
 2022. február 

A Foktői Hírmondó megtalálható Foktő község hivatalos honlapján is. 

A február 11-én, Bátyán meg-
rendezett „Szomszédolás” 
rendezvényre Dusnok és Fajsz 
mellett Foktő is meghívást 
kapott.  A falu képviseletében 
színpadra lépett a Foktői Ve-
gyeskórus, a Foktői Mikroszín-
pad és a Foktői Hagyományőr-

ző Néptánc-
együttes két tagja. A színes összeállítás-
ban nótáztunk, táncoltunk, bemutattuk a 
hagyományos foktői viseletet, ezen kívül 
meséltünk a település 800 éves múltjáról és 
jelenéről is. A műsort egy vidám jelenettel 
zártuk.  

A színvonalas és vidám műsor nagy tetszést 
aratott, a közönség elismerő tapssal köszönte meg. 

Köszönjük a lehetőséget, valamint a résztvevőknek a lelkes közreműkö-
dést!  

Ő egy mosollyal öl,  
s ugyanúgy támaszt fel 
Ő egy ártatlan kölyök,  
ha hazudni kell 
Ő tüskéket hajt,  
és a szívemhez nő 
Ő nem jó és nem rossz, csak 
önmaga mindig – a nő 
…. 
Tudom, hozzám ő hű, s néha azt 
is, hogy mégse 
Ő a fogságban meghal,  
ha meghalsz is érte 
És ha megkapod, attól  
csak a hiánya nő 
Vele betelni nem tudsz 
Mert ő az a lány, az  
az örökké asszony – a nő. 

( Zorán - A nő)  

Köszönjük mindenkinek, aki rokona vagy hozzátartozója  
elhalálozása után a hagyatékból néhány dolgot felajánlott az 
önkormányzatnak. Több esetben tudtuk bővíteni a tájház és 

a RETRO kiállítás gyűjteményét, illetve egyes tárgyakat,  
ruhadarabokat a színjátszókör a fellépésein tud használni.  

Meghívó 
2022. március 11-én (pénteken)  

a művelődési házban Font Sándor országgyűlési 
képviselő lakossági fórumot tart. 

 

 

Figyelem! 
A kémények ellenőrzése 
és tisztítása ingyenes, 
de időpontot kell egyez-
tetni! 
A http://
kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/
ugyfelszolgalat linken lehet időpontot foglal-
ni. Ha valaki a telefonos ügyintézést választja, 
hívja a 1818-as telefonszámot, majd a 9-es és 
az 1-es nyomógomb benyomásával eléri a ké-
ményseprőipari ügyfélszolgálatot. 
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Figyelem!  
Az FBH-NP Nonprofit Kft. 

tájékoztatja a  
Tisztelt Lakosságot,  

hogy a biológiailag lebomló 
hulladék begyűjtése Foktő 

községben az alábbi  
napokon történik: 

2022. március 3. és 31., 
április 28. 

A szolgáltató a zöldhulladékot 
csak abban az esetben szál-
lítja el, ha lebomló zsákban 
helyezik ki, illetve az ágak 
megfelelően össze vannak 

kötve.  
Zsákot az önkormányzatnál 

lehet kérni.  

 

Adója 1%-át  
felajánlhatja  

Foktő Község Jövőjéért 
Közalapítványnak!  

Adószám: 

Védettségi igazolás= védettségi kártya 
Kérjük a lakosságot, hogy a plasztik kártyákat ne dobják 

el! 
A védettségi kártyák 2022.02.15-tel lejárnak! Oltási igazo-

lás néven lesznek érvényesek akkor, ha a 3. oltás is beadásra 
került! A kártyán szereplő QR kód leolvasásakor az EESZT-
felületen az oltások fajtájára, számára és időpontjára mutat 
majd. 

Covid fertőzésen átesetteknek sem kell már a 3. hónapot 
megvárni, a tünetek megszűntét követően olthatók!  

Ha a 2. oltás után betegedtek meg, a kártya 2022.05. hóig 
érvényes marad. Ezt követően, csak akkor, ha a 3. oltást is 
felvette! 

Oltópontokon előzetes regisztráció nélkül Covid oltás igé-
nyelhető! 

