokratái számára. Károlyi István aktívan
részt vett az 1848-49-es forradalom és sz-
abadságharcban. Létrehozta a 17. Káro-
lyi-huszárezredet, amelyben két fiával és
128 fóti huszárral harcolt az ország
függetlenségéért. A szabadságharc leve-
rése után bebörtönözték, majdnem az
aradi vértanúk sorsára jutott. Komoly vált-
ságdíj fejében sikerült kiszabadulnia. Fóti
birtokán fellendítette a gazdálkodást, el-
sősorban a szőlőművelést, a gabonater-
mesztést, szarvasmarha és lótenyésztést.
Átépíttette, modernizálta kastélyát, park-
ját angol parkká alakíttatta. Gróf Károlyi
István felesége emlékére építtette meg
Ybl Miklós tervei nyomán Fót európai hírű
romantikus stílusú templomát, amelyben
Liszt Ferenc is orgonált. Károlyi Istvánt
kétszer választották Pest megye főispán-
jává. A Magyar Tudományos Akadémia, a
Szent István és a Szent László Társaság
főtámogatója, birtoka egy részének kipar-
cellázásával Újpest város alapítója, ma-
joros gazdák képzését szolgáló iskola
létrehozója volt. Köztisztelettől övezve
halt meg 84 éves korában, temploma krip-
tájában nyugszik.

A Pest Budáról kilátogató reformkori poli-
tikusok, írók, művészek a Károlyi kasté-
lyon kívül máshol is találkoztak Fóton. Fáy
András, a „haza mindenese” 1832-ben
szőlőbirtokot vásárolt a gróftól. Az Első
Hazai Takarékpénztár megalapítójának a
fóti Somlyón lévő présházában gyakran
megfordult Magyarország színe-java,
Barabás Miklós, Bugát Pál orvos,
nyelvújító, Czuczor Gergely, Deák Ferenc,
Ferenczy, Kossuth, Kölcsey és Vörös-
marty Mihály. A költő 1842-ben itt
szavalta el hazafias érzelmű csodálatos
költeményét, a Fóti dalt. A fentiek alapján

elmondható, Fót az 1848-49-es for-
radalom és szabadságharc szellemi
szülőhelye volt. A jobbágyfelszabadítást
követően Károlyi István a fóti parasztokkal
megegyezve tagosította a fóti földeket, s
így rendezték a földek tulajdoni és
használati jogát.

A XIX. század második felében Fót
lakossága zöldség-és gyümölcster-
mesztéssel, szőlőtermesztéssel, állat-
tenyésztéssel és fuvarozással foglal-
kozott. A fóti fuvarozók a vasút megé-
pítése előtt alföldi városokból szállították
a mezőgazdasági termékeket a pesti
kereskedők részére. A közeli főváros sta-
bil piacot jelentett a konyhakerti növények
termesztői számára. Az 1880-as országos
filoxérajárvány Fóton is elpusztította a
szőlőt, újratelepítése ellenállóbb fajtákkal
nagyobb beruházást igényelt volna, így a
szőlőtermesztés jelentősége megszűnt. A
községben a kajszi, meggy, cseresznye,
szilvatermesztés került előtérbe, továbbá
bolgár kertészek is betelepültek a faluba.
A századforduló idején növekedett a
lakosság, különösen az iparosok és
kereskedők száma. A mezőgazdaság
gépesítése leverte a gabonaárakat, a
nagytőke és a szabad verseny által
veszélybe kerültek a gazdák. Fót ekkor
közigazgatásilag Pest-Pilis-Solt Kiskun
vármegyéhez tartozott.

Fót Budapest agglomerációs körzetének
egyik legdinamikusabban fejlődő tagjává
vált. A Pest megye északi részén fekvő
település a megye területfejlesztési kon-
cepciójában kiemelt helyet foglal el. Létre-
jött a Hungaroring Környéki Települések
Társulása is. Fót Önkormányzata belépett
a Gödöllő és Környéke Regionális Tu-
risztikai Egyesületbe. Turisztikai kínálatá-
val a térség turisztikai központja.

Fót páratlanul gazdag természeti és
műemléki értékekeivel, a vendégvárás
bővülő és színvonalas szolgáltatásai-
val, a fő közlekedési utak és bevásár-
lóközpont közelségével a térség ide-
genforgalmi központjává válik a közel-
jövőben.

A VÁROS TÖRTÉNETE

Fót gazdag történelmi múlttal és kultúrtörténeti emlékekkel rendelkező település.
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• katasztrófavédelem 
• hulladékgazdálkodás

Ügyfélszolgálat:
• iratok átvétele 
• kézbesítetlen levelek átadása
• hatósági hirdetmények kifüggesztése 
• népesség-nyilvántartási ügyek
• kereskedelmi ügyek
• hagyatéki ügyek 
• lakásépítési kedvezmények átterhelése, felfüggesztése 
• Építés-Pont 

PÉNZÜGYI ÉS ADÓÜGYI OSZTÁLY 
Osztályvezető: Zámodics Péter E-mail: zamodics.peter@fot.hu  

Tel.: +36-27/535-385
• költségvetés 
• pénztár 
• Adóügyi Osztály: gépjárműadó, iparűzési adó, építményadó, telekadó, talajterhelési díj 

VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS ÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY
Osztályvezető: Szántóné János Ildikó E-mail: szantone.ildiko@fot.hu 

Tel.: +36-27/535-375 

• beruházások 
• közbeszerzési ügyek
• pályázati ügyek 
• vagyongazdálkodás
• lakásügyek 
• műszaki ügyintézés 
• településgazda 

CSOMÁDI KIRENDELTSÉG 
Polgármester: Klement János E-mail: polgarmester@csomad.hu 

Tel.: +36-20/943-9776  
Polgármesteri fogadóóra: minden péntek 14:00-16:00 óra
Jegyzői fogadóóra: minden kedd 9-11 óra között

• pénzügy, adóügy 
• iktatás 
• szociális ügyek 
• anyakönyv

DUNAKESZI OKMÁNYIRODA
DUNAKESZI JÁRÁSI HIVATAL- OKMÁNYIRODAI OSZTÁLY 

Dunakeszi, Szent István utca 19. Tel.: 1818 (előjegyzés, információ) 
Polgármesteri Hivatal központi száma Tel.: +36-27/542-800  
E-mail: dunakeszi.okmanyiroda@pest.gov.hu  

Okmányirodához tartozó települések: Dunakeszi, Fót, Göd, Csomád 

Ügyfélfogadás: Hétfő: 13:00-17:00 
Szerda: 8:00-12:00 és 13:00-16:00 
Péntek: 8:00-12:00  

Ügyfélszolgálat: Hétfő: 8:00-12:00 és 13:00-17:00 
Kedd: 8:00-12:00 és 13:00-16:00 
Szerda: 8:00-12:00 és 13:00-16:00 
Csütörtök: 8:00-12:00 és 13:00-16:00 
Péntek: 8:00-12:00 

Polgármester fogadóórája: 
minden hónap első hétfői napján tart fogadóórát, előzetes egyeztetés után: 

Tel.: +36-27/535-385/102-es mellék 

Jegyző fogadóórája: minden hétfőn 14-17 óra között

Főépítész fogadóórája: minden szerdán 13:00–15:00-ig

JOGI ÉS KOORDINÁCIÓS OSZTÁLY 
Osztályvezető: dr. Jenei László E-mail: jenei.laszlo@fot.hu  

• Polgármesteri és Jegyzői titkárság 
• képviselő-testülettel, bizottságokkal kapcsolatos ügyek
• határozatok-, rendeletek nyilvántartása
• intézményekkel kapcsolatos ügyek 
• civil szervezetekkel kapcsolatos ügyek 
• személyzeti ügyek 
• iktató
• rendszergazda

HATÓSÁGI- ÉS ÜGYFÉLSZOLGÁLATI OSZTÁLY 
Osztályvezető: dr. Csízik Melinda E-mail: csizik.melinda@fot.hu 

