
 2022. január 

A Foktői Hírmondó megtalálható Foktő község hivatalos honlapján is. 

Január utolsó hetében, esténként 16-tól 19:00 óráig vetí-

tésre hívjuk a falubelieket a kultúrházba. Nézzük meg közö-

sen az elmúlt évek eseményeiről készült  

képeket és videókat!   

A vetítés tervezett programja: 

Január 24. hétfő: 

Képek: Polyákovics János ké-

pei, ordasi aratónap, 2018-as 

erdélyi kirándulás, tájház avató, 

tájházi hagyományőrző progra-

mok 

Videók: 2019-es szüreti műsor, 

Süt a hold c. bohózat 

Január 25. kedd: 

Képek: máréfalvi fellépés,1960

-2000-ig c. kiadvány képei 

Videók: máréfalvi fellépés 

(foktői és vasi 

tánc ,ruhabemutató, ének), 

tánccsoport  felvételei Ordason, 

Szelíden, Gerjenben, Uszódon, kultúrház avatón, faluna-

pon, A motor c. bohózat, 2020-as szüreti bál és műsor. 

Január 26. szerda: 

Képek: falunapi és 2021-es adventi 

képek, 1900-1960 kiadvány képei 

Videók: tájház avató műsor, Bizto-

síték c. bohózat. 

Január 27. csütörtök: 

Képek: 2019-es gyereknap, dusnoki 

szomszédolás, 2020-as nőnap a könyvtárban, kiskőrösi be-

mutatkozás, kiállítások képei 

Videók: 2020-as Színházak éjszakája, 2021-es Színházak éj-

szakája (benne a Foktői életképek c. előadás)  

Január 28. péntek: 

Képek: parkoló avató, kultúrház 

avató, Színházak éjszakája, kerék-

párút avató, 2019-es, 2020-as és 

2021-es szüreti műsor képei 

Videók: 2021. szüreti műsor és 

bál, adventi felvételek, 2019-es 

nőnapi műsor 

 

A program kívánság szerint változhat! 

Figyelem! Szájmaszk használata kötelező! 

A teremben maximum 25 fő tartózkodhat!  

Ismét egy esztendő hanyatlik a sírba, 
Nézhetünk utána nevetve vagy sírva. 
 
Sokan biz örömest búcsúznak el tőle, 
Azt várják, hogy különb lesz a követője. 
 
Kívánunk sok áldást, a hazában békét, 
Az emberek szívében boldog egyetértést. 
 
Ezért fohászkodunk, ezért ver a szívünk, 
Adjon az Isten  
boldog új esztendőt nékünk!  

 

 

 

 

 

Köszönjük mindazoknak a támogatását, akik a 2021
-es évben adójuk 1%-át az alapítványnak ajánlották 

fel!  
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§ 

Figyelem!  
Az FBH-NP Nonprofit Kft.  

tájékoztatója szerint az év eleji 
zöldjárat napjai a következők: 
2022. február 3., március 3. és 

31., április 28. 
Fenyőfa begyűjtés: 2022. január 

20. csütörtök 

A négy adventi vasárnapon műsoros gyertyagyújtásra vár-
tuk a falubelieket. Az első alkalommal közös énekléssel ün-
nepeltünk, a második hétvégén a Foktői Vegyeskórus ked-
veskedett műsorral, a harmadik vasárnap a katolikus kórus 
előadását hallhattuk. Advent utolsó vasárnapján a Foktői 
Mikroszínpad előadásában egy zenés betlehemi játékot te-
kinthettek meg. 

Köszönet minden közreműködőnek és résztvevőnek! 
Az év végi eseményekről és rendezvényekről készült fotók 

és videók megtekinthetők:  www.fokto.hu / galéria 

 

Szociális tűzifa  
osztás 

A határidőre beérkezett  
szociális tűzifa kérelmek elbírálásra 

kerültek.  
Az idei évben 63 család volt jogosult a 

juttatásra.  
A tűzifa január hónap folyamán  

a jogosultak részére  
kiszállításra került.  

