
 2019. JÚLIUS 

A Foktői Hírmondó megtalálható Foktő község hivatalos honlapján is. 

 

Hirdetés 
Kerti locsoló szivattyú eladó. Érdeklődni 
lehet: 0670/598-7370 

Érdemes jól 
tanulni!  

Foktő Község Jövőjéért  
Alapítvány a hónap vé-
géig várja a 4,5 és az a 
fölötti átlagú bizonyítványok tulajdonosa-
it. Az általános iskolások felső tagozatosai 
és a középiskolások (első négy évfolyam) 
tanulói jelentkezhetnek. A jelentkezők 
pénzjutalmat kapnak!  

Gyárlátogatás Barákán a növényolajgyárban 

Figyelem! 

Az önkormányzat  
konyháján augusztus 

hónapban végzik a  
szokásos éves  

karbantartást és nagy-
takarítást, ezért  

augusztus 15-től 

(csütörtök) augusztus 

30-ig (péntek)  

nem lesz főzés! 

A következő nap, amelyre ebédet lehet 
előfizetni: szeptember 2. (hétfő) 

Megértésüket köszönjük! 

A július 23-án Erdélybe utazó  

foktőieknek jó utat és kellemes 

időtöltést kívánunk!  

Összefoglaló a képviselő-

testület 2019. június 26-i 

testületi ülésére készült 

előterjesztésből,  

a védőnői és a háziorvosi beszámolóból  

Dr. Csoszor Mária beszámolójából kiderül, hogy a korszerű betegellá-

táshoz szükséges eszközök rendelkezésre állnak. Rendszeresek a felmé-

rések a lakosság szív-és érrendszeri státuszát illetően.  Foktő állandó lak-

címmel rendelkező lakossága folyamatosan csökken, jelenleg 1585 fő. 10 

év alattiak csupán 121-en vannak, a 70 év felettiek száma: 274. A hely-

ben általános iskolába járók száma az összevont osztályok miatt  10 fő 

alá csökkent, az óvodás gyermeke létszáma  38. 

A háziorvos naponta átlagosan 60 beteget lát el. A betegek nagy szám-

ban  veszik igénybe a helyben végzett infúziós kezeléseket és vércukor 

vizsgálatokat. 2018-ban 18 gyermek született ( ez kiemelkedő szám az 

előző évekhez képest) de sajnos 28-an haltak meg. Az elhunytak átlag 

életkora 75 év, a legidősebb elhunyt 1927-es születésű, a legifjabb 1976-

os volt. Továbbra is a szív-és érrendszeri betegségek valamint a dagana-

tos betegség a vezető halálozási ok. Népbetegséggé vált a cukor beteg-

ség , az elhízás és a krónikus tüdőgyógyászati betegség. Az influenza 

elleni védőoltást alig 100 fő igényelte. 

Az iskolaorvosi vizsgálatok és a kötelező szűrések a védőnő közremű-

ködésével rendben megtörténtek. Oltást megtagadó nem volt. A védőnő a 

látogatásokat a szakmai felügyelet szempontjai szerint végzi, továbbá 

minden évben megszervezi a hölgyeknek a mammográfiás szűrésre való 

eljutást. A terhes tanácsadást továbbra is Dr. Malbaski Miklós tartja havi 

egy alkalommal. A gyerek tanácsadásra Dr. Lei Gábor jár, szintén havon-

ta egyszer. Védőnői fogadóóra munkanapokon reggel 7:30-tól 9:30-ig és 

délután 13:00 -14:00 óráig van. A gyermekszületési támogatást minden 

foktői állandó lakcímmel rendelkező anya igénybe vette. 2019-ben eddig 

4 szülés történt, az év során még várható 4-5. A védőnő a családsegítővel 

szoros kapcsolatot tart fenn, gyakran együtt mennek családot látogatni.  

IRÁNY ERDÉLY! 
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Tisztelt Gazdálkodók! 
Az Ügyfélszolgálati Iroda  

2019.július 29. és augusztus 11. között  
zárva tart. 