Tel.: +36-27/535-365 

• kereskedelmi ügyek
• lakcímnyilvántartás, hirdetmények 
• szociális ügyek 
• közfoglalkoztatás 
• anyakönyvezés, hagyatéki ügyek 
• birtokvédelem
• társasházak törvényességi felügyelete 
• környezet- és természetvédelem 

FÓTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
Polgármester: Dr. Vass György

Alpolgármester: Bíró Zoltán
Jegyző: Dr. Mihályi Zsolt Apor

Aljegyző: Dr. Sugár Anita 

Székhelye: 2151 Fót, Vörösmarty tér 1.
Telefon: +36 27/535-365, 535-375, 535-385, 535-395

E-mail: titkar@fot.hu



Önkormányzati oldalak

7FÓTmutató

Önkormányzati oldalak

6 FÓTmutató

ORVOSI RENDELÉSI IDŐKInterneten is kezdeményezhető ügytípusok: 
Illetékfizetéssel kapcsolatos információk:  Illetékfizetésre a helyszínen bankkártyával 
valamint legközelebbi postán (Dunakeszi, Szent István u. 52.) van lehetőség.
Általában sorszámot az ügyfél akkor kap, ha illetékfizetési kötelezettségét már 
teljesítette. Amennyiben az ügyfél mégis illetékfizetés nélkül jelenik meg az 
ügyintézőnél, az illeték befizetését követően az ügyintéző soron kívül fogadja.  

Ügyfélfogadási idő / Nyitva tartási idő: Hétfő: 7:00 – 17:00
Kedd: 9:00 – 17:00 
Szerda: 10:00 – 20:00 
Csütörtök: 9:00 – 17:00
Péntek: 9:00 – 13:00 

DUNAKESZI JÁRÁS ÜGYFÉLFOGADÁSI REND 
DUNAKESZI JÁRÁSI HIVATAL OKMÁNYIRODAI OSZTÁLY 

2120 Dunakeszi, Szent István u. 19. Hétfő: 7:00-17:00
Kedd: 9:00-17:00 
Szerda: 10:00-20:00 
Csütörtök: 9:00-17:00
Péntek: 9:00-13:00   

DUNAKESZI JÁRÁSI HIVATAL OKMÁNYIRODAI OSZTÁLY GÖDI KIRENDELTSÉG
2131 Göd, Pesti út 60/a Hétfő: 8:00-16:00

Kedd: 8:00-16:00 
Szerda: 8:00-18:00 
Csütörtök: 8:00-16:00
Péntek: 8:00-12:00  

DUNAKESZI JÁRÁSI HIVATAL HATÓSÁGI OSZTÁLY 
Hétfő: 08:00-12:00; 12:30-16:00
Kedd: 8:00-12:00
Szerda: 08:00-12:00; 12:30-18:00 
Csütörtök: 8:00-12:00
Péntek: 8:00-12:00  

DUNAKESZI JÁRÁSI HIVATAL GYÁMÜGYI ÉS IGAZSÁGÜGYI OSZTÁLY 
Hétfő: 8:00-12:00; 13:00-16:00
Szerda: 8:00-12:00; 13:00-18:00  

DUNAKESZI JÁRÁSI HIVATAL FÖLDHIVATALI OSZTÁLY 
Hétfő: 13:00-17:30
Szerda: 8:00-12:00; 13:00-16:00
Péntek: 8:00-12:00 

Települési ügysegéd: Halmos Gusztáv
E-mail: halmos.gusztav@pest.gov.hu 

Hétfő: Göd: 8:00-12:00; 12:30-15:30 
Kedd: Fót: 8:00-12:00; 12:30-15:30 
Szerda: Csomád: 8:00-12:00 

Göd: 13:00-17:30 
Csütörtök: Fót: 8:00-12:00; 12:30-15:30 
Péntek: Göd: 8:00-11:30 
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– parkgondozás, gallyazás, bozótirtás

– önkormányzati fenntartású utak 
karbantartása

– közterületi csapadékvíz elvezető
rendszer karbantartása

– Fót közigazgatási határán belül
közterületek parlagfű-mentesítése

– téli síkosságmentesítés

– piacüzemeltetés

VÁROSÜZEMELTETÉS

FÓTI KÖZSZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT.
2151 Fót Malom utca 1. • 06-27-539-680 • fotikft@gmail.com • www.fotikozszolg.hu

A Fóti Gazdasági Ellátó Szervezet 2013.
március 1-jével kezdte meg működését. Fe-
ladata az alapítás óta folyamatosan vál-
tozik, így 2018-ban az iskolai tálalókonyhák
működtetési és üzemeltetési feladatok el-
látása mellett új tevékenységként átvette a
Központi Főzőkonyha üzemeltetését is,
valamint továbbra is alaptevékenysége a
Fót város területén önállóan működő in-
tézmények gazdálkodási feladatainak vég-
rehajtása a Képviselő-testület által jó-
váhagyott Feladat-ellátási szerződés és
Munkamegosztási megállapodás alapján.

Célunk:
• az intézmények gazdálkodásának jogsza-

bályszerű dokumentálása, a beszámolók
és bevallások pontos, határidőre történő
elkészítése, 

• a konyhák szabályos és gazdaságos
működtetése mellett minőségi közétkez-
tetés biztosítása,

• az épületek és eszközök rendeltetésszerű
állapotának fenntartása és javítása, a
kötelező felülvizsgálatok nyomon köve-
tése, intézkedés a feltárt hiányosságok
megszüntetésére, 

• segítség az intézmények sajátosságainak
megfelelő működtetés lebonyolításában.

Mindezekből látható, hogy működésünk
2018. január 1-jétől 2 fő tevékenységi
körre volt bontható:

1. Az önállóan működő költségvetési 
szervek esetében az Áht. szerinti gaz-
dasági szervezet feladatainak ellátása, és
adatszolgáltatás az önkormányzat, MÁK,
ÁSZ és egyéb hatóságok felé.

2. A működtetett tálalókonyhák és a főző-
konyha napi működésének biztosítása.

FÓTI GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET
2151 Fót, Dózsa György út 12-14. • Tel./Fax: 06 27/358-831 • ig.fotigesz@invitel.hu

Közétkeztetés számlaügyintézés: 06-70/331-7058 • kozetkeztetes.fotigesz@gmail.com
Központi főzőkonyha: 06-70/411-7500 • konyha.fotigesz@gmail.com

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV NEVE CÍME

a) Önállóan működő költségvetési szervek
Apponyi Franciska Óvoda 2151 Fót, Fruzsina u. 4.
Fóti Boglárka Óvoda-Bölcsőde 2151 Fót, Bölcsőde u. 2.
Fóti Közművelődési és Közgyűjteményi Központ 2151 Fót, Vörösmarty tér 3.
Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézmény 2151 Fót, Szent Benedek u. 15.

b) Az intézményhez rendelt konyhák
Fóti Központi Konyha főzőkonyha 2151 Fót, Szent Benedek u. 9-11.
Fóti Fáy András Általános Iskola tálalókonyha 2151 Fót, Fáy András tér 1.
Fóti Garay János Általános Iskola tálalókonyha 2151 Fót, Arany János u. 20-26.a
Németh Kálmán Általános Iskola és AMI tálalókonyha 2151 Fót, Március 15. u. 40.

KEGYELET

TEMETKEZÉSI IRODA
Fót, Malom utca 1.

Tel.: 06-70-373-8640
E-mail: fotikft.kegyelet@gmail.com

www.fotikozszolg.hu

Nyitvatartás:

Hétfőtől-Csütörtökig:
7.30-15.00

Péntek:
7.30-13.00

Ügyelet: 0-24 óráig

Csapadékvíz ügyelet telefonszám: 06-70/469-7266
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Minden egyén, gyermek, család életében
lehetnek olyan átmeneti időszakok, amikor
nem képes egyedül szembe nézni, meg-
birkózni gondjaival, problémáival. (A szol-
gálatunkkal önkéntes megkeresés vagy
jelzőrendszeri jelzés alapján lehet kapcso-
latba kerülni.) Így ha megtiszteli a Szol-
gálatunkat bizalmával és felkeres minket
ügyfélfogadási időben, akkor szakember
segítségével végiggondolhatja, hogy mi a
valós probléma, és hogyan lehet rá
megoldást találni.

