
 2019. JANUÁR 

A Foktői Hírmondó megtalálható Foktő község hivatalos honlapján is. 

A DAKK Zrt. felé a korábbi évekhez hasonlóan kérelmet 
nyújtottunk be, hogy az esedékes autóbusz menetrend 
módosítás során vegyék figyelembe a foktői lakosság 
kérését, miszerint este 7 óra után Kalocsáról Foktőre 
induló járatra van igény.  
A társaság levelében az alábbiakat válaszolta: 

„Tájékoztatjuk, hogy az állásfoglalásukban jelzett Kalocsáról Foktőre 19:00 óra és 22:00 óra 
között közlekedő új járat indításáról társaságunk önállóan nem dönthet ezért a menetrend módo-
sítási kérelmet állásfoglalás céljából megküldjük az ellátásért felelős minisztériumot képviselő Dél
-alföldi Közlekedésszervező Irodához.” 

A DAKK Zrt. ígéretet tett arra, hogy a jelzett módosítási kérelmet előjegyzésben tartják és  
a következő menetrend módosítás során figyelembe veszik!  

Szociális Tűzifa 
Értesítjük a szociális tűzifa igénye-
ket benyútott ügyfeleket, hogy a 
tűzifa megérkezett a községbe. 
Annak összevágása folyamatban 

van. Kihordása a vágási munká-
latok befejezésével történik. 

Minden foktői lakosnak 

boldog új évet kíván: 

Bakai Károly  

polgármester,  

a képviselő testület és az 

 önkormányzat dolgozói.  

Adjon Isten füvet, fát,  

teli pincét, kamarát, 

Bort, búzát, barackot, 

kurta farkú malacot, 

Szekerünknek kereket,  

poharunknak feneket, 

Hadd ihassunk eleget.  

Ünnepség advent negyedik vasárnapján 
Advent negyedik vasárnapján szívet-lelket  
gyönyörködtető műsorral köszöntöttük a 
karácsonyt. A Dunapataji Népdalkör hang-
szerekkel kísért énekei és dalai elvarázsol-
ták a jelenlévőket. A műsorban közreműkö-
dött még: Bakai Balázs, Kopasz Zoltán és 
Szűcs Ferenc.  
Köszönjük a csodálatos élményt! 

A műsort követően az adventi koszorún a 
negyedik gyertyát Bakai Károly polgármes-
ter és Kéri Benedek Atanáz plébános gyúj-
totta meg. 
 
Az év végi eseményekről és rendezvényekről 
készült fotók megtekinthetők: 
fokto.hu / galéria  

Felhívás! 
 

A foktői könyvtárban alapfo-

kú, internet használatra 

felkészítő számítógépes 

tanfolyam indul. Elsősor-

ban nyugdíjasok jelentkezé-

sére számítunk, de ez nem 

feltétel. 

A részvétel ingyenes! 

Az első alkalom  

2019. február 2-án szomba-

ton délután 2 órakor lesz. 

Kérjük, hogy papírt és tollat 

hozzanak magukkal! 

Bővebb információ és  

jelentkezés a könyvtárban 

Vajda Tímeánál, vagy tele-

fonon a 78/415-100 számon 

keddi és pénteki napokon. 

Az óvoda szervezésében február 15-én 

pénteken 15 órától gyermek farsang lesz 

a művelődési házban!  

A felnőtt farsangi bál február 16-án, 

szombaton 19 órakor kezdődik! 

Részletek a plakátokon!  



 

 

 

2 

Figyelem! A fenyőfák elszállításának követ-

kező időpontja: 2019. február 21., csütörtök 

 

Kiállítás a művelődési házban 

Január utolsó hétvégéjén kiállítás lesz a művelődési házban,  

ahol foktői lakosok alkotásait tekinthetik meg. 

Megnyitó: január 26. (szombat) 14 óra. 

A kiállítást megnyitja: Bakai Károly Foktő község polgármestere,  

közreműködik a Foktői Vegyeskórus  

A kiállítás megtekinthető: szombat 14.00-18.00, vasárnap 9.00-12.00 és 14.00-18.00 óráig. 

