
 2022. december 

A Foktői Hírmondó megtalálható Foktő község hivatalos honlapján is. 

Figyelem! 
Tájékoztatjuk az önkormány-
zatnál ebédet előfizetőket, 
hogy 2023. január 1-től a 

vendég étkezési díj 1200 Ft-
ra módosul, a kiszállítási díj 200 Ft lesz. 

A szociális (nyugdíjas) előfizetés  
változatlan marad. A fizetendő díj a 

nyugdíj összegének a függvénye,  
de maximum 630 Ft  

és a kiszállítás továbbra is ingyenes.  

FIGYELEM! 
A Híd Coop tájékoztatja a  

Tisztelt Lakosságot, hogy az  
üzlet – teljes felújítás miatt – 

előreláthatólag három hónapi 
időtartamra  

2023. január 13- tól zárva tart. 

A testületi ülésen a legfontosabb téma a Morrow Medical Zrt-vel kötött 
szerződés elfogadása volt. A szerződés megkötése a rendelési időn kívüli 
központi orvosi ügyelet folyamatos ellátása miatt szükséges, 2023. január 1-
től december 31-ig terjedő időszakra vonatkozóan. 

A testület a szerződés megkötéséhez hozzájárult. 
Ezt követően a képviselők elfogadták a 2023. évi belső ellenőrzési tervet, 

majd egyéb ügyekben szó volt a felelőtlen állattartással kapcsolatos problé-
mákról és a véget ért népszámlálással kapcsolatos tudnivalókról. 

A testületi ülés a művelődési házban folytatódott 17 órától a közmeghall-
gatással. 

Bakai Károly polgármester a beszámolót általános tájékoztatóval kezdte. 
Foktő lakossága 1580 fő. Az óvoda jelenleg 34 fős gyermeklétszámmal, 4 

óvónővel és 2 dajkával működik. 
A házi segítségnyújtás 2 házi gondozóval megoldott, jelenleg 16 gondozott 

van. Az önkormányzatnál dolgozik egy családsegítő és megoldott a szociális 
étkeztetés. A község egészségügyi ellátása egy háziorvossal és egy védőnővel 
biztosított. A közmunka programról elhangzott, hogy az idei évben 15 fő fog-
lalkoztatására volt lehetőség. Jelenleg 10 fő dolgozik. 

Az önkormányzati támogatásokról: 
Településünkön a gyermekektől az idősebb korosztályig, igyekszik az önkor-

mányzat – lehetőségeihez mérten – mindenkit támogatni, az alábbi módo-
kon: 

– lakhatási támogatás, 
– korábbi években 5.000.-, idén 10.000.- forintos vásárlási utalvány, 
– szociális tűzifa pályázat keretében tűzifa osztás, saját keretből kiegészítve, 
– a Viterra (Glencore) cég karácsonyi csomagot ad minden évben, 
– ingyenes a szemétszállítás a lakosság részére  
– kedvezményes iparűzési adó, 
– járdaépítés támogatása, 
– az ágak darálása és a zöld hulladék elszállítása, 
– elektromos hulladék begyűjtése, 

Az ÍZŐRZŐK Foktőről készült 

adása megtekinthető 

Foktő község facebook oldalán 

és Foktő honlapján, 

a galériában  

Békés karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kíván 

a község minden lakójának :  

Foktő község polgármestere, a képviselő-testület  

és az önkormányzat dolgozói!  

(Folytatás a 2. oldalon) 
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– használt zsiradék, étolaj begyűjtése, 
– ingyenes jogi tanácsadás, 
– egyházak, sportkör, nyugdíjasklub és az egyéb civil szerve-

zetek támogatása, 
– háziorvos rezsiköltségének támogatása, 
– napelemet felszerelők támogatása, 
– iskolakezdési támogatás, 
– BURSA HUNGARICA ösztöndíj pályázat,   
– gyermekszületési támogatás, 
– az alapítvány támogatja a jó tanulmányi eredményű tanu-

lókat,  
– karácsonyi ajándék a falu legidősebb lakosainak, a tartó-

san beteg gyermekeknek és az önkormányzati nyugdíjasok-
nak, 

– kedvezményes áron ebéd előfizetési lehetőség, 
– kedvező áron bérelhető a rendezvényterem, 
– 20.000.- forint temetési segély és alacsony összegű sír-