Az alábbi gondokkal, problémákkal fordul-
hat szolgálatunkhoz bizalommal:
– ügyintézésben való segítségnyújtás 

(családtámogatási ellátások, hivatalos
levelek, önkormányzati támogatások,
részletfizetéséi kérelem,
nyugdíjkérelem)

– életviteli tanácsadás
– gyermeknevelési kérdések
– gyermekei tanulási, magatartásbeli 

nehézségei okán

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
feladatai:
– a gyermek/ek veszélyeztettségének

megismerése, felismerése, kezelése
– a jelzőrendszer megszervezése és

működtetése
– esetmegbeszélések szervezése a gyer-

mekek, egyének családok érdekében
szakemberek bevonásával

– családsegítés
– szociális segítő tevékenység

– prevenciós célú gyermekprogramok
szervezése

SZOLGÁLTATÁSAINK:

Információs szolgáltatások
– állás- és átképzési lehetőségekről a

Munkaügyi Központ tájékoztatása szerint
– a szociális ellátás módjáról, rendszeréről
– ifjúsági ügyekben (iskolai közösségi szol-

gálat)
– ügyintézés segítése 

(kérvények, beadványok)

Tanácsadások: 
(előzetes időpont egyeztetés szükséges)
– adósságkezelési tanácsadás
– jogi tanácsadás 
– mediációs (konfliktuskezelési) tanács-

adás
– egyéni, pár és családterápia
– pszichológiai tanácsadás

Egyéb tevékenységeink:
– Intézményünk kapcsolatban áll a Magyar

Élelmiszerbankkal, munkanapokon napi
rendszerességgel osztunk pékárut és
zöldárut a fóti  egyéneknek és családok-
nak.

– Tereptanári tevékenység – Terepintéz-
ményként folyamatosan fogadunk egye-
temi, főiskolai hallgatókat, OKJ-s kép-
zésben részt vevőket. 

SZOLGÁLTATÁSAINK
TÉRÍTÉSMENTESEK!

FÓT VÁROS EGYESÍTETT SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY

CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT
2151 Fót, Hargita u. 36. • Tel.: 06-27/360-417, 06-27/360-625

Email: gyjsz@invitel.hu,  csaladsegito.fot@invitel.hu

Ügyfélfogadási rend:
Hétfő: 14-18; Szerda: 8-12  és 13-18; Péntek: 8-12 óráig

2016. január 1-től Csomád településen is Fót Város biztosítja a Család- és Gyermekjóléti 
Szolgáltatást az alábbi ügyfélfogadási helyen és időben:

2161 Csomád, Kossuth Lajos utca 103. • Pénteken: 8-10 óráig

Fót Város Önkormányzatának fenn-
tartásában álló Területi Gondozási
Központ 1977. szeptemberében
nyitotta meg kapuit.
Elsődleges feladatunk volt a tele-
pülés idősgondozással kapcsolatos
munkálatainak megszervezése és
összehangolása.
Az eltelt években intézményi ellátá-
saink folyamatosan fejlődtek, szol-
gáltatásaink bővültek.

Szolgáltatásaink:
• étkeztetés: napi egyszeri meleg étke-

zésről gondoskodunk azon igénybe
vevők részére, akik önmaguk, eltartottjuk
részére erről tartósan, vagy átmeneti jel-
leggel nem képesek gondoskodni, kü-
lönösen koruk és egészségi állapotuk,
fogyatékosságuk, pszichiátriai beteg-
ségük, szenvedélybetegségük, vagy haj-
léktalanságuk miatt.

• házi segítségnyújtás: gondozási szük-
ségletvizsgálatot követően az igénylő 
otthonában segítünk a háztartási te-
vékenységek, valamint a  gondozási és
ápolási feladatok elvégzésében.

• jelzőrendszeres házi segítségnyújtás:
krízishelyzet elkerülése, megoldása cél-
jából segélyhívó készüléket helyezünk ki
az igénylő otthonába és felügyeleti szol-
gáltatást biztosítunk

• időskorúak nappali ellátása: klubfog-
lalkozás keretében biztosítunk lehető-
séget napközbeni tartózkodásra, foglal-
kozásokon, programokon való rész-
vételre.

Küldetésünknek tekintjük a hozzánk 
forduló emberek magas színvonalú szakmai
ellátását, szociális helyzetének javítását, 

ellátottaink testi-szellemi fris-
sességének, lelki egyensúlyá-
nak megőrzését, az egész-
séges öregedés elősegítését,
pszichés állapotuk szinten
tartását, aktivitásuk megőr-
zését, mindezt az emberi mél-
tóság tiszteletben tartása
mellett.

Forduljanak hozzánk
bizalommal, 

hiszen mi Önökért vagyunk!

FÓT VÁROS EGYESÍTETT SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY

TERÜLETI GONDOZÁSI KÖZPONT
2151 Fót, Hargita u. 36. • E-mail: fotigondozasikozpont@gmail.com

Telefon: 06 27/ 358-436 – nappali ellátás és étkezés
06 70/ 339-6460 –  házi segítségnyújtás

Nyitvatartási idő: munkanapokon 7:30 h-16:00 
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1915. június 13-án létrejött Országos Ste-
fánia Szövetség célul tűzte ki a csecsemő-
halandóság csökkentését, a születésszám
növelését, ezáltal a népesség számbeli
erősítését, valamint a tudatlanság és a
babona elleni küzdelmet. Minden évben
ezen a napon ünnepli a védőnői hálózat a
Magyar Védőnők Napját.
A Magyar Védőnői Szolgálat szervezeti
felépítése, feladata sokat változott az elmúlt
103 évben, de küldetése továbbra is a nők,
az anyák, a gyermekek, és a fiatalok
egészségének védelme, megőrzése. Mi,
védőnők a legfontosabb életszakaszoknál
vagyunk jelen a családok életében. A Ma-
gyar Védőnői Szolgálat hungarikum, 2014-
ben Magyar Örökség Díjas lett.

A védőnői szolgálat alapfeladata az el-
sődleges prevenció.

Feladataink:
• Várandós anyák gondozása
• 0-7 éves korú gyermekek gondozása
• Családlátogatás protokoll szerint
• Nővédelem
• Gyermekágyas időszakban segítségnyúj-

tás és tanácsadás
• Részvétel a KSH Népességtudományi

Kutató Intézet kutatásában
• Egyéni és közösségi egészségfejlesztési,

egészségvédelmi programok tervezése
szervezése

I. Védőnői körzet Laczkó Ildikó
2151 Fót, Szent Benedek u. 15., 
Tel.: 06-27/358-104, Mobil: 06-70/374-0376
Várandós tanácsadás: CS 8-10 ó
Csecsemő-, gyermektanácsadás: CS 10-12 ó 
E-mail: fot1vn@gmail.com

II. Védőnői körzet Kiss Anita
2151 Fót, Szent Benedek u. 15., 
Tel.: 06-27/358 104, Mobil: 06-70/339 6358
Várandós tanácsadás: SZ 14-16 ó
Csecsemő-, gyermektanácsadás: SZ 12-14 ó
E-mail: fot2vedono@gmail.com

III. Védőnői körzet Tasiné Lányi Annamária
2151 Fót, Szent Benedek u. 15., 
Tel.: 06/27/358104, Mobil: 06/70/3395455
Várandós tanácsadás: P 8-10 ó
Csecsemő-, gyermektanácsadás: P 10-12 ó
E-mail: fot3vn@gmail.com

IV. Védőnői körzet Bósza Pálné
2151 Fót, Szent Benedek u. 15.
Tel.: 06-27/358-104, Mobil: 06-70/373-9439
Várandós tanácsadás: CS 14-16 ó
Csecsemő-, gyermektanácsadás: CS 12-14 ó
E-mail: fot4vn@gmail.com

V. Védőnői körzet Timárné Előd Tünde
2151 Fót, Szent Benedek u. 15.
Tel.: 06-27/358-104, Mobil: 06-70/450-3204
Várandós tanácsadás: K 8-10 ó
Csecsemő-, gyermektanácsadás: K 10-12 ó
E-mail: fot5vn@gmail.com

VI. Védőnői körzet Barta Boglárka
2151 Fót, Szent Benedek u. 15.

Tel.: 06-27/358-104, Mobil: 06-70/459-0462
Várandós tanácsadás: SZ 8-10 ó
Csecsemő-, gyermektanácsadás: SZ 10-12 ó
E-mail: fot6vn@gmail.com

VII. Védőnői körzet Dr. Mandics Edit
2151 Fót, Szent Benedek u. 15.

Tel.: 06-27/358-104, Mobil: 06-70/339-6526
Várandós tanácsadás: K 10.00-12.00 ó
Csecsemő-, gyermektanácsadás: K 12-14 ó
E-mail: fot7vn @ gmail.com

Védőnők által tartott 
baba-mama klubok:

Hétfő: 9-11.30 
Tasiné Lányi Annamária vezetésével
Bölcsőde épülete (Bölcsőde u 2.)

