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Tisztelt fóti lakosok!
Tájékoztatom Önöket Fót Város 
Önkormányzata hajléktalan pol-
gártársainknak, egész évben nyúj-
tott gondoskodási formáiról. 

A Fót, Dózsa György u. 12-14. szám 
alatt található átmeneti éjjeli mele-
gedő üzemelése biztosított, a helyi-
ség szezon előtti bejárása, átvétele 
2019. november hónapban megtör-
tént, majd 2019. november 30-de-
cember 4. időszakban nyitva állt, 
amelyet 3-4 fő vett igénybe.  

Fót Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete 408/2018. (XII.12.) KT 
Határozatában felkérte a Polgár-
mestert, hogy „kezdjen tárgyaláso-
kat szociális ellátást végző fővárosi 
intézményekkel, szervezetekkel, el-
látási szerződés velük történő meg-
köthetősége érdekében.”

2019. december 2-án támogatási 
szerződést kötöttem a Myrai Vallási 
Közhasznú Egyesülettel 2019. de-
cember – 2020. március időszakra, 
Fót közigazgatási területén élő 8 fő 
ellátására, 10.000.-Ft/nap díjazás 
ellenében. A Dunakeszin található 
intézmény a nap 24 órájában biz-
tosítja az ellátást, étkezést, tisz-
tálkodási, mosási, ételkészítési és 
melegítési lehetőséget a hajléktala-
nok részére, a kulturált pihenést és 

a szervezett közösségi foglalkozási 
lehetőségeket éjjel-nappal egyaránt. 

A felsorolt szolgáltatásokhoz min-
den eszközt az Egyesület biztosít, 
az 1/2000. (I.7.) SZCSM rendeletben 
foglaltaknak megfelelően, valamint 
szakképzett szociális munkások 
segítenek az információnyújtásban, 
az álláskeresésben és egyéb ügyin-
tézésben, továbbá lehetőség van in-
ternet hozzáféréséhez, telefonhasz-
nálatra és értékmegőrzésre. 

A hajléktalanok Dunakeszire törté-
nő átkísérését és felügyeletét (2019. 
december – 2020. március időszak-
ra) Acél Sándor megbízási szerző-
dés alapján látja el. Acél Sándor napi 
kapcsolatban áll a Polgármesteri 
Hivatal munkatársával a megbízás-
sal kapcsolatos feladatai ellátásával 
kapcsolatban, így napi információ-
val rendelkezünk a biztosított ellá-
tást igénybe vevőkről. 

Fentiek mellett, a szociális igazga-
tásról és szociális ellátásokról szó-
ló 1993. évi III. törvény (a továb-
biakban: Szt.) 65/E.§ (3) bekezdése 
alapján, amennyiben a hőmérséklet 
legalább -10°C fok vagy egyéb idő-
járási körülmények indokolják és a 
meteorológiai szolgálat a regionális 
diszpécserközpont vörös kód fi-

gyelmeztetést ad ki, abban az eset-
ben a fóti éjjeli átmeneti melegedő 
helyiség továbbra is rendelkezés-
re áll, ahol szükség esetén ruházat 
cseréje is biztosítható a rászorulók 
részére.

Fót Város Önkormányzata az Szt. 
és a helyi szociális rendelet alapján 
egész évben biztosítja továbbá a haj-
léktalanok részére a napi egyszeri 
meleg étkezést helyben fogyasztás-
sal és elvitellel egyaránt. 

Felhívom Fót település lakosságá-
nak szíves figyelmét, hogy a szo-
ciális feladatokat ellátó munka-
társak az alábbi elérhetőségeken 
fogadják munkaidőben a lakos-
sági jelzéseket, ha veszélyeztetett, 
krízis helyzetben élő, magányos, 
idős, hajléktalan emberről van tu-
domásuk.

Család-és Gyermekjóléti Szolgálat: 
06-70/339-63-29

Magyar Vöröskereszt Utcai Gondo-
zó Szolgálata:
06-70/933-81-76

Acél Sándor 
06-20/315-76-85

Dr. Vass György
polgármester
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Tájékoztató folyamatban lévő útberuházásokról
„Alberti Béla utca burkolat felújítás”
A beruházás során útépítés (felújítás, 
szélesítés) és csapadékvíz elvezetés va-
lósult meg az Alberti Béla utca Fótújfa-
lu vasútállomástól a Nagy László utcáig 
tartó 319 m hosszú szakaszán, kapube-
hajtók elkészítésével és az egyik oldali 
járda felújításával.
A kivitelező Szabó-TLM Bt. a munká-
kat határidőre elkészítette, a műszaki 
átadás-átvétel 2019. december 16-án 
megtörtént. 
A beruházást az Önkormányzat sa-
ját forrásból valósította meg, melynek 
várható bekerülési költsége bruttó 
61.265.570,- Ft. 

„Fót, 9 darab belterületi utca szilárd 
burkolattal történő kiépítése, csapa-
dékvíz elvezetéssel”
A beruházással érintett utcák: Baj-
csy-Zsilinszky utca, Mária utca, Mind-
szenty utca, Árpád fejedelem utca, 
Bethlen Gábor utca, Etelköz utca, Eme-
se köz, Kazinczy utca, Vörösmarty köz. 
A beruházás tartalmazza az érintett ut-
cák szilárd burkolattal történő kiépíté-
sét, csapadékvíz elvezetéssel, egyoldali 
járdával. A kapubehajtók kivitelezése is 
megvalósul, a Képviselő-testületi dön-
tésnek megfelelően, de nem ennek a be-
ruházásnak a keretében. 
Az Önkormányzat közbeszerzési el-
járás eredményeképpen Vállalkozási 
szerződést kötött a HE-DO Útépítő 
Kft-vel. A munkaterület átadása 2019. 
szeptember 30-án megtörtént. 
A kivitelező a munkavégzést az alábbi 

utcákban kezdte el: Bajcsy-Zsilinszky 
utca, Bethlen Gábor utca, Mindszenty 
utca, Mária utca és Kazinczy utca. Az 
első három utca esetében a csapadékvíz 
elvezetés elkészítése után az ágyazat és 
a kötőréteg 2019. december 20-ig elké-
szült. A másik kettő utcában eddig az 
időpontig csak a zúzottkő ágyazat ké-
szült el. A kivitelező 2020-ban folytatja 
a munkákat.      
A beruházást az Önkormányzat sa-
ját forrásból valósítja meg, melynek 
várható bekerülési költsége bruttó 
518.309.656,- Ft.

„Önkormányzati intézmények meg-
közelítése: Arany János utcai parkolók 
építése”
Ezzel a beruházással a cél a Garay Já-
nos Általános Iskola környezetében a 
parkolási problémák felszámolása és az 
intézmény könnyebb megközelíthető-
sége.  
Műszaki paraméterek: 
- tervezett parkolósáv építendő hossz: 
288,65 m
- létesülő párhuzamos parkolóhelyek 
száma 35 db
- tervezett járda épül a páratlan olda-
lon 302,2 m hosszban és 1,5 m széles-
ségben
- kapubejárók bontás után egysége-
sen aszfalt pályaszerkezettel kerülnek 
kiépítésre
- csapadékvíz elvezetés (zárt csapa-
dékvíz elvezető csatorna építése).
Az Önkormányzat közbeszerzési el-
járás eredményeképpen Vállalkozási 

szerződést kötött a Penta Általános 
Építőipari Kft-vel. A munkaterület át-
adása 2019. október 7-én megtörtént. A 
munkálatok várható befejezése 2020. 
január. 
A beruházást az Önkormányzat sa-
ját forrásból valósítja meg, melynek 
várható bekerülési költsége bruttó 
84.328.076,- Ft.

„Járdafelújítás: Vörösmarty utca, 
Szent Imre utca, Rév utca”  
Az alábbi útszakaszok járdafelújítása 
valósul meg:
- Vörösmarty utca páros oldalán a 8. 
házszámtól az Öreghegyi utcáig
- Szent Imre utca (a vasúti átjárótól a 
Hargita utcáig)
- Rév utca (a Hargita utcától a Kisalagi 
temetőig).
Az Önkormányzat közbeszerzési el-
járás eredményeképpen Vállalkozási 
szerződést kötött a Swietelsky Építő 
Kft-vel. A munkaterület átadása 2019. 
szeptember 11-én megtörtént. A kivite-
lezés folyamatban van, mintegy 90%-
ban elkészült, a befejezési határidő vár-
ható időpontja 2020. január 22.
A beruházást az Önkormányzat sa-
ját forrásból valósítja meg, melynek 
várható bekerülési költsége bruttó 
105.796.089,- Ft.

Fót, 2020. január 6.

Dr. Vass György
polgármester
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FELHÍVÁS VÁROSI KITÜNTETÉSEK JAVASLATTÉTELÉRE

A képviselő-testület az év végén több, 
fontos döntést hozott meg a sikeres vá-
ros kialakítása érdekében. A december 
16-i rendes testületi ülésen számos szo-
ciális témakörben született döntés.
Többek között:
- az időskorúak átmeneti gondozá-
sának, mint ellátási formának törvé-
nyi megszüntetésével kapcsolatosan 
szakmai munkacsoportot hozott lére a 
képviselő-testület, melynek tagja: Bíró 
Zoltán alpolgármester, Dr Vargha Nóra 
Mária, illetve Serfőző Zsuzsanna kép-
viselők. A munkacsoport célja, hogy a 
lehető leghatékonyabb ellátási formát 
alakítsa ki a városban.

- 2025. december 31. napjáig szerző-
dés kötött az Önkormányzat a Magyar 

Protestáns Segélyszervezet Családok 
Átmeneti Otthonával, mely krízishely-
zetbe kerülő családok megsegítésével 
foglalkozik.

- 2025. december 31. napjáig szer-
ződést kötött az Önkormányzat az 
,,Aranyhíd” Gyermekek Átmeneti Ott-
honával.
Több kiemelt fejlesztési területet is kije-
lölt a város vezetése. A beruházási terü-
letek helyrajzi számai: 2592, 2593, 2594, 
2595, 0276/109-124, 0272/119-148, 
0265/1-117, 2027/1, 2027/2, 2023/7-11, 
2029/5, 2031, 2032/46, 0203/1, 0203/2, 
0210/1, 0216/3, 0216/7, 0217/1, 0218/4, 
0221/8, 0221/13, 0221/14.
Ideiglenes megoldódik a Tátra utca – 
Bükk utcában a csapadékvíz elvezetési 

problémák, ugyanis pályázatot hirdetett 
a képviselő-testület a kivitelezési mun-
ka elvégzésére. 
8 utca kapubejáróinak átépítésére köz-
beszerzést írt ki a város vezetése. Az 
érintett utcák: (Bajcsy Zsilinszky u., 
Mária u., Mindszenty u., Árpád fejede-
lem u., Bethlen G. u., Etelköz u., Kazin-
czy u., Vörösmarty köz)
Kiírták Fót Város települési főépíté-
szi feladatainak ellátására vonatkozó 
pályázatot. A pályázat lebonyolítására 
munkacsoportot hoztak létre melynek 
tagjai: Bíró Zoltán, Kovács József, Lávai 
Sándornék, Dr. Vargha Nóra Mária és 
Gellai István. 
Az előterjesztések, illetve a meghozott 
határozatok megtalálhatók a fot.hu 
honlapon.

