
 2022. JÚLIUS 

A Foktői Hírmondó megtalálható Foktő község hivatalos honlapján is. 

Az önkormányzat udvarán elhelye-
zett gyűjtőedény a lakossági használt 

sütőolaj begyűjtésére szolgál.  
A konyhában keletkező használt  

étolajat és zsiradékot  
zárt csomagolásban (az eredeti  

olajos flakonban, vagy PET palack-
ban) itt el lehet helyezni.  

FIGYELEM! 

Foktő, Jókai u.11. sz. előtt 

fagyi, vattacukor és 

shake kapható 

minden kedden,  

szerdán, pénteken  

és hétvégén!  

Tel: 06-30-5082157 

A polgármester tájékoztatta a képviselőket az előző ülés 
óta eltelt időszak történéseiről.  

Ezt követően a testület meghallgatta az egészségügyi és 
nevelési intézmények szokásos éves beszámolóját. 

A gyermekjóléti és családsegítő szolgálat munkájáról szó-
ló beszámolóból: az itt dolgozó szakember feladata – 
egyebek mellett – a szociális vagy mentálhigiénés problémák és egyéb krízishely-
zet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára, az ehhez a helyzethez 
vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése. A családok segítése ér-
dekében veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő jelzőrendszer működik. A 
jelzőrendszer tagjainak együttműködése megfelelő, egymást kölcsönösen tájé-
koztatják. Az elmúlt évben 11 esetben történt jelzés, 19 fő nyilvántartott veszé-
lyeztetett kiskorú volt (ez 11 család). 

Ezt követően a testület meghallgatta a 2021. évi adóigazgatási munkáról szóló 
beszámolót. Új adó nem került bevezetésre, kommunális adó nincs. A helyi ipar-
űzési adó mértéke 1,5 %, ezt fizető, illetve bevalló: 234 adózó. Termőföld után 
fizetendő jövedelemadó mértéke a bérleti díj 16%-a, 2021-ben ilyen adó nem 
került befizetésre. A talajterhelési díj mértéke a területérzékenységi szorzó miatt 
igen magas, a hátralékok befizetése folyamatosan történik. 

A község óvodájának vezetője beszámolt arról, hogy a 2021-22-es évben az in-
tézmény a törvényi előírásoknak megfelelően, 4 fő óvodapedagógussal és 2 fő 
dajkával működik. Az év végi gyermeklétszám 38 fő. A következő tanévre 12 gyer-
meket írattak be első osztályba. Az óvoda eszközkészlete megfelelő. Az óvoda 
kiemelt pedagógiai feladatának tekinti az ének-zene, énekes játék, gyermektánc 
oktatást valamint az egészséges életmódra nevelést. Az óvodavezető beszámolt 
az egész évi tartalmas és színes óvodai programokról. Augusztus 8-19-ig az óvoda 
zárva tart, ekkor történik meg a teljes belső festése. 

A háziorvos a beszámolójában elmondta, hogy a korszerű betegellátáshoz szük-
séges körülmények és eszközök rendelkezésre állnak. A lakosság létszáma 1553 
fő, csökkenő. A 20 év alattiak csupán 117-en vannak, a 70 év felettiek száma 277. 
A praxisba bejelentkezett betegek száma 1432 fő. Naponta 40-50 a betegszám. 
Dr Csoszor Mária beszámolt a járványhelyzet miatti nehézségekről, a feladatok 
átszervezéséről és az oltásokkal kapcsolatos tevékenységről. A 3. és 4. hullámban 
100 felett volt a fertőzöttek száma a faluban. Fontosabb adatok: a születések 
száma 11, ebből 8 anya kórházban, míg 3 anya az otthonában szült.  A halálozá-
sok száma 16 volt, ebből a COVID-dal összefüggésbe hozható 8 fő halála, ők oltást 
nem kaptak. Az elhunytak átlagéletkora 74 év. A legidősebb elhunyt 94 éves, a 
legfiatalabb 54 éves volt. Az egészségügyi hozzájárulást be nem fizetők TAJ kár-
tyája 6 hónapon belül érvénytelenné válik, ezt követően csak sürgősségi ellátásra 
jogosultak. 

