
 2021. április 

A Foktői Hírmondó megtalálható Foktő község hivatalos honlapján is. 

Dsida Jenő:  

Édesanyám keze (részlet) 

 

A legáldottabb kéz a földön, 

A te kezed jó anyám 

Rettentő semmi mélyén álltam 

Közelgő létem hajnalán; 

A te két kezed volt a mentőm 

s a fényes földre helyezett... 

Add ide, – csak egy pillanatra, – 

Hadd csókolom meg kezedet! 

 

Hányszor ügyelt rám ágyam  

mellett, 

Ha éjsötétbe dőlt a föld, 

Hányszor csordult a bánat  

könnye, 

Amit szememről letörölt, 

Hányszor ölelt a szent kebelre, 

mely csupa, csupa szeretet! – 

Add ide, – csak egy pillanatra, – 

Hadd csókolom meg kezedet! 

 

Ha megkondult az est harangja 

Keresztvetésre tanított, 

Felmutatott a csillagokra, 

úgy magyarázta : ki van ott; 

Vasárnaponként kora reggel 

A kis templomba vezetett... 

Add ide, – csak egy pillanatra, – 

Hadd csókolom meg kezedet! 

 

Lábam alól, ha néha néha 

El is tévedt az igaz út, 

Ujjaid rögtön megmutatták: 

Látod a vétek szörnyű rút! 

Ne hidd Anyám, ne hidd hogy 

egykor 

Feledni bírnám ezeket!... 

Add ide, – csak egy pillanatra, – 

Hadd csókolom meg kezedet!  

Szeretettel köszöntünk minden édes-
anyát, nagymamát és dédnagymamát!  

A 2020-as költségvetésben elkülönítésre 
került 5millió forint azzal a céllal, hogy az 
önkormányzat támogatná azokat a lakosokat, akik napelemet kívánnak szerel-
tetni lakóházukra. 

A felhívás megjelenését követően csekély számú érdeklődő volt. Többségük 
gyerekes család, akiknek lehetőségük van igénybe venni a Magyar Állam által 
nyújtott 3millió forintos, vissza nem térítendő, felújítási támogatást. 

Ezért – a polgármester javaslatára, a testület egyetértésével – a napelemes 
rendszer kialakítására elkülönített pénzösszeg átcsoportosításra került. Az át-
csoportosított összeget a járványhelyzet okozta nehézségek enyhítésére fordí-
tottuk olyan formában, hogy az állandó lakosok részére minden házba a húsvéti 
ünnepek előtt 10 ezer forintos vásárlási utalványt juttattunk el. 

A visszajelzések azt igazolták, hogy a falubeliek örültek a döntésnek és sok 
családnak jelentett nagy segítséget az utalvány a húsvéti bevásárlásban.  

 

Köszönjük a RETRO kiállításra  
eddig felajánlott tárgyakat! 

A helyiség berendezésre került, az alábbi tár-
gyakra lenne még szükség: rádió tartó fali polc, nippek, különböző csecsebe-
csék, nejlon otthonka, svájci sapka és egyéb, a korra jellemző ruhadarab, bú-

csúban beszerzett emlékek (szivacsbaba, similabda, mézeskalács, stb.) 
Kérjük, ha valaki ezek közül bármit, illetve a 60-as,70-es és 80-as évekre jel-

lemző apróbb tárgyakat, eszközöket fel tud ajánlani, jelezze az alábbi telefon-
számokon: 06-78/678-130 vagy 06-20-2169766 

A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. tájékoztatása szerint az elmúlt hetek-
ben megkezdődtek a Duna-híd kivitelezési munkái. Az épülő híd lesz a Duna 
huszadik magyarországi hídja. A földmérők kitűzték a létesítmény helyét és a 
rávezető út nyomvonalát. A 
műtárgy két pillére a meder-
ben, a többi az ártéren fog 
állni, a pilonok 22 méter 
magasak lesznek. A 946 mé-
ter hosszú hídon kétszer egy 
sávos út és kerékpárút épül.  

A munkálatokkal egy idő-
ben régészeti feltárásokat is 
végeznek a területen a Kecs-
keméti Katona József Múze-
um munkatársai. A feltárási 
munkák körülbelül 7000 négyzetméternyi területen folynak. A korábban elvég-
zett próbafeltárások során egy középkori magyar település nyomaira bukkantak 
a régészek. Az egykori településeket árokrendszer vette körül, egyrészt a csapa-
dékvíz elvezetése, másrészt az állattartás és a telekhatárolás céljából. A föld 
mélyéből feltártak egy kemencét és annak hamugödrét, ahonnan kerámiatöre-
dékek is előkerültek. A teljes feltárást követően a régészek bővebb tájékozta-
tást ígértek.  
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Az elmúlt évszázadot két világháború sújtotta, alaposan 
megtépázta, megkeserítette az akkor élő emberek életét és 
mindennapjait.  