Kedd: 10-12.30 
Laczkó Ildikó vezetésével
Művelődési ház (Vörösmarty M. tér 3.)

Páros hét szerda: 10-12
Tímárné Előd Tünde vetésével
Kisalagi könyvtár (Béke u 33.)

A klubokra előzetes bejelentkezés nem
szükséges

VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT

A nyári napközistábor Fót Város Önkor-
mányzata által fenntartott és finanszíro-
zott időtöltési lehetőség a település is-
koláiban tanuló diákok számára. 

Július elejétől 6 héten keresztül vehetik
igénybe a szülők a tábor nyújtotta lehető-
ségeket. 
Minden héten 6 fő pedagógus és egy fő
védőnő van a gyerekekkel, valamint hetente
2 alkalommal egy népi iparművész.
A táborozó gyerekek nagyrésze nagycsalá-
dos, rendszeres gyermektámogatási se-
gélyben részesülő, de szép számmal van-
nak olyanok is akik a táborról hallott pozitív
visszajelzések alapján jönnek el és marad-
nak 1-2 vagy több hetet is.
Állandó programjaink: sportvetélkedők,
ügyességi vetélkedők, kézműveskedés,
számháború, rókagyűjtés, csapatépítő játé-
kok, társasjátékok. 

FÓT VÁROS EGYESÍTETT SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY

NYÁRI NAPKÖZIS TÁBOR
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VÖRÖSMARTY MŰVELŐDÉSI HÁZ

2151 Fót, Vörösmarty tér 3. • Tel.: +36 27 537 350, +36 70 331 5806, +36 70 967 6733
E-mail: fotimuvhaz@gmail.com • www.vmh.hu 

FÓTI KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS KÖZGYŰJTEMÉNYI KÖZPONT
Fenntartó: Fót Város Önkormányzata

FÓTI KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS KÖZGYŰJTEMÉNYI KÖZPONT
Fenntartó: Fót Város Önkormányzata

MUHARAY SZÍNHÁZ

2151 Fót, Vörösmarty tér 3. • Tel.: +36 70 504 6126
E-mail: info@muharay-szinhaz.hu • muharayszinhaz.titkar@gmail.com

www.muharay-szinhaz.hu

Részletes programjainkat a negyedéves műsorfüzetünk tartalmazza.
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FÓTI KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS KÖZGYŰJTEMÉNYI KÖZPONT
Fenntartó: Fót Város Önkormányzata

Elektronikus katalógus:
A honlapról elérhető online katalógusunk.
Regisztráció után saját kölcsönzések
megtekinthetők, hosszabbítás, előjegyzés
önállóan intézhető.

Szolgáltatásaink:
Beiratkozáshoz kötött:
• Kölcsönzés 
• Hosszabbítás
• Előjegyzés
• Foglalás
• DVD kölcsönzés (fizetős)
• Könyvtárközi kölcsönzés (fizetős)

Beiratkozás nélkül
igénybe vehető,
fizetős szolgáltatásaink:
• Digitális Jólét Pont

(Számítógép-használat – álláskeresésre
ingyen)

• Nyomtatás
• Fénymásolás
• Szkennelés

Wifi elérés

Programjaink:
Családi programok, író-olvasó találkozók,
könyvbemutatók, kiállítások, mesetábor,
baba-mama klub, kézműves foglalkozások,
biblioterápiás olvasókör. 
Programjaink többsége ingyenes. A Fót
Városi Könyvtár Facebook-csoportjában el-
sőként értesülhet híreinkről.

Fóti KönyvForduló
Mindkét könyvtárunkban
állítottunk KönyvFordulós
polcot, ahonnan bárki in-
gyen vihet könyvet.

FÓT VÁROSI KÖNYVTÁR

2151 Fót, Dózsa György út 12-14. • Tel.: +36 27 538 250, +36 70 331 5675
E-mail: fotikonyvtar@gmail.com • www.fotikonyvtar.hu

Nyitvatartás: hétfő: zárva; kedd: 12:00-18:00; szerda: 10:00-18:00; csütörtök: 12:00-18:00;
péntek: 12:00-18:00; szombat: 13:00-17:00; vasárnap:zárva

Fiókkönyvtár – Kisalag

2151 Fót, Béke u. 33. • Tel.: +36 27 358 319, +36 70-331-5572
E-mail: fiokkonyvtar1@gmail.com• www.kisalag.fotikonyvtar.hu

Nyitvatartás: hétfő: zárva; kedd: 12:00-18:00; szerda: 10:00-18:00; csütörtök: 12:00-18:00;
péntek: 12:00-18:00; szombat: 9:00-13:00; vasárnap: zárva

NÉMETH KÁLMÁN EMLÉKHÁZ

2151 Fót, Béke u. 31. • Tel: +36 27 358 130, + 36 70 331 9236
E-mail: nkemlekhaz@gmail.com • www.nemethkalmanemlekhaz.hu

FÓTI KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS KÖZGYŰJTEMÉNYI KÖZPONT
Fenntartó: Fót Város Önkormányzata
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A fenti 4 helyszínen
biztosítjuk a körze-
tünkben élő családok
gyermekei számára a
bölcsődei és óvodai
ellátást. 
Mind a négy épüle-
tünk jól megközelít-
hető, frekventált he-
lyen található. 
Óvodáinkban a Tevékenységközpontú
Óvodai Nevelési Program szerint folyik
a nevelő-oktató munka, de mindemellett
fontosnak tartjuk a kisgyermekekhez illő
értékteremtő hagyományok ápolását. 

Intézményünk hagyo-
mányainak alapja az
évszakok körforgása,
melynek meghatáro-
zói az ünnepek és a
jeles napok. 
Célunk a gyermekek
életre való felkészí-
tése, személyiségé-
nek fejlesztése tev

kenységeken keresztül. 
Ezen belül leginkább a kommunikációs
készség és az együttműködésre való
képesség kialakítására törekszünk.