Fót Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete a 13/2017.(IV. 27.) önkor-
mányzati rendeletével döntött a városi 
kitüntetések alapításáról és adományo-
zásának rendjéről.

A városi kitüntetések adományozására 
2020. január 31-ig tehetnek javaslatot 
az önkormányzat szervei, a társadalmi 
szervezetek, civil szervezetek, egyhá-
zak, egyéb közösségek, magánszemé-
lyek.

Kategóriák:
• Fót Egészségügyéért díj (magánszemély)
• Fót Gyermekeiért, Ifjúságáért díj 
(magánszemély)
• Fót Kultúrájáért díj (magánszemély, 
szervezet, közösség)
• Emberséggel Fótért díj (magánsze-
mély, szervezet, közösség)
• Fót Vállalkozója díj (magánszemély)

• Év Sportolója díj (három korosztály 
14 éves korig, 14-18 év között, 18 éves 
kor felett egy-egy fő)
• Elismerő oklevél kitüntetés (létszá-
ma nincs korlátozva)

A kitüntetések adományozásáról a 
Képviselő-testület a 2020. február 27-
ei ülésén dönt, átadása a március 15-i 
nemzeti ünnephez kapcsolódó nyilvá-
nos városi ünnepségen történik.

Az önkormányzat által alapított és a 
fenti rendelet szerinti „Fót Bajnoka” 
kitüntetésre egész évben folyamatosan 
várjuk a jelöléseket. Fót Bajnoka kitün-
tetésben az a személy részesülhet, aki az 
adományozást megelőző évben Olimpi-
án, Világbajnokságon, Európa-bajnok-
ságon, ifi, junior, felnőtt kategóriákban 
1-3. helyezést ért el, fóti állandó lakó-
helyű, vagy fóti bejegyzett sportegye-
sületnél igazolt sportoló. Ennek beje-

lentését bárki megteheti, aki tudomást 
szerez a díjra való jogosultságról.  

A helyi kitüntetések felterjesztéséhez 
formanyomtatványon lehet benyújtani 
a javaslatokat a önkormányzati hivatal-
ba személyesen, postai úton (2151, Fót, 
Vörösmarty tér 1.), vagy elektronikus 
úton a titkar@fot.hu emailcímre.
A felterjesztés formanyomtat-
ványa elérhető az önkormány-
zat hivatalos honlapján a főolda-
lon, és a https://fot.hu/index.php/
hirek/1505-2019-01-03-07-23-19 lin-
ken, illetve a Fóti Közös Önkormány-
zati Hivatal ügyfélszolgálati irodáján.

Kapcsolattartó:
Nagyné Izsáki Renáta
e-mail: izsaki.renata@fot.hu
telefon:06-70-459-42-58

„Város-Házunk” tája
Tudósítás a Város Képviselő-testületének decemberi rendes üléséről

Fóti Hírnök2019 5



Változások a tankötelezettség megkez-
désével kapcsolatban 2020. január 1-től

Az eljárás a szülő kérelmére indul, 
hiszen a szülő az, aki bármilyen 
indokból úgy véli, hogy gyermeke 
számára az iskola megkezdése még 
nem indokolt, nem célszerű. A ké-
relemben bármilyen releváns indok 
leírható, így a szülő leírhatja, miért, 
milyen okból kérelmezi a felmen-
tést, milyen körülmény, állapot, tény 
teszi azt indokolttá. Az eljárásban 
ezen körülmények vizsgálatára ke-
rül sor. A szülő a kérelméhez bármi-
lyen, általa fontosnak tartott iratot, 
dokumentumot mellékelhet, kikér-
heti az óvodától a gyermek fejlődé-
sét nyomon követő nyomtatványt is, 
és azt is csatolhatja, ilyen módon a 
kérelemmel foglalkozó szakembe-
rek közvetve az óvoda véleményét is 
figyelembe vehetik. A fejlődést nyo-
mon követő nyomtatvány csatolása 
ugyanakkor nem kötelező, hiszen 
nem csak olyan körülmény, állapot, 
tény merülhet fel, melyeket ez az 
óvodai dokumentum tartalmaz.
Az Oktatási Hivatal eljárása köz-
igazgatási hatósági eljárás. Ameny-
nyiben az Oktatási Hivatal hatósá-
gi eljárása keretében úgy ítéli meg, 
hogy különleges szakértelemre van 
szükség a megalapozott döntés meg-
hozatalához, szakértőt vesz igénybe. 
A kirendelt szakértő csak az eddig 
is e kérdéssel is foglalkozó szakér-
tői bizottság lehet, ahol hozzáér-
tő szakemberek foglalnak állást a 
gyermekkel kapcsolatosan. A szak-
értői bizottság szakértői véleményét 
a már bevett, eddig is alkalmazott 
komplex pedagógiai-gyógypedagó-
giai – pszichológiai, szükség szerint 
orvosi vizsgálata alapján alakítja ki, 
az Oktatási Hivatal ez alapján dönt a 
kérdésben.
A tankötelezettség megkezdésé-
vel (a továbbiakban: iskolakezdés) 
kapcsolatos eljárásra az alábbi 
jogszabályok 2020. január 1-jétől 
kezdődően hatályos rendelkezései 
irányadók:
• Nkt. – a nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvény
• Ákr. – az általános közigazgatá-
si rendtartásról szóló 2016. évi CL. 
törvény

• Okt. Hiv. rendelet - az Oktatási 
Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) 
Korm. rendelet
• Nkt. vhr. – a nemzeti közneve-
lésről szóló törvény végrehajtásáról 
szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. 
rendelet
• EMMI rendelet - a nevelési-ok-
tatási intézmények működéséről és 
a köznevelési intézmények névhasz-
nálatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) 
EMMI rendelet
• Ped. rendelet - a pedagógiai szak-
szolgálati intézmények működé-
séről szóló 15/2013. (II. 26.) EMMI 
rendelet
I. Iskolakezdés halasztása
Az Nkt. 45. § (2) bekezdése értel-
mében a gyermek abban az évben, 
amelynek augusztus 31. napjáig a 
hatodik életévét betölti, tanköte-
lessé válik. A törvényes képviselő, 
vagyis a szülő vagy gyám kérelmére 
az Oktatási Hivatal döntése alapján 
a gyermek további egy nevelési évig 
óvodai nevelésben vehet részt.
Nincs azonban szükség arra, hogy 
a szülő vagy a gyám kérelmezze ezt 
az Oktatási Hivatalnál, ha az illeté-
kes pedagógiai szakszolgálatokon 
keresztül elérhető szakértői bizott-
ság 2020. január 31-e előtt kiállított 
véleménye azt tartalmazza, hogy a 
gyermek további egy nevelési évig 
óvodai nevelésben történő részvé-
tele javasolt. (Felhívjuk a figyelmet, 
hogy a 2019. december 17-én kihir-
detett szakképzésről szóló 2019. évi 
LXXX. törvény hatálybalépésével 
összefüggő módosító és hatályon kí-
vül helyező rendelkezésekről szóló 
2019. évi CXII. törvény 77. § (27) be-
kezdése szerint „A nemzeti közne-
velésről szóló 2011. évi CXC. törvény 
97. §-a a következő (4) bekezdéssel 
egészül ki: (4) A 2020/2021. tanévre 
vonatkozóan a 45. § (2) bekezdésé-
ben foglalt főszabálytól eltérően, a 
szülő a kérelmét 2020. január 31-ig 
nyújthatja be a felmentést engedé-
lyező szervhez.) Ebben az esetben 
a gyermek automatikusan további 
egy nevelési évig óvodai nevelésben 
vehet részt. Ebben az esetben a teen-

dő a következő: a szülőnek a szakér-
tői bizottsági véleményt a gyermek 
óvodájában be kell mutatnia, amely 
alapján az óvoda a köznevelési in-
formációs rendszerben (a további-
akban: KIR) rögzíti ezt a tényt.
Amennyiben ilyen szakértői bizott-
sági vélemény nem áll rendelke-
zésre, akkor a szülőnek javasolt az 
Oktatási Hivatalhoz kérelmet be-
nyújtani.
Az Oktatási Hivatal a kérelmeket 
csak 2020. január 1-jét követően fo-
gadja be, és a kérelem postára adá-
sára csak 2020. január 31-ig van le-
hetőség.
A kérelem vonatkozásában az aláb-
bi szabályok irányadók:
• A szülő vagy gyám a kérelmét 
kizárólag az Oktatási Hivatalhoz 
nyújthatja be, legkorábban 2020. ja-
nuár 1-jétől. Az Oktatási Hivatalnak 
a 2020. január 1-e előtt érkezett ké-
relmeket nem áll módjában elbírál-
ni.
• A kérelem benyújtására legké-
sőbb 2020. január 31. napjáig van 
lehetősége a szülőnek vagy a gyám-
nak. Azt a kérelmet, amelyen a pos-
tai bélyegzőn a feladás dátumaként 
2020. január 31. szerepel, az Okta-
tási Hivatal még elbírálja, ám az azt 
követően postára adott kérelmeket 
nem fogadja be, az eljárás szerint 
„visszautasítja”.
• A szülő vagy gyám a kérelmet az 
Oktatási Hivatal által a honlapján 
elérhetővé tett informatikai támo-
gató rendszer segítségével kitöltött, 
majd ezt követően kinyomtatott 
vonalkódos adatlapon, papíralapon 
nyújthatja be.
• A kérelmeket postai úton várjuk 
az alábbi címre:
Oktatási Hivatal 
Budapest 1982
Ki nyújthat be az Oktatási Hiva-
talhoz kérelmet annak érdekében, 
hogy a gyermek tankötelezettségét 
egy évvel később kezdhesse meg?
A tankötelezettség megkezdésének 
halasztása (az iskolakezdés elha-
lasztása, vagyis egy évvel további 

