
 2021. MÁRCIUS 

A Foktői Hírmondó megtalálható Foktő község hivatalos honlapján is. 

Petőfi Sándor:  

A szabadsághoz (részlet) 

 

„Oh szabadság,  

hadd nézzünk szemedbe! 

Oly sokáig vártunk rád epedve, 

Annyi éjen által, mint kisértet, 

Bolygott lelkünk a világban érted. 

Kerestünk mi égen-földön téged 

Egyetlenegy igaz istenséget, 

Te vagy örök, a többi mind  

bálvány, 

Mely leroskad, egy ideig állván. 

S mégis, mégis számkivetve  

voltál, 

Mint a gyilkos Kain bujdokoltál, 

Szent nevedet bitóra szögezték, 

Érkezésedet hóhérok lesték. 

Megszünt végre hosszu  

bujdosásod, 

Sírba esett, ki neked sírt ásott, 

Bevezettünk, s uralkodás végett 

Elfoglaltad a királyi széket.” !  

Emlékezzünk az 1848-49-es forradalom 
és szabadságharcra az  
alábbi versrészlettel:  

Tisztelt Foktői Lakosok!  

(Az utalványok házhoz juttatása húsvét hetében történik. Annak pontos időpontját az 
elektronikus hirdetőtáblán tesszük közzé. Az utalvány beváltható a helyi  üzletekben.) 

Ezzel kívánunk Foktő község minden lakójának kellemes húsvéti  

ünnepeket, türelmet és kitartást a megváltozott körülmények között.  

Foktő Község Önkormányzata  

A törvényben előírt határidőre elkészült Foktő község 
2021. évi költségvetése. 

Mint ismert, a helyi adóbevételek között a legnagyobb 
tétel az iparűzési adó, ennek összege az előző évivel meg-
egyező szinten lett betervezve, feltételezve, hogy a kieső összeget az állam pó-
tolja. Az idei évtől a gépjármű adóból nem keletkezik bevétel, mivel annak a 
teljes összege állami bevétel. Súlyosan érinti az önkormányzatot, hogy mind-
emellett 65 millió forint szolidaritási adót kell befizetni az államkasszába. A szá-
mok ismeretében az összeállított költségvetés szűkös, de garantálja a biztonsá-
gos működést. 

A költségvetés készítésekor az előző évekhez hasonlóan a kötelező feladato-
kon túl beépítésre kerültek összegek különböző támogatási célokra, segélyekre, 
tűzifára, karácsonyi vásárlási utalványokra, beiskolázási támogatásra. Idén 6 fő 
Bursa Hungarica ösztöndíjas van, ők tíz hónapon keresztül havi 8000 forint ösz-
töndíjat kapnak az önkormányzattól. A gyermekszületési támogatás összege 
30ezer forint, lakhatási támogatásban 24 fő részesül, melynek összege 4000 
forint/ hó és az áramszámlába kerül beépítésre. Az ebéd előfizetés díja ala-
csony és a tervek szerint idén nem változik.  Az önkormányzat az előző évekhez 
hasonlóan havi 100ezer forinttal támogatja a háziorvosi szolgálatot, valamint 
fizeti a rendelő közüzemi számláit. 

Szemétdíjat ebben az évben sem kell a lakosságnak fizetnie! 
A kiadások közt szerepel például, az óvodába eszközök, játékok, az egészség-

ház udvarára hinta, a település csapadékvíz elvezetésének felmérése és terve-
zése,a tájház udvarán egy fedett rész kialakítása (saját kivitelezésben),  

A Dunatáj Nyugdíjas Egyesületet 500ezer forinttal, a Foktő Község Jövőjéért 
Alapítványt 1 millió forinttal támogatja az önkormányzat. A Főnix Foktői Sport-
egyesület számlával igazolt költségeiből 1millió forintot átvállal az önkormány-
zat. 

