
 2023. JANUÁR 

A Foktői Hírmondó megtalálható Foktő község hivatalos honlapján is. 

Szociális tűzifaosztás 
A határidőre beérkezett szociális tűzifa 

kérelmek elbírálásra kerültek.  
Az idei évben 57 család volt jogosult a 

juttatásra. A tűzifa a fűrészelést  
követően kiszállításra kerül  

A képviselők a polgármester beszámolóját követően felülvizsgáltak néhány 
helyi rendeletet.  

2023. január 1-től a temetési segély összege 40ezer forint, amennyiben az 
igénylő egy főre jutó jövedelme nem haladja meg a 150ezer forintot.  

Ezt követően elfogadták a 2023. évi munkatervre vonatkozó előterjesztést.  
A 2023. évi start munkaprogramban az önkormányzat 10 fővel tervezi a 

részvételt. 
Az önkormányzat felajánlotta a HUNOR COOP-nak a felújítás idejére az is-

kola egyik tantermét. 
A polgármesteri hivatal épületének felújítása januárban elkezdődik. A hiva-

tali dolgozók a művelődési ház melletti helyiségekbe költöznek. Az ügyfélfo-
gadás a főbejáraton keresztül, a rendezvényteremben történik. 

A tervezett járdaépítések zajlanak. Két helyen térköves parkoló is kialakítás-
ra kerül. 

Tárgyalásokat folytat az önkormányzat az általános iskola újraindítása ügyé-
ben. Ha a tárgyalások sikeresek lesznek, Waldorf iskola kezdheti meg műkö-
dését, alapítványi formában. 

A régi tornaterem (Fő út 52. sz.) épületének felújítása befejeződött. A kon-
ditermet a fűtési szezon végétől használhatják a sportolni vágyók. 

Egyéb ügyekben a várható, 2023-as változásokról és több, a jövőre vonat-
kozó kérdésről tárgyaltak még a képviselők. 

A négy adventi vasárnapon műsoros gyertyagyújtásra vártuk a falubelieket. 
Ezúton is köszönetet mondunk minden közreműködőnek és résztvevőnek! 

Mikuláskor ajándékszigetet hoztunk létre a piacon, ahova a felajánlott játé-
kokat kihelyeztük. Mindkét napon az összes ajándék gazdára talált! Köszön-
jük a felajánlásokat! 

A meghirdetett mézeskalács kiállításra csupán négyen neveztek be, de az 
elkészült alkotások mind remekül sikerültek. Külön öröm, hogy sok gyermek 
is részt vett az elkészítésükben. Köszönetképpen emléklapot és egy-egy vá-
sárlási utalványt kaptak. 

A Foktői Vegyeskórus az adventi időszakban felkeresett több,  mozgásában 
korlátozott, idős embert. Mindenki örömmel fogadta a szép adventi dalokat. 

A decemberi kézműves foglalkozáson gyerekek és felnőttek együtt készí-
tették a szebbnél-szebb asztaldíszeket és adventi koszorúkat. 

Lakossági szervezésben évek óta kinyílnak a csodásan feldíszített, adventi 
ablakok. Idén is minden este sokan indultak el az ablakokat felkeresni. Kö-
szönjük a szervezők lelkes munkáját! 

Dunaszentbenedeken a Foktői Vegyeskórus és a Foktői Mikroszínpad nagy 
sikerrel mutatta be 
verses-zenés adven-
ti műsorát, valamint 
a zenés betlehemet. 

   Az adventi esemé-

nyekről készült fotók 

megtekinthetők: 

www.fokto.hu/ga-

léria és Foktő Község 

facebook oldalán  
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A HOMOKHÁTSÁGI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS 
HULLADÉKGAZDÁLKODÁS FEJLESZTÉS EREDMÉNYE 

A Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás által 2017-ben a 
KEHOP-3.2.1. pályázati konstrukcióban elnyert Európai Uniós és Magyar Állami támogatásból 
megvalósuló hulladékgazdálkodás fejlesztési projektje a végéhez közeledik. Projekt zárás dá-
tuma: 2023.12.03. 
A projekt megvalósítása során beszerzésre kerültek új hulladékszállító járművek, amelyek át-
adására már 2019. szeptember 13-án sor került Kiskunhalas hulladékkezelő létesítményen. 
Építéssel járó fejlesztések valósultak meg Felgyő és Vaskút hulladékkezelő létesítményekben. 
A kivitelezési és próbaüzemi munkákat a koronavírus világjárvány nehezítette meg, azonban 
azok végül rendben lezajlottak. Felgyőn a szelektív válogatóüzem bővült, míg Vaskúton a ve-
gyesen gyűjtött hulladék előkezelési technológia került fejlesztésre. A telephelyi fejlesztések 
műszaki átadása 2021. április 26-án megtörtént, ezzel megindulhatott az üzemszerű műkö-
dés. 
Az új fejlesztések támogatására Szemléletformálás indul még ez évben, ezzel teljessé téve a 
projektet, amely során a lakosság széleskörben tájékoztatásra, megismertetésre kerül az álta-
luk alkalmazható környezetvédelmi tevékenységekről. 
Ennek megfelelően a társulás területén megindulhat a 
begyűjtött lakossági kommunális és szelektív hulladék 
eddiginél is hatékonyabb feldolgozása. Az új üzemi fej-
lesztéseknek köszönhetően több hulladék kerülhet hasz-
nosításra akár anyagában, akár feldolgozva vagy ener-
getikailag hasznosítva. Ezzel hozzájárulva az Európai 
Unió és hazai jogszabályokban lefektetett hulladékgaz-
dálkodási célok eléréséhez. 
Tegyünk együtt a zöldebb környezetért, gyermekeink 
jövőjéért!  

Tisztelt ebtulajdonosok! 
Foktő Község Önkormányzata 2023.01.16.-

2023.02.17. között ebösszeírást végez a közigazgatási 
területén tartott ebekről, mely az ebrendészeti felada-
tok elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni ol-
tás járványvédelmi vonatkozásaira tekintettel fontos. 
Az összeírás önbevallásos, de kötelező minden ebtartó 
részére. Azok a tulajdonosok, akik nem tesznek eleget 
kötelezettségüknek és az adatlapot nem juttatják vissza 
a hivatalhoz, azokat az önkormányzat dolgozói szemé-
lyesen keresik fel az ebösszeírás céljából. 

 Az ebek összeírására a jogszabályban meghatározott 
adattartalommal kerül sor. Az eb tulajdonosa vagy az 
eb tartója az ebösszeíráskor köteles az adatlapon fel-
tüntetett adatokat a települési önkormányzat rendel-
kezésére bocsátani. 

Az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állat-
védelmi bírságot vonhat maga után az állatvédelmi 
bírságról szóló 244/1998. (XII.31.) Korm. rendelet alap-
ján, mely ebenként 30.000 Ft-ig terjedhet. 

Az Ebösszeíró adatlapot ebenként kell kitölteni és 
eljuttatni a hivatal részére levélben postai úton, vagy 

személyesen a Művelődési Ház előterében elhelyezett 
gyűjtő ládába történő elhelyezéssel, vagy e-mailben 
a hivatal@fokto.hu címre, az „EBNYILVÁNTARTÁS” 
tárgy megjelölésével. Az adatlap fénymásolással sok-
szorosítható. Az adatlapot akkor is vissza kell juttatni a 
hivatalhoz, ha sem tulajdonában, sem tartásában nincs 
eb. Erről az adatlap VI. pontjában nyilatkoznia is szük-
séges. 

Az Ebösszeíró adatlapok leadásának határideje: 
2023.02.17. 

Tájékoztatom továbbá az ebtartókat, hogy a kedvte-
lésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szó-
ló 41/2010.(II.26.) Korm. rendelet 17/B. § (10) bekez-
dése szerint a négy hónaposnál idősebb eb csak chip-
pel megjelölve tartható, ezért szíveskedjenek a chippel 
még esetlegesen meg nem jelölt ebeket a szolgáltató 
állatorvosnál haladéktalanul megjelöltetni. Felhívom a 
figyelmet, hogy amennyiben az ebösszeírást követően 
az Ebösszeíró adatlapon szereplő adatokban változás 
állna be, továbbá amennyiben ezt követően kerül az eb 
a felügyelete alá, azt be kell jelenteni a hivatal részére, 
a változást követő 15 napon belül.  
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nemcsak azért fontos, mert így megfigyelhetjük őket és 