A tanköteles korú gyermek további egy nevelési évig óvodában történő rész-
vétele kérdésében 2020. január 1-jétől az Oktatási Hivatal fog döntést hozni.
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óvodában maradás) ügyében kezde-
ményezett eljárás kérelemre indul. 
A kérelmet kizárólag a szülő vagy a 
gyám nyújthatja be. A beadványnak 
tartalmaznia kell a kérelmező nyi-
latkozatát arra nézve, hogy ő jogo-
sult a kérelem benyújtására, mivel a 
szülői felügyeleti jogot egyedül gya-
korolja, vagy – közös szülői felügye-
let esetén – a másik szülő kifejezett 
hozzájárulásával jár el.
A kérelem kötelező tartalmi elemei
Az eljárás során az Oktatási Hivatal 
a jogszabályi feltételek teljesülését 
fogja vizsgálni.
A kérelemben nevesített gyermek 
azonosíthatósága a kérelem elbírá-
lásának előfeltétele, ezért kérjük, 
hogy az Oktatási Hivatal honlapján 
(www.oktatas.hu) későbbiekben el-
érhető kéreleműrlapot használja.
A kéreleműrlap kitöltéséhez az 
alábbi adatok megadása feltétlenül 
szükséges:
• a kérelmező (szülő, gyám) adatai: 
név, születési adatok, kapcsolattar-
tási adatok (postai cím, e-mail cím, 
telefonszám)
• a gyermek személyes adatai: név, 
születési hely és idő, oktatási azono-
sító száma, amelyet az óvodától tud 
a szülő vagy gyám megkérdezni, a 
lakcím

• a gyermek óvodája adatai, mely-
lyel jogviszonyban áll: OM azonosító 
száma, neve, címe – ezeket az ada-
tok szintén az óvodától tudja a szülő 
vagy gyám megkérdezni
• a gyermeknek milyen egyéni 
adottsága, sajátos helyzete indokol-
ja, és a fejlődése, iskolai életre felké-
szülése szempontjából miért lenne 
előnyös további egy évig az óvodá-
ban maradása
• kérelmező szülő nyilatkozatát 
arra nézve, hogy ő jogosult a kére-
lem benyújtására, mivel a szülői fel-
ügyeleti jogot egyedül gyakorolja, 
vagy – közös szülői felügyelet esetén 
– a másik szülő kifejezett hozzájá-
rulásával jár el.
Kérjük, hogy a kérelemben foglal-
takat alátámasztó dokumentumot 
(szakorvosi vélemény, pedagógiai 
szakszolgálat szakértői bizottságá-
nak szakvéleménye, fejlődést nyo-
mon követő nyomtatvány stb.) csa-
tolja kérelméhez.
II. Korábbi iskolakezdés
• Arra is van lehetőség – ahogy 
az elmúlt évek több száz eseté-
ben -,hogy a gyermek a szülő vagy 
gyám kérelmére hatéves kora előtt 
megkezdje tankötelezettségének 
teljesítését, ha az iskolába lépéshez 
szükséges fejlettséget korábban el-
éri. Ebben az esetben is az Oktatási 

Hivatalhoz kell benyújtani a kérel-
met, melyhez az Oktatási Hivatal 
honlapján december végén elérhető 
formanyomtatvány kitöltésével le-
het kezdeményezni. A fenti rendel-
kezések erre az esetre is értelemsze-
rűen irányadók.
Mind az I., mind a II. esetben meg-
határozott kérelmeket az Oktatási 
Hivatal az Ákr. vonatkozó szabályai 
alapján bírálja el.
Amennyiben a kérelemben foglaltak 
és a csatolt dokumentumok alapján 
minden szükséges adat rendelke-
zésre áll a döntés meghozatalához, 
az Oktatási Hivatal nyolc napon be-
lül dönt. Amennyiben nyolc napon 
belül nem hozható döntés a kérelem 
tárgyában – vagy azért, mert hiá-
nyos a kérelem, vagy mert további 
adatok beszerzése szükséges a dön-
tés megalapozásához, vagy mert 
szakértői bizottság kirendelése in-
dokolt – az Oktatási Hivatal teljes 
eljárásban, hatvan napon belül dönt 
a kérelemről.
Az Oktatási Hivatal döntése ellen 
bírósági jogorvoslat vehető igénybe, 
melynek során az illetékes bíróság 
negyvenöt napon belül köteles hatá-
rozatot kiadni.

Budapest 2019. november 26.
OKTATÁSI HIVATAL

Év vállalkozója díj 
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megbízásából a Decorative Solutions Design Kft. Cím: 1039 Budapest, Hadrianus utca 5. 6/52. Felelős szerkesztő: Petrók Tamás,  
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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Fót Város Önkormányzata jelölése alapján 2019. december 6-án, a Vállalkozók és 
Munkáltatók Országos Szövetsége által szervezett Vállalkozók Napja alkalmából 
Gyenge Zsolt, a Fóti Kézműves Sörfőzde tulajdonosa megkapta az Év vállalkozója 
díjat Varga Mihály pénzügyminiszter úrtól. Gratulálunk! 
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Anyakönyvi hírek 

Zöld Ágnes és Lipóczki Tibor  o Hajdú Henrietta és Plank Zoltán  o Bojtos Nikolett és Barka Róbert Roland  o 
Gombos Andrea Amália és Dobos Zsolt  o Pelyvás Fanni Anna és Henye Zoltán Sándor  o Gulyás Szilvia és 
Horváth Csaba  o Béres Noémi és Rafie Reza  o 

Fonódi Lászlóné 75 év  t  Hegedűs Györgyné 87 év  t  Lányi Sándor 77 év  t  V. Cselőtei Sándor 62 év  t  Vozár 
Károly 69 év  t  Bak Sándor József 74 év  t  Szabó István 86 év  t  Döményi Istvánné 73 év  t  Rozovits Károly 
39 év  t  Domonyi János 83 év  t  Szentpéteri Péter 75 év  t  Kormos Vilmos 73 év

Friss házasok

Halottaink

2019. december hónapban

A Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. beszámolója
Fót városában az önkormányzati 
kezelésű közutak síkosságmente-
sítését a Fóti Közszolgáltató Non-
profit Kft. végzi. A város I. és II. 
kategóriájú útjait a Magyar Közút 
síkosságmentesíti. A város intéz-
ményeinek járdáin és parkolóiban 
az intézmény kell, hogy ellássa a sí-
kosságmentesítési feladatokat.

Első lépésként az aktuális év no-
vember elejéig az útüzemeltetési 
jogszabály alapján elkészítjük a téli 
útüzemeltetési tervet, ami megha-
tározza és fontossági sorrendbe ál-
lítja a feladatainkat, melyben a helyi 
busz útvonalának hó- és jégmente-
sítése kiemelt feladatunk.

Társaságunk 2019. decemberében 
az első hóesés alkalmával a síkos-
ságmentesítési feladatokat a követ-
kező gépjárművekkel kezdte meg:
ÖAF típusú gépjármű, Antonio Car-
raro Tigre 7800 típusú kistraktor, 
Same Solaris 55 DT típusú kistrak-

tor, Antonio Carraro Tigre 440 tí-
pusú kistraktor.

A fenti gépekkel útszóró sót jutta-
tunk ki a közútjainkra, elsősorban a 
90 km hosszú belterületi útjainkra, 
majd a jelentősebb külterületi utak-
ra is.

 December hónap folyamán eljutot-
tunk:
• ÖAF típusú teherautó nagy 
mennyiségű útszóró sót juttatott ki 
a főútjainkra, az ún. őrjáratos utak-
ra, majd eljutott Sikátorpusztára és 
az Istvánhegyi bekötőútra is. 
• Antonio Carraro Tigre 7800 tí-
pusú kistraktor, a belterületi utakat 
követően többször is eljutott a Kur-
jancsba és az Öreghegyre is.  
•  Same Solaris 55 DT típusú 
kistraktorunk a belterületi utakat 
követően járt az Öreghegyen és a 
Fóti tó környéki utcákban is.
• Antonio Carraro Tigre 440 típu-
sú kistraktor a város számos pont-
ján járt. Az önkormányzat épülete-

inek környékén kezdte a sószórást, 
Alberti Béla utcában, majd az Erkel 
Ferenc téren és környékén, a Gesz-
tenyés óvoda környékén, Sípos Pál 
tér környékbeli utcáin, Petőfi Sán-
dor utcában, Eötvös József utcában, 
Királydomb utcáin, Kisalag Németh 
Kálmán utcától délre fekvő utcái-
ban, Hargita utca – Illyés Gyula 
utca közötti terület utcáiban.

Gépjárműveink munkáját nagyban 
befolyásolja, hogy egy-egy utcá-
ba be tudunk-e jutni, az út men-
tén parkoló autók akadályozzák a 
továbbhaladást, befolyásolva ezzel 
munkánkat.

Ahová a gépekkel nem tudunk el-
jutni ott kézi síkosságmentesítés 
során kollégáink környezetbarát 
jégmentesítő anyagot szórnak ki a 
város egyes pontjain, köztereken, 
buszmegállókban, járdákon, játszó-
tereken is.

Sólyomvári Erika
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Veszélyes hulladékgyűjtés

Hamu elszállítása

Kárpáti Gábor
Közbiztonsági- és hulladékgazdálkodási referens

Fóti Közös Önkormányzati Hivatal

Tisztelt Fóti Lakosok!

A téli fűtésszezon beindulása mi-
att megnövekedett a gyűjtőedény-
be szabálytalanul kihelyezett hamu 
mennyisége. Az ürítés során a gyűj-
tőedénybe ömlesztett hamu első-
sorban a Közszolgáltató munkatár-
sainak egészségét veszélyezteti, de 
a hulladékszállító jármű felépítmé-
nyének csúszó, forgó alkatrészeit is 
nagy mértékben koptatja.

Ezúton felhívjuk szíves figyel-
müket a lakossági hulladék-
szállítás keretében elszál-
lítandó hamu szabályos 
kihelyezésének módjáról.

- kihűlt állapotban lévő 
hamu

- zsákban összegyűjtve, össze-
kötve

- hulladékgyűjtő edénybe belehe-
lyezve 

(az edény mellé rakott a Közszolgál-
tató munkatársai nem vizsgálják, 
azt többlethulladékként kezelik és 
nem szállítják el)

Egyúttal tájékoztatjuk Önöket, 
hogy a nylonzsákokba, szatyrokba 
gyűjtött hamut a Fóti Közszolgál-
tató Nonprofit Kft. telephelyén (Fót, 
Malom u. 1.) lévő zárt konténerben 
is el tudják helyezni hétfő-csütör-
tök 7.30 – 16.00 óra és péntek 7.30-
13.00 óra között.

Kárpáti Gábor
Közbiztonsági- és hulladékgazdál-

kodási referens
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal

Fót Város Önkormányzata és az Önkormányzati Hivatal 2019. október 12. napján is megrendezte az ingyenes lakos-
sági veszélyes és elektronikai hulladékgyűjtési akcióját, amelyen az alábbi mennyiségű hulladékot adták le a lakosok.

