
 2019. NOVEMber 

A Foktői Hírmondó megtalálható Foktő község hivatalos honlapján is. 

Szeretem és keresem őket, 
A gyönyörű, víg temetőket. 

Mert csak az élők sírnak, búsak, 
A temetők mind koszorúsak. 
Ott a virágok dúsan nőnek, 

Poraiból a szeretőknek. 
A ciprusok úgy integetnek: 

Térj meg közénk, fáradt eretnek. 
A gondolat itt sarut oldva 
Fölnéz a hívó csillagokba. 

(Juhász Gyula: Temetők - részlet) 
 

November 1-én (pénteken)  
Mindenszentek napján 15 órakor a 

temetőben megemlékezünk  
elhunyt szeretteinkről.  

Közreműködik  az  
ökumenikus kamarakórus.  

A Foktői  

Hagyományőrző 

Néptáncegyüttes 

tagtoborzást  

hirdet!  

Ilyenkor ősszel cél-

szerű bekapcsolód-

ni a tánccsoport életébe, mivel  

általában új tánc,  

új koreográfia indul. 

Mindazon férfiak és nők  

jelentkezését várjuk, akik kedvet 

éreznek a tánchoz,  

szeretnek énekelni, szerepelni! 

A jelentkezőket október 30-án, 

szerdán este fél 8-kor várjuk a 

próbára a kultúrházba!  

 

Győzött  

Foktő! 

Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani mindenkinek, aki élt alkot-
mányos jogával, és részt vett az önkormányzati választáson! 
A számok azt bizonyítják, hogy a foktői emberek igenis, össze tud-
nak fogni! Erős és masszív többséget alkotva megmutatták, hogy 
nem hisznek az ígérgetéseknek, sokkal inkább a biztos utat válasz-
tották. Bakai Károly polgármester és az újonnan alakuló képviselő 
testület a következő öt évben azon fog dolgozni, hogy a fejlődés 
útján tovább haladjon és megőrizze a település  békességét és nyu-
galmát! 
A választási eredmény ismeretében elmondható, hogy a jelöltek 
nyertek, de a falu a győztes! 

A 2019. október 13-i önkormányzati  
választás eredménye:  

Polgármester-választás (az adatok sorrendben: sorszám a szavazólapon, a 
jelölt neve, jelölő szervezet, kapott érvényes szavazat, a szavazatok %-a) 

Polgármester: BAKAI KÁROLY 
Eredmények: 1. Bakai Károly (független jelölt) 613 szavazat – 61,12%; 2. 
Kovács Ottó (független jelölt) 79 szavazat – 7,88%; 3. Paczér Balázs függet-
len jelölt) 311 szavazat – 31,01% 

Egyéni listás választás 
(az adatok sorrendben: sorszám a szavazólapon, a jelölt neve,  
jelölő szervezet, kapott érvényes szavazat, a szavazatok %-a) 

A képviselő-testület összetétele: KOVÁCS IMRE, BATTÁNÉ PÁLFI ERZSÉ-
BET, MARKÓ FERENC, LÁSZLÓ ZOLTÁN, KRAUSZ LÁSZLÓ, BEER FERENC 
Eredmények: 1. Kovács Imre (független jelölt) 553 – 55,86%; 10. Battáné 
Pálfi Erzsébet (független jelölt) 508 – 51,31%; 8. Markó Ferenc (független 
jelölt) 505 – 51,01%; 3. László Zoltán (független jelölt) 430 – 43,43%;  
7. Krausz László (független jelölt) 419 – 42,32%; 15. Beer Ferenc (független 
jelölt) 371 – 37,47% 
6. Hollerné Leitner Mária (független jelölt) 360 – 36,36%; 14. Mészáros 
Béla (független jelölt) 325 – 32,83%; 11. Herczeg Gyöngyi (független jelölt) 
272 – 27,47%; 17. Berbekár Zoltán (független jelölt) 267 – 26,97%;  
13. Nyárádi István (független jelölt) 266 – 26,87%; 4. Engler Damján Gergő 
(független jelölt) 247 – 24,95%; 19. Földi Nóra (független jelölt) 211 –  
21,31%; 2. Kanczler Tamás (független jelölt) 126 – 12,73%; 20. Bolvári Mi-
rella Lídia (független jelölt) 67 – 6,77%; 18. Ádám Lajos (független jelölt) 
67 – 6,77%; 9. Perity László (független jelölt) 63 – 6,36%; 16. Petróczki 
Zsolt (független jelölt) 42 – 4,24%, 5. Révész Dániel (független jelölt) 40 – 
4,04%; 12. Bogdán Gyöngyi (független jelölt) 18 – 1,82%  

