
 2020. DECember 

A Foktői Hírmondó megtalálható Foktő község hivatalos honlapján is. 

Békés karácsonyi ünnepeket és 
boldog új évet kívánnak a  
község minden lakójának : 

Foktő község polgármestere,  
a képviselő-testület és  

az önkormányzat dolgozói!  

„Csendül a szív, mint apró harang, 

Csendül bennem a lélek harang. Lassan.  

Mint hópelyhek hulló bársony nesze 

zeng be suttogva mindent  

a karácsony üzenete. 

Ajándék minden perc, mit szívedből adsz, 

egy szó, egy mosoly, egy gondolat. 

Közben félsz, hogy maradsz mi voltál,  

 hiába az ünnep, az emlékek tűnnek,  

lesz ami volt, él, ami holt.  

Az újszülött mégis felsír minden évben,  

megváltást remélve,  

hirdeti, üzeni, mondja:  

Az Ünnep mi magunk vagyunk.  

Mert nem vagyunk magunk.  

Minden perc, mit szívedből adsz,  

 egy apró mosoly, egy gondolat,  

lelked körbefon,  

társat, barátot, gyermeket, rokont....  

Bevonja saját magad,  

hisz nem vagy magad,  

Csendül a szív, a lélek harang.” 

A járványhelyzet miatt elmarad a decemberre terve-
zett közmeghallgatás, ezért az alábbiakban összefoglal-
juk az előző év történéseit. 

Beruházásokról: 
2019 novemberében elkezdődött a kultúrház felújítása, 

melyhez TOP-os pályázaton nyertünk 84 millió forintot. 
Ezt az önkormányzat saját költségvetéséből 36 millió 
forinttal egészítette ki. Az épület avatóünnepsége au-
gusztus végén volt. 

A 2019-es év végén megkezdődtek az épülő Duna-
hídhoz a terület kisajátítások, ez 93 hektáros területet és 
377 tulajdonost érint. A híd építése várhatóan 2021-ben 
kezdődik. 

Tavasszal saját kivitelezésben megtörtént a temető kör-
bekerítése. 

A Magyar Falu Program keretében a háziorvosi és a 
védőnői szolgálat közösen  5.500 ezer forint értékben új 
eszközöket kapott. 

Az önkormányzat megvásárolta az Ady Endre utca 6. 
szám alatti, a Fő út 42. szám alatti ingatlanokat, valamint 
a mozi épületét. 

Ősszel befejeződtek az egészségház felújítási munkála-
tai, melyek JETA és RHK Kft. pályázati pénzből történtek. 

Új kutakat helyeztünk ki a temetőbe. 
Évközben kisebb útjavításokat végeztünk. 
Folyamatban van a kamerarendszer kialakítása, melyet 

az önkormányzat LEADER pályázati pénzből kíván megva-
lósítani. Mivel a pályázat még nem került elbírálásra, a 
munkálatok nem kezdődhettek meg. 

A Fő út 52. szám alatti ingatlant (volt tornaterem) JETA 
és TEIT pályázatból kívánja az önkormányzat felújítani. 

Az önkormányzat üdülőjogot vásárolt a Hőforrás Üdülő-
szövetkezetben Gyulán. A napidíj összege még kialakítás 
alatt van. 

Támogatások: 
Karácsony előtt az önkormányzat felköszönti a község 

három legidősebb nő és a három legidősebb férfi lakosát. 
Ajándékkal kedveskedünk a súlyos és tartósan beteg 

gyermekeknek. 
Minden foktői család 5.000 forintos szociális utalvány-

ban részesült. 
A GLENCORE Kft. is ajándékkal kedveskedett a foktői 

lakosoknak. 
A képviselő-testület az iparűzési adó mértékét 2020-tól 

1,7 százalékról 1,5 százalékra csökkentette. 
Foktő Község Önkormányzata minden évben csatlakozik 

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztön-
díjrendszer pályázatához, ezzel a felsőoktatásban részt 
vevő diákokat támogatja. 

Továbbra is ingyenes a lakosság részére a szemétszállí-
tás és nincs kommunális adó. 