megváltási díj,  
Erdélybe kirándultak a focisták, a színjátszókör, a tánccso-

port és a vegyeskórus az önkormányzat támogatásával. 
Programok, rendezvények: 
A polgármester havi bontásban felsorolta azokat a progra-

mokat, melyek az idei évben megvalósultak. A teljesség igé-
nye nélkül, volt 

nőnapi rendezvény, kiállítás, versíró verseny, játszóház, 
majális, gyereknap, filmvetítés, falunap, mesebusz, napközis 
tábor, hagyományőrző programok,utcadíszítő verseny, szín-
házak éjszakája, szüreti műsor és bál, kézműves foglalkozás 
és adventi műsorok. 

A településen működő civil szervezetek részvételével meg-
jelentünk megyenapon, környékbeli rendezvényeken, sőt 
településünk a televízióban is bemutatkozott. 

 
Pályázatok, beruházások: (2021-2022) 
TEIT pályázat a Fő út egy szakaszának csapadékvíz elvezeté-

sére, 
a tsz bekötőút felújítása a Magyar Falu Programból és a 

Paksi Atomerőműtől kapott pénzből,   
a Magyar Falu Program pályázaton kotrógép beszerzése, 
Fő út 52. szám alatti ingatlan felújítása (volt tornaterem) 

JETA és TEIT pályázatból,  
a falu központi részén a járdák térkövezése, 
Magyar Falu Programban az önkormányzat épületének 

szigetelése fog megvalósulni,   
LIFE programban halastóra a pályázat benyújtásra került.  
 
Tervek közt szerepel ezen a területen pályázati pénzből 

szabadidő park kialakítása. 
A Kossuth Lajos utca csapadékvíz elvezetését és az út asz-

faltozását TOP-os pályázatból kívánjuk megvalósítani. 
Folyamatban van a kamerarendszer kialakítása LEADER 

pályázatból. 
LEADER programba pályázatot nyújtunk be a ravatalozó 

tetőszerkezetének felújítására és a falazat alászigetelésére.  
Tervek közt szerepel a foktői Duna mellékág helyreállítása. 

Jelenleg a vízjogi engedély elkészítése történik. 
Megtörtént a falu terültén a belvíz elvezető rendszer felmé-

rése és megtervezése, ami szakaszosan kerül kivitelezésre.  

Háziorvos ünnepek alatti rendelési ideje  
2022.12.19. Hétfő – délelőtt, a szokásos időben van rendelés 
2022.12.20. Kedd – délután, a szokásos időben van rendelés. 
2022.12.21. Szerda – rendelés nincs 
2022.12..22..Csütörtök – délelőtt, a szokásos időben van rendelés  
2022. december 23-24-25-26. rendelés nincs 
2022.12.27. Kedd – délután, a szokásos időben van rendelés 
2022.12..28. Szerda – rendelés nincs 
2022.12.29. Csütörtök – délelőtt, a szokásos időben van rendelés  
2022.12.30.-31. – rendelés nincs 
Figyelem! 
Influenzaoltás ingyenesen kapható! Ajánlott mindenkinek, mert 2 
éve nem volt járvány! 
Arcmaszk használata a rendelőben kötelező! Viselése ajánlott zárt 
térben, boltban, postán, bevásárló központokban is! 

 
Felhívás! 

Lakosságtól érkezett bejelentés, mi-
szerint az utak szélén gyakori az üveg-
törmelék, amely a kerékpárgumikat 

kivágja. Felhívjuk a figyelmet arra, 
hogy a szelektív (sárga fedelű) kukák-
ba papír- műanyag- és fémhulladék 
helyezhető, üvegtörmeléket kérjük, 
ne tegyenek bele! Az üvegek gyűjté-
sére a Dózsa – Aradi utca sarkán és a  
vágóhídnál elhelyezett konténer al-

kalmas.  
Kérjük, hogy a kukák ürítését követő-

en mindenki nézze át a háza előtti 
területet és az út szélét! Amennyiben 

üvegtörmelék szóródott ki, kérjük, 
takarítsák össze!  

