
 2020. FebruÁr 

A Foktői Hírmondó megtalálható Foktő község hivatalos honlapján is. 

 

A nő 

Néha ördög, néha angyal, 

néha bevonnád arannyal. 

Néha hívod, néha bánod, 

hogy meglátta a világot. 

Néha megtipor a lába, 

néha büszkén nézel rája. 

Néha vonz és néha taszít, 

ragyogása néha vakít. 

Néha vár és néha várat, 

néha birtokolhatsz százat. 

Néha száz vesz birtokába, 

néha csak egy ejt fogságba. 

Néha ostoba az arca – 

néha ez csak álca rajta. 

Néha sír, és néha kacag, 

néha boldog dalra fakad. 

Néha mérges, néha fáradt, 

néha kincse a világnak. 

Néha átok, néha áldás, 

néha egy néma kiáltás. 

Néha sátán, néha isten. 

Néha rájössz, párja nincsen.  

Nőnap alkalmából  

szeretettel köszöntjük  

a lányokat és az  

asszonyokat!  

Foktő jó hírét vittük…  

A www.fokti.hu honlap galériájában található képeket évenként 
rendszereztük, így gyorsabban elérhetőek és megtekinthetőek. 

Március 7-én szombaton 17 órai kezdettel 
NŐNAPI RENDEZVÉNY lesz a könyvtárban 

A verses-zenés összeállításban közreműködik: 
a Foktői Vegyeskórus, Kővári István – gitár, 

a Foktői Mikroszínpad tagjai és dr. Király László. 
Ezt követően a Foktői Mikroszínpad előadásában megtekinthetik 

Rejtő Jenő: A biztosíték című bohózatát  
A rendezvényre a belépés díjtalan.  

Szereplők:  Dr. Mügei: Bneu László; Mügeiné: Vajdáné Szüts Mária; Grósz: Kopasz Zoltán; Elza: Bolvári Mirella; Tóni: Házi 
József; Szobalány: Vajda Istvánné; Rendőr: Szabó Gábor  

A január 23-án Dusnokon megrende-
zett „Szomszédolás” rendezvényen 
Bátya és Nemesnádudvar mellett Foktő 
is bemutatkozott. A falu képviseletében 
a Foktői Hagyományőrző Néptánc-
együttes Kopasz Zoltánnal kiegészülve 
lépett színpadra. A színes műsorban 
szerepeltek népdalok, versek, foktői 
tánc, a hagyományos népviseletünk 

bemutatása, ezenkívül meséltünk Foktő múltjáról és jelenéről is. A színvonalas és 
vidám műsor nagy tetszést váltott ki a közönségből, hatalmas tapssal köszönték 
meg az előadást.  
A Falusi Krónika – az olvasókörök és 
közösségek irodalmi találkozója – 
február 5-én került megrendezésre 
Kiskunfélegyházán, ahol a megye 
több pontjáról érkeztek mesélő és 
versmondó nevezők. 
A felhívásra Foktő színeiben Kopasz 
Zoltán jelentkezett, aki a Foktői tör-
ténetek kötetből összeállított életké-
peket adott elő, Kopasz Sándor két 
versével színesítve azt. Az előadást 
még különlegesebbé tette, hogy a hagyományos foktői tájszólással, „ő-zve” mondta  
el a történeteket. 
A zsűri Kopasz Zoltán előadását értékelte a legsikeresebbre, ezzel április 25-én Laki-
telken Zoli már nem csak a Foktői Mikroszínpadot és Foktő községet, de Bács Kiskun 
megyét is képviseli majd. 
Gratulálunk!  

 

 

 

Figyelem! Adója 1%-át felajánlhatja 
Foktő Község Jövőjéért Közalapítvány-

nak! Adószám: 18354603-1-03 
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 A költségvetésről 

Alapfokú német  
társalgási tanfolyam 

A könyvtárban tavasszal megfelelő 
számú jelentkező esetén alapfokú 
német társalgási tanfolyamot indíta-
nánk kezdőknek. 
Kérjük, hogy aki a tanfolyamon részt 
venne, jelezze az önkormányzatnál! 
Tel.: 06-20-2169766  

Idén nem indíthat  
településünk  

közfoglalkoztatási 
programot 

A Belügyminisztérium által  
kiadott "A decentralizálás  

2020. évi elvei" szerint Foktő  
Község Önkormányzata nem  

indíthat az idei évben  
közfoglalkoztatási programot. 
Ez azt jelenti, hogy az általuk  

eddig elvégzett munkák hiánya az 
önkormányzatra hatalmas terhet 
ró és nagy átszervezést igényel. 