Az önkormányzat minden évben szociális tűzifát oszt 
mindazoknak, akik az előírt feltételeknek megfelelnek. 

A törvényben előírt jövedelemhatárig lakhatási támoga-
tást nyújtunk 22 fő részére. 

Folytatás a 2. oldalon 

Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Fajszi Közös Önkormányzati Hivatal Foktői  

Kirendeltség közszolgálati tisztségviselői részére  

2020. december 23, 28-31. napján  
téli igazgatási szünetet rendel el.  

Kérjük, hogy csak halaszthatatlan, sürgős esetben 
hívják az ajtón kifüggesztett telefonszámot! 
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Jövedelemtől függően 20 ezer forintos temetési segélyt 
biztosít az önkormányzat. 

A rendezvénytermet az előírt feltételekkel bárki kibérelheti. 
A kialakítása óta sokan igénybe vették. 

A képviselő-testület támogatást kíván nyújtani napelemek 
felszereléséhez. A szükséges rendelet megalkotása a járvány-
helyzet miatt a jövő évre tolódik. 

Foktő Község Jövőjéért Alapítvány félévkor és évvégén 
pénzbeli jutalomban részesítette azokat a nappali tagozaton 
tanuló általános és középiskolásokat, akiknek a tanulmányi 
átlaga elérte a 4,5-öt. 

A faluban feltárt TBC megbetegedések miatt az önkor-
mányzat ingyenes, egész napos tüdőszűrést szervezett, me-
lyen nagy számban részt vettek a lakosok. 

A Dunatáj Nyugdíjas Egyesület 500 ezer forint támogatás-
ban részesült. 

A testület a focicsapat őszi bajnokságon történő indulásá-
hoz szükséges pénzt biztosította, a csapat azonban nem állt 
össze.  

A motoros szakosztály által szervezett versenyt is támo-
gatta az önkormányzat. 

Foktő Község Önkormányzata a 2020-as évben is beiskolá-
zási támogatást nyújtott az általános a közép- és a felsőfokú 
oktatási intézménybe járó tanulóknak. 

A két egyházközség  egyenként 1.200.000 forint támogatás-
ban részesült. 

Lehetőség van az önkormányzatnál ebéd előfizetésre, 
melynek díjai 2018. óta nem változtak. A nyugdíjas ebéd 
térítési díja 632 forint, a vendég ebéd 687 forint. A járvány-
helyzet alatt a kiszállítás ingyenes! 

Minden lakos részére, aki a háza előtt új járdát épít, az ön-
kormányzat az anyagköltséget megtéríti. 

A programokról  
2019 novemberében színházi előadásra utazhattak a foktői 

lakosok, ezúttal a János vitéz című előadást tekinthették 
meg. 

Szintén novemberben a Foktői Mikroszínpad nagy sikerrel 
szerepelt Kalocsán, a Magyar Véradók Napja alkalmából ren-
dezett ünnepségen. 

Decemberben vasárnaponként műsoros adventi gyertya-
gyújtást tartottunk, majd a falu apraja-nagyja részt vett a 
karácsonyi futáson. 

Januárban a tájháznál jó hangulatú csapat verődött össze. 
Nótázva, beszélgetve kukoricát morzsoltunk. 

A január 23-án Dusnokon megrendezett „ Szomszédolás” 
rendezvényen nagy sikerrel mutatkozott be Foktő. Közremű-
ködött a Foktői Hagyományőrző Néptáncegyüttes és Kopasz 
Zoltán. 

A hónap végén horgász-vadász kiállítást rendeztünk, műso-
ros megnyitóval. 

Meghirdettük az anyaggyűjtést a Foktői történetek és ké-
pek 1960-2000-ig című készülő kiadványhoz. Több alkalom-
mal tartottunk visszaemlékező beszélgetéseket. Ezúton is 
köszönjük a sok fényképet, amit a rendelkezésünkre bocsá-
tottak! 

Március elején autóbuszt indítottunk a fővárosba, a Tutan-
hamon kiállításra. 

Március 8-án a könyvtárban került megrendezésre az ének-
kel, verssel és színielőadással tarkított, színes nőnapi műsor. 

