2018. DECEMBER

A Foktői Hírmondó megtalálható Foktő község hivatalos honlapján is.

Békés karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kíván
a község minden lakójának
Foktő község polgármestere és a képviselő-testület!
Dsida Jenő
Itt van a szép karácsony
Itt van a szép, víg karácsony,
Élünk dión, friss kalácson:
mennyi fínom csemege!
Kicsi szíved remeg-e?
Karácsonyfa minden ága
csillog-villog: csupa drága,
szép mennyei üzenet:
Kis Jézuska született.
Jó gyermekek mind örülnek,
kályha mellett körben ülnek,
aranymese, áhitat
minden szívet átitat.
Pásztorjátszók be-bejönnek
és kántálva ráköszönnek
a családra. Fura nép,
de énekük csudaszép.
Tiszta öröm tüze átég
a szemeken, a harangjáték
szól, éjféli üzenet:
Kis Jézuska született!

Foktő Község Önkormányzata
2018-ban is megajándékozza
karácsony alkalmából a község
három legidősebb nő és a
három legidősebb férfi lakosát.
A három legidősebb nő:
Bagó Józsefné, Kopasz Gáborné,
Bukros Antalné
A három legidősebb férfi:
Szőnyi Sándor János,
Erdős József, Páncsics János

Foktő Község
Önkormányzata
szeretettel meghívja
a község valamennyi lakóját
2018.12.20-án 15.45 órakor
a karácsonyi futásra!
Nevezés: 2018.12.20-án
15.15 órától 15.45-ig a
Polgármesteri hivatal előtt
A nevezőket meleg teával várjuk!
Az első 250
befutó ajándékot kap.
Az az iskolai
osztály, ill.
óvodai csoport lesz a
győztes, aki
a legtöbb nevezőt hozza!
Nem csak a futókat várjuk, hanem
mindenki megjelenésére számítunk
egy hangulatos, közös ünneplésre
a község karácsonyfájánál,
ZÁRÁSKÉNT TŰZIJÁTÉK!

Szerény ajándékkal köszönti továbbá az
önkormányzati nyugdíjasokat, valamint a
faluban élő súlyos és tartósan beteg
gyermekeket.

Az ünnepség után a Napraforgó
Meseszínpad előadásában
nézhetjük meg a Télországi kaland
című előadást.
Mindenkit szeretettel várunk!!!!

Decemberi eseménynaptár
december
december
december
december
december

15.
16.
20.
20.
23.

szombat 10 óra
vasárnap 16 óra
csütörtök 15.45 óra
csütörtök 17 óra
vasárnap 16 óra

könyvtár avató
gyertyagyújtás – iskolások műsora
karácsonyi futás
zenés gyerekműsor a művelődési házban
gyertyagyújtás – karácsonyi műsor

Az adventi koszorún a negyedik gyertya meggyújtása és a karácsonyi műsor
23-án vasárnap délután 4 órakor lesz.
Műsoron:
- Ünnepi köszöntő - Bakai Károly
Foktő község polgármestere
- Karácsonyi vers – elmondja: Szűcs Ferenc
- A harminc tagú Dunapataji Népdalkör műsora

- Karácsonyi vers –
elmondja: Bakai Balázs
- Ima és ünnepi gondolatok –
Kéri Benedek Atanáz
- Karácsonyi történet – felolvassa: Kopasz Zoltán

Mivel az influenza veszélyes, akár
még halálos is lehet, fontos, hogy mindannyian tudjuk, mi a mese és mi a valóság. Íme a leggyakoribb tévhitek:
„Az influenza kellemetlen, de ártalmatlan!” –A szezonális influenza súlyos állapot, az általános vélekedéssel
ellentétben sokkal több, mint egy komoly megfázás. A köhögésen és orrfolyáson túl, magas lázzal és izomfájdalommal jár. Annak ellenére, hogy a
többség felgyógyul az influenzából,
nem árt tudni, hogy az influenza okozta
halálesetek száma, a mellrákban elhunytak számával hasonló.
„Az influenza elleni védőoltás megbetegít!” – egyszerűen lehetetlen. Miért?
Mert az oltóanyag csak halott vírusokat
tartalmaz, melyek már nem fertőznek.
Sokan az oltóanyag mellékhatásait az
influenzával tévesztik össze. Noha régen a vakcina mellékhatásai hasonlítottak az influenza enyhe tüneteire, ma
már leginkább a fájó karban merül ki.
Az influenza elleni védőoltás ideje általában egybeesik a felső légúti megbetegedésekért felelős kórokozók dömpingével, így sokaknál, akik oltást kaptak,