A Fő út 52. sz. alatti ingatlan felújítására JETA pályázatot nyújtott be az önkor-
mányzat. A tervezett ingatlan beruházások a pályázati pénzek függvényében 
valósulhatnak meg  

 

Használt sütőolaj begyűjtés 

.  
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Az 1700-as években a falu legnevezetesebb eseményei a 
vallási villongások voltak. A református templomot kétszer is 
megtámadták a katolikus hívek, volt, akinek pénzt és földet 

ígértek, másokat erőszakkal 
térítettek át a katolikus vallás-
ra. Több családot elköltöz-
tettek a faluból és katolikuso-
kat telepítettek be helyettük. 
Ez a helyzet csak II. József 1781
-es türelmi rendeletét követő-
en változott meg 

Az 1836-os tűzvészben le-
égett a református templom, 
valamint az iskola és még vagy 
76 ház. Az érsekség ekkor 
nagyvonalú gesztust gyakorolt, 
mert a falu központjában a 
legértékesebb telket ajándé-
kozta a református 
közösségnek. Ezen a 
telken Hild József 
tervei alapján1842 
karácsonyára meg-
épült az új templom 
és itt áll ma is. 

A katolikusok első 
templomát, amely 
inkább csak kápolna 
volt, 1757-ben Loyo-
lai Szent Ignác tiszte-
letére szentelték fel. 
Ezt a későbbi években az igényeknek megfelelően folyama-
tosan bővítették, majd 1790-re elkészült az új templom, me-
lyet Csodatévő Szent Gergely tiszteletére szenteltek fel. 

A falu létszáma az 1700-as évektől folyamatosan növeke-

dett. 1715-ben még csak 300 fő volt, 
ötven év múlva 1500 fő, az 1800-as 
évek közepén 2800 fő szerepelt az 

összeírásokban.  A legmagasabb lakosságszámot 1877-ben 
jegyezték fel 3326 fővel. Innen folyamatosan csökkent a falu 
létszáma. 

A lakosság számának növekedésével a gazda-
sági élet is fellendült.  
Az 1800-as évek jelentősebb történései az 
alábbiak voltak:  
- 1816-ban a gyermekeket himlő ellen ol-
tották.  
- Fontos szerepet játszott a falu életében a 
kikötő, a szállítást többnyire dereglyékkel 
végezték.  
- 1823-ban Rumbold Mihály a falutól délre, a 
Duna mellett mészégetőt hozott létre. Ké-
sőbb ez a hely Meszes néven vált ismerté. 
- Tíznél több malom működött a faluban. 

- Az 1830-as évek elején kolerajár-
vány pusztított.  
- 1832-ben és 1836-ban tűzvész 
pusztította el majdnem a falu felét. 
- 1843-ban gőzhajóállomás létesült 
Barákán. (1872-ben Ferenc József 
császár hajója itt kötött ki, mikor 
rövid látogatást tett a faluban.) 
 - Az 1848-as év mozgalmas esemé-
nyei a falut sem kerülték el. Foktőn 
187-en álltak be Kossuth zászlai alá. 
- 1849-ben a császáriak feldúlták a 
környéket, minden értéket elvittek. 
A szabadságharc bukása után Fok-
tőn és környékén rejtőzött Kossuth 
egyik vezére, Noszlopy Gáspár. Sza-

badcsapatokat szervezett, 
de végül őt és társait 1852-
ben elfogták, majd kivégez-
ték. 
- A foktői református teme-
tőben temették el László 
Károly honvédtisztet. Ham-
vait száz év múlva egy kecs-
keméti emlékhelyre szállí-
tották. 
- 1860-ban a leírásokban 
már önálló jegyzői lak, köz-
ségháza, tanítói lak és két 

felekezeti iskola van említve, valamint katolikus és reformá-
tus olvasókörök is működtek. 