Március 15-én szűk családi körben, a rendezvényteremben 
köszöntöttük Kopasz Gáborné Simon Juliannát 100. születés-
napja alkalmából. 

Március 15-én műsorral és koszorúzással emlékeztünk meg 
a 48-as hősökről a temetőben. 

Ezt követően a járványhelyzet miatt szüneteltek a progra-
mok.  

Július végén egész napos hagyományőrző program kereté-
ben a tájháznál szappant főztünk és tarhonyát készítettünk. 

Havonta tartottunk a parkolóban bolhapiacot. 
Augusztus 20-án a két egyház kórusa adott szívmelengető, 

csodálatos műsort a református templomban. 
Augusztus 29-én megtartottuk a kultúrház avatóját.  A ren-

dezvényen fellépett Zalatnay Sarolta, az Old Boys és a Kero-
zin. 

Szeptember 21-én  másodszor rendeztük meg a Színházak 
éjszakáját a kultúrházban. 

Október 3-án nagysikerű szüreti műsort és bált rendeztünk 
a parkolóban. 

Idén negyedszer hirdettük meg az őszi utcadíszítő versenyt, 
melyre ezúttal nyolcan neveztek. 

A könyvtárban továbbra is ingyenes az internet használat. 
Folytatódtak az állandó és a már megszokott programok, 

úgymint papírfonás, előadások, filmvetítések, Baba-mama 
klub és az Érdekes emberek – érdekes életutak sorozatban 
havonta bemutatkozott egy-egy foktői kötődésű ember. 

Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani mindenkinek, 
akik közreműködtek a rendezvények lebonyolításában!  

Egyéb: 
- 2020. január végén megszűnt az oktatás a foktői általános 

iskolában. 
- A faluban 2 fővel működik a házi segítségnyújtás, jelenleg 

16 gondozott van. 
- A közmunka program ebben az évben döcögve indult. 

Először arról szóltak a hírek, hogy teljesen megszűnik, majd a 
korábban már megszokott formában 16 fővel mégis el lehe-
tett indítani a programot. 

- A lakosságnak ingyenes szájmaszkokat osztottunk, melyet 
foktői lakosok varrtak. A járványhelyzet miatt kibővítettük a 
szociális gondozottak körét. 

- Foktői Óvodában a gyermeklétszám a 2020-2021-es neve-
lési évben  34 fő. 

- A kormányhivatal felszólítására a képviselő-testület köte-
les a Sallai Imre utca nevet megváltoztatni. A testület javas-
lata az  új utcanévre az Uszódi utca. 

- Március 15-én két fő utazott ki Máréfalvára, az ünnepi 
megemlékezésre. A kapcsolatot azóta telefonon és interne-
ten tartjuk a testvértelepüléssel. 

Meg kell említenünk, hogy a környék egyik legnépszerűbb 
települése Foktő. Mindez köszönhető a várható beruházá-
soknak és a település elmúlt években történt jó irányú válto-
zásának és fejlődésének. Egyre több falubeli és környékbeli 
fiatal keres a faluban családi házat, ami örömteli dolog, ezért 
kérjük, hogy akinek eladó ingatlana van, jelezze az önkor-
mányzatnál! 

Folytatás az 1. oldalról 

Figyelem! Felhívjuk az önkormányzatnál ebédet előfizetők figyelmét, hogy 
december 21-től január 3-ig NEM LESZ EBÉDFŐZÉS A KONYHÁN. Megértésüket köszönjük! 
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Az idei nevelési évben 34 kisgyermekről gondoskodunk az óvodában. 
Ahogy mindenki más életét, úgy óvodánkét is nagymértékben befolyásolta – befo-

lyásolja a vírushelyzet. Az idén a hagyományos programjaink nagy részén változtatni 
kellett. Sajnos a szülők, vendégek, vendég előadók kiszorultak az életünkből.   

Szeptemberben a népmese napján, a korcsoportoknak megfelelő szinten beszél-
gettünk a népmesékről.  