gyönyörködhetünk bennük, de komoly 

hasznot is hajtanak. A kertünkbe csaloga-
tott madarak összeszedik a gyomnövé-

nyek magvait, elpusztítják a kártevő rova-

rokat, vagyis biológiai védelmet nyújta-

nak. 
Az etetőbe tehetünk napraforgót (nem 

sózottat), kölest, diót, almát, vagy boltban 

vásárolt, előre bekevert madáreledelt. Sok madár szereti a 

szalonnát, hájat, faggyút, de ezek se le-

gyenek sósak! 
Ne adjunk a madaraknak kenyeret, péksü-

teményt, chipset, pattogatott kukoricát, 

sajtot, kutyaeleséget, nyers rizst és tész-

tát! 
Fontos, hogy gondoskodjunk a madarak 

itatásáról is!  

Zsuzsanna sóhajtva tette le a konyhaasztalra a friss 
kenyeret, amit a boltból hozott. Minden más készen 
volt, már csak a húslevest kellett másnap megfőzni, 
meg a húsokat kirántani. 

Állandóan az járt a fejében, amit a boltban hallott. 
Két asszony arról beszélgetett, hogy az utcában lakó, 
ötgyerekes családnál már megint nem lesz karácsony. 
Az egyik gyerek elsírta magát az iskolában, hogy az ap-
juk már megint elitta a karácsonyra félretett pénzt. 

Azt meg a saját fülével hallotta, hogy az öreg tanárnő 
hangosan azon gondolkodott, hogy halat főzzön vagy 
töltött káposztát. Ugyan a halat mindketten szeretik, 
de a töltött káposzta több napig kitart. 

Zsuzsanna sajnálta őket. Nemrég költözött ide, mikor 
elvált és el tudott jönni a nagyvárosból. Annyi pénzt 
kapott, hogy meg tudta venni ezt a kis házikót, aminek 
kertje is van. Még egy kis autóra is tellett. Megszokta, 
hogy régen sokat sütött, főzött, de tudta, hogy erről 
ezentúl le kell mondania. 

Ezen törte a fejét, majd hirtelen felpattant. Gyorsan 
odatette a másnapi húslevest és nekiállt kirántani a 
húsokat. Mikor mindennel készen lett, kosarakba rakta 
az összes ennivalót és bepakolt a kocsiba. 

Először az utcában lakó, ötgyerekes családhoz csen-
getett be. Szigorú szemű asszony nyitott ajtót. Zsuzsan-
na hebegett, hogy túl sokat főzött és nem tud vele mit 
csinálni. Az asszony türelmetlenül rászólt, hogy ha 
akar, akkor jöjjön be, de ne engedje ki a meleget! Zsu-
zsanna fogta a kosarát és gyorsan letette a konyhában, 
majd sietve távozott. 

A másik utcában, az öreg tanáréknál a csengetés után 
kijött az asszony. Kezébe nyomta a kosarat és már ült is 
be az autóba. 

Otthon rájött, hogy neki nem maradt más, csak a friss 
kenyér. Karácsonyi vacsorának megzsírozta és a saját 
maga által eltett savanyúsággal, mosolyogva megette. 

Ekkor felzendült az ablak alatt a „Mennyből az an-

gyal”. Mikor elhúzta a függönyt, az öt kipirosodott arcú 
kisgyerek fújta teli tüdőből és az öreg tanár hegedűvel 
kísérte őket. Zsuzsanna felkapott néhány almát és kisi-
etett a kapuhoz, ahol könnyes szemmel, hálásan kö-
szönte meg a rögtönzött koncertet. 

Másnap reggel hat órakor csengettek. Zsuzsanna 

morcosan kelt fel, hogy megnézze, ki az. Ismeretlen 

asszony állt a kapuban, kezében tányér. Zsuzsanna ke-

zébe nyomta, és mikor kérni akarta, hogy várjon, mind-

járt visszahozza az üres tányért, az asszony legyintett, 

hogy majd visszajön érte. Mire Zsuzsanna visszabújt az 

ágyba, újból csengettek, és ez így ment egész délelőtt. 

Süteményeket, káposztát, sült és rántott húsokat hoz-

tak ismeretlenek, már azt sem tudta, hová tegye a kül-

deményeket. 