- 1900-ban saját orvosa és gyógyszertára volt a falunak. 
Forrás: Danis György Foktő című könyve 

 

A római katolikus templom  és a református templom régi képeslapokon 

 

Valics Pál szíjártó által kiállított számla 1803-ból,  
végösszege 15 forint és egy garas 

    Kossuth Lajos               Noszlopy Gáspár                   László Károly 
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Jelenleg a Covid vírus 3. hullámában vagyunk. Ismételten 
„bezárásra” kényszerültünk! A napi új fertőzöttek száma 6000 felett, 
az elhunytak száma pedig 150 felett. Közel 7000 beteg fekszik kór-
házban és 700-an küzdenek az életükért a lélegeztetőgépen. Most 
már nem az idősek, hanem az 50 éves korosztály vezeti a halálozá-
si statisztikát. A vírus egyre gyorsabban terjed és jobban fertőz. 
Egész családokat visz a mentő kórházba. Ezért fontos a beteg ott-
honi elkülönítése, különszobában való elhelyezése, izoláció a csa-
lád többi egészséges tagjától! Otthon is maszk hordása, rendszeres 
kézfertőtlenítés! Mindenkinek! Szobáját étkezés idejére sem hagyja 
el. Ha megoldható, külön fürdő-WC használat, ha nem, akkor ezek 
használatát követően alapos szellőztetés, takarítás, mosdó, WC 
lehúzó, villanykapcsoló, kilincs, ajtófélfa alapos letörlése! Fontos a 
kontaktusszám csökkentése. Lehetőség szerint ismételten 
„maradjunk otthon”. Gondoljuk meg, feltétlen fontos-e a boltokban 
tolonganunk? Ismételten zárnak a kórházak, a szakszemélyzet 
átcsoportosítása végett a szakrendelések szünetelnek. A „Nyitás-
hoz” egyre több embert kell beoltani! Oltásra jelentkezni a vakcina-
info.gov.hu oldalon lehet. Egy email címről egy ember regisztrálhat. 
Az idősebbek kérjenek segítséget az unokáktól! Oltást csak a re-
gisztráltak kapnak! Regisztráció nélkül nem tudunk oltani! 

Már szinte mindenki „virológusnak” gondolja magát. Közel 38 
éves orvosi működésem során én nem emlékszem rá, hogy bárki is 
megkérdezte volna: hogyan készült a tetanusz, vagy a veszettség 
elleni védőoltás, és van-e egyáltalán EU-s engedélye, hanem örült 
hogy van és kaphatja, mert nem szeretne merevgörcsben, vérmér-
gezésben, vagy habzó szájjal, őrjöngve veszettségben meghalni. 
Véleményem szerint az a jó oltás, ami már bent van! (A vírus politi-
kai hovatartozástól függetlenül öli az embereket!) Az átoltottságnak 
köszönhető, hogy eltűnt a feketehimlő, nem találkozunk torokgyík-
kal, alig van kanyaró, skarlát és számos gyermekkori, korábban 
halálos fertőző betegség. Még az idősebb korosztály emlékezhet 
1945-ben a hastífusz, 1956-ban a járványos gyermekbénulásnál a 
tömegek oltására. Bízzunk most is orvosainkban, hagyjuk rájuk a 
döntést. Az oltási lista napról napra változik. A vakcina fajtáját, hogy 

ki melyikhez sorol be, az az illető életkora, meglévő 
betegségei alapján dől el. Ennek megfelelően kap-
juk a listát és az oltóanyagot a rendelőbe, irányítjuk a beteget az 
oltópontra. A Covid vakcina érvénytelen TAJ szám esetén is be-
adásra kerül! 

FONTOS változás, hogy február 12. után érvénytelenné válik a 
TAJ-száma annak, akinek több mint hathavi, vagyis 48 ezer forintot 
meghaladó tartozása halmozódott fel. Ez azzal jár, hogy az egész-
ségügyi szolgáltatást a továbbiakban térítésmentesen nem veheti 
igénybe. NAV havonta értesíti azokat, akik a nyilvántartás szerint 
tartoznak a járulékkal. Ha valakinek mégis tartozása halmozódott 
fel, több lehetősége van arra, hogy a következményeket elkerülje. A 
NAV honlapján elérhető tájékoztató részletesen ismerteti, kinek és 
mit kell tennie, hogy tajszáma érvényes maradjon. Kérünk minden-
kit, hogy vegye komolyan a felszólítást és intézkedjen! 