FÓTI BOGLÁRKA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

Óvodánk Fót város első óvodája, melyet
gróf Károlyiné Apponyi Franciska
1943-ban a Suum Cuiqe Alapítvány segít-
ségével nyitott meg városunk „Újfalu”
részén. 
1948-ban állami óvoda lett. A 70-es évektől
a meglévő 2 csoportot szülői munka-
közösség munkájának támogatásával
folyamatosan bővítettük, így alakult ki
ebben az épületben a 4 csoport.
1980 szeptemberétől tagóvodaként Fót –
„Öregfalu” körzetében működő 2-2 cso-
portot is hozzánk kapcsolták tanácsi
határozat alapján. Az Öregfaluban egyházi
ingatlanokban működtek az óvodai cso-
portjaink.
1995-ben az egyházi ingatlanokat vissza-
adtuk a katolikus egyháznak és az evangé-
likus egyháznak, és egy új modern óvodát
építetett a fenntartó, melyben 6 csopor-
tunkat helyezte el. Óvodánk jelenleg három
telephelyen, 12 csoporttal működik.
Fruzsina utcai épületünkben 4 csoport, az
Ibolyás utcában 6 csoport, a Fáy András
téri, Fáy András Általános Iskolában 2 cso-
port működik.
Óvodánk a családi nevelés kiegészítője,
amely a gyermekek 3 éves korától iskolába
lépésig biztosítja a gyermekek intézményes
nevelését, fejlesztését.
Óvodánk kiemelt feladata a hagyomány-
őrzés, a nemzeti és jeles ünnepek fontos-
sága, a lokálpatrióta gondolkodás meg-
ismertetése kialakításának elősegítése a
kisgyermekek és családjaik számára. 
Hisszük, hogy akkor van jelenünk és
jövőnk, ha a múltunkat tiszteljük, ismer-
jük, megbecsüljük.
Változatos tevékenységeket biztosítunk,
különös tekintettel a gyermekek legfon-
tosabb tevékenységére, a játékra.
Többféle  mozgási lehetőség biztosításával
megteremtjük a gyermekek számára a
mozgásöröm megélésének lehetőségét,
amely biztosítja számukra a testi-lelki, szo-
ciális harmóniát.
További terveink között szerepel, tehetség-
gondozó műhelyek kialakítása a népha-
gyományőrzés keretein belül.

FÓTI APPONYI FRANCISKA ÓVODA
2151 Fót, Ibolyás utca 2. • Telefon: 27-538-455 • Fax: 27-538-456

Intézményünk Fót város területén, 4 telephelyen működik:

Központi óvodánk
Fót, Bölcsőde u. 1-2.              
6 óvodai gyermekcsoporttal működik                        

Bölcsőde
Fót, Bölcsőde u. 1-2.              
8 bölcsődei gyermekcsoporttal működik                      

Béke u. tagóvoda
Fót, Béke u. 37.          
5 óvodai csoporttal működik                                                           

Eőri B. u. tagóvoda
Fót, Eöry Barna u. 33.           
3 óvodai csoporttal működik                      
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A „Száz Juhocska” Református Óvoda
Fóton, a Károlyi István Gyermekközpont
területén működik. Intézményünket 1998-
ban alapította a Fót-Központi Református
Egyházközség. Az azóta megvalósult
bővítések eredményeként jelenleg három
csoportban közel 80 gyermeket tudunk el-
látni. 
Kis intézmény lévén megvalósulhat nálunk
a családias légkör. A családokkal közös al-
kalmakat szervezünk (pl. kirándulás, ad-
venti esték), évente kétszer óvodavasár-
napot tartunk, amikor óvo-
dásaink a templomban az
áhítatokon tanult versekből,
igékből, énekekből adnak
elő.
Más óvodákhoz hasonlóan,
és lehetőségeinkhez mérten
biztosítunk gyermekeink
számára különböző fejlesztő
foglalkozásokat, amelyek je-
lenleg: logopédia, fejlesztő
pedagógia, Okos-torna,
TSMT-torna, Népi játék,
Labdatorna, Zene-ovi.
Keresztyén szellemiségünk
abban különböztet meg más
intézményektől, hogy nálunk
a gyermekekkel naponta rö-
vid áhítaton vagyunk együtt,
étkezések előtt, után imád-
kozunk velük, heti egy alka-
lommal pedig hittan fog-
lalkozást tartunk, ahol bibliai
történeteken keresztül az élő
Istennel ismerkedhetnek.
Mindezt hívő pedagógu-
sokként azért tesszük, hogy
a gyermekek Istent, mint 
szerető mennyei Édesatyát
ismerjék meg, akihez biza-
lommal fordulhatunk bár-
mikor. Az iskolai életmódra
felkészítés mellett legalább
olyan fontos számunkra a
szeretetre, megbocsátásra,

bocsánatkérésre, a másik elfogadására, a
jó és rossz megkülönböztetésére nevelés,
az erkölcsi normák, értékek átadása. 

Ebben segít, erősít bennünket Isten Igéje,
ígérete:

„Neveld a gyermeket a neki megfelelő
módon, még ha megöregszik, akkor
sem tér el attól.”

Példabeszédek könyve 22,6.

„SZÁZ JUHOCSKA” REFORMÁTUS ÓVODA
2153 Fót, Vörösmarty tér 2. • Telefon: 06-27/360-733 • E-mail: szazjuhocska@fotiref.hu

www.fotiref.hu/ovoda

1994. szeptember 6-án nyitotta
meg kapuit intézményünk, az-
zal a szándékkal, hogy támo-
gassa a családok keresztény/
katolikus szellemi-ségű nevelő-
munkáját. 1997-ben vette át az
Óvoda fenntartását a Váci Egy-
házmegye, azóta szakmailag
és anyagilag egyaránt támo-
gatja, gondoskodik az intéz-
mény működéséről. 
A kezdetben két csoportos óvodánk mára
duplájára bővült, négy vegyes életkorú óvo-
dai csoportot működtetünk. Évente 25-30
gyermek megy iskolába, közülük sokan
(90%) a keresztény szellemiségű helyi Öku-
menikus Iskolában kezdik meg tanul-
mányaikat. 

Óvodánkban központi szerepet tölt be:
• A vallásos és erkölcsi nevelés – kato-

likus lelkiségű intézményként szeretnénk
segíteni a családokat a keresztény/kato-
likus életvitel alakításában, megis-
mertetni növendékeinkkel a szerető
mennyei Atyát, Akihez mindig bizalom-
mal fordulhatnak. A lelkiségünk minden
tevékenységünkben megmutatkozik,
akár gondozási, nevelési, vagy tanulási
folyamatot vezetünk. Növendékeinket
megismerve újra és újra megerősödik
bennünk az a tudat, hogy a gyerekeknek
– és rajtuk keresztül a családoknak is
fontos, hogy, megértést, türelmet tanúsít-
sanak velük szemben, megtapasztalják,
milyen az elfogadó szeretet.

• Az egészséges életmód megalapozása
– Testi és lelki értelemben is kiemelten
kezelendő terület számunkra. A mozgás-
szegény életvitel a gyermekek egész-
séges testi fejlődését hátráltatja, az
elektronika világa, az emberek elfoglalt-
sága és sajnos az önzetlenség eltűnése
lelki gátat jelent azok számára, akik
ebben élnek.

• A játék, ami jelen van minden tevékeny-
ségünkben, hiszen ezen keresztül tudjuk
leginkább megismerni és személyre
odafigyelve segíteni a testi-lelki növe-
kedésben a ránkbízottakat.

• A családokkal való szoros kapcsolat-
tartás (Karácsonyi, Húsvéti játszóházak,
Gyerekhét programjai, Családi sportnap
szervezése…) jó hangulatú közösséget
eredményez. Nem csak a gyerekek,
hanem a családok között is alakulnak a
barátságok, kis közösségben tudják
segíteni egymást, megélik az összetar-
tozás örömét.

• Egyházközségünkkel való kapcsolat
ápolása (szentmisén való részvétel,
óvodás liturgia, teológiai beszélgetések
a dolgozók számára, köszöntések, prog-
ramok, műsorok…) a felnőttek és a 
gyerekek lelki fejlődése szempontjából
szükséges. Jó megtapasztalni, hogy
egyre nagyobb és nagyobb közösség
tagjai vagyunk, és hogy sokunkat moz-
gat az Isten iránti szeretet, az elkötelezett
katolikus élet.

Nagy öröm számunkra, hogy kormányzati
és fenntartói finanszírozásból elkészült az
új óvodaépületünk. Ez azért is nagy öröm,
mert a négy óvodai csoportunkkal jelenleg
három épületben vagyunk. A korszerű,
uniós előírásoknak megfelelő épületet rövid
időn belül birtokba vehetjük, és hálatelt
szívvel kezdhetjük meg benne nevelő-
munkánkat.

