
 2022. október 

A Foktői Hírmondó megtalálható Foktő község hivatalos honlapján is. 

A képviselők meghallgatták az előző időszakról készült tájékoztatót. Bakai Ká-
roly, polgármester elmondta, hogy a régi tornaterem felújításának 2. üteme fo-
lyamatban van, az épületen a külső munkálatokat végzik. Az önkormányzat épü-
letének felújítása, amely régóta tervezett beruházás, hamarosan megkezdődik. A 
dolgozók a munkálatok idejére átköltöznek a kultúrház épületébe. 

A testület tárgyalt arról is, hogy a megemelkedett áram- és gázköltség miatt 
takarékossági intézkedéseket kénytelen az önkormányzat bevezetni. A főépület-
ben elsősorban az elektromos fűtés használata célszerű, mivel a napelemek biz-
tosítják az áramot. A könyvtár a fűtési szezon kezdetével bezár, heti egy alkalom-
mal, csütörtökönként tart nyitva. Minden épületet külön kell megvizsgálni, hol és 
hogyan érdemes spórolni a fűtéssel, világítással, egyébbel. 

A testület megtárgyalta és elfogadta Foktő Község Önkormányzat 2022. évi költ-
ségvetésének módosítását. Erre többek közt a megemelkedett bér- és rezsi ter-
hek miatt volt szükség. Emellett meghallgatták a képviselők a 2022. évi költségve-
tés 1. félévi végrehajtásáról szóló tájékoztatót is. 

A háztartási napelemrendszer támogatására öt pályázat érkezett. Mindegyik 
megfelelt a rendeletben foglaltaknak, így a támogatást minden igénylő megkap-
ta. 

A testület tárgyalt arról is, hogy a megemelkedett rezsidíjak miatt szükségessé 
vált az étkezési díjak és a kiszállítási költség rendezése. Az új térítési díjakat – 
pontos számításokat követően – a novemberi testületi ülésen fogják megállapíta-
ni. Bevezetésük januártól várható. 

Foktő Község Önkormányzata, mint minden évben, idén is csatlakozik a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz. Az érintetteket havi 8.000 forinttal 
támogatja az önkormányzat. 

A testület munkaterve szerint 2022. november hónapban lakossági fórum lesz a 
kultúrházban. 

„Mindenszentek: hideg ősz 
bolyg a szellem fázva, 
fázó népség temetőz 
sírokon gyertyázva. 
Jaj az év temető, 

mindennap egy holt, 
minden napra minden éj 

ráírja, hogy: VOLT.” 
(Babits Mihály)  

Gyógyszertár  
nyitva tartása: 

Hétfő: 8.00 - 12.00 
Kedd: 8.00 - 16.30 
Szerda: 11.00 - 15.00 
Csütörtök: 8.00 - 16.30 
Péntek: 8.00 - 12.00 

 

1956. október 23-ra emlékezve, koszorút helyeztünk el 
a temetőben a hősök emlékművénél és  

Gönczi Ferenc emléktábláján.  

MEGHÍVÓ! 

Kézműves foglalkozásra várjuk 
a gyerekeket 

október 28-án, pénteken 
17 órától a kultúrházba !  

Őszi ajtó-és ablakdíszeket 
készítünk 

és lehet tököt is faragni! 
(Kést mindenki hozzon magával!)  
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Október 17. és november 20. között számlálóbiztosok kere-
sik fel azokat a háztartásokat, amelyek október 16-ig nem 
töltötték ki online a kérdőívet. 
A népszámlálásban részt venni mindenkinek törvényi köte-

lezettsége, aki ezt megtagadja, közigazgatási bírsággal sújtható, amelynek mértéke akár 200 ezer forint lehet.  

Az ÍZŐRZŐK című sorozat 2007-ben indult, azóta a Duna Televízió és a 

Duna World egyik legkedveltebb műsora, mely évről-évre egyre több nézőt 

vonz a képernyő elé.  
Az országjáró sorozat azzal a céllal jött létre, hogy a vidék házias ízeivel, 

hagyományos ételeivel megismertessék mindazokat, akik szívesen nyúlnak 
vissza a gyökerekhez, és egyszerű, olcsó, helyben hozzáférhető alapanya-
gokból szeretnének egészséges ételeket készíteni. A helyi ízek, gasztronó-
miai különlegességek mellett megismerhetik az adott települést, a látniva-
lókat, a különböző értékeket és a civil csoportok munkáját. 