A központi  intézkedés következ-
tében az önkormányzatnál eddig 
foglalkoztatott 17 fő közmunkás 
munkaviszonya március 1. napjá-

val megszűnik. 

Köszönet mindenkinek, aki segítette a horgász-vadász kiállítás megvalósítását!  

Név szerint: Krausz Lászlónak, Molnár László Krisztiánnak, Teichter Mátyásnak, Kissné Szilágyi Ágnesnek, Batta Lászlónak, Ko-
vács Jánosnak, Bakai Károlynak és a Foktői Vegyeskórus tagjainak.  

    2020. február 12-én a képviselő testület 
elfogadta a 2020.évi költségvetési rendele-
tet. A testület a korábbi évekhez hasonlóan, 

most is elsősorban a biztonságos működésre törekedett. 
Az önkormányzat bevételének jelentős része az adókból történik. Az iparűzési 

adó mértéke a testület korábbi döntése alapján 1,5 %-ra csökkent, a várható bevé-
tel ennek megfelelően került betervezésre. Az épülő Duna híd miatt az önkormány-
zat is vételi ajánlatot kapott több helyrajzi számon szereplő kisebb-nagyobb terület-
re. Ezeket az ajánlatokat a képviselő-testület elfogadta, az összeg a bevételek közé 
betervezésre került. Az államtól feladatalapú finanszírozást csak az óvodára és az 
étkeztetésre kap az önkormányzat. 

Foktőt a magas iparűzési adó bevétele miatt mintegy 23 millió forintos elvonás 
terheli és ezenfelül 63millió forintot kell befizetni az állami költségvetésbe, össze-
sen az idei évben 86 millió forintot vonnak el a településtől szolidaritási hozzájáru-
lásként. Önkormányzatunk továbbra is Fajsszal közös önkormányzati hivatalként 
működik, a törvényi előírásoknak megfelelően. Ennek kiadásait, valamint a kötelező 
és önként vállalt feladatok költségeit is tartalmazza a költségvetés. 

A kiadások közé betervezésre kerültek a karácsonyi 5000 forintos vásárlási utal-
ványok, a különböző segélyek, a tűzifa támogatás, a beiskolázási támogatás és a 
Bursa Hungarica pályázati támogatás. Erre a pályázatra ebben az évben csupán 7 fő 
jelentkezett. A lakosságnak 2020-ban sem kell szemétszállítási díjat fizetnie! A kul-
turális rendezvényekre és különböző eseményekre az előző évivel megegyező ösz-
szeg került betervezésre. Az egyesületek támogatásáról azt követően fog döntés 
születni, ha az előző évi beszámolókat a testület megvitatja és elfogadja. A 2020-as 
évre tervezett beruházások között van a kultúrház és az egészségház felújítása, 
mely pályázati pénzből kerül megvalósításra, a felújítás önrésze viszont szerepel a 
költségvetési kiadások közt.  

2019-ben elmaradt a hivatali gázkazán cseréje és a fűtési rendszer kisebb átalakí-
tása, ennek bekerülési költsége is szerepel a kiadási oldalban.  

A kamerarendszer kiépítése, a temető hátsó kerítése és még több fejlesztés sze-
repel a tervek közt, ezek megvalósítása is pályázati pénzből  történik. 

A költségvetés számai és a jelenlegi ismeretek alapján elmondható, hogy a 2020-
as évben az önkormányzat működését biztonságosan, nagyobb anyagi gondok nél-
kül tudjuk működtetni.  

 

FIGYELEM! 

A facebook-on meghirdetett TUTANHAMON kiállításra minden jegy elkelt! 

Kérjük, hogy igazolványát és a kedvezményre jogosító igazolást mindenki vigye 
magával!  
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Hirdetés 
 
Külön bejáratú, búto-

rozott szoba kiadó. 
Telefon:  

70-5987370 

************** 
Figyelem! Március 14-
én szombaton egész 
nap GARÁZSVÁSÁR 
lesz a Fő út 74. szám 
alatt. (Bagó Józsefné)  

EESZT= Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér 
Kedves foktői lakosok figyelem! 
Az "e" receptet az orvos írja fel, tehát az orvosi rendelésen 

a betegnek meg kell jelennie. 
Az orvos dönt a panaszok, a beteg vizsgálata, a megállapí-

tott betegség alapján, hogy a betegnek milyen gyógyszerre 
van szüksége. A gyógyszer adatait a számítógépes rendszer  
felküldi az elektronikus térbe! A rendszeresen szedett gyógy-
szerekből 3 havi mennyiség lehetséges. 

