
 

2019. MÁRCIUS 

A Foktői Hírmondó megtalálható Foktő község hivatalos honlapján is. 

A Foktői Amatőr Színjátszókör a következő darab kiválasztása előtt toborzást hirdet. 

Kérjük, ha valaki szeretne szerepelni, illetve a  következő darabban részt venni, jelent-

kezzen! 

Az új színdarabot a  szereplők nemét, és életkorát figyelembe véve tudjuk kiválasztani. 

A próbák időpontját úgy alakítjuk, hogy mindenkinek megfeleljen.  

Szándékukat bármelyik színjátszóköri tagnál jelezhetik!  

Foktő Jövőjéért Közalapítvány 
6331 Foktő, Kossuth L. u. 2. 

 
Foktő Község Jövőjéért Közalapítvány az 
idei évben először, pénzjutalomban részesí-
tette azon foktői - életvitelszerűen itt élő, 
állandó lakcímmel rendelkező - középisko-
lás tanulókat, akiknek a félévi tanulmányi 
átlaga elérte ill. meghaladta a 4,5-ös átlagot.  
A tanulók, akikre Foktő Község büszke le-
het: 
Kovács Aletta – Dózsa György Szakközép-
iskola, Szakiskola és Kollégium KALOCSA 
Merényi Dániel – Energetikai Szakgimnázi-
um és Kollégium PAKS 
Szűcs Barnabás - Dózsa György Szakkö-
zépiskola, Szakiskola és Kollégium KALO-
CSA 
Tőkés Szofi – Szent István Gimnázium 
KALOCSA 
Ez úton is gratulálunk nekik és további sok 
sikert kívánunk a jövőben is! 

A költségvetésről  
2019. február 13-án a képviselő 
testület elfogadta a 2019.évi 
költségvetési rendeletet. A 
testület a korábbi évekhez ha-
sonlóan, most is elsősorban a 
biztonságos működésre töreke-
dett. 
A helyi adóbevételek között a 

legnagyobb tétel az iparűzési adó, melynek mértéke továbbra is 1,7 %. A 
beszedett gépjárműadónak csupán 40 %-a illeti meg az önkormányzatot.  
Foktő az iparűzési adó bevétele miatt minimális állami támogatásban része-
sül. Az alacsony állami támogatást tetézi  még, hogy közel 60 millió forintot 
von el az állam az önkormányzattól.  
A testület idén sem szándékozik semmilyen plusz adóteherrel súlytani a 
lakosságot és a közületeket, sem építmény, sem ingatlan adót nem kíván 
bevezetni. Lakossági szemétdíjat ebben az évben sem kell a lakosságnak 
fizetnie! 
A költségvetés készítésekor az előző évekhez hasonlóan a kötelező felada-
tokon túl beépítésre kerültek összegek különböző támogatási célokra, segé-
lyekre, tűzifára, karácsonyi vásárlási utalványokra, Bursa Hungarica ösztön-
díjra, beiskolázási támogatásra, stb. Az idei kulturális rendezvényekre és 
eseményekre az előző évivel megegyező összeg került betervezésre. Az 
óvoda fenntartása az önkormányzat feladata. Az iskola fenntartója a Kle-
belsberg Intézet, de ha szükséges, az önkormányzat is támogatja.   
A civil szervezetek és a sportegyesület támogatásáról azt követően fog dön-
tés születni, ha az előző évi beszámolókat a testület megvitatja és elfogadja. 
A 2019-es évre tervezett beruházások között van a parkoló és piactér kiala-
kítása, erre az önrész betervezésre került. A rendezvényterem pályázati 
pénzből hamarosan elkészül. A kultúrház felújítása is pályázati pénzből fog 
megvalósulni, a támogatásra megvan az ígéret, legjobb esetben ősszel kez-
dődhet a munka. 
Döntés született egy gördeszka pálya megvalósításáról is. Az eredetileg ter-
vezett helyszín a vízügy mellett lett volna (itt korábban játszótér volt), de a 
környékbeli lakók ez ellen aláírásokat gyűjtöttek. Tiszteletben tartjuk kéré-
süket, más helyet keresünk a pályának. 
A tájház belső munkálatai még hátravannak, azt saját kivitelezésben kíván-
juk megvalósítani, a nyárra tervezzük, hogy elkészül. A Foktő múltját bemu-
tató kiadvány már a nyomdában van, ennek költsége szintén be van tervez-
ve. Szükségessé vált a hivatali gázkazán cseréje és a rendszer kisebb átalakí-
tása, ennek a költsége is szerepel a beruházások közt. 
Elmondható, hogy a költségvetés tervezésekor a működőképesség hosszú 
távú megtartása volt a legfontosabb cél, a költségek finanszírozhatóak, az 
önkormányzat működését biztonságosan, nagyobb anyagi gondok nélkül 
lehet tervezni és megvalósítani. 