Az ügyfélfogadási szünet ideje alatt kérjük, for-
duljanak a Kalocsai Körzetközponthoz az alábbi 
elérhetőségeken: 
6300 Kalocsa, Tomori Pál utca 36. 
Ügyfélfogadási idő: 
Július 29. 7.30-16.30 Tel.: 06-30/4194-369 
Július 30. 7.30-16.30 Tel.: 06-30/4194-369 
Július 31. 7.30-16.30 Tel.: 06-30/4194-369 
Augusztus 1. 7.30-16.30 Tel.: 06-20/5933-689 
Augusztus 2. 7.30-14.00 Tel.: 06-20/5933-689 
Augusztus 5. 7.30-16.30 Tel.: 06-70/7090-670 
Augusztus 6. 7.30-16.30 Tel.: 06-70/7090-670 
Augusztus 7. 7.30-16.30 Tel.: 06-20/5933-689 
Augusztus 8. 7.30-16.30 Tel.: 06-20/5933-689 
Augusztus 9. 7.30-16.30 Tel.: 06-20/5933-689 
Augusztus 10. 7.30-14.00 Tel.: 06-20/5933-689 

Tisztelt Gazdálkodók! 
Az Ügyfélszolgálati Iroda 2019. július 25-én 

gyümölcsellenőrzés miatt zárva tart. 
Kérjük, ügyeik intézésével forduljanak a Kalocsai 
Körzetközponthoz: 6300 Kalocsa, Tomori Pál 
utca 36. 

Foktői fiatalok (és mindenki, aki 
fiatalnak érzi magát), figyelem! 

A nyári szünet alatt hétvégenként különféle programokat szervezünk nektek. 
Volt már pingpong verseny, szalonnasütés, tervezünk DISCO-t, kenu- és ke-
rékpártúrát, és ha megmondjátok, hogy mire van igény, az önkormányzat a 

lehetőségeihez mérten támogatja az elképzeléseket! A programokat a 
facebook-on hirdetjük meg, gyertek el minél többen és várjuk az ötleteket!  

2019. augusztus 

első hétvégéjén  

kiállítás lesz a  

kultúrházban: 

bemutatkozik  

Csáki Ildikó, foktői 

származású  

szalmafonó  

népi iparművész. 

 

Csáki Ildikó autodidakta módon tanulta meg a 

szalmafonás csínját-bínját, ám kalászkoszorúit 

vagy aratókoszorúit látva mindenki meggyőződ-

het arról, hogy a szalmafonást mesteri módon 

műveli. Ezen kívül készít ajtódíszeket, karácsony-

fadíszeket, ékszereket és állatfigurákat, de a ma-

gyar koronát is megformázta már szalmából. A 

remekműveket nemcsak magyarországi, de több 

külföldi kiállításon is megcsodálhatták az érdeklő-

dők, ahol számos elismerő oklevelet és díjat ve-

hetett át. 

A kiállítás megtekinthető:  

augusztus 3. szombat 14:00 -18:00-ig 

augusztus 4. vasárnap 14:00 -18:00-ig  

Áramot féláron! 
Minden lakosnak most lehetősége van 10% önerővel 
részt venni az UNIÓS (GINOP-8,4 /A-17) pályázaton! 
Ennek az a lényege, hogy mindenki pályázhat: nap-
elemre, szigetelésre, ajtó-ablak cserére, fűtéskorszerű-
sítésre, ha eddig pénz hiányában nem volt lehetősége! Családi házra, ikerházra, 
sorházakra, 90 % os keret kamatmentesen biztosítja mindenki számára hogy akár 
0 ft-ra csökkentse áramszámláját, bármekkora is az. Ha például napelemet vá-
laszt, az áramszámlája felével törlesztheti azt, így a fele összeg megmarad, és 
közben a rendszer kitermeli az árát! Féláron kapná az áramot, közben megtakarít, 
s a törlesztés végén már ingyen! 
Részletesen tájékoztatom Önöket a feltételekről és igény esetén, a pályázat meg-
írásától az engedélyeztetési eljáráson át a napelemes rendszer teljes kivitelezésé-
ig segítünk otthonának villanyszámláját és rezsiköltségét lenullázni. Mindezt végig-
nézheti a kényelmes karosszékéből! A vállalkozások számára 50 % vissza nem 
térintendő támogatás áll rendelkezésre e témakörben! 
A tájékoztatás létszámtól függően lehet kiscsoportos is, a megbeszélt időpontban. 