A védőnői szolgálat munkájáról: a zökkenőmentes működéshez a feltételek biz-
tosítottak. A háziorvos, a védőnő, az óvoda és a gyerekjóléti szolgálat együttmű-
ködése jó. A pandémia alatt a családlátogatások számát le kellett csökkenteni. A 
védőnő megszervezte a véradásokat és a mammográfiás szűrésre való eljutást is. 
A védőoltások szervezése és lebonyolítása rendben megtörtént. A fogadóóra 
reggel 7:30-tól 9:30-ig és délután 13:00-tól 14:00-ig van.  

A képviselők a beszámolókat meghallgatták, megvitatták és elfogadták. 
A beszámolókat követően a testület döntött a napelemrendszer támogatására 

beérkező igényekről, szavaztak Foktő Község Jövőjéért Közalapítvány támogatá-
sáról, és több aktuális és a jövőre vonatkozó témát átbeszéltek.  

Jó tanulmányi 
eredményért 
pénzjutalom! 

Foktő Község Jövőjé-
ért Közalapítvány az 

idén is pénzjutalomban részesíti a 
legalább 4,5-ös évvégi tanulmányi 

átlaggal rendelkező általános iskolás 
felső tagozatos és a nappali tagoza-

tos középiskolai tanulókat.  
Középiskolások, akik 20.000 forin-
tot kaptak: Mahucs Szintia, Kovács 
Aletta, Tőkés Szofi, Hábi Lilla, Hor-
váth Ákos, Ferenc Dominika és Bá-

nyai Gréta. 
Általános iskolások, akik 15.000 

forintot kaptak: Kovács Lilla Hanna, 
Bakai Balázs, Tőkés Áron, Hábi Lau-
ra, Szamolai Lilla, Ficzi Kamilla, Pa-

tik Janka, Papp László, Kovács Nóra, 
Szabó Panna, Böröcz Lili Anna és 

Baksa Brigitta. 
Mindannyiuknak gratulálunk, a pénz 

július hónapban átutalásra kerül a 
megadott számlaszámokra!  
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Július első hétvégéjén – két év kihagyás után – ismét megtar-
tottuk a foktői falunapot! Több, ismerősökből, barátokból 
álló csapat is letelepült a focipályára, akik főztek, jókat be-
szélgettek, örültek egymásnak.  Az emberek láthatóan ki 
vannak éhezve egymás társaságára és az együttlétre. 
A programok rendben lementek. Sok fiatal bulizott péntek 
este a discoban, az ESSEMM-re sokan jöttek vidékről is. 
Szombaton a különböző műfajok és fellépők közt mindenki 
találhatott magának tetszőt. Nagy sikere volt Kaczor Feri 
mulatós műsorának, este pedig sokan táncoltak a Mystery 
Gang együttes zenéjére is. Gazdára találtak a tombolatár-
gyak, többek közt a fődíj, ami hat napos üdülési lehetőség 
Gyulán. A főzőversenyre heten jelentkeztek, bár ennél jóval 
többen főztek, de a versenybe csak tarhonyás étellel lehetett 
benevezni. A háromtagú zsűri a Bolvári Team pörccel tálalt 

tarhonyás húsát találta a legfinomabbnak. Második helyezett 
a TarhonyÁszok lettek a vadas rakott tarhonyával, harmadik 
helyezést ért el a Dunatáj Nyugdíjas Egyesület az egyszerű, 
de nagyon jól ízesített tarhonyás hússal. A különleges ételek 
kategóriájában a rendkívül látványos és finom tarhonyás 
gyümölcstortával lett az első helyezett Bolvári Mirella, máso-
dik díjat Vida Cintia kapta a meggyes-tarhonyás batyuért. 
Lesi Józsefné a képzeletbeli dobogó harmadik fokára állha-
tott fel a meggyes-banános–tarhonyás kelt rétessel. Összes-
ségében elmondható, hogy jó hangulatú, sikeres rendezvé-
nyen vagyunk túl, örülünk a szép számú látogatónak. Az ön-
kormányzat ezúton is köszönetet mond a tombola felajánlá-
sokért, valamint a rendezvényt támogató vállalkozóknak! 
Külön elismerés jár a fellépőknek, akik lelkesen készültek és 
műsoraikkal színesítették a falunapi rendezvényt. Végül, de 
nem utolsó sorban, köszönet mindazoknak, akik a falunapi 
előkészületekben és a lebonyolításban kivették a részüket! 
További képek: www.hivatal@fokto.hu / galéria  

A Foktőnél épülő Duna-híd beruházója a Nemzeti Infra-
struktúra Fejlesztő Zrt. , kivitelezője a Duna Aszfalt Zrt. A híd 
és a hozzá kapcsolódó út-
hálózat kivitelezésének 
összértéke 92 milliárd fo-
rint. 