 • Fáradt olaj, használt étolaj, olajos szilárd hulladék 1 035 kg
 • Festékes hulladék 5 210 kg
 • Toner 1 020 kg
 • Növényvédő-, rovarirtó szer 55 kg
 • Gyógyszer 155 kg
 • Fénycső 160 kg
 • Szennyezett göngyöleg 95 kg
 • Sprays flakon 50 kg
 • Elektronikai hulladék 108 m3

Köszönjük minden résztvevőnek, hogy óvja, védi környezetünket!

Kérjük, hogy a kidobandó elektronikai eszközöket (pl. hűtőszekrény, televízió, mosógép, számítógép, monitor, 
stb.), valamint akkumulátorokat, az utcákat tehergépjárművekkel járó – hulladék begyűjtési engedéllyel nem ren-
delkező – „Hulladék felvásárlók”-nak ne adják oda, mert a hasznosításra nem alkalmas anyagok jelentős részét az 
erdőn, a mezőn vagy az útszélén látjuk viszont!

A legközelebbi akciónkat 2020. április 18. napján (szombat) 9-13 óra között tartjuk.
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Fót Város Önkormányzat
Képviselő-testületi tagjainak elérhetősége

Dr. Vass György - Polgármester

Telefon: +36 70 637 1218
Email: polgarmester@fot.hu

Fogadóóra: Minden hónap első hétfőjén 
13:00 órától, előzetes bejelentkezés 
szükséges

Bíró Zoltán - Alpolgármester
4.sz. körzet
Telefonszám: +36 30 630 7022
Email: birozoltan11@gmail.com

Fogadóóra: minden hónap első hétfőjén 
18.00 órai kezdettel tart fogadóórát a József 
Attila utca 56 szám alatti Önkormányzati 
Képviselői Irodában. Július és augusztus 
hónapban nem tart fogadóórát

Kovács József
1.sz. körzet
Telefon: +36 70 479 5780
Email: kov.jozsef49@gmail.com

Bérciné Berke Szilvia
2.sz. körzet
Telefonszám: +36 70 479 5775
Email: berkeszilvi@gmail.com

Lévai Sándorné
3.sz. körzet
Telefon: +36 70 372 8420
Email: boriorsi@freemail.hu

Fogadóóra: Minden hónap első hétfőjén a 
Garay János Általános Iskolában  
(Fót, Arany János utca 25-27.)
Július és augusztus hónapban nem tart 
fogadóórát

Bojsza Tamás
5. sz körzet
Telefonszám: +36 30 494 1759
Email: bojsza.tamas@gmail.hu

Fogadóóra:
Minden hónap második keddjén 16 és  
18 óra között a Fóti Boglárka Óvodában 
(2151 Fót, Bölcsöde u. 1.)

Gellai István
6.sz. körzet
Telefon: +36 70 883 48 19
Email: gellai566@gmail.com

Fogadóóra: Minden hónap első hétfőjén 
18 és 19 óra között a Kisalagi Közösségi 
Házban (2151 Fót, Béke u. 33.)
Július és augusztus hónapban nem tart 
fogadóórát

Csorba István
7.sz. körzet
Telefon: +36 30 271 7314
Email: csoresz56@freemail.hu

Fogadóóra: 
Minden hónap első csütörtökön  
17:00-19:00 Németh Kálmán Általános 
Iskola (2151 Fót, Március 15. utca 40.)

Koncz János
8.sz. körzet
Telefon: +36 70 379 1285
Email: koncz.janos1@upcmail.hu

Fogadóóra: Minden hónap első hétfőjén 
16-18 óráig a Németh Kálmán Általános 
Iskolában (Fót, Március 15. u. 40.) Július és 
augusztus hónapban nem tart fogadóórát

Soros László István

Telefon: +36 70 479 5777
Email: l.soros@newmars-technologies.com

Fogadóóra: Minden hónap első hétfőjén  
16-18 óráig a Németh Kálmán Általános  
Iskolában (Fót, Március 15. u. 40.)
Július és augusztus hónapban nem tart  
fogadóórát

dr Vargha Nóra Mária

Telefon: +36 70 376 7031
Email: varghanora@gmail.com

Fogadóóra: Minden hónap első keddjén 
17:30 és 18:30 óra között a Németh 
Kálmán Általános Iskolában (2151 Fót, 
Március 15. u. 40.) Július és augusztus 
hónapban nem tart fogadóórát

Serfőző Zsuzsanna

Telefon: +36 70 479 5778
Email: ser.zsuzsa@gmail.com

Fogadóóra: Minden hónap első hétfőjén  
16-18 óráig a Németh Kálmán Általános  
Iskolában (2151 Fót, Március 15. utca 40.)
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Főépítészi tájékoztató
Az építési tilalomról és a kiemelt fejlesztési területekkel kapcsolatban
Építési tilalom

Fót Város Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete elkészítette a Város teljes közigaz-
gatási területére érvényes új Helyi Építési 
Szabályzatát és a szabályzat mellékletét ké-
pező Szabályozási Tervét, melyet a 33/2019.
(IX.26.). Önk. Rendelettel állapított meg 
(továbbiakban: HÉSZ és SZT). Az elfoga-
dást megelőzően hatályban volt régi helyi 
építési szabályzat és a szabályzat mellékle-
tét képező szabályozási terv (továbbiakban: 
RHÉSZ és RSZT) jelölt olyan beépítésre 
szánt építési övezeteket, melyek beépíté-
se feltételhez volt kötve. Ezek a területen 
a RSZT-n szaggatott vonallal voltak körül 
határolva, és a következő felirattal voltak 
ellátva: „Készítendő szabályozási terv ha-
tára”. Tehát az RSZT előírta, hogy a meg-
jelölt területek beépítésének feltétele, hogy 
a területre szabályozási terv készüljön a 
beépítés előtt. Erre azért volt szükség, mert 
szabályozási terv hiányában az illeszkedés 
szabályait betartva bárki építkezhetett vol-
na a területen anélkül, hogy utcák, közterek 
szabályos építési telkek lettek volna kisza-
bályozva. Ez azt eredményezte volna, hogy 
mindenki elkezd építkezni a saját kis terü-
letén, aki közel van például egy aszfaltozott 
úthoz, az jól járt volna, aki pedig csak egy 
3 méter széles mezőgazdasági úthoz kap-
csolódik, az elesett volna örökre az aszfal-
tozott út lehetőségétől. Ebből kifolyólag a 
területet nem lehetett volna közművesíteni, 
nem lehetett volna utólag utcákat nyitni, a 
tűzoltó, mentő, stb. körülményesen vagy 
egyáltalán nem tudta volna megközelíteni 
az ingatlanokat. Beláthatjuk, hogy a fentiek 
miatt a szabályozási terv elkészítésére nagy 
szükség van. Nemcsak a város érdeke, hogy 
a település szép és rendezett, szabályozott 
legyen, hanem az ott tulajdonnal rendel-
kezőké és a lakosoké is. Egy szabályozott 
város sokkal élhetőbb, közegészségügyileg 
is rendezettebb.

A HÉSZ és az SZT készítésekor hatályban 
lévő vonatkozó jogszabályok nem tették 
lehetővé, hogy az előző RHÉSZ és RSZT 
készítéséhez hasonlóan az új szabályzatban 
kijelöljük a külön szabályozással ellátandó 
területek határait. Az új HÉSZ és új SZT 
törvényi előírás miatt el kellett készüljön 
2019. december 31-ig, ellenkező esetben 
a Város szabályozási terv nélkül maradt 
volna, mivel a régi hatályát vesztette vol-
na. Az új szabályzat készítésekor felmerült 
ez a probléma, de az idő rövidsége miatt 
már nem lehetett ezen területekre vonat-
kozó szabályozást elkészíteni, annak okán 
sem, hogy a szabályozási terv elkészítése 
az adott terület tulajdonosait terheli. Mi-
vel törvény előírta, hogy már nem jelöl-
hetünk ki külön szabályozandó területe-

ket, a külön szabályozás elkészítésére és a 
szerződések megkötésére idő nem volt, így 
kénytelenek voltunk ezekre a területekre 
egy övezeti besorolást megállapítani. Ez azt 
jelenti, hogy meg lettek határozva a beépí-
tési paraméterek, és bárki szabadon épít-
kezhetett volna, előállítva a fent bemutatott 
nem kívánatos helyzetet. A város érdeke, 
hogy minden építkezés szabályozottan 
történjen, hogy senkinek ne sértse érde-
két. E problémára két lehetséges megoldás 
van. Az első, hogy az Önkormányzat saját 
költségén elkészíti az érintett területekre a 
szabályozási tervet, majd ennek költségét a 
tulajdonosokon megpróbálja behajtani, de 
akár évekbe is telhet, mire az Önkormány-
zat visszaszerzi a befektetett összegeket. A 
második megoldás hasonló a régi eljárás-
módhoz. Vagyis közérthetően úgy műkö-
dik, hogy az Önkormányzat építési tilalmat 
rendel el az érintett területeken, míg a tu-
lajdonosok településrendezési szerződést 
nem kötnek az Önkormányzattal, és el nem 
készíttetik az érintett területekre vonatko-
zó szabályozási tervet. Így megoldódni lát-
szik a jogszabályváltozás miatt keletkezett 
probléma, a Város érdekei nem sérülnek, a 
Városra anyagi terhet nem ró a szabályzat 
elkészítése. Ez a Város és a benne élők kö-
zös érdeke. 

