
 2022. november 

A Foktői Hírmondó megtalálható Foktő község hivatalos honlapján is. 

FIGYELEM! 
A háziorvosnál influenza elleni védőoltás kérhető! 

A rendelőben maszk használata kötelező! 

Búcsúzik már az ősz, 
ez itt a jeges tél, 

fakó dombok mögül 
süvítve kél a szél, 

ráparancsol bőszen 
dús felhők hadára, 
küldje már pelyheit 
e szennyes világra. 

 
Takarjon be mindent 

hófehér lepellel, 
úgy jöjjön az ünnep 
telve szeretettel, 

és ha majd feltűnik 
a betlehemi csillag, 
az emberek szíve is 
tisztaságra virrad. 

Első napirendi pontként a gyermek, szociális, munkahelyi és vendég étkeztetés 
térítési díjairól szóló rendeletet módosította a testület. 2023. január 1-től a ven-
dég étkezési díj 1200 forintra módosul, a kiszállítási díj 200 forint lesz. Az óvodás 
gyermekek étkezése továbbra is ingyenes, változatlan marad a dolgozói és a szo-
ciális (nyugdíjas) előfizetés. A nyugdíjasok esetében a fizetendő díj a nyugdíj ösz-
szegének a függvénye, de maximum 632 forint és a kiszállítás továbbra is ingye-
nes. 

Ezután az önkormányzati fejlesztésekkel kapcsolatos pénzügyi döntések követ-
keztek. A Magyar Falu Program keretében a polgármesteri hivatal komplex felújí-
tására nyertünk pénzt, melyhez a beérkezett árajánlatok alapján 15millió forint 
önerő szükséges. A falu központi részén a járdák térkövezése régi terv, mely most 
megvalósulni látszik. Ezeknek a munkálatoknak a kivitelezési költségére 9 millió 
forintot szükséges biztosítani. A Leader programba pályázatot nyújtunk be a rava-
talozó tetőszerkezetének felújítására és a falazat aláfűrészelésére. A megnyerhe-
tő maximális összeg 7.500 ezer forint. Régi terv a Foktői Duna mellékág helyreállí-
tása, melynek érdekében az önkormányzat felvette a kapcsolatot a WWF Ma-
gyarország munkatársával. Első lépésként a mellékág helyreállítását célzó elvi 
vízjogi engedélyezési terv elkészítésével megbízza az önkormányzat a megfelelő 
szakembert. A tervezési díj összege 400 ezer forint + Áfa.  

A következő napirendi pontban a háztartási napelem-rendszer támogatására 
beérkezett egy pályázatot bírálta el a testület, mely megfelelt az előírásoknak. 

Egyéb ügyekben 
Tárgyaltak a képviselők arról, hogy a település környékén ismét megszaporodott 

a háztartási hulladék, építési törmelék lerakása. A folyamatban lévő kamerarend-
szer kiépítése remélhetően megoldást jelent majd a problémára, mivel a rend-
szer beüzemelése után követhetővé válik a hulladékot szállító gépkocsi.  

A sportegyesület 400ezer forintos támogatási igényét jóváhagyta a testület, 
mely összeg a motoros szakosztály rendezvényének költségére, illetve a műfüves 
pálya bérleti díjára szükséges. 

Az idei évben minden foktői család 10.000 forintos karácsonyi utalványban ré-
szesül.  

A szociális tűzifa program pályázatán kb. 2 millió forint értékű fát kap a telepü-
lés, melyhez a szállítás, a fűrészelés és a házhoz szállítás költségével együtt az 
önkormányzatnak még 2millió forintot kell pótolnia.  

Az önkormányzat vizsgálja a közvilágítás költséghatékonyabbá tételét. A korábbi 
árakon havi 1millió forint a közvilágítás költsége. A lámpák ledesre történő cseré-
jével minimális megtakarítás érhető el, ezért nem érdemes rá költeni.  

Az önkormányzat az általa fenntartott épületekre három szolgáltatótól kért gáz 
és villany árajánlatot. Ezek ismeretében kell dönteni a jövőbeni szerződésekről, 
melyek lényegesen magasabb árakat tartalmaznak a jelenleginél. Sokat segít, 
hogy a három nagy épületre még régi áron érvényes szerződés van, illetve a ko-
rábban felszerelt napelemek miatt olcsóbb az áram. 

A testület döntött a közmeghallgatás időpontjáról, mely 2022. november 30-án, 
szerdán, 17 órakor lesz a művelődési házban. 

A testület zárt ülésen bírálta el a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 2023. évi 
fordulójához beadott pályázatokat. 