Hirdetés
Özvegyasszony keresi 70 év körüli párját Foktőn, megbízható,
rendes ember személyében.
Tel.: 06-70-5987370
-----------Budapesten – Kispesten
lakás kiadó!
Érdeklődni lehet:
06-30/440-09-93
------------Családi házamba
takarítót keresek.
Telefon: 06-30-467-03-08

Tévhitek az influenzaoltásról
előfordulhat, hogy az influenzától független, egyéb kórokozótól betegednek
meg.

„Az influenzára nincs gyógymód” –
Léteznek vényköteles vírusellenes készítmények, amik rendkívül hatékonyak
az influenzával szemben. Ezek leginkább akkor hatásosak, ha alkalmazásuk
a tünetek jelentkezését követő 48 órán
belül elkezdődik. Noha egyikük sem
gyógyítja az influenzát, de 1-2 nappal
lerövidítik a betegséget, jelentősen
csökkentik annak kellemetlen tüneteit,
és szedésük mellett a beteg kevésbé
lesz fertőző.
„Az antibiotikumok hatásosak az influenza ellen!” – Az influenza vírus
okozta betegség, így az antibiotikumok
nincsenek rá hatással. Az influenza
bakteriális szövődményekkel jár. A vírus gyengíti az immunrendszert, így
fordulhat elő, hogy az influenza bakteriális hörghuruttal, fülgyulladással, arcüreggyulladással, vagy tüdőgyulladással járhat. Sokan gondolják, hogy ezek
megelőzhetőek, ha még kialakulásuk
előtt antibiotikumot szednek. Ezzel
azonban csak rontanak a helyzeten,
ugyanis ha mégis összeszednek egy
másodlagos bakteriális fertőzést, az
minden bizonnyal rezisztens lesz, a már
beszedett antibiotikum hatóanyagaival
szemben.
„Az influenza, csak az idősekre veszélyes!” – Mindenkire veszélyes, még az

egyébként egészséges felnőttekre is. A
2 év alatti gyermekeknél, a leggyakoribb az influenza miatti kórházi kezelés,
és a leginkább veszélyeztettek a 6 hónap alatti gyermekek, mivel ők még túl
fiatalok az oltáshoz. Amennyiben ilyen
fiatal gyermeke van, legjobb, ha a család többi tagja beoltatja magát, és őt
távol tartják az influenzás betegektől,
illetve olyan környezettől, ahol könynyen megfertőződhet.
"Az influenza szezonban csak egyszer
betegedhetünk meg!- Sokan hiszik tévesen azt, hogy ha egyszer elkapták az
influenzát, már még egyszer nem kaphatják el az adott szezonban, így oltásra
sincs szükségük. Egy szezonon belül is
többféle influenza vírustörzs fertőzhet.
Általában egyszerre fertőz az A és B
törzs, így ha valaki egyszer megfertőződött az egyiktől, még minden esélye
megvan arra, hogy a másik törzs is
megbetegítse. Ezért javasolt az influenzás megbetegedés után is az oltóanyag,
akár még késő decemberben vagy januárban is, hiszen a vírus gyakran még
márciusban is fertőz.
„Nem kell évente beoltatni magunkat!” – Egyesek számára nehezen érthető, hogy míg az oltások többsége évekre nyújt védelmet, az influenza elleni
vakcina nem így működik. Ennek oka
az, hogy az influenza törzsek jelentős
változásokon mennek át minden évben.
Így a kutatóknak is minden évben új
oltóanyagot kell kidolgozniuk ellenük.
Az influenzavakcinák okozta oltási szövődmények nagyon ritkán fordulnak
elő, az oltások előnyei messze felülmúlják az esetleges kockázatokat.
Az oltóanyag novembertől ingyenesen kérhető az orvosi rendelőben, rendelési időben!
Dr. Csoszor Mária

Figyelem! 2019. január utolsó hétvégéjén
foktői alkotók kiállítása lesz a kultúrházban.
Jelentkezzenek minél többen, bármilyen alkotással, ami szép, vagy különleges,
vagy művészi értékkel bír és ezt szeretnék másoknak is megmutatni!
Kérjük, hogy kiállítási szándékukat január elején jelezzék az önkormányzatnál,
vagy az alábbi telefonszámon: 20-2169766
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Köszönjük a karácsonyi
dekorációhoz
felajánlott fenyőfákat
Koncz Gyulának és
Asztalos Lászlónak!