2020-ban az orvosnak már nem kötelező a rózsaszín recep-
tet kinyomtatnia, csak a 14 év alattiaknak, illetve ha a beteg 
kéri, vagy a beteg nem saját részére kívánja a receptet kivál-
tani. Jelen megállapodás szerint a recept = a felírási igazolás 
marad a régi megszokott rózsaszin alapú előregyártott, az 
orvos által berendelt nyomtatvány! 

2020. 06 hó végéig mindenképp, a későbbi tervezett válto-
zásokat még nem tudjuk. 

Feltehetően majd ha a rendszer bejáródik, akkor majd 
ezeket a rózsaszín recepteket a rendelőben nem kell ki-
nyomtatni. A térbe felküldött receptet a gyógyszerész a saját 
rendszerében látni fogja. A betegnek azonban igazolnia kell 
magát személyi igazolvánnyal +TAJ kártyával a gyógyszertár-
ban . 

Ha nem saját részére kíván receptet kiváltani, abban az 
esetben az okmányirodában kiállított igazolás alapján tudja  
pl. a feleség a férjnek, vagy a szüleinek az orvos által elren-
delt gyógyszert beszerezni. Ez az eljárás még egyelőre ponto-
san nem tisztázódott le. 

 
Kérünk tehát mindenkit első lépcsőben a szokásos módon 

az orvosi rendelőben megjelenni szíveskedjenek! Ezt követő-
en lehet csak a gyógyszertárba menni. 

Köszönettel: Dr. Csoszor Mária 

Jó tanulásért  
pénzjutalom! 

Foktő Község Jövőjéért Alapítvány felhív-
ja a felső tagozatos általános- és a nap-
pali tagozaton tanuló középiskolások 
figyelmét (max. 20 éves korig), hogy ha 
az idei tanévben a félévi bizonyítványuk 
átlaga elérte a 4,5-öt, egyszeri pénzjuta-
lomban részesülnek. A félévi bizonyítvá-
nyokat 2020. március 15-ig kérjük az 
önkormányzatnál bemutatni!  

Figyelem!  
A Központi Statisztikai Hivatal tájékoztatja a foktői lakosokat, 
hogy a településen önkéntes adatszolgáltatáson alapuló lakos-
sági adatfelvételeket hajt végre. Az összeírási munkát a Statek 

Kft. fényképes igazolvánnyal ellátott kérdezői végzik.  
További felvilágosítás a +36 80 200-766-os telefonszámon, vagy a lakinfo-
lakinfo@ksh.hu email címen. 

 
MEGHÍVÓ 

Március 15-én vasár-

nap délután 3 órakor  

ünnepi megemlékezésre  

várunk mindenkit  

a temetőbe. 

A műsorban  

közreműködik a Foktői Vegyeskórus.  

 
FELHÍVÁS! 
Kellő számú jelentkező esetén Foktő település is csatlakozni kíván „A legszebb konyhaker-
tek” – Magyarország legszebb konyhakertjei országos programhoz. 
Kérjük, jelentkezzenek azok a konyhakerttel rendelkező falube-
liek, akik szívesen részt vennének ebben a versenyben! 
A program célja: 
A kerteket élettel megtölteni, hogy ne legyen egyetlen elha-
gyatott, műveletlen kert sem. 
A díszkertek ágyásaiba visszavinni, bejuttatni a konyhakerti 
növényeket, gyümölcsöket. 
A kertművelő ember munkáját megbecsülni, mindenki elé példáként állítani. 
Konyhakertművelő kultúránkat megőrizni, azt minél több embernek átadni. 
A birtokunkban lévő tudást összegyűjteni és megtanítani a fiataloknak, hogy milyen a frissen 
szedett zöldség és gyümölcs zamata. 

Jelentkezési határidő: 2020. március 30.  
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IMPRESSZUM 

Foktői Hírmondó – Foktő Község Önkormányzatának  
ingyenes időszakos kiadványa – 2020. februári szám 

Felelős kiadó: Bakai Károly polgármester 
Tördelés: Zsigmond Enikő               Nyomda: Kalopress Kft. Kalocsa 

Tájékoztató 
A képviselő testület tervei közt szere-
pel, hogy pénzbeli támogatást kíván 
nyújtani azon foktői ingatlannal ren-
delkező és életvitelszerűen a telepü-
lésen élő lakosoknak, akik napelemet 
kívánnak felszerelni. 
A folyósítás feltételeiről és a támoga-
tás feltételeiről a testület a későbbi-
ekben rendeletet alkot. 
E témával kapcsolatban az önkor-
mányzatnál várjuk az érdeklődőket!  

Február 29-én szombaton délután 4 órától a rendezvényterembe  
várunk minden olyan foktőit, aki szívesen mesélne az  

1960-as, ’70-es, ’80-as, ’90-es évekről. A beszélgetéseket rögzítjük,  
szerkesztés után egy részük a tervezett foktői kiadványba kerül.  

