
 2020. máJus 

A Foktői Hírmondó megtalálható Foktő község hivatalos honlapján is. 

Aranyosi Ervin:  
Kérés a szülőhöz 

 
Vigyázz reám! Kicsi vagyok, 

egy apró, kis virágszál… 
Te kaptad a feladatot, 

hogy mindig rám vigyázzál! 
Nem azért jöttem én ide, 

hogy valóra váltsam álmod! 
Nem élhetem az életed, 
ha Te nem jól csinálod! 

 
Az életemnek célja van, 

s mint apró mag, kikeltem. 
A tudás, készség bennem él, 

s amint utamra leltem, 
megírom én is sorsomat, 
vágyam könnyíti léptem, 

s ha támogatsz, velem leszel, 
tiéd is lesz az érdem. 

 
Mutass példát hát, s lelkesíts, 

de óvj meg a világtól. 

Ahol kérlek, ott majd segíts, 
s olyan is lesz, mi gátol. 

Legyél az őrzőangyalom, 
de ne légy börtönőröm! 

Ha kell, hát engedj szabadon, 
segíts a csúcsra törnöm! 

 
Ha kell, szeress és bátoríts, 

légy biztos menedékem! 
Legyél értékes, drága kincs, 

mely megkönnyíti létem! 
Legyél tanítóm, mesterem, 

ki vezet titkos úton, 
segíts az élet lényegét 

könnyedén megtanulnom. 
 

Soha ne légy a zsarnokom, 
ki gúzsba köti szárnyam! 
Legyél vezérlő csillagom, 
törj utat félhomályban! 

Vigyázz reám! Kicsi vagyok, 
a jövőd bennem éled. 

Engedd lágyan ömölni rám, 
boldog szeretet-fényed… 

Boldog gyereknapot! 

 

Tájékoztatjuk az érintett szü-
lőket, hogy az újszülöttek 
tiszteletére a vészhelyzetre 
való tekintettel az idei évben 
ünnepséget nem tudtunk 
rendezni. A máskor ünnepé-
lyes keretek között elülteten-
dő rózsákat az önkormányzat 
minden gyermek részére kiül-
tette. 
A gyermekek nevével jelzett 
táblák kihelyezéséről a szü-
lőkkel később egyeztetünk.  

Figyelem! Szünetel a PET palackok gyűjtése! 
Az óvodában bizonytalan ideig szünetel a PET palackok gyűjtése, kérjük, ne hozzanak! Amint újra indul a gyűjtés, jelezni 

fogjuk a lakosság felé. Köszönjük!  
Az óvoda március 16-a óta az EMMI ajánlása szerint ügyeleti rendszerben működik. A fertőtlenítő nagytakarítást elvégeztük 

és a helyzetnek megfelelően folyamatos a fertőtlenítés. 
Az otthon lévő gyermekeket és szüleiket online segítjük.  

Bánki Zoltánné óvodavezető  

Tisztelt Foktői Lakosok! 
A közlemúltban kiküldésre került a „Lakossági szúnyoglárva program”, melyben szakem-
ber által részletes leírásra került,  milyen praktikákkal érhetjük el, hogy otthonuk körül 
kevesebb legyen a csípőszúnyog. 
Kérjük, hogy fogadják el és  alkalmazzák környezetükben ezt a biológiai szúnyoggyérítési 
módszert, mert ezzel megakadályozzák a szúnyoglárvák kikelését. 

 Minden lakóházba eljuttattuk az arcvédő maszkokat, amit 
ezúton is szeretnénk megköszönni azon személyeknek, 
akik azt társadalmi munkában elkészítették valamennyi 
foktői lakos számára. 
 
2020. március 23-tól valamennyi szociális és vendég étke-
ző részére az önkormányzat az ebédet házhoz szállítja,  
szállítási díjat  a vészhelyzet fennállásáig nem számít fel. 
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Várjuk a fényképeket! 

Folyamatban van a Foktői történetek és képek 1960-2000-
ig című kiadvány szerkesztése. A lakosok már több száz, 
ebben az időszakban készült fényképet beküld-
tek. A járványhelyzet miatt az adatgyűjtés ne-
hézkes, a beszélgetések elmaradtak. Ha van 
olyan falubeli, aki szeretne mesélni, kérjük je-
lezze, ebben az esetben a beszélgetést egyéni-
leg megszervezzük. Az is megoldás lehet, ha 
egy-egy kedves és érdekes történetet – amit szeretnének, ha a kiadványba 
bekerülne –, leírnak és eljuttatják az önkormányzathoz. Különösen várjuk a 
történeteket az alábbi témákban: iskola, óvoda, hétköznapok, munkák, 
katonaság, öltözködés, divat, tanácsi rendszer, ünnepek, szórakozás. 
Szeretnénk a kiadványba minél több olyan fényképet, ami az általános isko-
lai tablókról készültek kb. 20x15 cm-es méretben. Ezenkívül várunk 2000 
előtti falunapokon és a millenniumi zászló szentelésen készült fotókat.  
Köszönjük! 