Karácsonyi 

kézműves foglalkozásra 

várjuk a gyerekeket és 

szüleiket  

2022. december 9-én, 

pénteken 16 órától  

a művelődési házba. 

Készítsünk együtt kará-

csonyfadíszeket, valamint 

különböző ajtó- és 

ablakdíszeket! 
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November 27. Közremű-
ködnek a foktői óvodások  

December 4. Közreműködik a katolikus 
énekkar  
December 11. Közreműködik a Foktői Vegyeskórus 
December 18. Közreműködik a Foktői Mikroszínpad 

Mindenkit szeretettel vár 
Foktő Község Önkormányzata  

Figyelem! 
A szociális tűzifa igényeket  

december 15-ig lehet leadni! 
Az igénylés feltétele  

maximum 85ezer forint/fő jövedelem. 
A nyomtatványok az önkormányzat  

titkárságán átvehetők.  

A búcsú katolikus eredetű ünnep, a katolikus templom védőszentjé-

nek az ünnepe. A Foktői Szent Gergely templom búcsúját névadója 

után, november 17-ét követő vasárnap tartják. 

Ki volt csodatevő Szent Gergely főpap? 

Neokaiszareiában született 213-ban. Szülei, akiket hamar elvesztett, 

pogányok voltak. Tanulmányaiban a görög bölcseletet tanulta, és ez 

rávezette az igazi bölcsességre, az igaz Isten ismeretére. Tanítómestere 

Órigenész volt. Tanulmányai befejezése után elvonult a pusztába, hogy 

ott a magányban, teljesen az imádságnak és a Szentírás tanulmányozá-

sának éljen. Később szülővárosának püspöke lett. A városban ekkor 

csak 17 keresztény élt, a többi lakos pogány volt. Gergely nagy buzgó-

sággal fogott hozzá a pogányok megtérítéséhez. Tanító tevékenységét 

sok csoda kísérte és erősítette meg, ezért a csodatevő elnevezést kap-

ta. Decius keresztényüldözése idején elrejtőzött, majd az üldözés után 

visszatért híveihez és megújította az összeomlott rendet. 270. novem-

ber 17-én halt meg, ekkor a városban csak 17 pogány maradt.  

október 28-án volt a művelődési házban. Idén tizenheten neveztek a 
versenybe. A zsűri döntése alapján az alábbi helyezések születtek: 

Megosztott első hely: Rocskárné Lakatos Henriette, Fazekas Margit, 
Mátyásné László Veronika, Krausz László 

Megosztott második hely: Foktő Község Óvodája, Papp Zoltánné, 
Nyárádiné Balázs Anita, Bolváriné Molnár Ildikó 

Megosztott harmadik hely: Bolvári Zoltánné, Stadler Ferenc, Szabó 
Andrea 

Megosztott negyedik hely: Malik Józsefné, Dudás Péterné, Kocsiné 
Benyik Mónika 

Mindannyian a Vakkantó Shopban beváltható vásárlási utalványt 
nyertek. 

Külön díjaztuk a gyerek nevezőket: Krausz Bálint és Marcell, Kanczler 
Emili, Váradi Jázmin.  

Az ő jutalmuk édességekből álló ajándékcsomag. 

Mindenkinek gratulálunk és köszönjük a remek alkotásokat! 

A képek megtekinthetők: www.fokto.hu/galéria 

Kis Jézusunk születését várva, 
Szívünkben, lelkünkben szeretet 

és hála. 
Adjunk szállást hűséggel,  

Meleg szeretettel, 
Édesanyjának nagy örömére. 

 
Tudjuk, szeret minden embert, 

Bánatunkban, bajunkban 
Csak tőle van támaszunk. 
Legyünk mindig hálásak,  
Isten vezess bennünket! 

 
Boldog Karácsonyt! 

(Lulus) 

 

 

 

A Foktői Vegyeskórus tagjai tervezik, 
hogy idén is felkeresik az adventi  

hétvégeken az idős, általában  
mozgásukban korlátozott embereket.  

 A bejárati ajtókban vagy az ablakok előtt 
elénekelnek néhány szép adventi éneket, 
ezzel viszik házhoz a várakozás, az öröm 
és a szeretet lélekmelengető üzenetét.  
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Tisztelt Ügyfeleink! 
A fűtési szezon beköszöntével az alábbiakról tájékoztatjuk 

Önöket. 
A vegyes tüzelésű kazánok és kályhák használata során a 

fűtés melléktermékeként salak és hamu keletkezik, 
mely nem kommunális hulladék.   

Hamu és salak nem helyezhető a hulladékgyűjtő edény-
be! Amennyiben kollégáink ilyen hulladékot találnak a kuká-
ban, az nem kerül kiürítésre! 