Novemberben a Márton napon videóra vettük az ilyenkor szokásos műsorainkat. A 
hét folyamán a versek, dalok, mesék, kézműves tevékenységek is e jeles naphoz 
kapcsolódtak. Az elmaradt felvonulás, zsíros kenyeres, meleg teás, zenés megven-
dégelés helyett a gyerekek vittek haza az óvó nénik által készített lámpásokat, „liba-
linzert”. 

December 4-én a Mikulás sajnos, csak villámlátogatást tett az óvodában. A jár-
ványhelyzet miatt, Őt is csak az udvarra engedhettük be. Onnan üdvözölte a folyosó-
ról kukucskáló, boldog gyermekeket. A gyerekek énekkel, zenével köszönték meg a 
kedvességét. Ajándékát az óvó nénikkel küld be.  

Meghitt hangulatban készülődünk a karácsonyi ünnepre is. Minden tevékenysé-
günket áthatja a karácsony varázsa. Mi felnőttek is izgatottan várjuk a karácsonyt, 
öröm látni a sok boldog gyermekarcot, amikor megpillantják a szépen feldíszített 
karácsonyfát, és alatta a sok-sok ajándékot.  

Ezúton is szeretnék köszönetet mondani Foktő Község Önkormányzatának az év 
folyamán nyújtott támogatásáért!  

Köszönjük a kedves szülőknek, a falu lakosságának a segítségét, támogatását! 
Köszönöm az óvoda dolgozóinak az egész éves munkáját, elhivatottságát!  

A község lakói 
közül 24-en az idei 
évben is vállalkoz-
tak arra, hogy az 
adventi időszakot 
szebbé tegyék a 
faluban élőknek. 
December 1-től 24-
ig minden nap egy-
egy ház kidíszített 
ablakában kigyúl-

nak a fények és mu-
tatják, hogy advent 
hányadik napjánál 
tartunk. A járvány 
helyzetre való tekin-
tettel azonban a cso-
portos ablakkeresés 
és a vendéglátás el-
marad.  

. 

Pálfalvi Nándor:  

Karácsony 

Szép karácsony ünnepén, 

Az a kívánságom, 

Legyen boldog mindenki 

Széles e világon! 

Itt is, ott is, mindenütt 

Legyen mindig béke! 

Szeretet lakozzon az 

Emberek szívében. 

 

 
Bánki Zoltánné 

óvodavezető 

Az FBH-NP Nonprofit Kft. ezúton tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy 2021. január 
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 Foktőn: 2020. január 7. és január 21. 
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IMPRESSZUM 

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

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

Foktő Község Önkormányzata 2020-ban 
is megajándékozza karácsony alkalmá-
ból a község három legidősebb nő és a 
három legidősebb férfi lakosát. 
A három legidősebb nő: Bagó Józsefné, 
Kopasz Gáborné és Bukros Antalné. 
A három legidősebb férfi: Erdős József, 
Horváth Ferenc, és Pálfi János. 
Sok szeretettel köszöntjük Őket és jó 
egészséget kívánunk Mindnyájuknak!  
 
 
 
Szerény ajándékkal felköszöntjük továb-
bá az önkormányzati nyugdíjasokat, 
valamint a faluban élő súlyos és tartó-
san beteg gyermekeket. 
 
 
 
A képviselő-testület döntése alapján az 
idei évben is  karácsony előtt minden 
házhoz eljuttattuk az  5.000 forintos 
szociális utalványt. Az utalványok a he-
lyi boltokban és a hentesnél válthatók 
be! 
 
 
Karácsony alkalmából a GLENCORE Kft 
ismét ajándékkal kedveskedett a foktői 
lakosoknak. Idén a 45 és 62 év közöttiek 
részesültek csomagban. 

 

2020. 12. 21. (hétfő) – szokásos időben délelőtt 8-tól 11óra 30-ig van rendelés! 
2020. 12. 22. (kedd) – NINCS rendelés. 
2020. 12. 23. (szerda) – a szokásos időben délután 12-től 15óra 30-ig van rendelés! 
2020. 12. 24-25-26-27. (csütörtök, péntek, szombat, vasárnap) – NINCS rendelés! 4 
napos ünnep! 
2020. 12. 28. (hétfő) – a szokásos időben délelőtt 8-tól 11óra 30-ig van rendelés! 
2020. 12.29. (kedd) – NINCS rendelés! 
2020. 12.30. (szerda) – a szokásos időben délután 12-től 15.30-ig van rendelés! 
2020. 12.31. (csütörtök) – SZILVESZTER napján NINCS rendelés! 
2021. 01-02-03. (péntek, szombat vasárnap) – NINCS rendelés! 
 