 

Felhívás! 

Április 13-án szombaton  
9-től 12 óráig húsvéti kézműves  

foglalkozás és játszóház lesz  
a sportcsarnokban.  
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Március 9-én a nőnapi műsoron teltház volt a kultúrházban. Min-

den fellépő megérdemelte a tapsot, rendkívül színes és  

érdekes műsort láthattak a jelenlévők. 

Köszönet a résztvevőknek és mindenkinek, aki hozzájárult  

a rendezvény lebonyolításához! 

Külön köszönjük Schaffer Ádámnénak, Herczeg Gábornénak és 

Bneu Lászlónak a támogatást! 

További képek: www.fokto.hu/ galéria 

Az Óvoda hírei Életfa állítás a  

születések parkjában 
Április14-én vasárnap délután 4 órai kez-

dettel kerül sor a születések parkjában a 

tavaly született gyerekek felköszöntésére. 

A korábbi években minden gyermeknek 

egy-egy fát ültettünk - a szülők, rokonok 

közreműködésével. Sajnos az előző 

években elültetett fák zöme a gondozás 

ellenére elpusztult, több olyan fa is van, 

amely már háromszor került pótlásra és 

az utolsó alkalommal ültetett fa is elszá-

radt. Nagy a valószínűsége, hogy az út-

építés során feltöltött területre olyan 

szennyezett talaj került, amelyben a fák 

nem képesek megélni. 

Mivel a több éves hagyományt folytatni szeretnénk, az a döntés szüle-

tett, hogy a születések parkjában egy emlékfát (életfát) állítunk fel. A 

kiválasztott diófa már kivágásra került, megmunkálás és felületkezelés 

után kerül felállításra. A fán elhelyezzük a tavaly született gyermekek 

nevét. A fa köré a szülők, rokonok fognak virágot ültetni.  

Az ünnepi alkalomra kis műsorral is kedveskedünk, amelyen közremű-

ködnek az óvodások, az iskolások és a Foktői Vegyeskórus.    

Az életfát megáldja Kéry Benedek Atanáz plébános, a gyerekekért és 

szüleikért imát mond Muzsnai Lászlóné lelkész.  

(Az állandó foktői lakcímmel rendelkező, de életvitelszerűen nem 

Foktőn élő – az elmúlt egy évben született – gyermekek szüleinek je-

lentkezését várjuk, amennyiben igénylik, hogy gyermekük neve is felke-

rüljön az életfára.)  

A nőnapi műsorról 

 
Figyelem! Adója 1%-át felajánlhatja 

Foktő Község Jövőjéért Közalapítvány-
nak! Adószám: 18354603-1-03 

 

2019. február 15-16-án megtartottuk hagyomá-
nyos Farsangi bálunkat. A rendezvény az előző évek-
hez hasonlóan nagyon jó hangulatban telt. A Gyer-
mekfarsangot a szokásos büfé, zsákbamacska, sze-
rencsekerék mellett egy lelkes szülő felajánlásának 
köszönhetően Fanti bohóc tette színesebbé lufi haj-
togatással. A felnőtt bál alaphangulatát a Szamba 
zenekarnak köszönhetjük. A rendezvény nagyon jó 
bevétellel zárult, melyért ezúton szeretnék köszö-
netet mondani a kedves szülők odaadó segítségé-
ért! Köszönjük a sok tombola tárgyat, a szendvics és 
süteménykészítést, a pakolást, takarítást, az anyagi 
támogatást, valamint a szponzorok felkutatását és a 
tőlük kapott ajándékok összegyűjtését! 