Használt sütőolaj begyűjtés 
Az önkormányzat udvarán elhelyezett gyűjtőedény a lakossági használt sütő-
olaj begyűjtésére szolgál. A konyhában keletkező használt étolajat és zsira-
dékot ZÁRT CSOMAGOLÁSBAN (az eredeti olajos flakonban, vagy PET pa-
lackban) itt el lehet helyezni.  

 

Az ügysegéd ügyfélfogadási ideje:  

minden páros héten hétfőn, 8:00- 9:00-ig. 
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A felelős állattartásról 

A véleménydoboz továbbra is a 
lakosság rendelkezésére áll. Az 
önkormányzat folyosóján elhe-
lyezett zárt dobozba bárki be-
dobhatja névvel vagy név nélkül 
a véleményét, javaslatait, ötle-
teit. 

**** 
A konditerem az épület felújí-

tása miatt átmenetileg ZÁRVA 
tart!  

Az utóbbi idő-
ben több beje-
lentés érke-
zett, miszerint 
egyre nő az 
utcán felügye-

let nélkül szaladgáló ebek száma. A legtöbb esetben 
nem kóbor kutyákról van szó, hiszen az utcabeliek álta-
lában azt is tudják, hogy melyik kutyának ki a gazdája. 
Felhívjuk a lakosság figyelmét arra, hogy a nem fele-
lős állattartás megállapítása esetén állatvédelmi, il-
letve szabálysértési bírság szabható ki!  
2021. január 7-től az állatvédelmi bírság alapösszege 

hetvenötezer forint. Bírság kiszabásának van helye, ha 
az állattartó nem gondoskodott vagy nem megfelelően 
gondoskodott az állat szökésének megakadályozásáról, 
illetve ha tud az állat kóborlásáról, de nem tesz semmit 
annak megszüntetése érdekében. 
Az állatot úgy kell tartani, hogy az ne veszélyeztethesse 
más állatok, illetve emberek biztonságát! 
 
Amennyiben az utcán kóborló kutyát – bejelentésre – 
befogják és állattartó telepre beszállítják, a későbbi-
ekben onnan kiváltani csak abban az esetben lehet, 
ha a felmerülő összes költséget megfizeti a tulajdono-
sa!  

 

Megkezdődött a régi tornaterem felújítása 
A Fő út 52. szám 
alatti ingatlan (ré
-gi tornaterem) 
belső felújítási 
munkálatai de-
cember hónap-
ban megkezdőd-
tek. A költsége-
ket a Jövőnk 
Energiája Térség-
fejlesztési Alapít-
vány pályázatán 
elnyert pénzből 

finanszírozza az önkormányzat. A külső munkákra (épületszigetelés, 
tetőfelújítás) a JETA ez évre kiírt pályázatán szeretnénk pénz igényel-
ni.  
A pályázaton elnyert összeget az önkormányzatnak még szükséges 
lesz a saját költségvetéséből is kiegészítenie. 
A felújított épület egy részét a sportegyesület veheti birtokba, itt kap 
helyet a konditerem is. Másik része - amely két helyiségből, teakony-
hából és mosdóból áll – a nyugdíjas egyesület részére kerül átadásra. 
Itt kényelmes és kulturált körülmények között tarthatják meg az ösz-
szejöveteleiket.  