Az első világháborúban sok foktői fiatal és középkorú férfi 
odaveszett. Az asszonyok és a gyerekek álltak helyt a ház 
körüli munkákban és a földeken is. 

Az 1929-es gazdasági válság évei a foktői gazdák számára 
is nehezek voltak, de annál nagyobb fejlődés következett be 
utána. A piacokon ugyanis hatalmas kereslet jelentkezett a 
gabona és a zöldség iránt. 

A következő éveket a falu egyik legszebb időszakai közé 
sorolják. Működött 15 kereskedés, 5 asztalos, 7 cipész, 6 
borbély, 9 kőműves, 8 kovács és 7 hentes. Hetente kétszer 
tartottak piacot.  

Ezt a korszakot a II. világháború szakította meg. 1941-ben 
száznál több falubeli vonult be katonának, közülük sokan 
odavesztek.  

A háborút követően Földműves Szövetkezet alakult 46 
taggal, majd államosították az iskolát és több magánépüle-
tet, átalakult a közigazgatás, létrehozták a tanácsot. 

1951-ben elkészült a kuláklista, melyre ötvennél többen 
kerültek fel a faluban. Az ötvenes évek történései – a kulák 
rendszer, a beszolgáltatások, a kilakoltatás – fizikailag és 
lelkileg is megviselték az egyébként is meggyötört embere-
ket.  

1956-ban jelentősebb atrocitás nem történt Foktőn. A 
forradalom falubeli áldozata Gönczi Ferenc, aki több társával 
együtt részt vett a megmozdulásokon, röplapokat nyomta-
tott, ezért kivégezték. 

Az 1956-os évről sokaknak a jeges ár jut eszükbe, amikor a 
Duna Fajsz alatt szakította át a gátat. Foktőn, a töltés túlsó 
oldalán tíz ház összedőlt. 

A falu a hatvanas évektől 
hatalmas fejlődésnek in-
dult. A villamosítás már a 

háború előtt elkezdődött, de tíz évnél is többe tellett, mire 
minden házban kigyulladt a villany. Megépült a téesz bekötő 
út, működött a vágóhíd, belső átépítés zajlott a mozi épüle-
tében és szélesítették a töltést. Az orvosi rendelőt bőví-
tették, az egészségházat tatarozták, és 1957-től elkezdte 
működését a védőnői szolgálat. Korszerűsítették az iskola és 
az óvoda épületét, felépült a kultúrház, majd megalakult az 
ifjúsági klub. Megépült a Rostás híd és a templom mögötti 
híd, átadták az új szivattyútelepet és elkezdték a Kossuth 

utcát leburkolni. Az ivóvíz vezeték kiépítése a hetvenes évek-
ben fejeződött be. Emellett a faluban élénk sport és közössé-
gi élet zajlott. 

Az erőszakos kollektivizálást követően három téesz alakult, 
majd1962-ben egybeolvadtak Béke Termelőszövetkezet né-
ven. A kezdeti nehézségeket a hetvenes évektől fellendülés 
követte. Rohamosan fejlődött a gépesítés, eredményesen 
működött a növénytermesztés, az állattenyésztés és a segéd 
üzemágak. A téesz a hetvenes-nyolcvanas években sok csa-
lád megélhetését biztosította a faluban. 

A termelőszövetkezet 2006-ban kft.-vé alakult át. 
A tanácsrendszer végét jelentette az 1990-es önkormány-

zati választás. Ezt követően a tanácselnök helyett polgármes-
ter, a tanácstagok helyett önkormányzati képviselők dönte-
nek a lakosokat közvetlenül érintő kérdésekben. 

Az ezredfordulóra megvalósult a gáz- és a szennyvíz-
beruházás, sok utat leaszfaltoztak és a telefonhálózat is ki-
építésre került a faluban.  

A falu fejlődését nagymértékben befolyásolja a falu hatá-
rában létesült növényolajgyár. A fejlesztéseket döntő több-
ségében különböző pályázati források biztosítják. 

Foktő lakossága 1900-ban 3517 fő,1960-ban 2649 fő volt, 
míg napjainkban 1590 fő.  

Forrás: Danis György Foktő című könyve és 
a Foktői történetek és képek című könyv 

2. világháborús katonakép 

 

1962. Épül a kultúrház 

Foktő Község Önkormány-
zata hagyományt terem-

tett azzal, hogy minden év 

tavaszán felköszöntötte az előző évben született gyermekeket. 