Recept felírás továbbra is lehetséges a 78/460-017-es telefonszámon rendelési 
időben. 
A kért gyógyszerek listáját telefonálás előtt már írják össze, számolják ki, meddig 
elég. 
Az elektronikus térből, ha kiváltotta a receptet, az onnan eltűnik, újra kell szólni, 
hogy tegyük fel! Receptírás csak rendelési időben a rendelői számítógépről lehetsé-
ges, többlépcsős kártyás csatlakozással. 
Ha több havi recept került feltöltésre, az 3 hónapig várakozik a gyógyszertárban 
való kiváltásra. 
Ha eltelt a 3 hónap és nem váltották ki, akkor törlődik. 
Létrehoztunk egy email-címet: recept.fokto@gmail.com Erre kérjük névvel, címmel 
a kért gyógyszerek felsorolását, ha lehetséges. (pl. Coverex as Komb Forte 2 doboz, 
stb.). 
Az idősebbek kedvéért a bejárati ajtó előtt postaládát szereltünk fel. Ide bedobha-
tók a gyógyszeres cetlik szintén névvel, címmel. Esetlegesen a gyógyszer javaslatok, 
a hozott leletek is. 
A rendelőajtó zárva! Kérjük kaputelefonon becsöngetni. Szeretnénk elkerülni, hogy 
túl sokan legyünk egy légtérben. Covid vírusfertőzésre utaló tünetek esetén: fejfá-
jás, láz, köhögés, gyengeség, íz- és szaglásvesztés, hasi panaszok esetén ne jöjjön a 
rendelőbe! Ha ezeket a tüneteket észleli, telefonon jelentse, otthonát ne hagyja el. 
A vírust tünetmentesen is hordozhatjuk és át is adhatjuk társunknak, ne tömörül-
jünk, célirányosan vásároljunk, órákig ne sétálgassunk a bevásárló központokban. A 
vírus már megjelent a faluban is, éppen ezért fontos a kijárási korlátozások betartá-
sa, a helyes maszkviselés, a kézmosás, a kézfertőtlenítés. Az idősek lehetőség sze-
rint maradjanak otthon! Tervezzünk szerényebb karácsonyt, kevesebb rokonnal 
találkozzunk azért, hogy jövőre is legyen karácsonyunk! Kérjük a lakosságot, hogy 
családja és saját érdekében a tavaszihoz hasonló példás fegyelemmel tartsa be a 
szabályokat! 

Kellemes ünnepeket kívánunk! 
Dr.Csoszor Mária, Pálné Bagó Anita  

december 24. csütörtök – zárva 
december 25. péntek – zárva 
december 31. csütörtök – 11,00-16,00 óráig 
Áldott ünnepeket, boldog új évet kívánunk.  

Egyszerű és finom karácsonyi  
sütemény a kakaós pöfeteg! 

Hozzávalók: 12 dkg margarin,  1 tábla 
étcsokoládé, 12 dkg natúr kakaópor,   
40 dkg cukor,      30 dkg liszt,  4 tojás, 
1 csg. sütőpor,  1   csg. vaníliás cukor, 
1 csipet só, (5 dkg porcukor)  
A margarint és a csokit megolvasztjuk, 
beletesszük a hozzávalókat és össze-
gyúrjuk, majd egy órát pihentetjük. 
Diónyi gombócokat formálunk, bele-
forgatjuk a porcukorba és előmelegí-
tett sütőben 8-10 percig sütjük. A le-
mezről akkor szedjük le, ha kihűlt. Ez a 
mennyiség kb. 40 darab. 
(Ha valakinek túl édes, elegendő a 20 
dkg cukor is!)  