November 28-án közmeghallgatás
volt a kultúrházban, ahol jelen volt a
képviselő-testület minden tagja, a polgármester, a jegyző és kb. 40 fő foktői
lakos.
A polgármester beszámolt a 2018. évi
eseményekről, a jövőbeni tervekről és
válaszolt a jelenlévők kérdéseire.
Általános tájékoztatásként elmondta,
hogy Foktő község lakosságának létszáma: 1565 fő.
Az iskola a KLIK-hez tartozik, nem
önkormányzati fenntartású. A tanuló
létszám 20 fő, sajnos már csak alsó
tagozat működik 3 pedagógussal.
Az óvoda továbbra is az önkormányzat fenntartása alá tartozik, jelenleg 33
gyerekkel, 3 óvónővel és két dajkával.
A házi segítségnyújtást 16 gondozott
igényelte, ezt a feladatot 2 fő házi gondozó látja el. Ezenkívül 1 fő családsegítő végzi a munkáját az előírásnak megfelelően. A község egészségügyi ellátása 1 háziorvossal és 1 védőnővel megoldott.
2018. évi támogatásokról:
Lakhatási támogatást 27 fő kapott.
Évente egyszer 5000,- Ft-os vásárlási
utalványt kap minden család, tűzifa
juttatásban évente átlagban 120 család
részesül. Az önkormányzat a kihelyezett zöldhulladékot elszállítja és továbbra is ingyenes a szemétszállítás a
lakosságnak, ami évi közel 12 millió
forint kiadást jelent. Évente egy alkalommal szintén ingyenesen az elektromos hulladék is elszállításra kerül.
Minden évben iskola kezdéskor támogatásban részesülnek az általános-, közép- és felsőoktatásban részesülő tanulók. Ezenkívül a felsőoktatásban részesülő tanulók 8000 Ft/hó összeget kapnak 10 hónapon keresztül a BURSA
felsőoktatási ösztöndíj pályázat keretében.
Karácsonykor
ajándékcsomaggal
köszönti az önkormányzat a falu hat
legidősebb lakóját és a tartósan beteg
gyermekeket.
A Glencoore Kft. karácsonyi csomagjainak kiosztását is az önkormányzat
szervezi meg, idén 44-éves kortól 62
éves korig, 280 családnak jut belőle.
A Civil szervezetekről elhangzott,
hogy a Főnix Sportegyesület több szakosztállyal működik. Labdarúgóink a 11.
helyen állnak, idén nem sikerült a tavalyihoz hasonlóan jó helyezést elérni,
jövőre reméljük, sikeresebbek lesznek.
A motoros szakosztály ebben az évben
három rendezvényt szervezett. Heti egy
alkalommal a sportcsarnokban este fél
7-kor torna van, a fitness teremben hetente háromszor lehet edzeni. Az íjászok 2018-ban három versenyt rendeztek, valamint egy hagyományőrző