Czeglédi István projektvezető (Telefon: 06 70-268 6839) 

 Ősztől lehetőség van iskolás és óvodás korú gyermekek-
nek néptánc tanulásra. Csánki Mónika – aki már korábban 
az óvodában tartott néptánc oktatást – felajánlotta, hogy 
ha megfelelő számú jelentkező lesz, akkor heti rendsze-
rességgel vállalják az oktatást. Kérjük, hogy azon gyere-

kek szülei, akik kedvet éreznek a néptánchoz, jelezzék igényüket az 
alábbi telefonszámok egyikén:  

78/678-130 vagy 78/460-024  

Augusztus 4-én vasárnap este 6 órai kezdettel műsort 

ad a máréfalvi Ezüstfenyő Gyermektánccsoport. 

A műsor után lehet vásárolni erdélyi áfonyalikőrt és dzsemet.  
A belépés díjtalan,de a tánccsoport a jószándékú  

pénzbeli adományt köszönettel veszi!  

Az atomerőmű körzetében mért dózisteljesítmények a  
2019. májusban közölt hivatalos adatok alapján 

Uszód    85 nSv/h 
Paks    76nSv/h 
Dunaszentbenedek 81 nSv/h 

Géderlak  88 nSv/h 
Foktő    87 nSv/h 
Kalocsa   86 nSv/h 
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Anyatejes világnap minden évben augusztus 1.  
Ebből az alkalomból köszöntjük a szoptató édesanyákat! 

Az anyatej olyan „csodaszer” amellyel az újszülött minden szükséges tápanyaghoz egyszerűen és élményt kapva-adva 
jut hozzá. Ezt egyetlen tápszer sem képes tökéletesen pótolni. A szoptatással az újszülött szervezetébe kerülő anyatej 

nemcsak nélkülözhetetlen, hanem a maga nemében pótolhatatlan is. Nemcsak táplálékul szolgál, hanem hosszabb 
távon is pozitív hatása van az egészségi állapotra.  

Július havának első hétvégéjén hatal-
mas készülődés, sok-sok munka és 
szervezés után megtartottunk a foktői 
falunapot. Pénteken és szombaton 
izgalmas és érdekes programok közül 
válogathattak mindazok, akik lejöttek a 
sportpályára! A fiatalok pénteken bu-
liztak, de miután kipihenték az éjszaká-

zást, közülük szombaton is sokan élvez-
ték a műsorokat. 

Nagy sikere volt a délelőtti karate 
bemutatónak, a habpartinak, sokan 
tapsoltak az énekkarnak és a néptánco-
soknak is.   

A főzőverseny eredménye az alábbi-
ak szerint alakult: 

Tarhonyás ételek kategóri-
ában: 
 1.helyezett : Sportbaráti 
Kör – marhapofa pörkölt  
2. helyezett : Varga Team - 
kakas pörkölt 

3. helyezett:  Önkormány-
zat konyhája – tarhonyás 
töltött káposzta 
Különdíj:  Dunatáj Nyugdí-

jas Egyesület – babgulyás tarhonyával 
Tarhonyás különlegesség kategóriá-

ban mindösszesen két induló volt: 
1. helyezett : Vida Cintia – tarhonyás  

kókuszos keksz tekercs  
2. helyezett: Tarhonyavetők 

– tarhonyás túrós 
palacsinta  
Csocsesz nótáira 
sokan mulattak, 
majd a színpadra 
lépő Szulák Andre-
ával a közönség 
együtt énekelte az 
ismert dalokat. 
Vesztergám Miklós 
tárogató hangja a 
nagysátorba vonzotta az 
embereket, ahol szívet-

lelket gyönyörködtető nótákat hall-
hattunk. Az este fénypontja a PIRAMIS 
együttes fellépése volt. A fiúk oda-
tették magukat, hatalmas bulit vará-
zsoltak a foktői focipályára! Az énekes-
sel együtt ordította a tömeg: A becsü-
let ennél mégis többet ér! 