Tisztelegve a község lakóinak bölcs összefogása előtt, a foktői magánszemélyek és vállalkozók felajánlották, 
hogy utcabált rendeznek és vendégül látják a választókat. Volt kakas és birka, őz és marha pörkölt. Sör, bor 
pálinka, na meg „talpalávaló”. Mindez oldotta az elmúlt hetek izgalmát és feszültségét.  KÖSZÖNET ÉRTE! 
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2019. október-novemberi programok 
Október 26. szombat 8 órától Bolhapiac a parkolóban 
Október 26. szombat 17 óra: Az Érdekes emberek – Érdekes életutak 
sorozatban a könyvtárban bemutatkozik: Koncz Zoltán  
Október 31. csütörtök 17 óra: Utcadíszítő verseny díjainak átadása 
November 1. péntek 15 óra: Megemlékezés a temetőben 
November 8. péntek 18 óra Filmvetítés felnőtteknek a könyvtárban 
November 9. szombat 16 óra: Beszélgetés az asztrológiáról Kopasz Zol-
tánnal 
November 17. vasárnap  BÚCSÚ 
November 22. péntek 18 óra Filmvetítés gyerekeknek a könyvtárban 
November 23. szombat 16 óra: Színházbusz indul a Fővárosi Operett 
Színházba 
November 30. szombat 16 óra: Az Érdekes emberek – Érdekes életutak 
sorozatban a könyvtárban bemutatkozik: Fazekas Margit  

**************** 
Az Érdekes emberek – érdekes életutak sorozatban  

novemberben bemutatkozik: Fazekas Margit 
Margitkát szinte mindenki ismeri, hiszen a festményeit többször lát-

hattuk a  
kiállítások alkalmával. Azon kívül, hogy festő és magángyűjtő, egyéb  
kreatív tevékenységeket is folytat, mint a fotózás és a kertrendezés. 

Jöjjenek el minél többen, beszélgessünk, kérdezzünk!  

A TOP-5.3.1-16  „ A helyi identitás és 
kohézió erősítése”  pályázattal kap-
csolatban – még a nyáron – minden 
foktői háztartásba kiküldtünk egy 24 
pontból álló kérdőívet. Ezek feldol-

gozása megtörtént, rövidített formá-
ban közzétesszük:  

 A kitöltők 60%-a 60 év feletti, 35%-a 
30 és 60 év közötti, 5%-a 30 év 
alatti.  

 91% több mint 10 éve él Foktőn. 
 Az összes kitöltő szeret a települé-

sen élni!!! 
 Hogy miért jó a településen élni: 

legtöbbször a családi kötődést, a 
csendes, rendezett települést és a 
vidéki környezetet jelölték meg. 

 Milyen szolgáltatás hiányzik? – kér-
désre az alábbiakat írták: takarék-
szövetkezet, bankautomata, zöldsé-
ges, fiataloknak szórakozóhely, javí-
tó kisiparosok, barkács- és horgász-
bolt, cukrászda, fogorvos. 

 A zöldterület, közlekedés, közbiz-
tonság és az utak minősége: zömé-
ben 3 és 4 pontot, a közösségi élet 
és a köztisztaság állapota: zömében 
4 pontot kapott a lehetséges 5-ből.  

 Az alábbi programokra lenne igény: 
legtöbben kiállítást, kirándulást, 
színházlátogatást, filmvetítést, zenei 
programokat, képzéseket, tanfolya-
mokat szeretnének. Egyéb igény: 
gasztro programok, horgászverseny, 
faluszépítő programok, táncház, 
szavalóverseny.  

 58 % válaszadó szerint, ha szüksé-
ges, össze tudunk fogni. 

 96% szívesen venné egy település 
értékeit, hagyományait bemutató 
kiadványt. 

 Egyéb ötlet, vélemény:-  életviteli 
tanácsadás „rászorulóknak” -  az 
erdősítés megtiltása a belső kertek-
ben  -  az Aradi utcában a fekvő-
rendőrök megszüntetése -  az elha-
nyagolt  járdák rendbetétele - Wal-
dorf iskola - idősek otthona - térfi-
gyelő kamera rendszer telepítése - 
kóbor kutyák ügyének megoldása -  
bölcsőde - horgásztó - a foktői Duna 
part kirándulásra és strandolásra 
alkalmassá tétele. 