Mindenkit szeretettel várunk! 

Sajnálattal láttuk, hogy a karácsonyi 
dekorációkat az ünnepek alatt szándé-
kosan megrongálták. Tudjuk, hogy az 
elkövetők a korábbi rongálók köréből  
kerültek ki, akik sorozatos rongálók! 
Természetesen figyeljük őket és tetteik-
nek előbb-utóbb következményei lesz-
nek. Sokadszor kérjük, hogy a szülők 

figyeljenek az utcán randalírozó gyerekeikre! Kérjék számon, hogy 
hol járnak, mit csinálnak és néha menjenek utánuk, saját szemük-
kel győződjenek meg arról, hogy a  falu lakói jogosan  panaszkod-
nak! Köszönjük!  

Foktői nyugdíjasok figyelem! 
A Dunatáj Nyugdíjas Egyesület szervezésében kirándulást ter-

vezünk Erdélybe, Máréfalvára és környékére. 
A tervezett időpont május vagy június. Az 5 nap 4 éjszaka ára: 
23.000.- Ft, ami a reggelit, vacsorát, a szállást és az utasbiztosí-
tást foglalja magába. Az útiköltséget az önkormányzat fizeti. 
A költőpénzt mindenki maga dönti el, hogy mennyit szán rá, 
legalább 10-15 ezer forint szükséges belépőkre, valamint ebéd-
re, esetleg italra. 
Jelentkezni február 28-ig lehet, fizetni március 31-ig kell. 
A pénzt befizetést követően visszakérni nem lehet! 
Jelentkezési feltétel a nyugdíjas egyesületi tagság! 

Szeretettel várunk: a vezetőség 
Érdeklődni lehet Malik Józsefnénál  

a 70-621-10-60 telefonszámon.  

Figyelem! 
A fenti kirándulástól függetlenül az önkormányzat szervezésé-

ben július végén – az előző évekhez hasonlóan –  
indul kirándulóbusz Erdélybe  

Rezsi csökkentés 
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a 
rezsicsökkentés támogatásáról szóló érte-

sítést az önkormányzat megkapta.  
A kompenzáció összegének kiosztásával 

kapcsolatos részletes szabályzásról infor-
máció még nem áll rendelkezésünkre. 

Amint a kifizetéssel kapcsolatos informá-
ció rendelkezésre áll, arról a  

Tisztelt Lakosságot értesítjük.  

A Főnix SE az edzőterembe 2019-ben is várja a sportsze-
rető foktői lakosokat a művelődési ház emeletén. A terem 

használata ingyenes, a házirend betartása kötelező. 
Nyitva tartás: hétfő – szerda – péntek: 18.00-20.30  
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December 15-én került sor az ünnepé-

lyes könyvtár avatóra, amelyen szép 

számban jelentek meg  foktői lakosok 

és  meghívott vendégek. 

A könyvtárt felavatta: Ramháb Mária 

a Bács-Kiskun Megyei Katona József 

Könyvtár ve-

zetője, Sörény 

Edina az EM-

MI főosztály-

vezetője, Ba-

kai Károly 

Foktő község 

polgármestere 

és Rideg Lász-

ló a Bács-

Kiskun Me-

gyei Közgyű-

lés elnöke. 

Az igazgató 

asszony beszé-

dében kiemel-

te, hogy már 

az előző vá-

lasztási ciklus-

ban megkeres-

te a korábbi 

polgármestert 

a könyvtárral 

kapcsolatban, de akkor süket fülekre 

talált. A választások után azonnal fel-

vette a kapcsolatot Bakai Károllyal, 

majd az első testületi ülések egyikén 

személyesen is részt vett. Örömmel 

tapasztalta, hogy mind a polgármester, 

mind a képviselők elkötelezettjei és 

támogatói az új könyvtár létrehozásá-

nak. 

Bakai Károly polgármester röviden 

elmondta az épület kiválasztásának, 

felújításának és a szükséges anyagi 

források előteremtésének a történetét. 