Rendezvényünk támogatói, akiknek köszönjük az 
értékes felajánlásaikat, mellyel a gyermekek kirán-
dulását, és udvari játékok vásárlását segítették: 

Foktőről: Horváth Sándor, Bolvári János, Koklács 
Lívia, Battáné Pálfi Erzsébet, Bakai Károly, Farkas 
Anikó, Okvátovity Éva, Schaffer Ádám, Vidók Családi 
gazdaság, Mahucsné László Krisztina, Dudás Arnold, 
Horváth József, László Zoltán, COOP bolt, László 
Zoltán, Mályva Patika. 

Kalocsáról: Bazsó Húsbolt, Flaisz festékbolt, OLI 
OUTLET Kft, Terrán Tetőcserép, Gyógyászati és 
Masszázsközpont, Szig-Víz-Ker Kft, Szalontai cuk-
rászda, Hajnalka virágüzlet, Cselik Villamosság, Old 
Motors Pub, OTP Bank, SVEBO Gumiszervíz, Takács 
Ágota, Király Virágkereskedelem, Grande Chico, 
Syscorp, Meseautó Játszóház.   

Köszönjük Foktő Község Önkormányzatának a tá-
mogatását, valamint kollégáim munkáját!   

NYÍLT NAP AZ ÓVODÁBAN! 
Szeretettel várjuk azokat a gyermekeket szüleikkel 

az óvodai nyílt napra, akik 2016. szeptember 1. -
2017. augusztus 31. között születtek, valamint akik 
2016. augusztus 31-ig születtek, de még nincsenek 
beíratva az óvodába! 

Ideje: 2019. 04. 04. csütörtök 9 órától 
A már óvodába járó gyermekek szüleinek, az év 

elején kapott programterv szerint lesz a nyílt nap, 
melyre szeretettel várjuk az érdeklődőket! 

Bánki Zoltánné óvodavezető  

ZÖLDJÁRAT NAPTÁR FOKTŐ 
2019 
Május 16., Június 20., Július 25.,  
Augusztus 22., Szeptember 19.,  
Október 17., November 21., December 26. 

2020 
Január 23, Február 20., Március 19.,  
Április 23. 

http://www.fokto.hu/
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A március 15-i hosszú hétvégén a 

testvérközség meghívására Máréfalvára 

utazott és műsort adott a Foktői Hagyo-

mányőrző Néptáncegyüttes és a Foktői 

Amatőr Színjátszókör. 

A 75 perces műsorban volt vers, ének 

és tánc, meséltünk Foktő múltjáról és 

jelenéről. Ezenkívül a színjátszókör 

előadta Nóti Károly: Süt a hold című 

bohózatát. A teltházas műsort vastaps-

sal fogadták a máréfalvai nézők. Meg-

csodálták a szép ruhákat, tapsoltak és 

nevettek, élvezettel nézték a bohózatot  

és érdeklődéssel hallgatták, amit Foktő-

ről meséltünk. 

Március 15-én részt vettünk az ünnepi 

szentmisén, majd a koszorúzáson . Fá-

rasztó, de tartalmas és emlékezetes 

négy napot töltöttünk a testvérfaluban. 

A máréfalvai kézilabda csapatnak az 

önkormányzat és László Zoltán vállal-

kozó magyar nemzeti színű, névre szó-

ló mezeket ajándékozott.  

Köszönjük a lehetőséget, úgy érezzük, 

hogy méltó módon képviseltük  falun-

kat! 

További képek: www.fokto.hu/galéria  

Erdélyben jártunk 

FIGYELEM! 

Az önkormányzat az ingatlanok elé kirakott ágakat, nyesedé-

keket elszállítja, amennyiben azt vagy a lebomló zsákokba, 

vagy összekötegelve helyezik ki. 

Kérjük, hogy a kötegek normál méretűek legyenek, amelyet 

egy ember kézzel, vagy vasvillával fel tud az autóra rakni! 

Lebomló zsák igényelhető az önkormányzatnál. 

Köszönjük! 

Közkívánatra! 
Április 6-án szombaton  

este 6 órai kezdettel  
mindenkit szeretettel várunk  

a kultúrházba, ahol az  
Erdélyben előadott műsort  

Foktő lakosságának  

is bemutatjuk! 