A járványhelyzet miatt a tavalyi ünnepség elmaradt, reméltük, hogy idén 

ezt pótolhatjuk. Sajnos a járványügyi előírások most tavasszal sem teszik 
ezt lehetővé, de a tervek szerint, még az idei évben megtartjuk az ünnep-

séget. Ezen az alkalmon majd az elmúlt két évben született gyermekeket 

fogjuk felköszönteni és a névtáblájukat elhelyezni az életfán.  
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Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy az 
idei évben meghirdetjük a VIRÁGOSKERT 
A HÁZ ELŐTT akciót! 

Szeretnénk, ha minél több ház előtt 
alakítanának ki kisebb-nagyobb ágyáso-
kat, benne különféle virágokkal. A falvakra évtizedeken át jellemző volt, hogy 
a ház előtt muskátli, illatos viola, petúnia és rózsa virágzott tavasztól őszig - 
mindenki örömére. 

Szeretnénk ezt a régi szokást feleleveníteni. Ültessenek virágot az árokpart-
ra, a kerítés mellé, vagy ahol hely van és máris lehet nevezni! 

A nevezési lapot kérjük, május 15-ig juttassák el az önkormányzathoz! 
A virágoskertek 

valamikor június-
július hónapban 
kerülnek megte-
kintésre és le-
fényképezésre. 

Minden neve-
zőt díjazunk! 

NEVEZÉSI LAP 

…………………..………….……………………………………………………………… 
(név) 
Foktő, ………………………………………………………………..……… sz.  
alatti lakos benevezek az önkormányzat által meghirdetett  
VIRÁGOSKERT A HÁZ ELŐTT felhívásra.  

 

 

Április 11-én ünnepeltük a 
magyar költészet napját, 
mely alkalomból versíró 

versenyt hirdettünk.  

A megadott határidőig 
14 rímfaragó  

22 verssel nevezett.  
Mindenkinek gratulálunk, az 

emléklapot és a  
könyvvásárlási utalványt 

minden nevezőnek  
eljuttattuk. 

(A verseket a Facebookon és 
a Foktői Hírmondóban  

közzétesszük) 

Tavaszváró 

Szakál Ildikó verse 

 

Ideje: 2021.04.26. – 04.30. 
Az óvodakötelezettségről: 
A 2011. évi CXC. Nkt. rendelkezései értelmében, a 
gyermek abban az évben, amelyben augusztus 31-ig 
a harmadik életévét betölti, az óvodai nevelési év 
első napjától, vagyis szeptember 1-től kezdődően 
napi négy órát óvodai nevelésben, köteles részt 
venni. 
A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre 
jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles 
beíratni az önkormányzat által közzétett közlemény-
ben vagy hirdetményben meghatározott időpontban 
a lakhely/tartózkodási hely szerint illetékes óvodába. 
Az óvodába a 2021-2022-es nevelési évre a 2018. 
augusztus 31-ig született gyermekek beíratása 
kötelező. Az e határnapig született gyermekek 
2021. szeptember 1-jétől óvodakötelesek. 
A 2018. szeptember 1. után született gyermekek 
óvodakötelezettsége 2022. szeptember 1-jétől kez-
dődik, de intézményünkben lehetőség van arra, hogy 
a 2019. augusztus 31-ig született gyermekeket is 
felvegyük, amennyiben betöltötték a 2,5 életévet. 
Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői 
felügyelete vagy gyámsága alatt álló óvodai nevelés-
ben való részvételre kötelezett gyermekét kellő idő-
ben az óvodába nem íratja be, a szabálysértésekről, 
a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyil-
vántartási rendszerről szóló 
2012. évi II. törvény 247. § a) pontja alapján szabály-
sértést követ el. 
A szülő – tárgyév május 25. napjáig benyújtott – 
kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt 
tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, 
amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a 
Kormány rendeletében kijelölt szerv (Bács-Kiskun 
Megyei Kormányhivatal Kalocsai Járási Hivatal) 
felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel 
alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos 
helyzete indokolja. Ha az eljárásban szakértőt kell 
meghallgatni, csak az óvodavezető vagy a védőnő 
rendelhető ki, és a függő hatályú döntésben nem kell 
rendelkezni a kérelmezett jog gyakorlásáról. 
A beiratkozás módjai: 
- a szülő kitölti a szándéknyilatkozatot, kiemelten 
fontos, a pontos adatszolgáltatás! 
- A szándéknyilatkozatot e-mailben vagy papír 
alapon megküldi az intézménynek. 
- e-mail: bankitimi70@gmail.com 
- postacím: 6331 Foktő, Fő u. 87. 
- személyesen Foktő Község Óvodájában 
Szükséges dokumentáció, melyet az óvodába 
lépés első napján kell bemutatni. 
• a gyermek születési anyakönyvi kivonata 
• a gyermek TAJ kártyája 
• a gyermek adóigazolványa 
• a gyermek nevére kiállított lakcímét igazoló ható-
sági igazolványa 
• a szülő, törvényes képviselő személyes okmá-
nyai (lakcímkártya) 
Szükséges bemutatni, ha van: 
• tartós betegségről szóló szakorvosi véleményt 
• érvényes Gyermekvédelmi Kedvezmény határo-
zatot 
• a gyermek hátrányos helyzetét igazoló doku-
mentumot 
Szeretettel várjuk gyermekét óvodánkba! 