Ha húsvétra nyitni szeretnénk, ahhoz fel kell pörgetni az oltáso-
kat, tehát a rendelő leterheltsége is nő. Mikor milyen oltás jön, nem 
tudjuk, ha megérkezett a szállítmány, szól a kalocsai ANTSZ, hogy 
most szaladjunk az oltásért, hiszen ekkora hűtőkapacitás nincs, 
ekkor az oltóanyagot 1-2 napon belül be kell adni, a betegekkel 
telefonon időpontot kell egyeztetnünk. Kérünk mindenkit, hogy hoz-
za a kitöltött beleegyező nyilatkozatot. Receptfelírás változatlanul 
telefonon történik. Kérjük a telefonon történő gyógyszer íratáshoz 
készítsenek listát, a havi gyógyszeradagot előre meg lehet rendelni, 
az elektronikus térben 3 hónapig fent van, a recept igény szerint 
kiváltható. Kérjük, csak igen indokolt esetben jelenjenek meg a 
rendelőben! A múlt évi példás fegyelemmel már sikerült megóvni az 
egészségügyet az összeomlástól, tegyük azt most is, hordjuk a jól 
felhelyezett, az orrot is takaró maszkot, kerüljük a tömeget, legyünk 
még türelemmel a megfelelő átoltottsági számig 

Dr. Csoszor Mária 

Foktő Község Jövőjéért Közalapítvány az idén is 
pénzjutalomban részesítette a legalább 4,5-ös 
félévi tanulmányi átlaggal rendelkező általános 

iskolás felső tagozatos és középiskolás tanulókat.  
Általános iskolások, akik 5.000- forint pénzjutalomban ré-
szesülnek: Baksa Brigitta, Mészáros Fanni, Szabó Panna, 

Farkas Bence, Kovás Nóra, Markó Diána, Ficzi Kamilla, Ficzi 
Beatrix, Lakatos Panna, Bakai Balázs, 

Tőkés Áron, Patik Janka, Dognai Csenge, Kővári István, Kovács 
Lilla, Czár Botond, Lakatos Bence.  

Középiskolások, akik 10.000- forint pénzjutalomban része-
sültek: Czár Dorina, Dobos Alexandra, Ferencz Dominika, 
Kopasz Zsóka, Kovács Anett, Merényi Dániel, Bolvári Hella, 

Hábi Lilla, Bányai Gréta, Tőkés Szofi, Kovács Aletta. 
Mindnyájuknak gratulálunk és további jó tanulást kívánunk ! 

(Az érintettek a pénzjutalmat számlára utalással, húsvétig 
megkapják.)  

JELENTKEZZ! 
Idén tizedik alkalommal 
indul el az ország legsi-

keresebb tehetségkutató-
ja, és bár erre az alka-
lomra sok tekintetben 

megújulunk, az most is 
változatlan, hogy szeret-
nénk megtalálni az or-
szág legtehetségesebb 

és legszínesebb előadóit. 
Nagyon szeretnénk, 

hogyha az üzenetünk 
eljutna mindenkihez, 
azokhoz is, akik nem 

találkoznak a tévében a 
felhívásunkkal.  

A műsorhoz olyan előadókat, duókat, zenekarokat vagy 
együtteseket keresünk, akik legkésőbb októberig betöl-
tik 14. életévüket, szeretnek énekelni, énekléssel hobbi 

szinten vagy komolyan foglalkoznak.  
A jelenlegi egészségügyi helyzetre való tekintettel  

első körben digitális meghallgatásokat fogunk tartani.  
Jelentkezni lehet a 06-30-195-9595 telefonszámon vagy 

a czilling.fanni@ufashow.hu email címen.  

A tervezett RETRO kiállításra 
várjuk kisebb méretű hasz-

nálati és dísztárgyak, felaján-
lását. Telefon: 06-78/678-
130 vagy 06-20-2169766 
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IMPRESSZUM 

Foktői Hírmondó – Foktő Község Önkormányzatának  
ingyenes időszakos kiadványa – 2021. márciusi szám 

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

Sajnos az elmúlt hetekben településünkön 
is megjelentek az unokázós csalók. Ezért 
ismételten felhívjuk a figyelmet az alábbiak-
ra: 

Az úgynevezett unokázós csalások elkö-
vetői telefonon hívnak fel legtöbbször idős 
embereket és egy hozzátartozó, leggyakrab-
ban az unoka segítésére kérnek készpénzt.  