A tavasz közeledtével felhív-
juk a lakosság figyelmét az 
aktuális növényültetés szabá-
lyaira. 
Foktő Község Képviselő-
testületének Foktő közigazga-
tási területére vonatkozó ren-
delete az alábbiak szerint sza-
bályozza a szomszédos telek-
től történő ültetési távolságo-
kat: 

Faültetés szabályai Foktő közigazgatási területén 
4. melléklet 11/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelethez 
ÜLTETÉSI TÁVOLSÁGOK  

Kérjük a lakosságot a rendeletben foglalt telepítési távolságok betartására!  

http://www.fokto.hu/galéria
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IMPRESSZUM 

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

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

Figyelem! 

2019. február 4-től a falugazdász ügyfél-fogadási  

ideje csütörtök 12.30-16.30 

Az önkormányzat szeretné a véleményeteket kérni! 
A kérdőív arra vonatkozik, hogy a 14 év feletti foktői fiatalok szeretnének-e 
egy helyiséget, ahol összejöhetnek? 
Valamilyen klub-szerű teremre gondoltunk, amelyet az igények szerint be-
rendeznénk és a nyitvatartását is az igényekhez igazítanánk. 
Kérjük, hogy a 14 év feletti fiatalok töltsék ki és juttassák vissza az önkor-
mányzathoz az alábbi kérdőívet!  

LABDARÚGÓ BAJNOKSÁG – FŐNIX FOKTŐ SE 
MEGYE III. NYUGATI CSOPORT SORSOLÁS 

2018/2019 TAVASZ 

03.23. szombat 15:00 Fajsz  Fajszi SE – Főnix Foktő SE 
03.31. vasárnap 16:00 Foktő  Főnix Foktő SE  – Miklósi GYFE 
04.07. vasárnap 16:30 Szakmár Szakmári KSE  - Főnix Foktő SE 
04.14. vasárnap 16:00 Foktő  Főnix Foktő SE – Dsztbenedek KSE 
04.21. vasárnap 17:00 Bátya  Bátya SE -  Főnix Foktő SE 
04.28. vasárnap 16:00  Foktő  Főnix Foktő SE – Solti FC 
05.05. vasárnap 17:00 Apostag Apostag  KSE – Főnix Foktő SE 
05.11. szombat  17:00  Uszód Uszód KSE – Főnix Foktő SE 
05.19. vasárnap 16:00  Foktő  Főnix Foktő SE – Tass KSE 
05.25. szombat. 17:00 Kunszentmárton  
      Szentmárton SE-Főnix Foktő SE 
06.02. vasárnap 17:00 Foktő  Főnix Foktő SE - Homokmégy KSE  

 

Hirdetés 
Foktő közigazgatási terüle-
tén lévő 8,5 ha termőföld 
eladó. Érdeklődni lehet a  
0630/4017211-es vagy a 
0630/8353866-os telefonszá-
mon. 
 
Foktőn külön bejáratú albér-
leti szoba kiadó. Ugyanitt 
eladó kerti villanyos locsoló 
szivattyú. Érdeklődni lehet: 
0670 5987370  

Kedves foktői fiatalok! 

 

Szeretnél-e a fiatalok részére kialakított klubszerű helyiséget a faluban? 

    igen  nem 

Ha igen, milyen berendezésre gondoltál: asztalok, székek, televízió, ingye-

nes wifi, pingpong asztal, csocsó, egyéb: 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………... 

Egyéb ötlet, vélemény: 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………... 

A könyvtár  
április havi  

tervezett programjai: 
 április 2. kedd 10-11-ig  Baba-

mama klub 0-3 éves korig  
 április 5. péntek 18 órától 

filmvetítés gyerekeknek  
 április 10. szerda 16 órától 

Rendezvény a Magyar Költé-
szet Napja alkalmából. 

 április 26. péntek 18 órától 
filmvetítés felnőtteknek 

 április 27. szombat 17 órától 
Érdekes emberek – érdekes 
életutak sorozat (Mihó Iza-
bella) 

 minden kedden délután 15 
órától papírfonás 

 minden szerdán 15 órától 
nyugdíjas klub 

Az Érdekes emberek- érdekes 
életutak sorozatban a következő 

bemutatkozó: Mihó Izabella. 
Izabella dolgozott a Korona Rádió-

ban, mint műsorvezető és már 
több írása megjelent nyomtatás-
ban. A férjével méhészkednek és 

önfenntartó életmódot próbálnak 
megvalósítani. Jöjjenek el minél 

többen, hallgassuk meg Izabellát, 
beszélgessünk, kérdezzünk!  