A FÓTI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
GONDVISELÉS ÓVODÁJA

2151 Fót, Vörösmarty utca 1-4. (Új címünk: Szeberényi u. 1.) • Telefon: +36 27/360-154
E-mail: gondviselesovoda@invitel.hu



Önkormányzati oldalak

23FÓTmutató

Önkormányzati oldalak

22 FÓTmutató

A FÓTI SZABAD WALDORF ISKOLA

1996-os megalakulása óta a Fóti Szabad
Waldorf Óvoda, Általános Iskola, AMI és
Gimnázium több, mint 20 évnyi tapaszta-
lattal bíró intézmény. Közel 50 pedagógus
biztosítja a Waldorf-szemléletnek megfelelő
oktatást. Jelenleg 2 óvodáscsoport 44
fővel, az általános iskola 277 fővel, a gim-
názium (9-13. évfolyamai) pedig 148 fővel
működik. Így az intézmény tartósan az
ország egyik legnagyobb Waldorf-intéz-
ménye. 
Jelenleg bérelt épületeink Fóton, a Károlyi-
kastély hatalmas, ősfás, 53 hektáros park-
jában találhatóak. Az intézmény természeti
környezete lélegzetelállítóan gyönyörű. Az
egész intézményt érintő közösségi es-
eményeinket (tanévnyitó, ballagás, adventi
ünnep, pünkösdi bazár) vagy a Fóti Mű-
velődési Házban bérelt színházteremben,

vagy az épületegyüttes által közre fogott 
szabad területen, a szabad ég alatt tudjuk
lebonyolítani. A felmerülő szükségletek
kezelésére az intézmény fenntartója, a Fóti
Szabad Waldorf Egyesület hosszú távú
stratégiai tervet dolgozott ki, melynek meg-
valósításán jelenleg is dolgozik. 
Fontos mérföldkő volt, amikor sikerült 2018
novemberében birtokba venni egy olyan in-
gatlant, ahol a Gyermekközpont átszer-
vezése után a nevelési intézmény zavar-
talanul folytathatja munkáját. 
A megvásárolt, jelenlegi telephelytől néhány
száz méterre található egykori termelő-
szövetkezeti épület-komplexum  felújítását
a Fóti Önkormányzat 15 millió forinttal tá-
mogatta. 
A tervek szerint a 2020/2021-es tanévben
iskolánk új otthonra lel. 

FÁY ANDRÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA
H-2151 Fót, Fáy András tér 1. • Telefon: +36  27 537 620
E-mail: info@faysuli.sulinet.hu • www.faysuli.sulinet.hu

NÉVADÓNK:

FÁY ANDRÁS

Péceli Fáy András
(Kohány, Zemplén vár-megye,

1786. május 30. – Pest, 1864. július 26.)

Író, politikus és nemzetgazda, a magyar re-
formkor irodalmi és társadalmi mozgal-
mainak egyik legtevékenyebb alakja. 
Mikszáth Kálmán egyik Fáy Andrásról szóló
írásában írta: ha nem Széchenyit illetné „a
legnagyobb magyar” jelző, akkor ez Fáy
Andrásnak járna ki, és ha nem Deák Ferenc
volna a „haza bölcse”, akkor Fáy Andrást il-
letné ez a cím; így azonban csupán 

„a nemzet mindenese”.
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Mitől több a Garay?
Iskolánk a Fóti Garay János Általános Iskola
– „A repülős iskola” évtizedek óta magas
nevelési-oktatási színvonaláról ismert. Ne-
velőtestületünk nyitott az új módszerek al-
kalmazására, magasan képzett pedagó-
gusaink folyamatosan a legjobb megoldá-
sokat keresik a minél eredményesebb
nevelés-oktatás érdekében.
Az ERASMUS + európai együttműködés je-
gyében pedagógusaink nyelvi és módszer-
tani ismeretek bővítése mellett külföldi
osztálypartneri kapcsolatokat hoznak létre
az Unió számos országában.
Iskolánk informatikai profilját az idegen
nyelv oktatással szélesítettük ki, felmenő
rendszerben angol vagy német idegen
nyelv és matematika/informatika tagozat
indul már az első osztálytól. Célunk, hogy
a nyolcadik évfolyam végére minél
több tanuló le tudja tenni az alapfokú
C nyelvvizsgát.
A matematika-informatika tagozatos tanulók
alsó és felső tagozaton heti 5 órában tanul-
nak matematikát és 1 órában informatikát.
Az informatika tantárgy keretében el-
sajátított infokommunikációs tudásukat
eredményesen használják fel tanulmá-
nyaikban, a továbbtanulásban. 
A tanulók és szüleik a beiratkozásnál
választhatnak tagozatot. Idegen nyelvet min-
den évfolyamon bontott csoportban tanítjuk
(10-14 fő), a matematikatanítást nívócsopor-
tos oktatással tesszük eredményessé. 

Néhány hagyományos programunk:
• Garay-nap
• Egészséghét – Kerékpáros ügyességi-

verseny
• Nemzetközi, országos, területi, városi és

iskolai tanulmányi versenyek, 
• Vers- és prózamondó verseny, irodalmi

teadélutánok
• Garay Gondolkodtató járási matematika

verseny
• Garay Ovisuli
• Farsang
• József Attila Szavalóverseny, amely Fót

Város Kiemelt Kulturális Rendezvénye
• Garay Galéria
• Tanulmányi kirándulások, erdei iskola és

osztálykirándulások
• 8. osztályosok kompetencia alapú vizsgái
• Felső tagozatosaink tanulmányi kirán-

dulása a „Határtalanul” pályázat kereté-
ben külföldi, magyarlakta területekre

• Diákönkormányzat rendezvényei (DÖK
Nap, papírgyűjtés, Csibeavató, Suli-buli,
Mikulás rendezvények

• Sítábor Ausztriában
• Angliai nyelvtábor
• Rendszeres táborok az erdélyi Bala-

vásáron lévő testvériskolánk tanulóival és
tanáraival

• Rendszeres pályázás az Erasmus + pe-
dagógus továbbképzési programokra

GARAY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA
2151 Fót, Arany János u. 20-26. • Tel.: 06-27/358-144 • www.garay-iskola.sulinet.hu

Az intézmény Csomádon a Gödöllői domb-
ság lankái között, festői környezetben talál-
ható.  
A korszerű iskolát 2010-ben adták át, 208
tanuló befogadására alkalmas. Az épület
jelenleg  minden tekintetben megfelel a mai
modern oktatási intézmények által tá-
masztott magas fokú követelményeknek, a
nevelés-oktatás célkitűzéseinek megva-
lósítása és az újonnan beszerzett tanesz-
közök és felszerelések egyaránt biztosítják
a tanulók testi-lelki egészségének mega-
lapozását, megóvását, valamint  a verseny-
képes tudás megszerzését. 
Az elnyert „Örökös Ökoiskola” cím  kötelez
minket, hogy egyrészt őrizzük az elődök
által alkotott és képviselt értékeket, más-
részt – immáron egy 21. századi iskola-
épületben – olyan korszerű, innovatív
iskolát működtessünk, amely a régi szín-
vonalon felel meg az új kihívásoknak,
elvárásoknak.

Egy kistelepülési általános iskola előnyei a
következők: 
• a helyben töltött első kisiskolás évek a

biztonságos képességfejlesztést teszik
lehetővé

• családias társas légkör
• az ökológiai nevelés szempontjából

rendkívül előnyös a természetbe ágya-
zottság

• jól működő, személyes jellegű tanár-diák
kapcsolat.

ESZTERGÁLY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA
2161 Csomád, Irtvány utca 46. • Telefon: 28/566-131• www.csomadsuli.hu

Nagyon népszerű ausztriai sítáborunk, ahol
kezdőktől a haladókig mindenki megtalálja 
a neki való pályát.