A beruházás JETA és TOP pályázatból, 

valamint saját forrásból készült, körül-

belül 74 millió forintból.  

Rideg László és Sörény Edina beszé-

dében örömét fejezte ki, hogy jelen 

lehet ezen az eseményen. A könyvtár 

csodálatos, ízléses a berendezés, kelle-

mes hangulatban, tágas térben élvezhe-

tik a gyerekek és a felnőttek a majdani 

programokat. Hisz 

a könyvtár már 

nem csak az olva-

sásról és a könyv 

kölcsönzésről 

szól, hanem kö-

zösségi térként is  

működnie kell.  

A tervezett prog-

ramok közt szere-

pelnek filmvetíté-

sek, számítógép 

kezelés oktatá-

sa, valamint 

felolvasó- és 

mesemondó 

alkalmak és 

különböző elő-

adások. Szóval, 

sok-sok színes 

programot ter-

veznek a 

könyvtárt épü-

letébe. 

Az avató beszédek után színes és 

színvonalas műsorral szórakoztatták 

a jelenlévőket a fellépők: Az óvodá-

sok kedves előadása után Pogrányi 

Miklós hegedűn játszott, a Foktői 

Amatőr Színjátszókör tagjai Örkény 

egyperceseket és Karinthy idézeteket 

adtak elő, ezt követően humorbom-

bákat szórtak a jelenlévőkre. A mű-

sor végén az újonnan alakult Foktői 

Vegyes Kórus szórakoztatta a hallgató-

ságot. 

Könyvtárunk keretein belül nagyon 

sok féle programmal és szolgáltatással 

igyekszünk lakosaink kedvében járni, a 

legfiatalabb korosztálytól a   legidőseb-

bekig.  

A könyvtár nyitvatartási idejét a jö-

vőben az igényekhez igazítva kívánjuk 

kialakítani! 

A február havi tervezett programok: 

február 02. szombat számítógépes 

tanfolyam ( 1. alkalom) 

február 05. kedd 10-11-ig  Baba-

mama klub 0-3 éves korig Téma: A 

mesék és a képeskönyv jelentősége a 

gyerekek életében 

február 08. péntek 17 órától filmklub 

gyerekeknek  

február 15 péntek 17 órától filmklub 

felnőtteknek 

február 22 péntek 16 órától anya-

nyelv nemzetközi napja (óvodásoknak, 

iskolásoknak és felnőtteknek) 

minden kedden délután 15 órától pa-

pírfonás 
minden szerdán 15 órától nyugdíjas 

klub 

A programokról bővebb információt a 

plakátokon és az elektronikus hirdető-

táblán olvashatnak! 

Rendezvényeinken és programjainkon 

bárki részt vehet. Szorgalmazzuk, hogy 

a résztvevők közül minél többen rendel-

kezzenek könyvtári tagsággal is.  

Nyitvatartási időben a számítógépek 

internetes hozzáféréssel ingyen hasz-

nálhatóak. 

A tagság teljesen ingyenes, csupán 

egy „Belépési nyilatkozat”, valamint 

kiskorú tagok esetén szülői nyilatkozat 

szükséges. 

Szeretettel várunk mindenkit! 

Vajda Tímea könyvtáros  

Könyvtáravató 

A ravatalozó felújítása során a 
helyiség teljes felújításon esett 
át. A falfelület nagy részét dra-

péria borítja.  
Az önkormányzat kérésére 

Fazekas Margit készített  
egy 1 x 1,5 méteres olajfest-
ményt, amely a napokban az 

ajtóval szemközti falra  
felkerült. 
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IMPRESSZUM 

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

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

 
Az atomerőmű kör-
zetében mért dózis-

teljesítmények a 
2018 novemberben 

közölt hivatalos adatok alapján 

Uszód    92 nSv/h 
Paks    88nSv/h 
Dunaszentbenedek 93 nSv/h 
Géderlak  97 nSv/h 
Foktő    95 nSv/h 
Kalocsa   96 nSv/h 

2018. november 3. 