 
Köszönjük mindenkinek, aki kitöl-

tötte a kérdőíveket. A véleményeket 
és az ötleteket a testület elé visszük! 

ÖRÖMBULI: 2019. OKTÓBER 19. 

Beros Andrásné:  

Polgármesternek 
 
Másodszor éltük át ezt a nagy örömet, 
Polgármesterünk maradt öt évre. 
Nagyon sokat köszönhetünk Neki 
Kérésünket mindig őszintén teljesíti. 
 
Továbbra is maradjon jó egészségben! 

Segíteni fogjuk a munka elvégzésében. 
Mindent megbeszélve szót értünk vele. 
Isten adjon erőt az elkövetkező időkre! 
 
A többi induló is értsen egyet Vele, 
Így lehet csak építeni a területet.  
Összetartva-egyetértve sok szép 
eredménynek lehet örülni, 
És főleg békében ÉLNI! 

Foktő, 2019.10.13. 
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Piactér és parkoló avató 

A fűtési szezon közeledtével fel-
hívjuk a figyelmet az alábbiakra: 
 
 A fűtőeszköz és a kémény kialakítását, 

karbantartását bízzák szakemberre! 
 Évente legalább egyszer mindenki el-

lenőriztesse a fűtőeszközét! 
 Ingyenes kémény ellenőrzést és tisztí-

tást telefonon kérhet, ha hívja a 1818-
as telefonszámot (majd a 9-es és az 1-
es nyomógomb) 

 Az új, jól szigetelő ajtókba és ablakok-
ba szereltessenek résszellőzőt és sze-
reljenek fel jó minőségű szén-monoxid-
érzékelőt! 

 Ne fűtsenek háztartási hulladékkal, 
lakkozott, festett vagy nedves fával! 

 A kémény belső falára lerakódott vas-
tag korom- és kátrányréteg a fűtés ha-
tására izzani kezd és akár meg is gyul-
ladhat.  

Az Őszi utcadíszítő verseny zsűrizése: október 30. 
(szerda) A díjak átadása október 31-én történik! 

FIG
YELEM

! 
 

A fűtési szezon veszélyei 

2019. szeptember 27-én utcabál keretében avattuk fel a piac-

teret és  a parkolót. 

A Retróleum zenekar által nosztalgikus hangulatban  játszott 

’70-es, ’80-as és ’90-es évek slágereire ropta a közönség.  

FIGYELEM!  
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy az 1994-es év 
előtti sírhely megváltások esetében a 25 éves meg-
váltási idő 2019-ben lejárt. Kérjük, hogy adategyez-
tetésre, sírhely újraváltásra keressék az önkormány-
zat illetékes ügyintézőjét! 

Egyes sírhely, 2. oszt.: 1.590 Ft 
Dupla sírhely, 2. oszt.: 3.175 Ft 
Egyes sírhely, 1. oszt. és a régi urnafal: 3.175 Ft 
Dupla sírhely, 1. oszt.: 6.350 Ft 
Kripta: 76.200 Ft/60 év 

FIGYELEM! A kerti 
hulladék égetésekor 
az alábbiakra hívjuk 
fel a figyelmet:  
Az égetés szeptember 1-től december 1-ig végezhető 
hétfőtől szombatig, 8 és 18 óra között.  

Ünnepnapokon és vasárnap égetni tilos! 

Ismételten felhívjuk a figyelmet arra, hogy tilos a kerti 
hulladékokkal együtt elégetni kommunális, veszélyes- 
és ipari eredetű hulladékot (pl. műanyag, gumi, vegy-
szer, festék, ezek maradványai, stb.)  
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IMPRESSZUM 

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

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

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

Uszód    —- nSv/h 
Paks    78nSv/h 
Dunaszentbenedek 91 nSv/h 

Géderlak  93 nSv/h 
Foktő    95 nSv/h 
Kalocsa   88 nSv/h 

A Rendőrség figyelemfelhívása 

Hogyan lehetnek online is tudatos szülők? 
Ma már természetes, hogy a közösségi 
oldalakon nagyon sokan megosztják örö-
meiket, emlékeiket és élményeiket, azon-
ban sajnálatos módon a feltöltött tartalmak 
további életét már nem tudják befolyásolni.  
Egy, az USA-t és Ausztráliát érintő kutatás 
szerint a pedofil honlapokon, a képgyűjte-
ményekben levő fotók, videók legalább 50 
%-a közösségi oldalakról származott.  
Ez ijesztő és mindenképpen elkerülendő 
helyzet, de más okból is fontos, hogy a 
tudatosság online térben is életük és gon-
dolkodásuk része legyen:  
Oda kell figyelni arra, hogy a feltöltött érzé-
keny vagy privát anyagokat mások, pl. csa-
ládtagok, ismerősök se osszák meg, vagy 
tegyék ki nyilvánosság elé – ez tudatossá-
got és a közösségi oldalakkal kapcsolatban 
hozzáértést igényel.  