 

 
Eddig szerencsére a koronavírus fertőzés el-

került bennünket! 
A levett koronavírus tesztek negatívak lettek, 

köszönhető annak, hogy a fertőzöttnek véltek 
és a külföldről hazaérkezettek a házi karantén 
szabályait betartották, a lakosság időben fede-
zékbe vonult. Tapasztalat szerint a közös légtér-
ben tartózkodók fertőződtek meg elsősorban, 
akik egy intézményben, szociális otthon, kór-
ház, munkahely, tömegközlekedés, bevásárlás 
során érintkeztek. 

Az elhunytak száma jelenleg 442, közöttük 
vannak fiatalok is és egészségesnek vélt ápolók 
is! 

A vírus veszélyes, nem tűnt el! A védőoltás 
még nem készült el, feltehetően lesz 2. hullám 
is! 

Tehát továbbra is kérjük, hogy maradjanak 
lehetőség szerint otthon, kerüljék a csoportosu-
lást, csak ha feltétlen szükséges, akkor menje-
nek vásárolni , orvoshoz, gyógyszertárba stb. 

Az időseknek kijelölt vásárlási idősávot az Ő 
védelmükre hozták létre, hisz a fiatalok tünet-
mentesen is fertőzhetnek. 

A háziorvosi rendelésen a szokásos rendelési 
időben jelen vagyunk. 

Aki teheti, továbbra is telefonon kérje e-
receptjét, mely a gyógyszertárban személyi 
igazolvánnyal, TAJ kártyával kiváltható. Ha az 
elektronikus 1 havi recept kiváltásra került, az 
már újra nem váltható ki, csak ha a rendelőbe 
telefonálnak, és újra elküldjük. 

A rendelőt egyelőre csak igen indokolt eset-
ben keressék fel továbbra is. Egy időben 4 be-
teg tartózkodhat a váróban, arcmaszk és kéz-
fertőtlenítés kötelező. Tömeges vérvétel egy-
előre nincs. 

A véralvadásgátló szedőket külön értesítjük. 
Fokozatosan nyit a kórház is, de egyelőre csak 

előjegyzéssel látogathatók a rendelések órán-
ként 4 beteg napi 3 órában, tehát csak napi 12 
beteg! 

Más betegségek is járnak lázzal, köhögéssel, 
nem csak a koronavírus. Kérjük allergiás bete-
geinket, hogy újra szedjék az antihisztaminokat. 
Valamint fontos az autók és lakások klímabe-
rendezéseinek tisztítása, hiszen ezek is okoz-
hatnak panaszokat. 

Tehát továbbra is legyünk óvatosak, türelme-
sek, kerüljük a tömeget, a csoportosulást, ne 
érintkezzünk egymással, tartsunk távolságot, 
hordjunk maszkot, mossunk rendszeresen ke-
zet! 

Dr. Csoszor Mária 
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Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a járvány ideje alatt is folyik a kultúrház 
felújítása. Mint látható, a külső munkálatok lassan befejezésre kerülnek, a 
továbbiakban a belső szerkezeti és modernizálási folyamatok folytatódnak. 
Ezzel párhuzamosan megújul az egészségház tetőszerkezete, megtörténik a 
nyílászárók cseréje, valamint az épület energetikai felújítása. A tervek szerint 
a nyáron befejeződik mindkét épület felújítása. 

Az önkormányzat dolgozói folyamatosan végzik az aktuális munkálatokat, 
nyírják a füvet a temetőben, a közterületeken, a kerékpárút mellett. Folyama-
tos a virágosítás, a falu szépítése. Kérjük, hogy a saját ingatlanja előtti utca-
frontot mindenki tartsa rendben! Különösen vonatkozik ez a lakatlan ingatla-
nok tulajdonosaira! 

Tájékoztatjuk továbbá a lakosokat, hogy a temető körbekerítése megtör-
tént. A kaput továbbra is zárva tartjuk. Ha valaki mozgássérült szeretne gép-
kocsival  beállni, ez esetben  munkaidőben kérje az ott tartózkodó személyzet 
segítségét! Amennyiben munkaidő után, illetve  hétvégén szeretne személy-
gépkocsival a temetőbe bejutni, a kapunyitás miatt hívja az alábbi telefonszá-
mot:   06-20-5479172 

A Covid 19 nevű vírus okozta  járványhelyzet  miatt a képviselő-
testület sem ülésezik, az önkormányzat folyamatos működéséhez 
szükséges döntéseket a polgármester egy személyben jogosult meg-
hozni.  

Kormányrendelet értelmében 2020. augusz-

tus 15-ig a koronavírus járvány miatt a tö-

megrendezvény nem engedélyezett. 

Ezért a július első hétvégéjére tervezett falu-

nap elmarad. (Az alábbi fellépőkkel kellett 

szerződést bontani: Kerozin, ESSEM és Krausz 

Disco, Suzy, Benedek Viktória, fúvósok, Zalat-

nay Sarolta, Old Boys és egy lakodalmas zene-

kar.) 