Az atomerőmű körzetében mért dózisteljesítmények a  
2019. decemberben közölt hivatalos adatok alapján 

Uszód    84 nSv/h 
Paks    75nSv/h 
Dunaszentbenedek 84 nSv/h 

Géderlak  88 nSv/h 
Foktő    80 nSv/h 
Kalocsa   83 nSv/h 

2020. március havi programok 
Március 3. kedd 10 óra: Baba-mama klub a könyvtárban 
Március 7. szombat 17 óra: Nőnapi műsor a könyvtárban 
Március 8. vasárnap 8 óra: autóbusz indul a Tutanhamon kiállításra 
Március 13. péntek 17 óra: Dokumentumfilm és beszélgetés a földönkívüliekről 
Március 15. vasárnap 15 óra: Ünnepi megemlékezés a temetőben  
Március 21. szombat 17 óra: Beszélgessünk az asztrológiáról – Kopasz Zoltánnal 
(Az asztrológiai elemek tűz, föld, levegő, víz és a személyiség összefüggései) 
Március28. szombat 17 óra: Az Érdekes emberek-érdekes életutak sorozatban 
bemutatkozik Berta Somogyi Attila  

Az Érdekes emberek - érdekes életutak sorozatban  
márciusban bemutatkozik: Berta Somogyi Attila 

Attila beszél balesetéről, a talpra állásról, élményeiről, vagyis az életéről. Be-
bizonyítja, hogy kerekesszékben is lehet teljes és boldog életet élni. Ő az elfo-
gadás és a pozitív gondolkodás iskolapéldája. 
Jöjjenek el minél többen, beszélgessünk, kérdezzünk!  

A koronavírus nem, de olyan csalók 
már megjelentek Magyarországon, 
akik az Egészségügyi Világszervezet, a 
WHO nevében telefonon próbálnak 
pénzt kicsalni jóhiszemű emberektől.  
A hívások során egy gépinek tűnő hang 
a WHO nevében tájékoztatást ad az új 
korona-vírussal kapcsolatban, egyben 
felkínálja, hogy a készülék 1-es gombjá-
nak megnyomásával bizonyos összeg 
ellenében megrendelhető egy „megfe-
lelő védettséget nyújtó maszk- és fer-
tőtlenítőszer” csomag. Az ügyben ed-
dig érkezett két bejelentés alapján a 
Budapesti Rendőr-főkapitányság csalás 
vétség gyanúja miatt ismeretlen tettes 
ellen rendelt el nyomozást.  
Felhívjuk a figyelmet, hogy a WHO 
nem végez termék-árusítást sem tele-
fonon, sem más formában.  
A korona vírussal kapcsolatban csak a 
hivatalos szervektől fogadjon el tájé-
koztatást! Kérjük, hogy vásárláskor 
mindig győződjön meg az alábbiakról:  
Online és telefonos vásárlás esetén az 
eladó hitelességéről, továbbá  
- nézze meg, van-e érthető, magyar 
nyelvű weboldala és az biztonságos-e,  
- reklamációs lehetőséget tartalmaz-e;  
- fel lehet-e venni az eladóval a kapcso-
latot, visszahívható-e;  
- érdemes más vevők véleményét is 
elolvasni;  
- győződjön meg a termék eredetéről, 
hitelességéről – gyanús, ha túl olcsó;  
- fontos információ, hogy milyen egyéb 
költségek terhelik a vásárlást.  
Személyes vásárlás esetén javasoljuk, 
hogy kerülje a házalókat;  
- ne engedjen idegeneket a lakásába;  
- a termékre szakosodott üzletben vá-
sároljon;  
- egészségügyi terméket csak hiteles 
forrásból szerezzen be;  
- ha bizonytalan, forduljon előbb szak-
emberhez!  
A korona vírussal kapcsolatban felme-
rült kérdései esetén kérjük, keresse fel 
a Nemzeti Népegészségügyi Központ 
weboldalát, esetleg hívja a 06-80-277-
455 vagy 06-80-277-456 ingyenes tele-
fonszámok valamelyikét!  
Amennyiben úgy érzi, hogy csalók, bű-
nözők próbálják becsapni, tegyen beje-
lentést a rendőrségen!  

Telefonos csalók a 
WHO nevében 

A rendőrség felhívása 

A konditerem nyitva tartása: 

Hétfő – szerda – péntek 18:30 – 20:30 
Keddenként 16 órától 18 óráig a nyugdíjas és az 

idősebb korosztályt várjuk edzésre!!! 
Figyelem! Pingpongozni is lehet!  