Csütörtökön és pénteken délután 14 és 18 óra, szomba-
ton 10 és 18 óra között, Kalocsán, a régi SZTK épületében 
oltás kérhető. A korábbi oltásról kiállított papíralapú igazo-
lást és a TAJ kártyát vinni kell!  

Covid oltás kérhető Foktőn, a rendelőben is! 
Kérjük, telefonon jelezzék igényüket! 2022.02.17-ig le kell 

adnunk az oltások számát, az oltóanyag ezt követő héten 

kerül kiszállításra Kalocsára az ANTSZ-hez. Legutolsó oltási 
időpont a rendelőben, Foktőn 2022.02.24.-én CSÜTÖRTÖ-
KÖN délelőtt van, rendelési időben!  

Oltás akkor kérhető, ha már 4 hónap eltelt az előző oltás-
tól. Elsősorban ajánlott a 60 éven felülieknek, főleg akik Si-
nopharmmal oltottak. Jelenleg Pfizer oltóanyag áll rendelke-
zésre. Az ampullák 6 fő esetén bonthatók!  A rendelőben, 
Foktőn, rendelési időben influenzaoltás és Sinopharm, elölt 
vírust tartalmazó oltás is felvehető. (Ezek 1 db-os kiszerelé-
sűek!) Akinek 2. vagy 3. oltásra van szüksége, az is megold-
ható, de telefonon, rendelési időben időpont egyeztetés 
szükséges! A kitöltött hozzájárulási nyilatkozatot lehetőség 
szerint hozzák magukkal! 

Maszkot a rendelőben, egészségügyi intézményben és zárt 
térben hordani szükséges! 

Az arcmaszk nem szájkosár, az orrot is takarnia kell!  
A rendelően változatlanul 4 fő tartózkodhat! Légúti tüne-

tek esetén (köhögés, torokfájás), valamint hasi panaszokkal 
telefonon jelentkezzen! Ne jöjjön a rendelőbe, ne fertőzze a 
többieket és otthonában is viseljen arcmaszkot! 

Dr. Csoszor Mária 

MEGHÍVÓ 
Március 6-án vasárnap délután 4 órai kezdettel nőnapi 

rendezvényt tartunk a művelődési házban. 
A program: 

Szép Bence – a rádiókabaréból és a té-
véből ismert stand up humorista és bű-

vész vidám műsora 
 

A Foktői  
Vegyeskórus slágereket énekel 

 
A Foktői Mikroszínpad előadásá-

ban  
megtekinthetik 

Nóti Károly: A MOTOR című  
bohózatát  

(Lepsénynél még megvolt) 
Szereplők:  

Fenyvesi - Házi József 
Fenyvesiné - Vajdáné Szüts Mária 

Tenyér - Kopasz Zoltán 
Spira – Kozóné Nyeső Krisztina 

Juci - Vajda Istvánné 
Táncosnő – Bolvári Mirella 

 
A műsor végén NYEREMÉMYJÁTÉK! 

Mindenkit szeretettel várunk! A belépés díjtalan. 
Védettségi igazolvány NEM SZÜKSÉGES,  

kérjük a szájmaszk használatát!  
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A konditerem  
az épület felújítása miatt  

átmenetileg  
ZÁRVA tart!  

Az ügysegéd  

ügyfélfogadási ideje:  

minden páros héten hétfőn 

8:00- 9:00-ig. 

Első napirendi pontként a testület meghallgatta a polgár-
mester beszámolóját az előző ülés óta eltelt időszakról. 

Majd a képviselők elfogadták a 2021. évi költségvetési ren-
delet módosítását. 

Ezt követően megvitatták és elfogadták az önkormányzat 
2022. évi költségvetési rendeletét. A költségvetés tervezése-
kor elsősorban a működőképesség hosszú távú megtartását 
szükséges szem előtt tartani. Az európai uniós és hazai pá-
lyázatokon való részvételhez biztosítani kell a feltételeket. 
Kiemelt fontosságú feladat a folyamatban lévő pályázatok 
esetén az önrész biztosítása. 