A hídprojekthez egy láto-
gatóközpont is kapcsolódik, 
melynek megtekintéséhez 
előre be kell jelentkezni.  A 
látogatás alkalmával elmé-
leti tájékoztatás és körséta 
várja az érdeklődőket. 

Az önkormányzat által a 
látogatásra lefoglalt idő-
pont:  

2022. augusztus 26. pén-
tek, 13 óra. 

A látogatás időtartama: másfél – két óra. 
Maximális létszám 20 fő, a résztvevők névsorát előre le 

kell adni a látogatóközpontnak. 
Kérjük, amennyiben részt kívánnak venni a szervezett 

látogatáson, jelentkezzenek a 78/678-130 vagy a 20-
2169766 telefonszámon. 
Jelentkezési határidő: au-
gusztus 10. 
   A látogatóközponthoz a 

kijutás történhet egyénileg 

is, de ha igény van rá,  

busszal megoldjuk. Ez 

esetben kérjük, telefonon 

jelezze igényét! 

A helyszínen minden láto-

gató részére láthatósági 

mellényt és munkavédelmi 

sisakot biztosítanak.  Kérik, 

hogy zárt cipőben érkezze-

nek!  

FIGYELEM! 
Lakosságtól érkezett bejelentés, miszerint az utak szélén gyakori az üvegtörmelék,  

amely a kerékpárgumikat kivágja. 
Kérjük, hogy a kukák ürítését követően mindenki nézze át a háza előtti területet és az út szélét!  

Amennyiben üvegtörmelék szóródott ki, kérjük, takarítsák össze!  
Minden kerékpáros nevében köszönjük! 

Valamint megkérjük a lakosokat, hogy a kommunális hulladékot ne a temetőben elhelyezett konténerekbe dobják! 
Köszönjük!  
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Vajas-parti séta 
(Puppiné Kovács Margit verse) 

 
Dusnokon a Vajas folyó partján 

Jártam a minap, 
Egy csendes őszi napon. 
A nap már a végére járt, 

Már csendben alkonyodott. 
A vízparti fűzfák lombjai, 
Néha meg-meg lebbentek, 

Enyhe szellő játszott velük, 
A békés őszi csendben. 

Talpam alatt a lehullott levelek zizegtek, 
Ahogy szívemben telt békességben mentem. 

Hej, de szép is ez az este lelkem, 
De nagy kár, hogy nem vagy itt mellettem, 

Hogy érezd e varázslatos percet, 
Amint a lenyugvó nap, 

Bíbor köntösében, 
Lassan álomra hajtja fejét. 

Leereszkedik szépen komótosan, 
A gemenci erdő fölé, 

Az erdő fái közül néha vissza-vissza néz, 
Majd gyönyörködik magában, 

A Vajas folyó tükörsíma vizén, 
Azután megfürdik és csendben aludni tér. 
A túlparton, nékem szemben ülő horgász is 

Úgy gondolja, ennyi mára nekem is elég, 
És szerény zsákmányával, 

Ő is útra kész, 
Elindulok én is hazafelé.  

Emberek vigyázzatok! 
(Rudits Lászlóné verse) 

 
Rakéta robban. 
Bomba rombol, 

Emberek vigyázzatok 
Az őrület tombol. 

 
A falak ledőlnek, 
A téglapor száll, 

Emberek vigyázzatok 
Iszonyatos a kár. 

 
Véres cafatok a romok alatt 

Emberek voltak valamikor 
Emberek vigyázzatok 

Legyetek inkább máshol. 
 

Nem számít, hogy asszony, vagy gye-
rek, 

Lehet kórház, vagy iskola, 
Emberek vigyázzatok, 
A sors most mostoha. 

 
Tombol az erőszak 

S bennünk forr a tehetetlen düh, 
Emberek vigyázzatok, 
Mert mindig van ürügy. 

 
Vigyázzatok emberek, 
Mert törékeny az élet, 

S mire felocsúdtok, 
A világotok semmivé lett. 

 
Vigyázzatok emberek, 

Mert most olcsó az élet 
Harcoljatok most egymásért, 

Mert kell, hogy békére leljetek. 
 

A békegalamb hiába száll. 
Nem talál most fészket, 
Vigyázzatok emberek, 

Nehogy lelőjétek.  