Javasoljuk, hogy a hamut a kertekben hasznosítsák, mivel a 
kihűlt fahamu számos nyersanyagot tartalmaz, akár a kom-
posztban is hasznosítható. 

További fontos tudnivalók: 
- A kémények kivitelezésére szigorú építési szabályok vo-

natkoznak. /253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet [ OTÉK ]/ A 
szabálytalanul megépített kémény életveszélyes, akár füst-
mérgezés és kéménytűz is előfordulhat.  

-  A beltéri tüzelőberendezésekben a kezeletlen fa és a 

papír kivételével TILOS minden hulladék elégetése, beleértve 
például az alábbiakat: 

„kezelt” fa, (pl. régi ablakkeretek, ajtók, raklapok stb.), 
rétegelt lemez, bútorlap, építési fahulladék (pl. gombaölő 
szerrel kezelt lécek, gerendák), színes, „fényes” papírhulla-
dék, petpalack, műanyag hulladék, autógumi, használt ruha, 
rongy, fáradt olaj, üzemanyag. 

A felsorolt anyagok elégetésekor káros, súlyosan mérgező 
gázok kerülnek a levegőbe és a lakóház belső terébe is beszi-
várognak!  

-Magánszemélyek részére a kéményellenőrzés díjmente-
sen kérhető, melyet érdemes legalább 2 évente, lehetőleg 
fűtési időszakon kívül elvégeztetni.  

- Megbízható helyről származó, száraz tűzifával ajánlott 
fűteni. Ha nedves fával fűtünk, akkor a meleg jelentős része 
a kéményen távozik a vízzel, illetve a vízből keletkezett gőz-
zel. Ráadásul a rossz égés következtében a kémény elkátrá-
nyosodik.  

Az emelkedő élelmiszerárak és az egekbe szökő rezsiszám-
lák idején érdemes figyelembe venni néhány ötletet, jó taná-
csot: mivel és hogyan spórolhatunk? 

Vásárláskor előre készítsünk bevásárló listát! 
Mossunk hidegebb vízben! Az enyhén szennyezett ruhane-

műk esetében elegendő a 30-40 fokos program is. A gépet 
csak akkor indítsuk el, ha - a megengedett mértékig - tele 
rakjuk ruhával. 

Azokban a helyiségekben, ahol nem tartózkodunk, kapcsol-
juk le a villanyt és lehetőleg energiatakarékos izzókat hasz-
náljunk! 

A hűtőszekrény mélyhűtőjét és a fagyasztóládát érdemes 
annyira telepakolni, amennyire csak lehet, mivel ilyenkor a 
benne lévő fagyasztott termékek maguk is jégakkuként mű-
ködve csökkentik az energiafogyasztást. Áramszünet esetén 
tovább tartják meg a hideget. Rendszeresen le kell olvasztani 
a hűtőt és a mélyhűtőt, a jégréteg túlfogyasztáshoz vezet. 

Érdemes időt szakítani otthon a reggeli kávéfőzésre, vala-
mint a szendvics elkészítésére. Így olcsóbb, mint az útközben 
vásárolt pékáruk, szendvicsek és kávé. 

A zuhanyozásra elegendő 3-5 perc, nem szükséges negyed-
órát a zuhany alatt állni. 

Ha kuktafazékban 
főzünk, az étel kö-
rülbelül harmad 
annyi idő alatt meg-
fő. 

Energiatakaréko-
san mosogatni mosogatógépben lehet, vagy álló vízben. 

Érdemes a konnektorból kihúzni a nem használt elektroni-
kai eszközöket, telefontöltőt. 

A szórólapok segítenek abban, hogy kiválasszuk az akciókat 
és ott vásároljunk, ahol olcsóbb a termék. 

Ha kert van, termesszük meg az alapvető zöldségeket, az 
egészségesebb és olcsóbb! 

A korszerű nyílászárók beszerelésével sok pénzt takarítha-
tunk meg. Ha erre nincs lehetőség, a régi ablakokra ragaszt-
hatunk öntapadós szigetelő csíkokat, a két üveg közé habszi-
vacsot vagy textilből készült szigetelést is tehetünk. Ha szak-
emberre bízzuk a régi nyílászáró szigetelését, az nútmarással 
alapos munkát tud végezni, amely hatékony és hosszú évekig 
jó szolgálatot fog tenni. 

Forrás: internet 

 

Az önkormányzat udvarán elhe-

lyezett gyűjtőedény a lakossági 

használt sütőolaj begyűjtésé-

re szolgál. A konyhában kelet-

kező használt étolajat és zsira-

dékot zárt csomagolásban (az 

eredeti olajos flakonban, vagy 

PET palackban) 

itt el lehet  

helyezni. 