Fantasztikus hangulat – hatalmas 
tömeg – jó kaja – sok pia – rengeteg 
jókedvű ember- ez mind ok arra, hogy 
azt mondhassuk : Jól sikerült! 

Ahogy az egyik vendég megjegyezte: 
Ezt jövőre nehéz lesz „überelni” ! 

Köszönet a támogatóknak: Dr. Király 

László gyógyszerésznek, Dr. Csoszor 
Mária háziorvosnak és „csapatának”  
az orvosi vizsgálaton történő közremű-
ködésért, Horváth Sándornak, a Pan-
non Növényolajgyártó Kft.-nek, a TEIT-
nek, a Jövőnk Energiája Térségfejlesz-
tési Alapítványnak, a fellépőknek és 
mindenkinek, aki segítette a rendez-
vény létrejöttét és lebonyolítását! 

További képek  
www.fokto.hu/galéria  

Foktői Falunap 
2019 
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IMPRESSZUM 

Foktői Hírmondó – Foktő Község Önkormányzatának  
ingyenes időszakos kiadványa – 2019. júliusi szám 

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

KÉRÉS 
Az önkormányzat 
a Fő út 32. szám 
alatti házból tájhá-
zat alakít ki. A 
munkálatok még 
folynak, az át-
adást augusztus 
végére tervezzük. 
Az évek alatt ösz-
szegyűlt berendezési tárgyak és használati 
eszközök lassan a helyükre kerülnek. El-
mondhatjuk, hogy gazdag gyűjtemény kerül 
kiállításra, de van néhány tárgy, ami hiány-
zik, ebben szeretnénk a lakosság segítsé-
gét kérni! 
Aki az alábbi tárgyak közül bármit fel tud 
ajánlani, kérjük, jelezze Battáné Pálfi Erzsé-
betnél a 06-20-216-9766-os telefonszámon! 
Bíztatásul annyit, hogy a most őrizgetett 
tárgyaink – ha mi már nem leszünk – egy 
régiségkereskedőhöz, rosszabb esetben a 
szemétbe kerülnek. Ha a foktői tájházban 
elhelyezzük, ott biztosan megmarad az 
utókornak és a lehető legjobb helyre kerül. 
Tehát szükségünk lenne az alábbiakra: 
- csíkos rongypokróc a szobába 
- egyszerű, fa keretes, közepes méretű 
tükör (a mosdótál fölé) 
- egy kb. 39-es méretű régi fekete női cipő 
- tévő (kemence ajtó ) eredeti, régi darabot 
keresünk 
- régi túrós zacskó (felakasztható, három-
szög alakú ) 
- halászattal kapcsolatos, bármilyen régi 
eszköz (ladik, hálók, varsa, haltartó,…) 
- néhány szép bögre, tál, pohár (a sublat 
tetejére ) 
- néhány hétköznapi, kopottabb bögre, tál, 
pohár (a kaszli tetejére ) 
- néhány szép tányér (a tékába ) 
- régi evőkanál (nem alumínium)  
- kisebb cseréptál 
- kenyérdagasztó teknő 
Felajánlásaikat köszönjük!  

Ismét a kóbor kutyákról 
A kóbor kutyákkal kapcsolatos bejelentések miatt az alábbiakról tájékoztatjuk a 
lakosságot:  
Amelyik kutya közterületen kóborol és nem ismert a gazdája, az számít kóbor 
kutyának. Ezekről a helyi jegyzőt kell értesíteni és ő jár el az ügyben. Amely 
kutya kiszökik a gazdája után, vagy rossz a kerítés és rendszeresen a faluban 

kóborol, de ismert a tulajdonosa, az nem számít kóbor kutyának. Ha ez utóbbi kutyák veszélyezte-
tik a biztonságos közlekedést, illetve a gyalogosok testi épségét, akkor az ügyben eljáró illetékes 
hatóság a Kalocsai Járási Hivatal. 