Figyelem! A csalók a bűncselekményre 
alaposan felkészülnek, és az idős ember 
bizalmának elnyerésére olyan valós informá-
ciókat is közölhetnek, amelyek valóban a 
hozzátartozóhoz kapcsolódnak. 

Kérjük, fogadják meg az alábbi tanácso-
kat: 

Idegen telefonhívása esetén: 
- Járjon utána, hogy valóban baj van-e, 

tegye le a telefont és hívja fel hozzátartozó-
ját! 

- Tegyen fel a telefoná-
lónak ellenőrző kérdése-
ket: „Hogy hívnak? Mikor 
születtél? Mikor találkoz-
tunk utoljára?”! 

- Ne hagyja, hogy sürgessék, próbáljon 
nyugodt maradni! 

Előfordul, hogy az áldozatokat arra kérik, 
egy adott bankszámlára utaljanak pénzt. 
Olyan esetek is előfordultak, ahol a csaló 
hivatalos személynek, rendőrnek, tűzoltónak 
vagy más szervezet tagjának adta ki magát. 
A rendőrök nem telefonálnak soha senkinek 
azért, hogy utaljanak pénzt valamelyik rokon 
bűnügye kapcsán! 

Ha felmerül, hogy bűncselekményt 
próbáltak meg elkövetni Ön vagy hozzá-
tartozója sérelmére, hívja a 112-es se-
gélyhívószámot! 

 

Foktő   89 nSv/h 
Uszód   86 nSv/h 
Paks   74  nSv/h 

Dunaszentbenedek 82 nSv/h 
Géderlak  89 nSv/h 
Kalocsa  82 nSv/h 

 

Köszönjük mindazoknak a támogatását, akik a 2020-as évben 
adójuk 1%-át az alapítványnak ajánlották fel!  

HIRDETÉS 
Mályvacserje-tő jelképes áron eladó. 

Érd.: 06-20-457-6710 
*** 

12 db fóliaváz és egy elektromos 
kerékpár eladó. 

Érd.: 06-78/460-168 
*** 

Hagyatékból eladó: porcelánok, evő-
eszközök, tányér, levesestál készlet,  

kristályok, festmények, bútor. 
Tel: 06 70/621-1060 

*** 
Belterületi 300 négyszögöles kert 

veteményezésre kiadó.  
Tel.: 70/598-7370  

Az önkormányzat konyhájára 

érettségizett szakácsot  
keresünk! 

Élelmezésvezetői végzettség 
előny. 

Érdeklődni a 06-78-678-130-as 
telefonszámon lehet. 

Tájékoztató 
Foktő Község Önkor-
mányzata hivatalos 
tájékoztatást kapott a 
Magyar Postától, mi-

szerint a postai küldemények házhoz 
kézbesítését akadályozza, hogy sok 
esetben a házszámtábla nincs kihe-
lyezve. 
Amennyiben a magyar posta kézbesí-
tője nem tudja azonosítani a címet, a 
postai szolgáltatásokról szóló 
335/2012.(XII.4) Korm. rendelet 
alapján a küldeményt „cím nem azo-
nosítható” jelzéssel visszaküldi a fel-
adónak. 
Arra kérjük a lakosságot, hogy aki-
nek a házán nincs házszám, saját 

érdekében pótolja azt!  
Az önkormányzat gondoskodik a 
hiányzó utcanévtáblák pótlásáról!  

Konyhakész baromfi rendelhető 

Figyelem! 

50.000 Ft 
Nyomravezetői díj! 

Tisztelt Lakosok! 
Foktő Község Önkormányzatának  

raktárából a közelmúltban 4 db nagy 
értékű fűkaszát tulajdonítottak el. 

Aki a nyomozás érdekében informáci-
ót tud adni,  kérem jelezze azt a  

polgármesteri hivatalban.  