A KÖZMEGHALLGATÁSRÓL
íjásztábort. Különböző versenyeken 31
arany, 22 ezüst és 13 bronz érmet szerzett a csapat. Az önkormányzat a 2018.
évben 4.000.000 Ft támogatást nyújtott
a Foktői Főnix Sportegyesület részére.
A Dunatáj Nyugdíjas Egyesület
jelenleg 53 fővel működik. Havonta
egy alkalommal jönnek össze a klubban. A korábbi évekhez hasonlóan,
idén is szerveztek kirándulásokat és
gyógyfürdő látogatásokat. Közösen
ünneplik meg a nőnapot, a falunapot, az
idősek napját és a karácsonyt.
Köszönjük a nyugdíjas klub tagjainak
a megyei katasztrófavédelmi gyakorlaton történő részvételüket.
Az önkormányzat 2018-ban 500.000
Ft támogatást nyújtott a Dunatáj Nyugdíjas Egyesület részére.
A Foktői Hagyományőrző Néptáncegyüttes jelenleg 18 taggal működik.
Ősztől gyerekekkel bővült a csoport,
így biztosítva az utánpótlást. Ez évben
helyi és környékbeli rendezvényeken,
falunapon léptek fel. Az önkormányzat
támogatja a tánccsoport működését, a
rendezvényekre vállalja az utaztatásukat.
A Foktő Község Jövőért Alapítvány
meghirdette a jó tanulásért pénzjutalmat, amire először a jelenlegi tanév
első félévének eredményével lehet pályázni. Az elmúlt években a sikeres
nyelvvizsgát támogatta, és a beteg gyereke fejlesztésére adott támogatást.
A közmunka programról elhangzott, hogy az idei évben két programban húsz fő foglalkoztatása történt. Az
ő feladatuk a közterületek és a temető
tisztán tartása, rendezvények segítése,
virágosítás és faludíszítés volt. A 2019es évben is hasonló lehetőség lesz a
közmunkaprogram folytatására.
A 2018. évi programokról:
Volt farsangi bál, nőnapi rendezvény,
születések parkjában faültetés, május
elsején majális, gyermeknap, falunap,
erdélyi kirándulás, két kiállítás, kerékpárút avató, utcadíszítő verseny, kirándulás az atomerőműben, két alkalommal színházlátogatás, három alkalommal gyermek játszóház és kézműves
foglakozás, kukoricafosztás, rocktóber,
retro disco. Decemberben minden hétvégén lesz adventi gyertyagyújtás kis
műsorral és karácsonyi futás gyerekműsorral.
A beruházásokról:
A kerékpárút közel 200.000 millió
forintból valósult meg.
A könyvtár JETA és TOP-os pályázatból valamint saját forrásból készült
el körülbelül 74 millió forintból.

A temetőben a ravatalozó és az utak
felújítására 10 millió forint RHK-s támogatást kapott az önkormányzat, amit
6 millió forint saját pénzzel egészített
ki.
A tervezett beruházásokról:
Az új piactér létrehozására benyújtott
LEADER pályázatból 5 millió forint
várható.
A könyvtár helyén kialakítandó közösségi teremre elnyert az önkormányzat 8,8millió forintot JETA pályázatban, amit 4,2 millió forint saját erővel
fog kiegészíteni.
A művelődési ház teljes felújítására
TOP-os pályázat van beadva 75 millió
forintos összegben.
A beszámoló végén az alábbi kérdések hangzottak el:
Az árvízi töltésen Dunapatajig illetve
Fajsztól a határig elkészült az EuroVelo
kerékpárút. A köztes részen miért nem
valósult meg?
A polgármester elmondta, hogy a
szomszéd települések vezetőivel együtt
minden létező fórumot megragadnak,
hogy erre felhívják a figyelmet. A korábban elkészült kerékpárút terveket is
átadták az illetékeseknek, de érdemi
választ a mai napig nem kaptak.
Az Ady Endre utcában van olyan
lakatlan ház, amely előtt veszélyes a
fenyőfa. Jó lenne, ha az önkormányzat
kivágná a fát.
A jegyző válaszában ígéretet tett arra,
hogy megkeresik az ingatlan örököseit,
csak velük egyeztetve lehet a fát kivágni.
Az egyházakat milyen formában tudná az önkormányzat támogatni? Dönteni kell arról, hogy milyen célra kell a
támogatás. Pályázati lehetőség nagyon
korlátozott, a LEADER keretén belül
lehetne pályázni a kiírást követően.
Az önkormányzat azt mindenképp
szem előtt tartja, hogy a két egyházat
azonos mértékben kívánja támogatni.
A faluban több gyerek gördeszkázik
és rollerozik. Veszélyeztetik a közlekedést és a templom lépcsőjét is megrongálták. Valamilyen megoldást kell találni erre.
A polgármester elmondta, hogy az
önkormányzat tervezi, hogy a szivatytyútelep melletti üres területen kialakítana egy gördeszka pályát a fiataloknak. Erre már több árajánlat érkezett, a
jövő évi költségvetésbe be kell tervezni
és reméljük, hogy tavaszra megvalósul.
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Könyvtár avató