Kérjük a földeken  

mezőgazdasági  

munkálatot végzőket, 

hogy sáros időben  

az útra felhordott  

sarat  

takarít-

sák le! 

Gyógyszertár  
ünnepi nyitva tartása: 

December 24-25-26. (szombat, 
vasárnap, hétfő) – zárva 

December 31. szombat – zárva 
Január 01. vasárnap – zárva 
A gyógyszertár valamennyi dolgozója 

áldott, békés ünnepeket 
és jó egészséget kíván!  

Téli igazgatási szünet 
Foktő Község Önkormányzatán  

téli igazgatási szünet miatt  
2022. december 22-tól 2023. január 08

-ig az ügyfélfogadás szünetel.  
Kérjük, hogy csak halaszthatatlan,  

sürgős esetben hívják  
az ajtón kifüggesztett telefonszámot! 
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2022. november 19-én Szőnyi Sándorné, 
Bözsi néni betöltötte a 90. évét. 

Ez alkalomból Bakai Károly, Foktő község 
polgármestere köszöntötte fel az ünnepel-
tet az otthonában és virágcsokor kíséreté-
ben adta át a hivatalos okiratot. 

Ezúton kívánunk Bözsi néninek hosszú, 
boldog életet és jó egészséget! 

Aki mostanában járt a valaha „Szent Joe”- 
ként emlegetett kocsma felé, tapasztalhatta, 
hogy a kocsma épülete, annak környéke és a 
közelében álló Nepomuki Szent János szo-
bor megújult. A szobor igényes felújítását 
köszönjük Jakab László vállalkozónak, aki a 
munkálatokat saját költségén végezte el. 

Nepomuki Szent János a folyók, hidak, 
hajósok, vízimolnárok és halászok védő-
szentje, ezért a víz melletti településeken 
gyakran találjuk az ő szobrát. 

Nem tudni pontosan, a szobrot mikor állí-
tották, de az 1862-es nagy árvíz szintjét már 
ezen jelölték be. 

A csatorna építésekor a Nepomuki Szent 
János szobrot az eredeti helytől 10-15 mé-
terrel arrébb vitték, ezért a rajta levő árvíz-
szintjének jele ma már nem hiteles.  

Idén már negyedik alkalommal nyílnak ki 
Foktőn az adventi kalendárium ablakai. 
Az idei adventben is szépen feldíszített abla-
kok mutatják az adventi időszakban az ün-
nep közeledtét. Minden este 6 órakor a falu 
központjából indul az ablakkeresés. Mind-
egy, hogy esik az eső, fúj a szél vagy hideg az 
idő, jó hangulatban, beszélgetve sétálnak az 
összegyűlt emberek a következő ablakot 
megkeresni.  
Köszönjük a szervezőknek a folyamatos. 
lelkes munkát, minden nevezőnek a csodás 
ablakokat és természetesen a vendéglátást! 
További képek Foktő község facebook olda-
lán 

KÉRJÜK, AMENNYIBEN HIRDETÉSE MÁR NEM 
AKTUÁLIS, JELEZZE AZ ÖNKORMÁNYZATNÁL! 

***** 
HA ELADNA VAGY VÁSÁROLNA,  

HIRDETÉSÉT INGYENESEN KÖZZÉTESSZÜK 
A FOKTŐI HÍRMONDÓBAN.  

TELEFONSZÁM:06-78-678-130 
***** 

Emlékei megmentését, videokazetták 
digitalizálását vállalom! 

A részletekért keressen bátran:  
06-70/6218261 

***** 
Kazán és hozzá való nagy, zománcos 

bogrács fedővel olcsón eladó! 
Érd.: 06-20/3480101 

***** 
 200 literes, esővíz tárolásra alkalmas  

lemezhordó  eladó. 
Tel: 06-30/34-06-842 

***** 
Eladó 140x70cm széles rácsos gyermek-

ágy eladó. 
 Takács József, Foktő, Batthyány u.10. 

Tel: 70-3349386 
***** 

76 éves, betegeskedő, nyugdíjas férfi 
vagyok. Keresek 70 év körüli nyugdíjas 

asszonyt, aki gondozna és társam lenne. 
Cserébe örökösömmé tenném. 