  



 

Amennyiben a járványhelyzet le-
hetővé teszi, szeretnénk a kultúr-
házban nőnapi műsort rendezni. 
Kérjük, jelentkezzenek mindazok, 

akik ez alkalomból szívesen fellép-
nének egy-egy produkcióval! 
Keressük mindazokat, akik valami-

lyen hangszeren tudnak játszani, 
vagy szívesen énekelnek, verset 
mondanak, esetleg táncolná-
nak,stb.. 
A nőnapi műsor időpontját és a 

részleteket a résztvevőkkel egyez-
tetjük. Jelentkezési határidő: febru-
ár 10.  
Telefonszám: 06-78/678130 vagy 

06-20/2169766  
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Foktő   89 nSv/h 
Uszód   85 nSv/h 
Paks   78 nSv/h 

Dunaszentbenedek 74 nSv/h 
Géderlak  83 nSv/h 
Kalocsa  83 nSv/h 

IMPRESSZUM 

Foktői Hírmondó – Foktő Község Önkormányzatának  
ingyenes időszakos kiadványa – 2022. januári szám 

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

HIRDETÉS 
Elcserélném foktői, 4 szobás, össz-
komfortos, kertes házamat egy két 

és fél szobás, jó állapotú, kis udvarú 
házra. 

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

Stihl-lel favágást és hasítást vállalok. 
Tel.: 06-20-2036985 

***** 
Emlékei megmentését, video-

kazetták digitalizálását vállalom! 
A részletekért keressen bátran:  

06-70/6218261 
***** 

1.1-es Fiat Uno kitűnő állapotban, 
olcsón eladó! 

Érd.: 30-4516862 
***** 

Ha eladna vagy vásárolna, hirdetését 
ingyenesen közzétesszük  
a Foktői Hírmondóban. 

Telefonszám:06-78-678-130 

Ha eladó ingatlana van, 
kérjük, jelezze  

az önkormányzatnál!  

ÁLLÁSHIRDETÉS 
Az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság a  

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
(Kjt.) 20/A § alapján pályázat útján betölthető,  

a Kalocsai Szakasz-mérnökség alá tartozó szivattyútelep kezelő  
munkakört hirdet. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű jogviszony, próbaidő kikötésé-
vel 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő 
A munkavégzés helye: Kalocsai Szakaszmérnökség, Foktői szivattyútelep őrjárás terüle-

te 
Illetmény: Az illetmény megállapítására a 391/2017 (XII.13.) Korm. rendelet az irányadó. 
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 
Felügyeli és koordinálja a kezelésébe tartozó szivattyútelepek vonatkozásában felmerülő 

fenntartási munkálatokat. Részt vesz a szakaszmérnökség üzemelési és fenntartási fel-
adataiban, felügyeli a működési területéhez tartozó vízi-létesítmények állapotát, vízrajzi és 
vízkormányzási feladatokat végez. Irányítja a felügyelete alá tartozó közfoglalkoztatási 
programban résztvevő munkavállalók munkavégzését. 

Pályázati feltételek: szakmunkás vagy középfokú végzettség, büntetlen előélet. 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: releváns szakmai gyakorlat és/vagy gépésztechni-

kusi, villanyszerelői, szakmai végzettség, helyismeret, nehézgépkezelői képesítés, láncfű-
rész kezelői képesítés. 

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 
A jelentkezés határideje: 2022. január 20. 
A jelentkezés módja: személyesen (6300 Kalocsa Híd u. 1. sz. alatti telephelyen), pos-

tai úton az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság címére történő megküldésével (6500 
Baja, Széchenyi u. 2/c.), illetve elektronikus levélben (titkarsag@aduvizig.hu). A borítékon 
illetve a tárgyban kérjük feltüntetni: „Pályázat – Foktő, szivattyútelep kezelő”. 

A jelentkezéshez csatolandó önéletrajz, végzettséget, szakképesítést igazoló okmányok 
másolata, nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárás-
sal összefüggésben szükséges kezeléshez történő hozzájárulásról. 

A kinevezés további feltétele: büntetlen előélet, melyet 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi 
bizonyítvánnyal kell igazolni. 

Kalocsa és környékén, bontás  
nélkül, profi gépekkel. 

Elérhetőségek: +36-70/774-8206 
Email: info@szanitermester.hu 
Facebook: https://www.facebook.com/
szanitermester 
Weboldal: www.szanitermester.hu 