A költségvetés bevételei közt a központi költségvetésből 
kapott támogatás jóval kevesebb, mint a hasonló nagyságú 
települések támogatásai, ez köszönhető a magas adóerőké-
pességünknek. A finanszírozás sok esetben nincs tekintettel 
a helyi sajátosságokra, egyes feladatok ellátására nem nyújt 
elegendő fedezetet az állami támogatások összege, például 
az óvoda, a konyha és az önkormányzati hivatal működésére. 
A bevételek közé az iparűzési adó is betervezésre került, de 
az önkormányzat szolidaritási hozzájárulást köteles fizetni, 
ennek összege 83 millió forint, ami több mint a tervezett 
iparűzési adó bevétel fele. 

A kiadások közt jelentős tétel a munkabér és járulékai, a 
minimálbér ez évi kötelező emelése megnöveli ezt az össze-
get. 

A kiadás oldalba betervezésre kerültek a különböző támo-
gatások, segélyek, a szociális utalványok és a hulladékszállí-
tás költsége. A szemétszállítás az idei évben is ingyenes lesz 
a lakosság részére. Az önkormányzat a 2022. évben is foly-
tatja a napelemes pályázatot, erre 3 millió forint elkülönítés-
re került. 

Az önkormányzat támogatja a háziorvosi szolgálat működé-
sét és a Kalocsa Rádiót. Az éves beszámolók elfogadása után 
dönt a Dunatáj Nyugdíjas Egyesület és a Főnix Sportegyesü-
let támogatásáról. 

A beruházások közt szerepel ingatlan beszerzés, a csapa-
dékvíz elvezetésének tervezése, informatikai eszközök be-
szerzése, kisértékű tárgyi eszközök beszerzése az óvodában 
és a konyhán, valamint a tájház udvarán egy fedett rész ki-
alakítása. 

A felújításoknál betervezésre került a hivatal épületének 

felújítása, fűtéskorszerűsítés, a konyha és az óvoda festése 
és a volt tornaterem felújítása. Ezen munkálatok jó része 
pályázati forrásból fog megvalósulni. 

Az önkormányzat és intézményeinek összlétszáma 24 fő, a 
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma 15 fő.  

 
Az ülés további részében a testület megválasztotta a szava-

zatszámláló bizottság tagjait. 
Szóba került egyebek mellett, hogy a faluban egyre több 

helyen betemetik az árkokat, ez egy nagyobb esőzés esetén 
komoly gondokat okozhat. A közterületek leburkolása, árkok 
betemetése engedélyköteles tevékenység! Az engedély nél-
kül betemetett árkokkal kapcsolatosan a tulajdonosok értesí-
tést kapnak és az értesítés kézhezvételét követően - bünte-
tés kiszabása nélkül - 8 napjuk van az eredeti állapot helyre-
állítására. 

A pályázatokról:  
A LIFE programban a halastó létrehozására a pályázat be 

van nyújtva, elbírálása folyamatban van. 
A Kossuth Lajos utca csapadékvíz elvezetése és a munkála-

tokat követően az út aszfaltozása TOP-os pályázatból fog 
megvalósulni. 

Több éve, hogy a LEADER programban a kamerarendszer 
kiépítésére pályázatot nyújtott be az önkormányzat, amivel 
kapcsolatosan a támogatási szerződés tavaly év végén alá-
írásra került. A kamerák telepítése várhatóan idén megtörté-
nik.  

A rendezvényekről: 
A jelenlegi járványszabályok szerint zárt térben, ültetett 

nézőtér esetén és szabadtéri rendezvényeken 500 főig nem 
kell védettségi igazolvány. A bálokra és egyéb rendezvények-
re (pl. játszóház, kiállítás, kézműves foglalkozás stb..) védett-
ségi igazolvány szükséges. 

A járványügyi szabályok betartása mindig a szervező fele-
lőssége!  

Nem lehet tudni, hogy a jelenleg érvényes szabályok mikor 
változnak, így a rendezvények szervezésénél ezt figyelembe 
kell venni!  

Az önkormányzat az idei évben július 1-én és 2-án szeretné 
megrendezni a falunapot. Megkezdődött a rendezvény szer-
vezése és a fellépőkkel történő egyeztetés.  