Érdeklődni: 06-70-2332246 
***** 

Foktőn 115 m2-es családi ház eladó! 
Tel.: 06/20-4512173 

A református temetőben kripta eladó. 
Érd.: Bem József u.2.sz. 

Nagyteljesítményű terménydaráló,  
szőlődaráló, háti permetező eladó. 

Érdeklődni a 06-70-250-7691 számon le-
het. 
***** 

Eladó a Híd u.14.szám alatti, felújításra 
váró parasztház, nagy kerttel. Irányár 

12.500e Ft. Tel.: 30-5203267 
***** 

Eladó új, vízteres, csempés kandalló + 
csövek: 1 db 140-es, 1 db 160-as, 1 db 

80x90-es. 1 db 50x70 cső fehér radiátor, 1 
db VILO keringető szivattyú. 

Irányár: 160.000.- Ft 
Foktő, Duna utca 12. sz.   

Tel.: 06-20-2063860 
***** 

1 hónapig használt ALCATEL okostelefon 
eladó.  Ár: 20.000.- forint  

Tel.: 06-70-598-7370 
***** 

Útban lévő apatin cserepét, kőszikláit 
ingyen elszállítom. Tel.: 06-70/327-91-00 

***** 
Eladó a Kossuth u.63.sz.alatti nagyméretű 
családi ház, kerttel és melléképületekkel. 

(Két család részére is megfelel) 
Tel: 30-9135463 

3 szobás, összkomfortos családi ház el-
adó Foktőn, a Petőfi S.u.24. szám alatt. 

Érd.: 06-20/567-96-56 
***** 

Eladó a Béke utca 57. szám alatti, felújí-
tásra váró parasztház, nagy kerttel. 

Tel: 06-70-3249694 
***** 

2 szobás, összkomfortos családi ház el-
adó Foktőn, az Ady u.52.sz. alatt.  

Érd.: 06-20/745-53-24 
***** 

Eladó:40 literes prés 20.000 Ft, szőlődará-
ló 3.000 Ft 

Vastag Eszter Tel.: 30-357-9502 
***** 

Mora 4 égős gáztűzhely eladó. 
Tel.: 06-70-3923616 

***** 
Foktőn családi ház kiadó. 

Érdeklődni: 06/70-432-87-74 
***** 

Hagyatékból, régi diódarálót vásárolnék. 
Tel.: 20-2169766 

***** 
Leesés-gátlós gyermekheverő eladó. Tel.: 

70-5719940 
7 dl-es házi lekvárok eladók: szilva és 

meggy 1.000.- Ft, eper 1.500.- Ft 
Tel.: 20/4576710  

Ha eladó ingatlana van,  
kérjük, jelezze  

az önkormányzatnál!  

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

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

Ingyenes  

Lakossági 

jogi tanácsadás! 

A polgármesteri hivatal tanács-

termében kéthetente  

csütörtöki napokon  

14-től 15.30 óráig. 

Következő időpontok:  

2023. január 12. és 26. 

§ 
 

Foktő   99 nSv/h 
Uszód   95 nSv/h 
Paks   80 nSv/h 

Dunaszentbenedek 92 nSv/h 
Géderlak  97 nSv/h 
Kalocsa  89 nSv/h 

Lezárult a 2022/23-as szezon őszi 
szakasza, melynek apropóján kicsit visz-
szatekintettünk az elmúlt időszakra. 

Csapatunk a tavalyi szezonhoz képest 
egy osztállyal feljebb kezdte meg őszi 
szereplését, amely során 13 mérkőzésből 
8 győzelem, 3 döntetlen és 2 vereség volt 
a mérlegünk, ami 69%-os teljesítménynek 
felel meg. Mindez a tabella második he-
lyére volt elegendő. 13 meccsen lőtt 43 
gólunk eddig a legtöbb a bajnokságban, 
ebből 17-et Markó Renátó jegyzett, aki 68 
percenként zörgette meg az ellenfeleink 

hálóját, és csak egy góllal maradt le az 
őszi gólkirályi címről. Gólpasszok tekinte-
tében Matos Balázs végzett az élen, ösz-
szesen 8 alkalommal, 146 percenként 
szolgálta ki társait. Az edzői értékelések 
alapján az ősz legjobb játékosa ugyan-
csak Balázs lett, aki átlagosan 7,46 pon-
tot szerzett. Gratulálunk! 