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az
új könyvtár ünnepélyes átadása
2018. december 15-én szombaton 10 órakor lesz.
A könyvtárat felavatja: Ramháb Mária, a Bács-Kiskun Megyei
Katona József Könyvtár vezetője; Sörény Edina, az EMMI főosztályvezetője; Bakai Károly, Foktő község polgármestere és
Rideg László, a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés elnöke.
A műsorban közreműködnek:
Pogrányi Miklós – hegedű, a Foktői Amatőr Színjátszókör tagjai, a
Foktői Vegyes Kórus, valamint az óvodások

Tájékoztató a fenyőfagyűjtés rendjéről
Az FBH-NP Nonprofit KFT ezúton kívánja tájékoztatni a Tisztelt Lakosságot, hogy 2019. január és február hónapban 2 alkalmas díjmentes fenyőfa
begyűjtést szervez.
A fenyőfákat az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kihelyezni a
gyűjtési napon reggel 7 óráig és az elszállítás időpontjáig az ingatlan előtt
kint hagyni, oly módon, hogy azt a begyűjtést végző gépjármű meg tudja
közelíteni és kézi erővel mozgatható legyen.
Fenyőfabegyűjtés időpontjai:
2019. január 17. és 2019. február 21.
A köztéri szobrok karbantartása során kiderült,
hogy a katolikus templom előtt álló Jézus szobor
belseje elkorhadt, ezáltal balesetveszélyessé vált. A
szobrot a talapzatról eltávolítottuk, sorsáról, illetve
a pótlásáról a későbbiekben születik döntés.
Figyelem!
Jó tanulásért pénzjutalom középiskolásoknak
Foktő Község Jövőjéért Alapítvány felhívja a nappali tagozaton tanuló középiskolások figyelmét (max. 20 éves korig), hogy ha az idei
tanévben a félévi bizonyítványuk átlaga eléri a 4,5-öt, egyszeri pénzjutalomban
részesülhetnek, amennyiben félévi bizonyítványukat 2019. február 28-ig az önkormányzatnál bemutatják.
Felhívjuk az önkormányzatnál ebédet előfizetők figyelmét, hogy két ünnep között (december 27. és 28-án) csak a szociálisan rászorulók részére tudunk ebédet
biztosítani! Megértésüket köszönjük!
A képviselő testület döntése alapján idei évben is karácsony előtt minden foktői
családnak 5.000.-Ft-os szociális utalványt juttat Foktő Község Önkormányzata.
Az utalványok a helyi boltokban és a hentesnél válthatók be.
A GLENCORE Kft ismét ajándékkal kedveskedett a foktői lakosoknak karácsony
alkalmából. Idén a 44 és 62 év közöttiek részesültek csomagban.
IMPRESSZUM

Foktői Hírmondó – Foktő Község Önkormányzatának
ingyenes időszakos kiadványa – 2018. decemberi szám
Felelős kiadó: Bakai Károly polgármester
Tördelés: Zsigmond Enikő Nyomda: Kalopress Kft. Kalocsa
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Búcsúzunk

„Annyira akartam élni,
A betegséget legyőzni,
Búcsúztam volna tőletek,
De erőm nem engedett.
Így búcsú nélkül szívetekben
Tovább élhetek.”
Farkas József
1955-2018
Tisztelettel búcsúzunk Farkas
Józseftől, aki 1998-2002-ig
önkormányzati képviselő,
1995-től 2001-ig a foktői általános
iskola informatika tanára volt.
Őszinte részvétünket fejezzük ki
családjának.
Kocsi József
1976-2018
Búcsúzunk Kocsi József
munkatársunktól, aki 2001-től a
község temető gondnoka volt.
Osztozunk a család fájdalmában.
Emléküket megőrizzük.

Az atomerőmű körzetében mért dózisteljesítmények a
2018 októberben közölt hivatalos adatok alapján
Uszód
Paks
Dunaszentbenedek
Géderlak
Foktő
Kalocsa

88 nSv/h
65 nSv/h
92 nSv/h
94 nSv/h
96 nSv/h
87 nSv/h