Kérjük, szíveskedjenek a bejelentéseket ennek megfelelően megtenni! 
Egyúttal felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy az ÖSSZEFOGÁS AZ ÁLLATIKÉRT KÖZHASZNÚ 

ALAPÍTVÁNY jóvoltából lehetőség van kutyák és macskák kedvezményes ivartalanítására. 
Jelentkezni és részleteket egyeztetni az alapítvány telefonszámán lehet hétköznap 10-18 óráig. 
Kérjük a lakosságot, hogy a közbiztonságra, köztisztaságra és egymásra való tekintettel akadá-
lyozzák meg a felesleges szaporulatot! Akinek nehézséget okoz az ivartalanítás költségét kifizetni, 
forduljon bizalommal az alapítványhoz! Telefonszám: 06-30/7272-745  

DÉL MX FOKTŐ 
A DÉL MX motocross bajnokság versenysorozat következő állomásának Foktő 
adott helyet. A június 16.-án megtartott versenyen az ország minden részéről és 
még a határon túlról is érkeztek résztvevők. A motorosok gyerek, lady, senior, kez-
dő, hobby, amatőr és open kategóriában nevezhettek a versenyen. Reggel kilenc 
óráig lehetett regisztrálni. A jó idő és a felkészült foktői crosspályának köszönhető-
en 135 motoros nevezett a versenyre. 9-11-ig mentek az edzések, majd 12 órától 
indultak a futamok. A crossosok 65ccm,85ccm,125ccm,250ccm és 450ccm-es gé-
pekkel vették az akadályokat.  
A Főnix Foktői Sportegyesület versenyzői eredményesen szerepeltek a versenyen: Csóti István 6. hely, Matos János 10. hely, 
Kovács István 11. hely, Dudás Richárd 13. hely. Papp Sándor sajnos csak az első futamot tudta befejezni, ugyanis a második 
futam előtt eltörött a kipufogó leömlő csöve, így az ő számára befejeződött verseny. A legeredményesebb foktői versenyző a 
2007-es születésű Petróczki Szilárd volt, akinek nehezen indult az első futam, de tehetséges motorozásával a nap végére a do-
bogó előkelő harmadik helyére állhatott fel. Szilárd az idei évben kezdte a versenyszerű motorozást, és már begyűjtött egy má-
sodik és egy harmadik helyet is. A kilátogató nézők egy színvonalas rendezvényt láthattak és élményekben gazdag napot tölt-
hettek el. Szerencsére a verseny balesetmentesen lezajlott, és a mentőautók is csak csendes nézőként vettek részt a napi esemé-
nyen. Elmondhatjuk, hogy egy eredményes napot zártunk. Gratulálunk a versenyzőknek, köszönjük a támogatást Foktő Község 
Önkormányzatának és az aktív résztvevőknek a verseny lebonyolításához. 

Markó Ferenc (a Főnix Foktői Sportegyesület elnöke)  

Eseménynaptár 2019. augusztus 
Augusztus 3-4. délután Csáki Ildikó kiállítása a kultúrházban  

Augusztus 4. (vasárnap) 18 óra Az erdélyi tánccsoport fellépése  
Augusztus 6. (kedd) 10 óra Baba-mama klub a könyvtárban   

Augusztus 9. (péntek) 18 óra Filmvetítés gyerekeknek  
Augusztus 23. (péntek) 18 óra Filmvetítés felnőtteknek   

Augusztus 25. (vasárnap) 17 óra Érdekes emberek-érdekes életutak soro-
zatban bemutatkozik Kopasz Zoltán a könyvtárban  

Augusztus 31. (szombat) Tájház avató 

Az Érdekes emberek- érdekes életutak sorozatban a következő bemutatkozó: 
Kopasz Zoltán lesz. Zolit már 23 évesen kezdték foglalkoztatni az emberi élet 

nagy kérdései: az emberi élet értelme és célja. Ennek hatására előbb pszichológiát 
tanult, majd filozófiát, vallásbölcsészetet. Az asztrológia világképe mély benyo-

mást tett rá, ezért elvégzett egy több éves képzést ebben a témában. Azóta aktí-
van foglalkozik emberek és események horoszkópjainak elemzésével. E mellett a 

szabadidejében színpadi szerepléseket vállal, valamint evez és vízitúrázik. 
Jöjjenek el minél többen, hallgassuk meg Zolit, beszélgessünk, kérdezzünk!  

 

 