Kiemelt fejlesztési területek

Az Önkormányzat tulajdonában van több 
nagyobb ipari, gazdasági terület, melyek 
jelen pillanatban nem rendelkeznek rész-
letes szabályozási tervvel. Ezekre a terü-
letekre is igaz a fenti írás, ebből is látható, 
hogy az építési tilalom nem csak magá-
nembereket és vállalkozásokat érint, de 
az Önkormányzatot is. Az építési tilalom 
a Város érdekében lett elrendelve. Viszont 
a város érdeke, hogy ezen területek fejlőd-
jenek, az Önkormányzat tulajdonában lévő 
területek is beépítésre kerüljenek, ezzel 
bevételt generálva. Mint fent leírtuk, a be-
építés feltétele a részletes szabályozási terv 
elkészítése, mely azonban alapesetben leg-
alább egy évet vesz igénybe, de akár több év 
is lehet. A Város érdeke, hogy e szabályozás 
elkészítése és elfogadása gördülékenyen 
menjen, hogy mihamarabb tudjanak új vál-
lalkozások jönni Fótra, melyek Fóton mű-
ködnek, Fóton teremtenek munkahelyeket, 
Fót fejlődéséért dolgoznak. A jogszabályok 
lehetőséget adnak az Önkormányzatnak, 
hogy kijelöljön kiemelt fejlesztési terüle-
teket, melyek az Önkormányzat érdekei-
vel összhangban vannak. Ezt a lehetőséget 
kihasználva három területen jelöltünk ki 
kiemelt fejlesztési területet. 
1. Nyugati iparterület eddig be nem épült 
része:
A klasszikus értelemben Nyugati Iparte-

rületként nevezett terület és az M2 között 
található terület, melyben az Önkormány-
zatnak nagy részaránya van a szabályozás 
szerint gazdasági terület. Azonban részle-
tes szabályozási tervvel nem rendelkezik, 
ezáltal e területre szabályozási terv ké-
szítendő. Az eljárás felgyorsítható kiemelt 
fejlesztési területté minősítéssel. Ezáltal a 
szabályozási terv elkészítésének és elfoga-
dásának ideje lerövidül, a szabályzat elfo-
gadására vonatkozó hatósági eljárás ideje 
lecsökken, az eljárás egyszerűbb.
2. Kerékpár út nyomvonala
Mint tudják, Magyarország Kormánya 
támogatta Fótot kerékpárút építésében. 
Azonban a kerékpárút tervezése és kivi-
telezése gátakba ütközött, mivel az arra 
szükséges terület kialakítása nehézkes volt 
és akadályokba ütközött. Ezért a Képvise-
lő-testület úgy döntött, hogy a kerékpárút 
területe kiemelt fejlesztési területté lesz 
nyilvánítva, hogy az út kialakítása gördü-
lékenyebbé váljon, és az akadályok meg-
szűnjenek. 
3. Nyugati iparterületen már beépíthető 
terület
A klasszikus értelemben vett Nyugati Ipar-
területre van érvényben részletes szabá-
lyozási terv. A területen ki vannak jelölve 
az utak, meg vannak határozva a beépítési 
paraméterek. A beépítése mégis nehézkes. 
A Város érdeke, hogy mihamarabb létre-
jöjjenek olyan befektetők és vállalkozások 
számára vonzó gazdasági területek, me-
lyeken vállalkozások működhetnek, ezzel 
munkahelyeket teremtve Fóton. A terület 
hiába rendelkezik szabályozási tervvel, ha 
az utak kialakítása folyton nehézségek-
be ütközik. Azok nélkül pedig a területet 
nem lehet beépíteni. Az utak kialakítása a 
terület tulajdonosainak a feladata, az Ön-
kormányzat annyiban támogathatja a fo-
lyamatot, hogy kiemelt fejlesztési területté 
nyilvánítja azt, így az útlejegyzések gördü-
lékenyebben mehetnek végbe. 

A fentiek értelmében látható, hogy mind-
két rendeletre a Városnak nagy szüksége 
van annak érdekében, hogy a várva várt 
fejlődés beinduljon és szabályozott keretek 
között menjen végbe. A kiemelt fejlesztési 
területté nyilvánítás miatt senki területe 
nem értékelődik fel, ez csupán a szabályo-
zási terv és egyéb eljárások idejét gyorsítja.

Tempfli M. Szilárd
főépítész

Amennyiben  kérdése merülne fel a fen-
tiekkel kapcsolatban, a Város főépítésze 
készségesen áll Önök rendelkezésére ügy-
félfogadási időben, szerdánként 9:00-
15:00 között a szokott helyén. 
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JANUÁR 20. HÉTFŐ
14.00 óra 
A Fóti Népművészeti Szakgimná-
zium és Gimnázium néprajzi és 
népművészeti kiállításának meg-
nyitója
Helyszín: Vörösmarty Művelődési Ház

JANUÁR 21. KEDD
18.00 óra
”Hej igazítsad jól a lábad...”
néptánc és népdal est
A belépés díjtalan, regisztrációs 
jegyhez kötött.
Helyszín: Vörösmarty Művelődési Ház

JANUÁR 22. SZERDA
14.00 óra 
Népi kézműves játszóház 
A belépés díjtalan, előzetes regiszt-
rációhoz kötött.
Helyszín: Vörösmarty Művelődési Ház

JANUÁR 23. CSÜTÖRTÖK
9.00 óra 
Csácsogó madárka népdaléneklő 
verseny 
Helyszín: Vörösmarty Művelődési Ház

JANUÁR 23. CSÜTÖRTÖK
17.00 óra 
A Németh Kálmán Emlékház új 
kiadványának bemutatása 
Helyszín: Kisalagi Közösségi Ház

JANUÁR 24. PÉNTEK
13.30 óra  
Interaktív rock matiné a Zinfield-
del zenekarral 
Helyszín: Vörösmarty Művelődési Ház

JANUÁR 24. PÉNTEK
18.00 óra 
Petrezselyem Károly fafaragás és 
Orgonás Szabó Marika festmény-
kiállítás megnyitója „Ítéletidő” 
címmel 
Megtekinthető:
2020. január 1. - február 15.
Helyszín: Fóti Városi Könyvtár - 
központi részleg

JANUÁR 25. SZOMBAT
10.00 óra 
Népi táncház a Napra-forgó mu-
latsággal és a Pereputty zenekarral 
A belépés ingyenes, regisztrációs 
jegyhez kötött.
Helyszín: Vörösmarty Művelődési Ház

JANUÁR 25. SZOMBAT
19.00 óra  
Kiss Kata Zenekar koncertje 
A belépés ingyenes, regisztrációs 
jegyhez kötött.
Helyszín: Vörösmarty Művelődési Ház

JANUÁR 26. VASÁRNAP
16.00 óra
Muharay Színház
Lázár Ervin – A négyszögletű kerek erdő
Jegyár: 800,-Ft
Helyszín: Vörösmarty Művelődési Ház

JANUÁR 31. PÉNTEK
19.00 óra 
Muharay Színház
Jevgenyij Svarc: Hétköznapi csoda
Jegyár: 2900,-Ft ; 2500,-Ft
Diák-és nyugdíjas jegyár: 1500 ,-Ft
Helyszín: Vörösmarty Művelődési Ház

FEBRUÁRI ELŐZETES

FEBRUÁR 3. HÉTFŐ
15.00 óra
Szeniorok Fóti Akadémiája
Dr. Jászberényi József: A hit szere-
pe időskorban - Róma templomai, 
szakrális titkok
Helyszín: Vörösmarty Művelődési Ház

FEBRUÁR 6. CSÜTÖRTÖK
18.00 óra
Geopolitikai Akadémia
Dr. Jászberényi József: Magyaror-
szág geopolitikai helyzete
Helyszín: Kisalagi Közösségi Ház 

FEBRUÁR 7. PÉNTEK
17.00 óra
„Bíborba, bársonyba, gyöngyös 
koszorúba” lakodalmi szokások 
Fóton (1883-1950) kiállítás meg-
nyitója a Fóti Települési Értéktár 
Bizottság és a Fóti Közművelődési 
és Közgyűjteményi Központ szer-
vezésében 
Helyszín: Vörösmarty Művelődési Ház

FEBRUÁR 8. SZOMBAT
19.00 óra
Kárpátia koncert

Helyszín: Vörösmarty Művelődési Ház

FEBRUÁR 9. VASÁRNAP
16.00 óra
Muharay Színház
Antoine de Saint-Exupéry:
A kis herceg
Jegyár: 800,- Ft
Helyszín: Vörösmarty Művelődési Ház

FEBRUÁR 15. SZOMBAT
19.00 óra 
Muharay Színház
Tadeusz Słobodzianek:
A mi osztályunk 
Jegyárak: 2900,-Ft; 2500,-Ft
Diák-és nyugdíjas jegyár: 1500,-Ft
Helyszín: Vörösmarty Művelődési Ház

FEBRUÁR 17. HÉTFŐ
15.00 óra
Szeniorok Fóti Akadémiája
Czipperer Zsófia: Időseknek szóló 
kulturális és művelődési progra-
mok Pest megyében
Helyszín: Vörösmarty Művelődési Ház

FEBRUÁR 20. CSÜTÖRTÖK
18.00 óra
Geopolitikai Akadémia
Dr. Jászberényi József: Oroszor-
szág, mint geopolitikai tényező
Helyszín: Kisalagi Közösségi Ház

FEBRUÁR 29. SZOMBAT
19.00 óra 
Muharay Színház
Kiss Dávid: Az eső sem mossa el - 
thriller 2 részben
Jegyárak: 2900,-Ft; 2500,-Ft
Diák-és nyugdíjas jegyár: 1500,-Ft
Helyszín: Vörösmarty Művelődési Ház

PROGRAMAJÁNLÓ

ÜVEG
TÜKÖR

KÉPKERET
Fóti üveges
Manufaktúra 

Fót, Károlyi út 15.
70 284 6006
20 445 5295

www.fotiuveges.hu
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A Pest Megyei Rendőr-főkapi-
tányság (PMRFK) Balesetmeg-
előzési Csoportja 2019. november 
28-án rendezte meg a XXIV. ”Úton 
- Útfélen” elnevezésű közlekedési 
és baleset-megelőzési témájú báb-
versenyét.

Az „Úton-útfélen” elnevezésű báb-
versenyen általános iskolás alsó 
tagozatos gyermekek közlekedés-
biztonsági témájú meséket, tör-
téneteket adnak elő. Az előadott 
darabok gyakorlása során a gyere-
kek megtanulnak együttműköd-
ni, csapatban dolgozni, valamint 
megtanulják a közlekedési szabá-
lyokat, sőt a nézőiket is megtanít-
ják a helyes szabályokra. 

A rendezvényt a Pest megyei ren-
dőrfőkapitány, Dr. Fekete Csaba 
rendőr dandártábornok nyitotta 
meg. A bábfesztiválra a Pest me-
gyei csapatok mellett Bács-Kiskun 
megyéből is érkeztek versenyzők.

A zsűri a műveket több szem-
pontból is értékelte. Elsősorban 
meghatározott közlekedéssel kap-
csolatos szakmai szempontokat 
figyelembe véve, illetve színmű-
vészeti (előadás tartalma, a da-
rab felépítése, nyelvezete, a szö-
vegismeret, a bábok, a kellékek, 

a színpadkép kidolgozottsága) és 
pedagógiai (gyermek életkori sa-
játosságait figyelembe véve) szem-
pontok alapján döntöttek arról, 
hogy kik a legjobbak.

A zsűri elnöki tisztségét Dr. Soós 
Julianna a Pest Megyei Főügyész-
ség Főügyész-helyettese töltöt-
te be. A zsűri további tagjai Dr. 
Ménkű Szilvia r. alezredes, a PM-
RFK Közlekedésrendészeti Osz-
tály vezetője, Gulyás Anikó köz-
lekedés-pedagógus, Szolár Tibor 
bábszínművész, továbbá az idei 
évben elfogadta a felkérést Nógrá-
di Gábor író, költő is.