Karácsony másnapjára eltette a sok ennivalót, elmo-

sogatta a tányérokat és az edényeket. Délután jöttek 

vissza az asszonyok az edényeikért. Ha már ott voltak, 

le is ültek beszélgetni. Hamar összetegeződtek Zsu-
zsannával. Kiderült, hogy a szomszédban egy nemrég 
megözvegyült férfi lakik, aki hozott egy demizson bort, 

így jól eltelt a délután. 
Zsuzsanna megkérdezte, hogy miért neki hozták ezt a 

sok mindent, miért nem a rászorulóknak. 

– Ja, aranyoskám, itt rátarti népek laknak! Mi külön-
ben sem nézünk egymás fazekába. 

– Akkor miért fogadták el tőlem? – kérdezte ismét 

Zsuzsanna. 

– Mert te idegen vagy... voltál, javította ki egy másik 

asszony Zsuzsanna karját megfogva. Utoljára a szigorú 
szemű asszony is megérkezett, visszahozta a kosarat és 
az edényeket. Ő is leült egy kicsit beszélgetni. Már jócs-

kán besötétedett, mire az utolsó asszony után Zsuzsan-
na bezárta a kaput. 

Felnézett az égre és azt suttogta: 
– Köszönöm Istenem! Hazaérkeztem.  

Írta: Rudits Lászlóné 
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Foktői Hírmondó – Foktő Község Önkormányzatának  
ingyenes időszakos kiadványa – 2023. januári szám 

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

Ingyenes  

Lakossági 

jogi tanácsadás! 

A polgármesteri hivatal tanács-

termében kéthetente  

Csütörtökön 14-től 15.30 óráig. 

Következő időpontok:  

2023. január 26. és február 9. 

A hivatal felújítása alatt az 

ügyvéd úr a kultúrház emeletén 

a jegyzői irodában  

fogadja az ügyfeleket.  

§  
Foktő   89 nSv/h 
Uszód   85 nSv/h 
Paks   76 nSv/h 

Dunaszentbenedek 64 nSv/h 
Géderlak  92 nSv/h 
Kalocsa  83 nSv/h 

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 

***** 
Eladó 140x70cm széles rácsos 

gyermekágy 
Takács József, Foktő, Batthyány u.10. 

Tel: 70-3349386 
***** 

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 lehet 
***** 

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 

***** 

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, szőlődará-

ló 3.000 Ft, 

Vastag Eszter Tel.: 30-357-9502 

***** 

Foktőn családi ház kiadó. 

Érdeklődni: 06/70-432-87-74 

***** 

Háromrészes, gurulós TV állvány eladó. 

Tel.: 70-6529590 

Ha eladó ingatlana van,  
kérjük, jelezze  

az önkormányzatnál!  

HIRDETÉS 

Az elmúlt év végén az önkormányzat birtokába kerültek az 
1961-66-ig íródott FALUKRÓNIKA kötetei. Ezekben az évek-
ben Kuczy Károly tanár úr vezetésével szerkesztőcsoport ala-
kult, akik naponta lejegyezték a faluban történt eseménye-
ket. A könyvet újságkivágásokkal, fotókkal egészítették ki. 
Ezek a feljegyzések rendkívül érdekesek és főleg értékesek, 
mivel képet kapunk a településen élők mindennapjaiba.  

Miről mesélnek a könyvek lapjai? 
Megtudhatjuk, milyen volt a KISZ-élet, hogyan ünnepeltek, 

kiket soroztak be katonának. Részletes leírást olvashatunk a 
száj-és körömfájás járványról, az 1965-ös árvízről, a bálokról, 
az időjárásról és hogy éppen milyen aktuális munkákat vé-

geztek a téeszben. Betekinthetünk iskolai és termelőszövet-
kezeti beszámolókba, valamint képeken követhetjük nyo-
mon, hogy épült a kultúrház, a hidak vagy a zsilip. A múltból 
elősejlenek régi arcok, nevek és a régi parasztházak. 

A könyv digitalizálásra került, az érdeklődők vetítésen is-
merhetik meg a tartalmát.  

Aki szeretne nosztalgiázni vagy érdekli a falunk 
múltja, az jöjjön el a könyvtárba február 3-án és 
10-én, pénteken este 5 órakor!  

 