Eleget téve 
balavásári
testvériskolánk
meghívásának
legutóbb mi 
látogattunk el
Erdélybe.
Vendéglátóinkkal
ellátogattunk 
a fehéregyházi
Petőfi Múzeum
Emlék-parkjába is.
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Iskolánk, a Fóti Népművészeti Szakgim-
názium és Gimnázium művészeti szak-
képzést és nyelvi előkészítő osztállyal 5
éves gimnáziumi képzést folytat. Az in-
tézmény jogelődje 1960-ban nyitotta meg
kapuit az európai hírű Fóti Gyermekváros
falai között. Az állami gondozásban élő
gyermekeket, fóti és a környékbeli tele-
püléseken családban élő fiatalokat integrál-
tan, együtt képezte, és adott kezükbe
érettségi-képesítő, illetve szakmunkás bi-
zonyítványt.
1993-tól folyamatos átalakuláson ment
keresztül a képzési sze rkezetünk és vált a
Gyermekváros fennhatósága alól kikerülő
előbb önkormányzati, majd állami tanke-
rületi iskolává. Fontos szá-
munkra a néphagyományok
ápolása, amelyet beépítettünk

a művészeti szakmákba. Szakmai képzé-
sünkben a következő szakokon folytatunk
érettségit adó szakmai képzést: képző- és
iparművészeti területen: Divat- és stíluster-
vező, Textilműves, Kerámiaműves, Grafikus
és Festő szakosokat, előadó művészeti
területen: Néptánc szakosokat képezünk.
Gimnáziumi képzésünkben a nyelv és az in-
formatika foglal el főszerepet. Angol és
német emelt óraszámú, továbbá francia
nyelveket tanítunk.
Szeptembertől várhatóan a szakgimnáziu-
munk technikummá válik a szakképzés át-
szervezése következtében. 
2021-től várhatóan új XXI. századi isko-
lában folytatjuk munkánkat Fót város terü-

letén.
Minden érdeklődőt szeretettel
várunk!

NÉMETH KÁLMÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS
ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

2151 Fót, Március 15. utca 40. 
Tel.: 06-30/243-5210 • E-mail cím: ig@vnet.hu, nksuli@gmail.com

Web: nksuli.sulinet.hu • www.facebook.com/nksuli

A mi suliNK, ahova szívesen járuNK 

„Két dolgot adhatunk gyermekeinknek: gyökereket és szárnyakat.” 
Goethe

FÓTI NÉPMŰVÉSZETI SZAKGIMNÁZIUM ÉS GIMNÁZIUM
2153 Fót, Vörösmarty tér 2. • Tel.: 06-27-359-607

E-mail: nmszki@freemail.hu • www.fotinepmuveszeti.hu
Intézményvezető: Kaudersné Madarász Zsuzsanna

Intézményünk 8 évfolyammal működő ál-
talános iskola, mely lehetőséget biztosít
művészeti tanulmányok folytatására is a
képzőművészet és a színjáték területén. A
versenyképes tudás nyújtása mellett fon-
tosnak tarjuk a személyiség kibontakoz-
tatást és a képességfejlesztést. 

Több mint 100 éves iskolánk gazdag ha-
gyományrendszerrel rendelkező, biztonsá-
gos, otthonos, családias légkörű nevelési-
oktatási intézmény. Hangsúlyt fektetünk az
idegennyelv és az IKT oktatására. Tanulóink
80%-a érettségit adó iskolában tanul
tovább.   
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A Fóti Ökumenikus Általános Iskola
és Gimnázium négy vallási felekezet
(katolikus, református, evangélikus,
baptista) együttműködése eredmé-
nyeként 1991-ben nyitotta meg ka-
puját.

Intézményünk három helyszínen működik,
a két alsó tagozat Öregfalun és Kisalagon.

A felső tagozat és a gimnázium a központi
épületben található (2151 Fót, Vörösmarty
Mihály utca 4.)

2000-ben iskolánk gimnáziumi tagozattal
bővült, amelynek keretében hagyományos
4 osztályos gimnázium működik. 20 osztá-
lyunkban jelenleg 472 diák tanul.

Iskolánkat civil szervezet tartja fent, a Fóti
Ökumenikus Közművelődési Egyesület.

Ahogy intézményünk elnevezéséből is ki-
derül, alapvetőnek tartja a keresztény
értékrenden alapuló nevelés-oktatás meg-
valósítását, amelyet erősít a hétfőnkénti
tanítás előtti áhítat, amit különböző temp-
lomokban tartanak a lelki pásztorok.

A 4 gimnáziumi osztályunkban heti két
órában katolikus vagy református hittanóra
keretében mélyülhetnek el tanítványaink a
hitbéli ismeretben, és lehetőségük nyílik hit-
tanból érettségi vizsgát is tenni.

Iskolánkat családias hangulat, keresztény
légkör hatja át, ahol a diákjainkat igyek-
szünk szeretettel alakítani, formálni, szel-
lemi, lelki és testi fejlődésüket elősegíteni.

Fontosnak tartjuk az idegen nyelv oktatását
(angol, német), melynek hatékonyságát
csoportbontással segítjük.

Az alsó tagozatos gondolkodását, logikai
készségüket fejlesztik a Sakkpalota prog-
ram. 

A felső tagozatosak számára 3 napos hon-
ismereti kirándulás keretében „Országjáró
Programot” szervezünk, hazánk különböző
tájegységeinek megismerésére, a látni-
valók, szokások, emlékek, nevezetes ese-

mények színhelyein járva gazdagodnak
újabb ismeretekben.

A gimnazista osztályok a nemzeti identitás
erősítése érdekében, minden évben egy
hétre „Nemzetjáró Kiránduláson” vesznek
részt határainkon túli magyarlakta terüle-
tekre: Erdély, Kárpátalja, Felvidék, Délvidék
felfedezésére.

Fontosnak tartjuk a közösségi nevelést,
melynek első színtere az osztály, majd a
tagozati és iskolai szintű feladatok, prog-
ramok megvalósítása.

A szabadidős tevékenységek, a tanórán
kívüli foglalkozások is erősítik ezt, mint pl.
sport és művészeti szakkörök, sportren-
dezvények, szeptemberi tábortűz, sítábor,
színházlátogatások, ÖQ média, külső
előadók meghívása, különböző kirán-
dulások.

A szülők szervezésében már hagyomány
iskolánkban az adventi vásár és a tavaszi
Családi Nap.

Az iskolai összetartozás külsőségekben is
megjelenik, az iskola emblémájával ellátott
pólók a testnevelés órákon, és ünnepségek
alkalmával nyakkendők, sálak viseletében.

Minden tanterem projektorral ellátott, a
tanárok laptoppal rendelkeznek, mely lehe-
tőséget biztosít a tanórák színesebbé, vál-
tozatosabbá tételére, az érdeklődést job-
ban felkeltve segíti a tanulói motiváció meg-
valósulását.

Az udvarban elhelyezkedő spotpályák a
testmozgás, fizikai erőnlét és fejlődés szol-
gálatában állnak.

Diákjainknak lehetőségük van az önkor-
mányzati jégpálya használatára.

Szeretettel várjuk mindazon tanulókat, akik
a tudás megszerzése mellett jó közösségre,
hangulatos iskolára, szeretetteljes bánás-
módra vágynak.

dr.Tihanyi Katalin

igazgató

A FÓTI ÖKUMENIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

Fenntartó és működtető:
Dunakeszi Tankerületi Központ
Tanuló létszám: 373 fő
Az oktatás a székhelyen és 8 telephelyen,
a fóti és csomádi általános iskolákban, 
2 év előképző, 6 év alapfok, 
4 év továbbképző, 
összesen 12 évfolyamon történik.
Pedagógus létszám: 33 fő

Az intézményes zeneoktatás 1966-ban kez-
dődött el Fóton, és a növekvő tanulói lét-
szám az 1990-es évek elején már szüksé-
gessé tette önálló zeneiskola megalapítását
(1991). Fót értékes kulturális hagyományok-
kal büszkélkedhet, ezeket a gondosan, nagy
szakmai tudatossággal és igényességgel
vezetett zeneiskola tovább gazdagította. 