Az iskolás bábcsoportok közül az 
első helyezést a Cappuccino báb-
csoport érte el, a Fóti Garay János 
Általános Iskola 4.a osztály tanu-
lói. Osztályfőnökük Tóthné Rick 
Katalin írta és rendezte a darabot. 

Gyerekek tollából: 

- Amikor a versenyen mi követ-
keztünk, mindenki nagyon izgult. 
Az eredményhirdetésnél is nagyon 
izgultunk, de a legjobb az volt, 
hogy a zsűri bemondta, hogy mi 
nyertünk! (Vörös Tamás)

- Amikor az eredményhirdetés 
elkezdődött, megfogtuk egymás 
kezét és imádkoztunk. Az imád-
kozás bevált! (Tar Kriszta)

- Felsőben sajnos nem lehet bá-
bozni, A mi tanárunk dolgozott 
velünk. Remélem a következő osz-
tálya is jó lesz! (Pauló András)

- Miközben báboztunk, már 
éreztem, hogy elsők leszünk! (Ja-
kab Nikolett)

- A bábversenyen sok szép előa-
dást láttunk, a barátaimmal na-
gyon izgultunkn de sikerült! (Na-
ményi Edmond)

Tóthné Rick Katalin
osztályfőnök

Intézmények
 Közlekedésre tanítottak a Garays tanulók! 
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2019 augusztusában a Tempus 
Közalapítvány Erasmus KA1 Köz-
nevelésben dolgozók számára kiírt 
projekt kéthetes tanulmányútján 
vehettem részt, melyet teljes egé-
szében az Európai Unió finanszí-
rozott.

A Kent megyében, Canterbury vá-
rosában levő tanártovábbképzésre 
specializálódott Pilgrims iskola 
és a Kenti Egyetem fogadott 2 tel-
jes hétre. A tanfolyamom címe az 
IKT eszközök használata a nyel-
vórákon. Hétfőtől péntekig taní-
táson, délutáni esti órákban extra 
továbbképzéseken vettünk részt, 
mind az iskola szervezésében. A 
képzés folyamán megtanulhattuk 
hogyan állítsuk a minél hatéko-
nyabb nyelvtanítás szolgálatába a 
különböző IKT eszközöket, hasz-
nos weboldalakat ismerhettünk 
meg, hogyan készítsünk saját vi-
deót saját hanganyaggal, hogyan 
valósítsuk meg eredményesen a 

kihelyezett osztálytermet, ho-
gyan használjuk biztonságosan 
az internetet, hogyan készítsünk 
szófelhőket, mire és hogyan al-
kalmazzuk a QR kódokat, hogyan 
rendszerezzük ismereteinket az 
informatikai eszközök segítségé-
vel.

A délutáni-és esti programokon a 
dráma pedagógia, differenciálás, 
figyelem-koncentráció elérése és 
szocializálódásé volt a főszerep.

A rengeteg hasznos gyakorlatot, 
ezek rendszerezését és a tanórá-
kon való felhasználhatóságát is-

merhettük meg, a második hét 
végén egy összegző portfólióban 
mutattuk meg, mit sikerült elsajá-
títanunk.

 Hétvégéken pedig egyénileg szer-
veztünk kirándulásokat az újon-
nan megismert mindenféle nem-
zetiségű tanártársaimmal, Kent 
megyét keresztül-kasul bejártuk. 
Utaztunk emeletes busszal, bicik-
livel, csónakkal, és persze gyalo-
gosan. Megismertük Canterbury, 
Margate, Whistable, Broadstairs, 
Ramsgate és Sandwich városát, 
eljuthattunk a megye legszebb bo-
tanikus kertjébe és persze a ten-
gerparton is élvezhettük az angliai 
nyarat. Sok tanárbarátot szerez-
tem, akikkel még most is tartom 
a kapcsolatot, egyikük osztályával 
pedig testvérosztály kapcsolatot 
alakítottunk ki Porto városából. 
Így a tanulóink angolul levelezhet-
nek, videó- üzenetet küldhetnek 
portugál barátaiknak.

Részletes leírás a továbbképzésről 
és az utazásról a www.fabinibea.
com  honlapon olvasható.

Fabini Beáta angoltanár
Fóti Garay Általános Iskola

 Első Erasmus utazásom a Garayból 
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Iskolába Hívogat a GARAY 
Kedves Nagycsoportos Óvodások! Tisztelt Szülők!

Szeretettel hívunk és várunk 
minden iskolába készülődő nagycsoportos óvodást, érdeklődő szülőt

a Fóti Garay János Általános Iskola OVISULI rendezvényeire.

Első alkalommal a kedves Szülőket várjuk 
2020. január 24-én pénteken 17 órára

iskolánk aulájába. 

Első esténken egy szülői értekezlet tartunk, ahol bemutatkozunk Önöknek, 
megismerkedhetnek hagyományainkkal, értékeinkkel, leendő tanítóinkkal. 

Rendezvényeink: 
 2020. január 24. 17 óra   – Szülői értekezlet
 2020. február 28. 17 óra – kézműves, játékos idegen nyelv és informatika
            foglalkozások kicsiknek és nagyoknak meglepetéssel.
 2020. márc. 25. 8 órától – Nyílt nap – leendő elsős tanítóinkat nézhetik meg
          tanítás közben.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Fóti Garay János Általános Iskola nevelőtestülete és vezetősége

Októberben megalakult Jakabné 
Kaudersz Orsolya vezetésével a Fáy 
Zenés Színpad. A gyerekek lelkesen 

vetették bele magukat a próbákba, 
még Geri Tamás, a Muharay Szín-
ház színművésze is ellátta a csapa-

tot néhány jó tanáccsal. Az iskola 
diákjai decemberben két városi 
rendezvényen is felléptek: először 
az adventi vásárban bűvölték el a 
közönséget, majd a Mindenki Ka-
rácsonyán tették tiszteletüket. Re-
méljük, még sokszor hallhatjuk és 
láthatjuk ezt a lelkes kis csapatot 
előadás közben!

 Új szakkör a Fáy Iskolában
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30 éve a pályán 

Gyerekek kérdezték: 

Mi volt az általános iskolában a 
kedvenc tantárgyatok? 
Ricsipí: Én imádtam a matekot egé-
szen addig, amíg értettem. A való-
színűség-számítás környékén azon-
ban elvesztettem a fonalat. 
Qka MC: Általánosban szinte min-
den tantárgyat szerettem, még ha a 
tanáraimnak erről más is volt a véle-
ménye a jegyeim alapján. 

Volt –e olyan tanárotok, aki nagy 
hatással volt Rátok? 
R: A rajztanárom. Az órái is jók vol-
tak, de a rajzszakkör még jobb. Majd-
nem rajzszakos gimnáziumban ta-
nultam tovább, de sajnos a felvételin 
elvéreztem. 
Q: Igen, az osztályfőnököm, és a test-
nevelés tanárom. Mai napig tartom 
velük a kapcsolatot.

Mit szerettetek/utáltatok a legjob-
ban az iskolában? 
R: Szerettem, hogy közel van (18 éves 
koromig gyalog jártam az összes su-
limba). Szerettem az udvaron focizni, 
és imádtam a csokis piskótát. Utál-
tam a kémiát, az oroszt és azt, amikor 
a nagyok bosszantották a kicsiket. 
Q: A konyhás nénitől mindig kaptam 
repetát, a kémia tanár velem végez-
tette a kísérleteket, hátha egyszer 
felrobbanok (persze csak viccelt), az 
osztályfőnökömmel pedig hétvégen-
ként túrázni jártunk.

A szüleitek (anno) mit szóltak ah-
hoz, hogy rappelni kezdtetek?
R: Szüleim imádták a zenét, ezért 
részben nekik köszönhetem, hogy én 
is zenerajongó lettem. A rap stílust 
nem karmolták, de idővel megszok-
ták és talán meg is szerették. 

Q: Azt gondolták, hogy szelídebb 
hobbi, mint egymással verekedni, így 
támogatták.

Én kérdeztem:

Ha 30 évvel ezelőtt nem születik 
meg az Animal Cannibals, mit gon-
doltok, mivel foglalkoznátok most, 
merre sodort volna az élet?

Q: A zene, a szórakoztatás a vérünk-
ben van, úgyhogy biztos maradtunk 
volna ezen a területen, csak esetleg 
más szerepkörben.
Szerintetek mivel motiválhatók a 
mai fiatalok? (általános iskolás kor-
osztályra gondolok)

R: A mai napig igaz az a „felnőtt” 
duma, hogy nem a szüleidnek és a 
tanároknak, hanem saját magadnak 
tanulsz. Nem kell mindenben az el-
sőnek lenni, de érdemes a suliban 
elhangzottakra figyelni. A tanul-
nivalók leválogatásával ráértek az 
egyetemen, addig minden fontos. 

Melyik szakmai elismerésetekre 
vagytok a legbüszkébbek? 

Q: Szakmai elismerésből az idén ka-
pott Máté Péter díj a legmagasabb, 
amire nagyon büszkék vagyunk, de 
fellépéseink alatt kapott energiák és 
visszajelzések minden díjnál fonto-
sabbak. 

Fantasztikus zenészekkel dolgozta-
tok együtt az évek alatt, melyik kö-
zös munkát élveztétek a legjobban? 
Volt, ami különleges élmény volt szá-
motokra? 

R: Eddig több, mint 100 előadóval 
volt közös dalunk, és mindegyik kü-

lönleges volt a maga nemében. Ha 
egyet most ki kell emelnem, akkor a 
Somló Tamással való közös dalun-
kat választom, ami a mai napig slá-
ger. Nagy élmény volt egy gyerekkori 
ikonunkkal közös alkotást tető alá 
hozni.

Mi a kedvenc, saját számotok? 

Q: Ezt a kérdést nem szeretjük, mert 
nincsen rá jó válasz. Mintha egy szü-
lőtől kérdeznék, hogy a saját gyerekei 
közül melyik a kedvence. Mindegyik, 
és mindegyik egy kicsit más miatt. 
Idén jelent meg egy olyan MP3 válo-
gatás CD-nk, amire az elmúlt 30 év, 
eddigi 89 legjobb dalunkat tettük rá. 
(Mivel ‘89-ben kezdtünk reppelni) 

Nektek köszönhetően rengeteg fia-
tal tudta megmutatni a tehetségét az 
országban. Mit tanácsolnátok azok-
nak a kezdő zenészeknek, aki a mai 
zenei világban szeretnének érvé-
nyesülni, hogyan váltsák valóra az 
álmaikat? Manapság honnan várhat 
segítséget egy fiatal tehetség?