A rendezvénytermet augusztus 15-ig nem áll 

módunkban bérbe adni. 

Elmarad a júliusra tervezett erdélyi kirándulás 

is. 

Folyamatosan figyelemmel kísérjük a járvány-

helyzet alakulását és az országos korlátozások 

esetleges változását.  

Amennyiben  
lehetőség lesz rá, 

úgy augusztus 15-e 
után  

szeretnénk  
egy kultúrház avató 

ünnepséget 
tartani.  
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FIGYELEM!  

Foktő község Önkormányzatának 
8/2015. (IV.30) számú rendelete  

alapján: a kerti hulladék égetése márci-
us 1-től május 31-ig, illetve szeptember 
1-től december 1-ig végezhető hétfőtől 

szombatig.  
Égetni 8:00 és 18:00 óra között lehet, 

szélcsendes időben. Ünnepnapokon és 
vasárnap égetni tilos!  

Tilos a kerti hulladékokkal együtt el-
égetni a kommunális, veszélyes és ipari 

eredetű hulladékokat (pl. műanyag, 
gumi, vegyszer, festék, ezek  

maradványai, stb.)  

A lakosság részére évente két alkalommal ingyen  lomtalanításra van lehetőség, 
melyet előzetes telefonos egyeztetés után kérhető az FBH-NP Közszolgáltató Non-
profit Kft-nél.  Telefonszám: 06-20-401-4303 
Figyelem! A járvány ideje alatt a lomtalanítás szünetel! 
A szolgáltató a zöldhulladékot is elszállítja, ha az ágakat  megfelelően összekötözik  
és lebomló zsákban helyezik ki. Zsákot az önkormányzatnál lehet igényelni.   

A zöldhulladék szállítási időpontok 2020-ban: 

május 21.; június 18.; július 23.; augusztus 20.; szeptember 17.; október 22.;  
november 19.; december 24. 

 Hirdetés 
Albérleti szoba kiadó. 

Ugyanott kerti locsoló szivattyú  
eladó! Telefon: 06-70-5987370  

A járványügyi helyzetben is folyamatos a toborzás 
A Magyar Honvédség a koronavírus járvány miatt egyik napról a másikra munkájukat vesztett embe-

reknek is szeretne alternatívát kínálni. 
A kialakult gazdasági helyzetben sok ember megélhetése került veszélybe. A honvédség őket is sze-

retné megszólítani, biztos megélhetést és kiszámítható pályaképet kínálva számukra. A toborzás folya-
matos országszerte, a szakemberek azonban arra kérik az érdeklődőket, hogy első körben lehetőség 
szerint inkább telefonon vagy e-mailben keressék őket, elérhetőségeik megtalálhatók a 
www.hadkiegeszites.hu oldalon. 

Az érdeklődők kétféle szolgálati forma közül választhatnak: a szerződéses katonai szolgálat folyama-
tos munkaviszonyt biztosít, míg a tartalékos szolgálat azoknak szól, akik tanulmányaik vagy meglévő 
munkahelyük mellett szeretnének részt vállalni a honvédelmi feladatokból. A jelentkezési feltételek 
közt szerepel a magyar állampolgárság, az állandó belföldi lakóhely, a betöltött 18. életév, a büntetlen előélet, valamint az 
egészségügyi, fizikai és pszichológiai alkalmasság. 

A megbízható fizetésen és a béren kívüli juttatásokon kívül változatos munkakörülmények, valamint számos szakmai 
kihívás várja a leendő katonákat: nálunk a tehetségtől, a hozzáállástól és a kitartástól függ, hogy ki milyen sikeres lesz, a 
honvédség pedig támogatja a katonák további szakmai fejlődését. Sokan a katona szó hallatán egyből a terepen lévő, ak-
tív harcoló katonára gondolnak, viszont a támogató beosztások (pl. ápoló, logisztikus, pénzügyes) ugyanolyan fontos sze-
reppel bírnak és – nem utolsó sorban – lehetővé teszik a munkavállalóknak, hogy a korábban megszerzett civil képesítése-
iket is hasznosíthassák. 

Személyes jelentkezésre a megszokott rendben, hétfőtől csütörtökig 8:00-15:30 óra között, pénteken pedig 8:00-12:00 
óráig van lehetőség. A toborzóiroda munkatársai kérik ügyfeleiket, hogy amennyiben a személyes ügyintézés mellett dön-
tenek, előzetesen jelezzék érkezésüket telefonon, vagy elektronikus úton, elkerülve a járványügyi rendszabályok miatt 
előforduló várakozást. 

MAGYAR HONVÉDSÉG KATONAI IGAZGATÁSI ÉS KÖZPONTI NYILVÁNTARTÓ PARANCSNOKSÁG 
Katonai Igazgatási és Érdekvédelmi Iroda  

Cím: 6000 Kecskemét, Lunkányi János utca 1.; Telefon: +36 (76) 581-600/33-62; E-mail: bacs.toborzo@mil.hu 