Akár évek múlva is előkerülhet egy olyan 
videó, kép, amely a nyaralás, a buli hevé-
ben viccesnek tűnt, de később megalázó, 
nevetség tárgyává, csúfolás áldozatává 
teszi a gyermeket, tinit.  
A magánszféra, a privát információk védel-
me mindenkit megillet, még akkor is, ha 
nem tud róla, vagy még nem képes vélemé-
nyét kifejezni, jóváhagyását megadni.  
A rengeteg információ lehetővé teszi, hogy 
a kisgyermek személyazonosságát ellopják 
és őt megszemélyesítve hátrányos vagy 
veszélyes helyzetbe hozzák őt és/vagy a 
családját.  

Kezeljék tudatosan ismerősi, baráti körüket 
online. Egy távoli ismerőst, vagy akivel 
korábban együtt dolgoztak, beszélgettek, 

nem ismernek igazán, így a viselkedését, 
szándékait sem tudják megjósolni.  
A közösségi oldalakra feltöltött fotók lakó-
hely, tartózkodási hely koordinátákat is 
tartalmazhatnak a beállításoktól függően. 
Ezzel az információval is vissza lehet élni. 
Fényképezőgépen, okostelefonon le lehet 
tiltani a kép készítésének helyét rögzítő 
funkciót.  
A szülők, és gyermekeik részére is javasolt, 
hogy nyaralásról visszatérve töltsenek fel 
képeket a közösségi oldalakra – elkerülve 
azt, hogy a fotók a lakásból távollétre adja-
nak információt.  
A hozzáértő bűnelkövetők az online térben 
beszerzett információk alapján meg tudnak 
tervezni egy adott vállalkozás, ingatlan vagy 
személy elleni támadást.  
Nyugtalanító, hogy egy angol kutatás sze-
rint 2030-ra a túl sok információt megosztó 
szülőknek lesz köszönhető az ellopott sze-
mélyazonosságok és kamuprofilok 2/3-a. 
Az elmentett információk – mint a név, lakó-
hely, iskolák, életesemények – ugyanis 
elegendőek lesznek ahhoz, hogy hihetően 
személyesítsék meg a 18. születésnapja 
után azt a kisgyermeket, akiről az évek alatt 
minden információt eltároltak, és immár 
felnőttként kibővültek a jogai és lehetősé-
gei.  

Attól, hogy a sharenting – „túlposztolásként” 
fordítható – jelenség létezik, a digitális világ 
még nem lett veszélyesebb vagy rosszabb 
hely. Ahogy gyerekeiket felkészítik az offli-
ne világ veszélyeire és megtanítják nekik 
azokat a készségeket, amikkel biztonságo-

san navigálhatnak benne, úgy ezt a tudást 
Önök is használják, felnőttként a minden-
napokban. Az online világ tudatosságot, a 
veszélyek ismeretét és önfejlesztést kíván 
Önöktől, és jó tudni, hogy ezzel nem csak 
önmagukat, de a családjukat és gyermekei-
ket is jobban meg tudják óvni a káros hatá-
soktól. Olyan tudást sajátítanak el ezáltal, 
ami segít abban, hogy élvezni tudják a di-
gitális világ előnyeit és arra használják, 
hogy minél több örömüket leljék a lehetősé-
gei által, miközben a magánszférájukat 
megóvják és értékként tekintenek rá.  

Október 26-án szombaton 
8 órától 

bolhapiac lesz 
a parkolóban. 

A bolhapiacra bárki elhozhatja meg-
unt, de még használható holmiját, 
amit sajnál kidobni. Lehet ez játék, 

könyv, ruha, konyhai eszköz, haszná-
lati tárgy, stb. 

Az anyagi haszon mellett a sokasodó 
és már feleslegessé vált tárgyak he-
lye felszabadul és a vásárlók is igazi 

kincsekre tehetnek szert! Várunk min-
den árusítót, érdeklődőt és nézelődőt! 

Mindenki, aki elad, vagy vásárol,  
sorsoláson vesz részt!  