R: A legfontosabb segítség önma-
gunk vagyunk. Nem kell más segít-
ségére várni. Alkotni kell és mene-
dzselni magunkat. A külső segítség 
ráér akkor, amikor már nem bírunk 
a ránk nehezedő zenéléssel kapcsola-
tos feladatokkal. 

Hogy látjátok magatokat 10 év 
múlva? 

Q: Régen nagyon távolinak tűnt 10 
évet előre gondolni. Ma már nem. 
Van annyi ötletünk még mindig, 
hogy meg merem tippelni, ugyanezt 
fogjuk csinálni, mint most. A lelke-
sedésünk töretlen.

Interjú a magyar rap/hip-hop csapattal, az 
Animal Cannibals-szel, akik 30 éve vannak 
a pályán, ez aztán nem semmi... 
Jakabné Kaudersz Orsi, a Fáy iskola tanítójának interjúja.
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Pásztor Anna
  az Anna and the Barbies énekesnője

Gyerekek kérdezték: 
Mi volt az általános iskolában a kedvenc 
tantárgyad?
Kedvenc tárgyam az a matek volt, a testne-
velés és a rajz. 

Volt –e olyan tanárod, aki nagy hatással 
volt Rád? 
Általános iskolában volt egy nagyon-na-
gyon kedves tanár nénim. Én cicás tanár 
néninek hívtam, mert gyönyörű szép volt, 
fiatal volt és mindig mindenkivel nagyon 
bájos volt és engedékeny, de azért nagyon jó 
dolgokat mondott. 

Amikor te voltál kisgyerek, mi volt a ked-
venc (zene)számod? 
Hháááát, …. most hirtelen az „A-Ha”-tól a 
„Take on me” jutott eszembe, azt nagyon 
szerettem. Egyébként nagy „Boy George” 
rajongó voltam. 

Ki volt a legjobb barátod a suliban, és tar-
tod –e még vele ma is a kapcsolatot? 
Nagyon – nagyon sokat költöztünk, sok su-
liba jártam, de volt egy nagyon jó barátnőm, 
Kati és évekkel, talán 20 évvel, de lehet, hogy 
több évvel később feltűnt az egyik koncerte-
men. S azóta is tartjuk a kapcsolatot. 

Mit szerettél/utáltál legjobban az iskolában? 
Nagyon utáltam a felelést – nyilván – gyű-
löltem az ilyen megfelelési dolgokat. Ami-
kor üvöltöztek a tanárok velünk, amikor 
vonalzóval vertek minket, satöbbi. Nagyon 
szerettem a testnevelés órát, mert kimen-
tünk akkor mindig a szabadba. S egyébként 
szerettem a többiekkel is találkozni. 

Én kérdeztem: 
Manapság rengeteg fiatal álmodozik ar-
ról, hogy híres énekes vagy énekesnő lesz 
belőle. Milyen utat kell bejárnia annak, 
aki komolyan meg szeretné valósítani ezt 
az álmát? 

Először is föl kell készülni mindenkinek 
arra, hogy parttalan ez a szakma és lehet, 
hogy sohasem fog révbe érni. S hogy ha úgy 
érzi, hogy akár, ha garázsban marad a dolog 
és próbatermekben fog csak föllépni, eset-
leg pár ember előtt, vagy otthon komponál-
gat és ez már neki jó valamilyen szinten, ak-
kor csinálja szépen tovább. Ugyanis az első 
– ppff… hát én nem is tudom – 5 -6 évben mi 
havi egy alkalomnak éltünk, amikor a Fé-
szek Klub nevű kiskocsmába játszhattunk. 
Annyi pénzt kaptunk pont, hogy kifizettük 
a benzinköltséget meg a technikát, ami azt 
hiszem, hogy 1 ember jött keverni. Úgyhogy 
mindenképpen az kell, hogy imádják azt, 
amit csinálnak függetlenül attól, hogy há-
nyan nézik és hogy keresnek-e vele valamit. 
A nagy-nagy vízválasztó az mindig a nyol-
cadik év. Ha valaki kihúzza 8 évig és rendes 
zenekartag nem pedig nyilvánvalóan tehet-
ségkutatókkal sokkal gyorsabb az egész, de 
aztán pedig nagyon belassul. Szóval 8 évig, 
ha valaki kibírja, akkor kezdődnek el tör-
ténni a csodák. Aztán amikor elérkeztek 
a 15. évfordulóhoz, az megint egy nagy lé-
legzetvétel. S hogy lehet valaki Omega meg 
Beatles meg minden, hát azt még az a kérdés 
még rám is vár, hogy kitaláljam. 

Vannak olyan gyerekek, akik úgy érzik, 
mások, mint a többiek, kilógnak a sorból, 
csak azért, mert másképp öltözködnek, 
másképp gondolkodnak, más dolgokat 
szeretnek, mint az átlag. Te egy elég ext-
ravagáns személyiség vagy, mit üzennél 
azoknak, akik a „különcségük” miatt ki-
közösítve érzik magukat? 
Én azt mondanám, hogy Hajrá Teri néni! 
Nem hiába lóg ki az ember a sorból, az min-
dig valami nagyon izgalmas, érdekes. Ha 
valaki tüntet, ha valaki ellenáll, az mindig 
egy jó jel arra, hogy van benne annyi erő, 
hogy nem csak sodródik és nem csak aláve-
ti magát azoknak a dolgoknak, amit valaki 
más kitalált, hanem képes arra, hogy újat al-

kosson. S ez már lehet, hogy egészen korán 
kis hülyeségekben is megjelenik, Pl. feketére 
festi a haját, vagy lilára, kékre, vagy a körmét 
vagy nem úgy válaszol vagy nem úgy néz 
vagy nem úgy táncol, vagy nem táncol. Tehát 
hogy ezek mindig nagyon - nagyon pozitív 
jelek, hogy ha valaki nem irányítható, akkor 
abból irányító is lehet, hogy ha nem hagyja 
magát megtörni. Persze okosan kell azért, 
tehát hogy ne az legyen, hogy az összes ener-
giája az embernek viszonylag korán rámegy 
arra, hogy ellenálljon, aztán utána megunja 
és aztán megy ő is rabszolgának. 

A nem annyira távoli jövőben az idősebb 
gyermeked elkezdi majd az iskolát. Mi-
lyen tanácsot, útravalót adnál neki az első 
tanítási nap előtt? 
Hhháááttt, fffúúú…. fogalmam nincs. Még 
egy év múlva kezdi Benjike az iskolát, ad-
dig majd kitalálok még valami értelmeset. 
Talán azt, hogy legyen szemlélődő. Menjen 
be, se ne erőlködjön, se ne legyen nagyon 
passzív. Én emlékszem, hogy amikor suliba 
mentem, vittem egy óriási almát, beültem 
az egyik padba. Igazából nem erőltettem a 
barátkozást, semmit. Csak rágtam az almát 
és szemlélődtem, néztem, hogy mi lesz. Az-
tán minden rendben volt. 

Van –e bármilyen kötődésed Fóthoz? 
Igen, igen. A filmgyárban forgattunk, egy 
nagyon érdekes, sci-finek induló, Krónikás 
névre hallgató filmnek a pilot verzióját for-
gattuk, ami egy ilyen nagy amerikai filmhez 
hasonló dolog lett volna és én egy szuperhős 
voltam benne. Nagyon hasonlóan a színpa-
di karakteremhez, és óriási lehetőség volt. 
Emlékszem, hogy Gerard Depardieu for-
gatott nem messze tőlünk, egy másik stú-
dióban és én közben művérrel leöntve ug-
rottam át különböző ilyen asztalokon, meg 
lőttek rám, meg kocsival üldöztek. Áááhhh.. 
szuper volt. Nagyon sajnálom, hogy nem lett 
belőle semmi, de lehet, hogy még lesz. 

New Yorkban Alvin Ailey neves táncintézetében, 
Magyarországon a Gór Nagy Mária 

Színitanodában tanult. A Károli Gáspár 
Református Egyetemen szerzett diplomát. 

Lenny Kravitz előzenekaraként zenélt. 
2004 őszén testvérével, Sámuellel 
közösen megalapította az Anna and 

the Barbies együttest. 

Jakabné Kaudersz Orsi, a Fáy iskola tanítójának interjúja.
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Kéményseprési kisokos
Pest megye teljes területén, minden te-
lepülésén a lakossági tulajdonú ingat-
lanok és a társasházak égéstermék-el-
vezetőinek rendszeres felülvizsgálatát 
a katasztrófavédelem kéményseprőipa-
ri szervezetének szakemberei végzik 
el. Tekintettel az elmúlt időszakban 
a kéményseprés területén végbement 
változásokra, még sokan nem isme-
rik pontosan a szabályokat, ezért egy 
rendszerező közleménnyel segítjük az 
eligazodást.

A kéményseprők szempontjából az 
ügyfeleket két nagy csoportba lehet 
sorolni: a családi házban és a társas-
házban élőkre. Mindkét csoport to-
vább osztható két másikra: ahol nincs 
bejegyezve gazdálkodó szervezet és 
ahol van. Vegyük sorra, mi a dolga az 
embernek, attól függően, hogy melyik 
kategóriába tartozik:
• Aki családi házban él és oda nincs 
bejegyezve gazdálkodó szervezet, an-
nak a kéményseprés önkéntes és in-
gyenes. A kéményseprő akkor jön, ami-
korra a kéménytulajdonos időpontot 
foglal. Noha már nem kötelező a vizs-
gálat, érdemes a szilárd tüzelőanyaggal 
működő fűtőberendezéseket évente, a 
gázüzeműeket kétévente megnézetni 
szakemberrel. Az időpont egyeztetését 
a következő linken:
http://kemenysepres.katasztrofavede-
lem.hu/ugyfelszolgalat vagy a 1818-as 
telefonszámon, a 9-es, 1-es melléken 
lehet kezdeményezni.
• Abban az esetben, ha a családi ház-
ba gazdálkodó szervezetet jegyeztek be, 
akkor a kéményseprés megrendelése 
már nem opció, hanem kötelesség. At-
tól függően, hogy milyen fűtőeszköz 
van a kéményhez csatlakoztatva egy-, 
vagy kétévente kell ellenőriztetni, és 
ezért fizetni is kell. Az alábbi linken a 
település irányítószámának megadásá-
val elérhetővé válik azon kéménysep-
rőcégek listája, amelyek egyikétől meg 
kell rendelni a munkát:
http://kemenysepres.katasztrofavede-
lem.hu/hirek/tajekoztato/35 
• Aki társasházban él és oda nincs cég 
bejegyezve, ahhoz kérés nélkül érkezik 
a kéményseprő és két időpontot ajánl, 
amelyben ingyen elvégzi az ellenőrzést. 
A társasházak éves sormunkaterveit itt 
találja megyék szerinti bontásban:
http://www.kemenysepres.hu/teve-
kenysegek/sormunkaterv_2020

• Aki pedig társasházban él, de a la-
kásába gazdálkodó szervezet van be-
jegyezve, ahhoz kijön a kéményseprő 
megrendelés nélkül, de pénzért dolgo-
zik. Ha a lakásnak saját kéménye van, 
akkor a teljes munkadíjat, ha a társas-
ház gyűjtőkéményére csatlakoztatták, 
akkor a munka rá eső részét kell kifi-
zetnie, például egy tízlakásos házban a 
teljes munkadíj tizedét.