Tanszakok
A zeneiskolában az általános, klasszikus
hangszerek tanítása folyik, a következő tan-
szakokon:
vonós hegedű, brácsa, gordonka
fúvós furulya, fuvola, klarinét, 

szaxofon, trombita, 
tenorkürt, harsona, tuba

billentyűs zongora
akkordikus gitár, ütőhangszerek
zeneismeret szolfézs, zenetörténet, 

magánének

kamarazene bármely hangszer 
részvételével

Jelenlegi együttesek:
– fúvószenekar
– rézfúvós együttes
– Marcato gitárzenekar
– Kis gitárzenekar

A zeneiskola alapítványa, a Fóti Dal
Alapítvány 1993 áprilisában jött létre a
város kulturális életének, azon belül első-
sorban a zeneoktatás és a szociálisan
hátrányos helyzetű gyermekek zenei
nevelésének támogatására. Az alapítvány
segítsége sokat számít a szociális esély-
egyenlőtlenség enyhítésében. A zenei ne-
velés nemcsak a szocializációt segíti elő,
hanem fejlesztő hatást gyakorol a tanulási
képességekre is. Az alapítvány ezért is
fordít kiemelt figyelmet a gyermekek együtt
muzsikálásának támogatására, mert a
zenekari munka, a kamarazenélés kiegyen-
líti a képességbeli vagy szociális hátrányból
fakadó különbségeket.

Fóti Dal Alapítvány
2151 Fót, Dózsa György út 12-14.
Tel: 06-27/528-945
Adószámunk: 18662319 – 1 – 13
Számlaszám: 66000028 – 15419947

FÓTI ZENEISKOLA
ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

2151 Fót, Dózsa György út 12-14. • Telefon: +36 30 2947-278 • fotizene.sulinet.hu

„A zene ott kezdődik, ahol a szó hatalma véget ér.”
Claude Debussy
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Gyógyszertár

Somlyó Gyógyszertár
Nyitva tartás: Hétfő-péntek 8-18
2151 Fót, Vörösmarty tér 4.
Tel: 06-27/538-955
www.somlyopatika.hu 1055

Fogászat

SP Fogászat
2151 Fót, Budai Nagy Antal u. 5.
Tel.: 06-20/496-2425  
fotifogaszat@gmail.com  1013

Ingatlaniroda

Harai Ingatlan
Lásd a színes hirdetést a hátsó borítón!
2151 Fót, Móricz Zsigmond utca 3.
Tel.: 06-30/948-6270
www.harai.hu, www.harai-immobilien.at 1052

Nyomtatás, fénymásolás

O Pont Nyomda
Teljeskörű szolgáltatás és kivitelezés
Színes és FF nyomtatás, fénymásolás, irkafűzés,
fém és műanyag spirálozás, laminálás, bélyegző ké-
szítés. Könyv, szórólap, meghívó, névjegy, címke stb. 
Időpont egyeztetés: 20/886-3020
opont@nyomda.net 
2151 Fót, I. András utca 8.    www.nyomda.net 1051

Hús-Élelmiszer

Liszkai Hentes
2151 Fót, Dózsa György út 44.
Nyitva: H 7-13, K, SZ 7-16, Cs-P 7-17, Szo 7-13
Tel: +36-30/640-8392
Facebook: Liszkai Hentes 1052

Ezüstfenyő Gyógyszertár és Rendelő
Nyitva tartás: Hétfő-péntek 8-18
2151 Fót, Németh Kálmán út 29.
Tel: 06-27/360-174
www.ezustfenyopatika.hu 1054

Pandulia Gyógyszertár
Nyitva: H-P:7:30-19:15; Szo-V-Ünnepnap: 8:00-12:00  
2151 Fót, Szent Benedek u. 15.
Tel.: 06-27/538-656
www.facebook.com/panduliagyogyszertar  1012

Gépi földmunka, kertrendezés
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Redőny, árnyékolástechnika

Számítógép szerviz 

ASZTALI SZÁMÍTÓGÉP
ÉS LAPTOP SZERVIZ

• javítás, karbantartás
• telepítés, adatmentés
• internet beállítás, vírusirtás
• tisztítás, felújítás

Rövid határidő, precíz munka, korrekt ár
A szerviz, ahol a szerelő házhoz jön!

Tel: 06-20/4-18-18-13
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Zárjavítás

HOFFMANN REDŐNY
Redőnyök alumíniumból, műanyagból, fából.

Motoros, és elvakolható kivitelben is.
Napellenzők olcsótól a luxusig. Szúnyoghálók,
szalagfüggönyök, reluxák, roletták készítése.

JAVÍTÁSOK! • ÁLLANDÓ AKCIÓK!
Műanyag ablakok, ajtók készítése!

Műanyag nyílászárók egyedi méretre
gyártása, felméréssel, beépítéssel is!
www.hoffmannredony.hu

06-30/209-5987

Egészségbolt

Napsugár 
Egészségbolt
2151 Fót, Dózsa Gy. út 42.

Nyitva tartás:
Hétfő: zárva
Keddtől-Péntekig: 8-16 ig
Szombat: 8-12 ig
Vasárnap: zárva

06-27/632-090
06-30/799-0228

Lomtalanítás

Fuvarozás, lomtalanítás, teljes lakáskiürítés
Pincétől a padlásig, mindent elviszünk!
Fakivágás, fűnyírás, bozótirtás, teljes telektisztítás 
elszállítással. Kisebb épületek bontása.
ÉJJEL-NAPPAL, hétvégén is!
Bada Zsigmond – Tel: 06-30/232-1060 1015

Bádogos, tetőfedő

Teljes körű tetőfedő, ács munkák garanciával!
Lapostetők szigetelése.
Új lapos és magas tetők készítése.
Komplett tetőcsere.
MINŐSÉG MEGFIZETHETŐ ÁRON!
Balczer Ambrus – Tel: 06-20/338-3531 1016

Kárpitos

Kárpitozott bútorok felújítása, javítása
Új bútorok egyedi méretre készítése.
Nagy szövetválaszték.
Minőségi munka korrekt áron!
Megrendelés esetén a bútorszállítás díjtalan!
Kárpitos Tibi – Tel: 06-20/258-2613 1017

Villanyszerelés

Villanyszerelés non-stop!
Lakások komplett villanyszerelése, villanyórák
kiépítése, érintés- és tűzvédelmi felülvizsgálat.
A legkisebb munkával kapcsolatban is hívjon!
ELMŰ által regisztrált villanyszerelő!
Horváth Andor – Tel: 06-20/964-7955 1018
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Az alábbi cégekből és profilokból álló vállalkozás 
MUNKATÁRSAKAT KERES fóti telephelyére,
illetve külső munkaterületekre!

PR CÉGCSOPORT
PR Filmszerviz Kft
Parti sátrak, rendezvény sátrak, kábelek, kapcsoló szekrények, sörpadok, mobil klímák, mobil
fűtések, smink tükrök, mobilkerítések bérbeadása, telepítése;
Figyelmeztető jelzéssel ellátott gépkocsikkal, motorokkal, túlméretes szállítmányok kisérése,
esküvők, sportrendezvények, felvonulások motoros felvezetése, biztosítása;
Hatósági engedélyek ügyintézése;
Forg-Vill Rental Kft
Forgalomtechnikai tervek készítése, forgalomtechnikák kivitelezése, KRESZ tábla bérbeadás;
mobil áramfejlesztők bérbeadása 3 Kw-330Kw i-g, ideiglenes elektromoshálózat kialakítása; 
ideiglenes mérőhelyek kialakítása, kapcsoló szekrények bérbeadása, ügyintézése;
Aqua-Film Kft
Ivóvíz, termálvíz szállítása, ciszternák, medencék töltése, vízellátó berendezése bérbeadása;
Movie Defense Kft
Rendezvények biztosítása, szakképzett forgalomirányító személyzet

Amennyiben szolgáltatásaink közül bármelyik felkeltette érdeklődését,
vagy szeretne ehhez a dinamikusan fejlődő csapathoz tartozni keressen minket!

Munkatársaink teljeskörű felvilágítást nyújtanak az alábbi elérhetőségeken:
info@prfilmszerviz.hu • +36 70 607 7302 • +36 70 771 2483 telefonszámokon.
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