Bánki Zoltánné óvodavezető 
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IMPRESSZUM 

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

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

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 
Paks 2 projekthez kapcsolódóan in-
gyenes, online nyelvtanulásra nyílik 

lehetősége a 18 évet betöltött Közép-Duna Menti Térségben élők-
nek vagy dolgozóknak. 

Az angol és orosz nyelvi képzések 40 órás időtartamban zajla-
nak 2021. április végétől, heti 2x2 óra időbeosztást feltételezve, 
10 héten keresztül. A nyelvtanárok hétfőtől péntekig rendelkezésre 
állnak, alkalmazkodva a résztvevői igényekhez.  

Az angol és orosz nyelvi képzéseket 5 különböző nyelvi szinten, a 
kezdőtől a haladóig biztosítják a résztvevőknek, 8-15 fős csoportok-
ban. 

A képzések lebonyolításába a Pécsi Tudományegyetem Bölcsé-

szet- és Társadalomtudományi Kara 
és a Kultúratudományi, Pedagógus-
képző és Vidékfejlesztési Kara által 
biztosított nyelvtanárok kapcsolódnak be.  

Tervek szerint az év végéig három különböző idősávban indulnak 
csoportok: 

április 26. – július 2. 
július 5. – szeptember 10. 
október 4. – december 10. 
 
Jelentkezni lehet a https://belsokepzesek.pte.hu/paks/ linken, ahol 

lehetőség van az online nyelvi szintfelmérő kitöltésére, valamint az 
érintett települések köre is megtalálható.  

 

Foktő   84 nSv/h 
Uszód   80 nSv/h 
Paks   73  nSv/h 

Dunaszentbenedek 79 nSv/h 
Géderlak  86 nSv/h 
Kalocsa  76 nSv/h 

 

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

HIRDETÉS 
Alacsony vázas női kerékpár és 

kerti (kézi) kis vetőgép eladó 
Tel.: 06-78/460-124 

*********** 
Fából készült, nagyméretű, ablakos 

garázskapu eladó. 
Telefon: 06- 70/334-9387  

KÖSZÖNET ÉS HÁLA 
 

Ezúton mondunk köszönetet család-
tagjainknak az odaadó segítségért, 
valamint mindazoknak, akik imád-
koztak értünk, azoknak, akik érdek-

lődtek állapotunk felől, és jókívánsá-
gaikkal elősegítették gyógyulásun-

kat. 
MINDENKINEK JÓ EGÉSZSÉGET, A 

BETEGEKNEK MIELŐBBI GYÓYULÁST  
KÍVÁN: 

FAZEKAS MARGIT és 
KOPASZ ZOLTÁN 

  

Kérjük mindazo-
kat, akik hozzá-
tartozóik teme-

tését intézik, 
hogy a temetést 

megelőzően keressék fel  
az önkormányzatot! 

Erre az elhunyt adatainak  
egyeztetése és a temető-

nyilvántartásban való rögzítése, 
valamint az esetleg fennálló  

sírhelymegváltási díj rendezése 
miatt van szükség. 

Köszönjük! 

Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a 
Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Foktő településen a 
hivatal elnöke által 2021-re engedélyezett, önkéntes adatszolgáltatáson alapuló lakossági 
adatfelvételeket hajt végre, a korábbi évek gyakorlata szerint. 

A felvételek Országos Statisztikai Adatfelvételi Program (OSAP) szerinti nyilvántartási szá-
mai és megnevezései a következők: 

- 1539 Munkaerő-felmérés és kiegészítő felvételei – havi rendszerességű  
Az összeírási munkát a Központi Statisztikai Hivatal megbízásából a Statek Statisztikai 

Elemző Központ Kft. (Statek Kft.) fényképes igazolvánnyal ellátott kérdezői végzik.  
A járványügyi helyzetre való tekintettel az adatszolgáltatóknak felajánlják a telefonon ke-

resztüli válaszadást, valamint egyes adatgyűjtések esetében a kérdőívek weben történő önki-
töltési lehetőségét. 

A lakosság és az önkormányzat részére munkanapokon hétfőtől csütörtökig 8:00 és 16:30 
óra között, pénteken 8:00 és 14:00 óra között a +36 80 200-766-os (3-as mellék) telefonszá-
mon, illetve a lakinfo@ksh.hu email címen adnak további felvilágosítást.  

 