Az ősz legnagyobb arányú győzelmét 
Kelebia ellen értük el, 11-1-es eredmény-
nyel küldtük őket haza, legnagyobb vere-
ségünket pedig az éllovas Borota ellen 
szenvedtük el, akiktől sajnos egy sima 0-
5-tel távoztunk. Sajnos a szezon végére a 
sérülések sem kerülték el csapatunkat, 
előbb Varga Alex kényszerült pihenőre 
combsérülése miatt, majd Perity Ádám 
dőlt ki bokaszalag szakadással, végül a 
szezon utolsó meccsén Csesznók Ármin 
szenvedett súlyos térdsérülést, akire 
sajnos januárban műtét is vár. Mindnyá-

juknak mielőbbi felépülést kívánunk! Vá-
runk titeket vissza! 

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani 
Bakai Károly polgármester úrnak, a teljes 
képviselő testületnek, a foktői önkormány-
zatnak, valamint a Sportbaráti Körnek, 
hogy megteremtették számunkra a műkö-
déshez szükséges feltételeket, köszönjük 
László Jánosnak és a Kunság Kft.-nek, 
hogy szponzorált bennünket, köszönjük 
Bolvári Lászlónak, hogy mindig és min-
denben a csapat mellett állt, köszönjük 
Jánosi Viktornak a támogatást, köszönjük 

Szakál Gábornak, Kacska Józsefnek, 
Farkas Gábornak, Kovács Ottónak, Tóth 
Gábornak, Balaton Lászlónak és Kanczler 
Tamásnak, hogy minden hazai mérkőzés 
után megvendégelték a teljes csapatun-
kat, köszönjük Dr. Csada Imrének, hogy 
ellátta és segítette sérült játékosainkat, 
köszönjük mindazoknak, akik a támogatói 
bérlet megvásárlásával patronáltak ben-
nünket, továbbá köszönjük a Török csa-
ládnak a mindennemű segítségét, külö-
nösképp a felnőtt és ificsapatunk mezei-
nek folyamatos tisztítását, 

de legfőképp köszönjük minden foktői 
lakosnak, akik hétről hétre kilátogattak 
meccseinkre és buzdításukkal megannyi 
szép győzelembe hajszoltak bele bennün-
ket!  

Jövőre találkozunk, de addig is minden-
kinek kellemes ünnepeket és boldog új 
esztendőt kívánunk! Hajrá Foktő! 

Foktő Község Önkormányzata 
2022-ben is megajándékozta 
karácsony alkalmából a község 
három legidősebb nő és a 

három legidősebb férfi lakosát. A három 
legidősebb nő: Szabó Istvánné, Molnár 
Józsefné és Tőkés Sándorné. A három 
legidősebb férfi: Csáki István, Pálfi János 
és Jakus István. 

Sok szeretettel köszöntjük Őket és jó 
egészséget kívánunk Mindnyájuknak! 

 
Mint minden évben, idén is 
ajándékcsomaggal köszön-
tötte az önkormányzat a falu-
ban élő súlyos és tartósan 

beteg gyermekeket, valamint az önkor-
mányzati nyugdíjasokat.  

A képviselő-testület döntése 
alapján idén is minden család 
kap 10.000 forintos szociális 
utalványt karácsony előtt az 

önkormányzattól. Az utalványok a helyi 
boltokban és a hentesnél válthatók be! 

 

Karácsony alkalmából a VITER-
RA Kft ismét ajándékkal ked-
veskedett a foktői lakosok-
nak. Idén a 47 és 64 év kö-

zöttiek részesültek csomagban. 

Köszönjük a karácsonyi deko-
rációhoz felajánlott fenyőfákat 
Csikós Andrásnak! 

 

 

 

 

 

Figyelem! 
Felhívjuk az önkormányzatnál ebédet 

előfizetők figyelmét, hogy december 22. 
csütörtöktől január 3. keddig nem lesz 
ebédfőzés a konyhán. Első előfizetői 

nap az új évben: január 4. szerda.  

Megértésüket köszönjük! 