Ingyenes lakossági jogi tanácsadás! 

A polgármesteri hivatal tanács-termében kéthetente  

csütörtöki napokon 14-től 15.30 óráig. 

Következő időpontok: 2022. november 24., december 8. 

§ 

 
Foktő   95 nSv/h 
Uszód   94 nSv/h 
Paks   82 nSv/h 

Dunaszentbenedek 91 nSv/h 
Géderlak  95 nSv/h 
Kalocsa  87 nSv/h 
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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 gyermekágy. 

Takács József, Foktő, Batthyány u.10. 
Tel: 70-3349386 

***** 
Nagyteljesítményű terménydaráló, 
szőlődaráló, háti permetező eladó. 

Érdeklődni a 06-70-250-7691 számon 
lehet 
***** 

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

***** 

 
76 éves, betegeskedő, nyugdíjas férfi 
vagyok. Keresek 70 év körüli nyugdí-
jas asszonyt, aki gondozna és társam 
lenne. Cserébe örökösömmé tenném. 

Érdeklődni: 06-70-2332246 
***** 

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

***** 
Eladó a Híd u.14.szám alatti, felújítás-

ra 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 radiá-

tor, 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 
***** 

3 szobás, összkomfortos családi ház 
eladó Foktőn, a Petőfi S. u. 24. szám 
alatt. Ugyanitt egy Suzuki Maruti is 

eladó. 
Érd.: 06-20/567-96-56 

***** 
Eladó a Béke utca 57. szám alatti, 
felújításra váró parasztház, nagy 

kerttel. 
Tel: 06-70-3249694 

***** 
2 szobás, összkomfortos családi ház 
eladó Foktőn, az Ady u.52.sz. alatt. 

Érd.: 06-20/745-53-24 
***** 

Eladó:40 literes prés 20.000.- Ft,  
szőlődaráló 3.000.- Ft, 

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

Használt Mora 4 égős gáztűzhely, 
25ezer forintért eladó. 

Tel.: 06-70-3923616 
***** 
Eladó 

2 db, kb. 2 méter magas könyvespolc, 
1 db fotelágy, 1 db franciaágy  

kedvező áron, megegyezés szerint. 
Érd.: 06-30/662-79-47  

Foktő, Bajcsy u. 17.  

Ha eladó ingatlana van,  
kérjük, jelezze  

az önkormányzatnál!  

HIRDETÉS 

CSALÁDSEGÍTÉS KERETÉBEN: 
- figyelemmel kíséri a községben élő 

felnőtt lakosság életvitelét, és fogadja 

a felnőtt lakosság veszélyeztetettségé-

re vonatkozó jelzéseket (pl. egyedüllét, 

ellátatlanság) 

- mindennapi életvitellel kapcsolat-

ban szociális és mentálhigiénés tanács-

adást nyújt 

- információt ad, az anyagi nehézsé-

gekkel küzdőknek az őket megillető 

ellátásokról és az igénybe vételt segíti 

(pl. védendő fogyasztóvá nyilvánítás, 

helyi támogatásokhoz való hozzájutás) 

- segítséget nyújt a hivatalos ügyek 

intézésében (pl. nyugellátás, rokkantel-

látás, hozzátartozó ellátások - árvaellá-

tás, özvegyi nyugdíj – intézeti ellátás 

igénylése) 

GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁS 
KERETÉBEN: 

- figyelemmel kíséri a községben élő 
18 év alatti korosztály életvitelét, ellá-
tását, 

- jelzőrendszert működtet és fogadja 
a 18 év alatti korosztály veszélyezte-
tettségére vonatkozó jelzéseket 

- alapellátás keretében rendszeres 
kapcsolatot tart a családdal és közre-
működik a gyermeki veszélyeztetettség 
megszüntetésében, 

- szükség esetén javaslatot tesz ható-
sági intézkedésre (pl. védelembe 
vétel, ideiglenes elhelyezés, neve-
lésbe vétel) 

- segítséget nyújt a családtámogatási 
ellátások igénylésében (Gyed, Gyes, 
Gyet, családi pótlék, anyasági támoga-
tás) illetve a gyermekeket megillető 
helyi támogatások igénylésében 

 
Ha gyermeket érintő veszélyeztetés-

ről tud (pl. bántalmazás, elhanyago-

lás, magas számú iskolai hiányzás, 

csavargás) kérem, minden esetben 

jelezze, mert ez valamennyi állampol-

gár kötelessége! 

Családsegítő munkatárs:  

Rendvainé Bányai Erika  
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