 

Kopasz Gáborné Simon Julianna, 
falunk legidősebb lakosa,  2022. janu-
ár 18-án tragikus körülmények közt 
elhunyt. 

Az önkormányzat részvétét fejezi ki 
a gyászoló családnak és a hozzátarto-
zóknak. 

Julis néni 1920-ban született, idén 
márciusban a 102. életévét töltötte 
volna. 

Amikor két éve, a századik születés-
napján felköszöntöttük, csodáltuk 
szellemi fittségét és korához mérten 
jó egészségi állapotát. A látása és a 
hallása ugyan megromlott, de örült a 
köszöntésnek és az őt körülvevő sze-
retteinek. 

Julis néni, nyugodjon békében! 
(A kép a 100 születésnapon készült)  
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Foktő   91nSv/h 
Uszód   89 nSv/h 
Paks   78 nSv/h 

Dunaszentbenedek 87nSv/h 
Géderlak  95 nSv/h 
Kalocsa  87 nSv/h 

IMPRESSZUM 

Foktői Hírmondó – Foktő Község Önkormányzatának  
ingyenes időszakos kiadványa – 2022. februári szám 

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

HIRDETÉS 
Elcserélném foktői, 4 szobás, össz-
komfortos, kertes házamat egy két 

és fél szobás, jó állapotú, kis udvarú 
házra. 

Telefon: 06-70-5987370 
***** 

Stihl-lel favágást és hasítást vállalok. 
Tel.: 06-20-2036985 

***** 
Emlékei megmentését, video 

kazetták digitalizálását vállalom! 
A részletekért keressen bátran:  

06-70/6218261 
***** 

1.1-es Fiat Uno kitűnő állapotban, 
olcsón eladó! 

Érd.: 30-4516862 
***** 

Házam tavaszi nagytakarításához 
megbízható segítséget keresek. 

Tel.: 06-70-5987370 
***** 

Ha eladna vagy vásárolna,  
hirdetését ingyenesen közzétesz-

szük a Foktői Hírmondóban. 
Telefonszám:06-78-678-130 

Ha eladó ingatlana van, 
kérjük, jelezze  

az önkormányzatnál!  

§ 

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy  
2022. február 25-én, pénteken  

16 órai kezdettel 
lakossági fórum  

kerül megtartásra a  
művelődési házban, melynek témája a 

„Napelemes rendszerek tudnivalói, és a 
rendelkezésre álló pályázatok”.  

A lakossági fórumot a napelemes rendszereket telepítő 3Comm Zrt. ré-

széről, Marton Zoltán fogja tartani. 

Szeretettel várunk minden érdeklődőt, akik az ingatlanjaikat, lakóépüle-

teiket, zöld, megújuló energiaforrással szeretnék ellátni, amellyel a ház-

tartás fenntartási költségeit jelentősen, és tartósan csökkenteni tudják. 

A lakossági fórum keretében hasznos műszaki információkat, tanácsokat 

kaphatnak, valamint az elérhető támogatásokkal kapcsolatosan kaphat-

nak tájékoztatást.  

 

Megye III – nyugati csoport 
tavaszi sorsolás 

Főnix SE Foktő – Dunavecse SE 03.06. 14:30 (Foktő) 
Fajsz SE – Főnix SE Foktő 03.12. 14:30  (Fajsz) 
Főnix SE Foktő – Szakmár KSE 03.20. 15:00 (Foktő) 
Főnix SE Foktő – Géderlaki KSE 03.27. 16:00 (Foktő) 
Dsztbenedek KSE – Főnix SE Foktő 04.02. 16:30 (Dsztbenedek) 
Bátya SE - Főnix SE Foktő 04.17. 17:00 (Bátya) 
Főnix SE Foktő – Harta SE II 04.24. 17:00 (Foktő) 
Dunapataji KSE – Főnix SE Foktő 04.30. 17:00 (Dunapataj) 
Főnix SE Foktő – Uszód KSE 05.08. 17:00 (Foktő) 
Szentmárton SE – Főnix SE Foktő 05.14. 17:00 (Szalkszentmárton) 
Főnix SE Foktő – Homokmégy KSE 05.22. 17:00 (Foktő) 
Tass KSE – Főnix SE Foktő 05.29. 17:00 (Tass)  