– Szinte hihetetlen, 

de igazi vén asszo-

nyok nyara fogadta 

a foktői íjászver-

senyre érkezőket. 

Az ország szinte 

minden pontjáról 

érkeztek verseny-

zők, érdemes meg-

említeni, hogy itt volt Huszár Zoltán 

HU felnőtt VB I. helyezett, Huszár 

Hánner Erika VB II. helyezett, Gondor 

György VB I.CU helyezett, vagy éppen 

Bóka László VB veterán II .helyezett 

versenyző is. Több mint 110 versenyző, 

valamint, 28 db 3D állati cél várta a 

festői Duna-parton, hogy leküzdjék 

őket. Jó hangulatú, szuper verseny volt. 

A visszatérő versenyzők örömmel jön-

nek Foktőre, hiszen évről évre egyre 

izgalmasabb és magasabb színvonalú 

pályával találkoznak. A pálya a Foktői 

Duna-parton Meszes irányába és a 

sportpályától a töltés irányába, majd 3 

km- en húzódott el. Az ünnepélyes 

megnyitó, majd a biztonságtechnikai és 

pályaismertető után 10.00-15.00-ig 

tartott az izgalmas verseny. 

A foktői íjász szakosztály 2015-ben 
az önkormányzat, a sportolók, a szülők 
és az egyesület hathatós támogatásával 
állt újra fel a semmiből.  A Foktőn le-
zajló versenyeket 2016 óta az FKSE 
íjász szakosztály rendezi, amihez - mi-
vel sajnos még a szakosztály verseny-
engedéllyel nem rendelkezik-, az Éjsó-
lyom Íjász Egyesület is szükséges. Ki-
hangsúlyoznánk, hogy mindkét íjász 
csapat Foktőn működik, de teljesen 
külön, függetlenül, önállóan! 

2018-ban 31 arany, 22 ezüst és 13 
bronzérem született, kettő tagunk, 
Melkvi Imre és Kapitány Máté a saját 
kategóriájukban Dél Dunántúli bajno-
kok lettek. Sajnálatos, hogy sokkal több 
a nem Foktői tag, de mi büszkék va-
gyunk a sportolóinkra, akárhonnan jöt-
tek is, hogy Foktő hírnevét viszik mesz-
sze, és hozzák a szép eredményeket. 

Köszönjük a támogatást Foktő Kö-
zség Képviselő testületének, Bakai Ká-
roly polgármester úrnak, a sportolók-
nak, a szülőknek, az erdő- és telek tu-
lajdonosoknak, mert ez a rendezvény 
nem jöhetett volna létre nélkülük! 

Foktőn 2019-ben is szeretnénk meg-
rendezni a versenyeinket. Jó lenne a 
hagyományainkat, ősi értékeinket to-
vább vinni, méltó módon megőrizni! 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk 
a soraink közé és a legközelebbi terem 
íjász versenyre, ami Miskén kerül meg-
rendezésre 2019. február 19-én! 

Szluka István szakosztály vezető 

Szűcs Ferenc tag  

Íjászverseny 

 

Hirdetés 
Román kályha és fúrógép eladó. 

Tel.: 06-70-621-10-60  
 

Özvegy férfi keres 70 év körüli 
nyugdíjas asszonyt, aki kölcsö-
nös szimpátia esetén élettársa 

lenne. 
Tel: 06/70 5654260 

 

Ismét jó hangulatban telt az ön-

kormányzat által szervezett  19. 

karácsonyi futás. Minden futó 

„Foktő” emblémájával ellátott 

ajándékkal térhetett haza. 

Meleg tea, zsíros kenyér, pogá-

csa, tábortűz, tüzijáték és gyer-

mekszínház tette kellemesebbé 

a karácsonyvárást.  

Köszönjük támogatóinknak, 

hogy hozzájárultak a sikeres 

rendezvényhez. 

Támogatóink voltak:  

Dr Csoszor Mária, Dr Király Lász-

ló, Kistamás József, Horváth Sán-

dor. Köszönet az önkormányzat 

és a konyha dolgozóinak. 

Köszönet 