A három vers  
a „MAGYAR  
KÖLTÉSZET  

NAPJA” 
alkalmából  

meghirdetett  
versenyre  
érkezett. 

MEGHÍVÓ  

2021. augusztus 14-én, vasárnap 
14:00-20:00-ig 
Kozó József  

fegyvergyűjteménye 
tekinthető meg a kultúrházban. 

***** 
Ezzel egyidőben régi könyveket, újságokat  

és egyéb kiadványokat is kiállítunk! 
***** 

18 órai kezdettel fellép a  
Máréfalvi Ezüstfenyő Gyermektánccsoport    

 
A belépés díjta-
lan, de a tánc-
csoport a jó-

szándékú pénz-
beli adományt 

köszönettel fo-
gadja ! 

Eljegyzési vers 
(Lesi Józsefné verse) 

 
A ti utcátokba oly keveset járunk, 

De a szép ünnepre szívből ide vágytunk. 
Felnőtt már a kicsi gyermek, kit úgy óvtunk, szerettünk, 

Meghallottuk, nemrégiben volt az eljegyzésük. 
Eljöttünk hát mi is most, hogy szívből gratuláljunk, 

A jó Isten áldását nektek megkívánjuk. 
Adjon Isten szívetekbe békét, szeretetet, 
Hogy az élet rögös útján végig mehessetek! 

Engedjétek meg most, hogy a szülőkhöz is szóljak, 
Köszönjük, hogy fölneveltek és mindig velünk voltak! 

Köszönjük, a fáradtságot, sok-sok szeretetet, 
Megköszönjük azt is, hogy továbbra is 
Szerettek és támogattok bennünket!  
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Foktői Hírmondó – Foktő Község Önkormányzatának  
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Felelős kiadó: Bakai Károly polgármester 
Tördelés: Zsigmond Enikő               Nyomda: Kalopress Kft. Kalocsa 

HIRDETÉS 
Aloe vera sarjak kaphatók. 

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

Kőművesmunkát és egyéb házkörüli 
munkát vállalok. Tel: 06 20 2036985  

***** 
Emlékei megmentését, video-

kazetták digitalizálását vállalom! 
A részletekért keressen bátran:  

06-70/6218261 
***** 

Fűszerpaprika áron alul eladó! 
Tel.: 06/20-4576710 

*****  
Az ügysegéd ügyfélfogadási ideje: 
minden páros héten hétfőn, 8:00- 

9:00-ig 
***** 

Kazán és hozzá való nagy, zománcos 
bogrács fedővel olcsón eladó! 

Érd.: 06-20/3480101 
***** 

Négy szekrény helyhiány miatt, áron 
alul eladó. Ugyanitt jó állapotú, 24-

es női kerékpár eladó. 
Tel: 06-20-3747519 

***** 
200 literes, esővíz tárolásra alkalmas  

lemezhordó eladó. 
Szedd magad sárgabarack Kisfoktőn! 

Tel: 06-30/34-06-842 
***** 

2 db férfi kerékpár, 1 db lányka futó-
bicikli eladó. 1 db nagyméretű  

kutyaól ingyen elvihető. Érd: Takács 
József, Foktő, Batthyány u.10. 

Tel: 70-3349386 
***** 

Ha eladna vagy vásárolna,  
hirdetését ingyenesen közzétesz-

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

Ha eladó ingatlana van, 
kérjük, jelezze  

az önkormányzatnál!  

Az önkormányzat által  
megszervezett elektromos és 
elektronikai hulladék begyűj-
tése az idei évben rendkívül 

sikeresnek bizonyult.  
Ennyi kiselejtezett hűtőt, tévét, 

porszívót… stb.  
még egy alkalommal sem  

gyűjtöttünk be. 

A hulladékok begyűjtésével és 
újrahasznosításával  

sokat teszünk a  
környezetünk védelméért!  

§ 

 

Foktő   91nSv/h 
Uszód   91 nSv/h 
Paks   79 nSv/h 

Dunaszentbenedek 90nSv/h 
Géderlak  92 nSv/h 
Kalocsa  83 nSv/h 

A nyári szünetben  
mutassuk meg a  

gyerekeknek és az  
unokáknak múltunk 

összegyűjtött emlékeit! 
 

A tájház és a RETRO kiállítás megtekinthető előzetes telefonos időpont 
egyeztetéssel. Tel.: 06-78/678-130 vagy 06-20/2169766  