A kéményseprőipari tevékenységről 
szóló 2015. évi CCXI. törvényben, vala-
mint a kéményseprőipari tevékenység 
ellátásának szakmai szabályairól szóló 
21/2016. (VI.9.) BM rendeletben megha-
tározott közfeladat elvégzése érdeké-
ben a BM Országos Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Köz-
pont, mint kéményseprőipari szerv el-
készítette a 2020. évi kéményseprőipari 
sormunka – a társasházakat érintő 
– ütemterveit. Egyúttal tájékoztatjuk 
Önöket, hogy Fóton a sormunkaterv 
alapján a társasházakban a közfeladat 
ellátására a 2020. február 1-29. közötti 
időszakban kerül sor.

A múltban úgy tartották, hogy ké-
ményseprővel találkozni szerencsét 
jelent. Ma sincs ez másképp. A tűzme-
gelőzés és a szén-monoxid-mérgezés-
sel járó balesetek megelőzése területén 
bizonyított a kéményseprők rendsze-
res ellenőrző munkájának fontossága. 
A szakemberek modern eszközöket, 
műszereket használnak, és a tűzmeg-
előzésen túl energetikai-, légellátási-, 
tüzeléstechnikai-, környezetvédelmi 
tanácsokkal is ellátják az ügyfeleket. 

Ha nincs semmilyen probléma, egy 
égéstermék-elvezető teljes nyomvona-
lának szemrevételezése és műszeres el-
lenőrzése harminc percet vesz igénybe. 
Ha a kéményt tisztítani kell, valamivel 
hosszabb időbe telik, de a biztonság 
megéri a ráfordított időt. A munka el-
végzéséről és az eredményről minden 
esetben tanúsítvány készül, ennek egy 
példánya az ügyfelet illeti. Ha a tanúsít-
ványon szerepel hibakód, arról szóbeli 
tájékoztatást is kell kapni, a problémát 
minél hamarabb, de legkésőbb a kö-
vetkező ellenőrzésig szakemberrel kell 
kijavíttatni.

Fűtési technológiától függetlenül ko-
moly veszélyt jelenthet a készülékek 
szabálytalan kivitelezése, illetve a kar-
bantartás és a rendszeres műszaki fe-
lülvizsgálat elmulasztása. A rendszere-
sen karbantartott fűtőeszköz nemcsak 
biztonságos, hanem gazdaságosabban 
is működtethető.

Érdemes a munkát időben beütemezni, 
hiszen tudjuk, hogy mikor leszünk sza-
badságon, a fűtési szezonon kívüli idő-
szakban pedig a kéményseprők kevésbé 
leterheltek, így otthonunk és szerette-
ink biztonságáról könnyebben tudunk 
gondoskodni

(Forrás: BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ)
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Az Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság Nemzeti minősítő oklevél-
lel jutalmazta  a Fóti Közhasznú Polgárőr 

Egyesületet.  
Ezúton is gratulálunk!

A korábbi évekhez hasonlóan idén is az 
óvodások vehették birtokba a jégpá-
lyát a délelőtti órákban. Az oktatáson 
résztvevő gyerekeknek ez a mozgás-
forma csal előnyükre válhat, hiszen 
a korcsolya, amellett, hogy erősíti az 
izmokat, segíti az ízületek épségének 
megőrzését. Ráadásként pedig a ko-

ordinációs képességet és egyensúlyér-
zéket is rendkívüli módon fejleszti. A 
gyerekeknek mindenképpen javasolt a 
korai jéghez szoktatás, főképp a mű-
korcsolyázni vágyóknak, mert 6-8 éves 
korban bizony már komoly megméret-
tetés vár rájuk. Ha nincsenek is ilyen 
erős ambícióink, akkor is érdemes 4-5 

éves korban korit adni a gyerekek lábá-
ra. Persze ekkor még óriásiak az egyéni 
eltérések: valaki már 3 évesen hosszabb 
ideig eljátszik, csúszkál, és van, aki csak 
6 éves korában szoktatható jéghez. Te-
kintsék meg fotóinkon hogyan is zajlik 
az oktatás a fóti jégpályán

Idén is az ovisoké volt a délelőtt a jégpályán

A Fóti Értéktár Bizottság 
mindenkit szeretettel vár a 

„Bíborba, bársonyba, gyöngyös koszorúba”
lakodalmi szokások Fóton

(1883-1950)
című kiállítására

2020. február 7-én, 17 órakor
a Vörösmarty Művelődési Házba.

A kiállítást megnyitja Balogh Dávid 
művészettörténész, muzeológus

Közreműködnek:
az Apponyi Franciska Óvoda óvodásai, 

akik előadják a Fóti lakodalmast, 
továbbá a Vőfély és a Fóti Asszonykórus

Akinek van a régi lakodalmak kapcsolatban bármilyen írásos, 
tárgyi, vagy fényképes anyaga (fényképek, gyöngyös koszorúk, 
lakodalomban használt eszközök, rigmusok, történetek, stb.) 

megköszönjük, ha felveszi Bizottságunkkal a kapcsolatot: 
+36-70/331-9236, nkemlekhaz@gmail.hu

Meghívó
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Modern munkakörnyezet, versenyképes fizetés, 
stabil multinacionális háttér, 

folyamatos továbbképzés, 
SZÉP-Kártya,

közlekedési hozzájárulás,
iPhone készülék + korlátlan belföldi előfizetés + 4GB internet

Jelentkezz újonnan nyíló FÓTI szervizünkbe!



www.owe.hu
* A kedvezmény meghatározott szemüvegkeretekre érvényes komplett szemüveg készíttetése esetén. 
Más kedvezményekkel nem összevonható, készpénzre nem váltható. Boltonként változó árukészlet, 
részletek az üzletekben. Az akció időtartama: 2019. december 1. - 2020. február 29.

SZEMÜVEGKERETEK MINDEN KOROSZTÁLYNAK!

31 ÉV

-31%

LEGYEN
BÜSZKE
ÉVEIRE!
AHÁNY ÉVES,
ANNYI % KEDVEZMÉNY!*

FÓT, FEHÉRKŐ UTCA 1.  /  30/659-5137

61 ÉV-61%



●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. Kovács Éva, 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

● Mezőőrök:
Ifj. Koncz János 06/70/4574481
Teleki Sándor 06/70/3318522
Székely Dániel 06/70/3411911

● 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

● Szolgáltatók:
- DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt.

Központi ügyfélszolgálat 0-24 óráig: 06/27/511-511
ugyfelszolgalat@dmrvzrt.hu

- Magyar Közút Nonprofit Zrt. Pest Megyei Igazgatóság
Központi ügyfélszolgálat: 06/1/819-9042
Diszpécser: 06/1/819-9260; ugyelet@pest.kozut.hu

- TIGÁZ  Zrt. Gázszivárgás és üzemzavar bejelentés:
06 (80) 300-300 (ingyenesen hívható éjjel-nappal a 
hét minden napján); ugyfelszolgalat@tigaz.hu

- Magyar Települések Közvilágítási Közhasznú 
Egyesülete; Hibabejelentő: www.mtkke.hu 
info@mtkke.hu

- ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt.
ELMŰ hibabejelentő: 06 (80) 38-39-40
ugyfelszolgalat@elmuemasz.hu

KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK
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                             Fóti Közművelődési és Közgyűjteményi Központ 
                   2151 Fót, Vörösmarty tér 3.   Tel.: 06 27 537 350; 06 70 331 5806 

F ó t i  K ö z m ű v e l ő d é s i  é s 
K ö z g yű j t e m é n y i  K ö z p o n t 
Magyar Kultúra Heti programjai 
2 0 2 0 .  j a n u á r  2 0  -  2 5 . 

Január 20. hétfő, 14.00 óra 
Vörösmarty Művelődési Ház
A Fóti Népművészeti Szakgimnázium és
Gimnázium néprajzi és népművészeti
kiállításának megnyitója

Január 21. kedd, 18.00 óra
Vörösmarty Művelődési Ház
”Hej igazítsad jól a lábad...”  - néptánc és
népdal est a Fóti Népművészeti Szakgimnázium 
és Gimnázium néptánc tagozatos 
növendékeinek, A Fóti Boglárka Néptánc 
Együttes, a Fóti Cselényi József Nédalkör, és a 
Fóti Cselényi József Népdalkör 
közreműködésével  
A belépés díjtalan, regisztrációs jegyhez kötött.

Január 22. szerda, 14.00 óra 
Vörösmarty Művelődési Ház
Népi kézműves játszóház - nemezelés
A belépés díjtalan, előzetes regisztrációhoz kötött.

Január 23. csütörtök, 9.00 óra 
Vörösmarty Művelődési Ház
Csácsogó madárka - népdaléneklő verseny az 
általános iskolások részére 

Január 23. csütörtök, 17.00 óra 
Kisalagi Közösségi Ház

A Németh Kálmán Emlékház új 
kiadványának bemutatása 

Január 24. péntek, 13.30 óra 
 Vörösmarty Művelődési Ház 

Interaktív rock matiné a Zinfielddel, 
Magyarország egyetlen mondern 

népdalmetál zenekarával 

Január 24. péntek, 18.00 óra
Fóti Városi Könyvtár - központi részleg

Petrezselyem Károly fafaragás- és Orgonás 
Szabó Marika festménykiállítás megnyitója 

„Ítéletidő” címmel 
Megtekinthető: 2020. január 1. - február 15.

Január 25. szombat 10.00 óra 
Vörösmarty Művelődési Ház 

Gyermek mesés táncház 
a Napra-forgó mulatsággal, valamint a 

Pereputty zenekarral
A belépés ingyenes, regisztrációs jegyhez kötött.

Január 25. szombat, 19.00 óra 
 Vörösmarty Művelődési Ház 

Kiss Kata Zenekar koncertje
A belépés ingyenes, regisztrációs jegyhez kötött.
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