A járványhelyzet elmúltával vette fel az önkormányzat a kapcsolatot a forgatócsoporttal, melyben jeleztük, hogy Foktő is 

szívesen bemutatkozna a sorozatban. A műsorban azok szerepelnek, akik a helyi újságban megjelent felhívásra jelentkeztek. 

A szerkesztőkkel egyeztetve, nyár végére véglegesítettük az időpontot, az ételek listáját és a bemutatandó értékeket. Első 

lépésben ajánlani kellett olyan ételeket, amelyek jellemzőek a településre. Az általunk összeállított listában természetesen 

szerepelt sült kacsa, halételek, hájas tészta, hagyományos lakodalmas menü, tarhonyás ételek és még sok-sok finomság. A 

szerkesztők valószínűleg azért választották az alábbi öt ételt, mert ezeket korábban még nem készítették el a műsorban: sóba

-lébe krumplileves, tépkedős krumplis pogácsa, hússal káposzta (tarhonyával), édes rakott tészta és sós-túrós kelt rétes. 

A főzés a tájházban történt, rendkívül izgalmas, de jó hangulatban. A forgatócsoport két napot töltött a faluban, sok fotót 

és videót készítettek, majd meglátjuk, mi kerül a műsorba. Az ételeken kívül felvétel készült a két templomról, bemutatkozott 

a Foktői Hagyományőrző Néptáncegyüttes, a Foktői Vegyeskórus és Fazekas Margit –festő.  

Ezúton is köszönjük minden közreműködő lelkes munkáját! Mindannyian azon dolgoztunk, hogy a műsor egy szerethető, 

kedves kis falut mutasson be, ahol nem csak a jelen fontos, hanem a múltunk és a hagyományaink megismerése is 

Az adást várhatóan december közepén fogják a Duna Televízióban bemutatni, a forgatáson készült képek Foktő község 

facebook oldalán és a honlapon láthatóak. 

Látványosak az idei őszi utcadíszítések 

A meghirdetett őszi utcadíszítő verseny-
re idén tizenheten neveztek be. Soha 
még ennyi ötletes és látványos alkotás 
nem készült, mint idén! A díjak átadása 
október 28-án, pénteken történik, erről 
a nevezőket kiértesítjük. A zsűri döntése 
legyen meglepetés, de természetesen 
minden nevezőt díjazunk!   

Az alkotásokról készült képek a piacté-
ren is kifüggesztésre 
kerültek, javasoljuk, 
hogy keressék fel, és 
élőben is tekintsék 
meg az őszi utcadíszí-
téseket!  

Minden nevezőnek 
gratulálunk! 

További képek: 
www.fokto.hu/galéria 
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FIGYELEM! 
A szüreti bál 

után  
a kultúrházban  

találtunk  
2 pár női cipőt.  

Tulajdonosa  
az önkormány-

zatnál  
átveheti.  

Október első szombatján rendeztük meg a szüreti felvonu-
lást, műsort és este a bált. Az előző napok esős, őszi időjárá-
sa után szombat délutánra csodás, napsütéses idő lett, úgy-
hogy minden adott volt a sikeres rendezvényhez. 

A tánccsoport a tervek szerint, zeneszóra, táncolva érke-
zett meg a parkolóba. A kisbíró hirdetéseit derültség és taps 
fogadta, amikor rímbe szedve beszélt a forró nyárról, a falu-
napról, dicsérte a focicsapatunkat és természetesen az idei 
szőlőtermést. Az épülő Duna hídról így beszélt:  

 
Épül a Duna-híd, ha az öregek ezt látnák! 
Akik túsófelet hajdan ladikkal és komppal járták! 
Ha kedvünk tartja, délután átsétálunk Paksra 
száraz lábbal, gyalog, bárki megláthassa! 
Beszélhetnek össze-vissza, de értse meg mindenki: 
Az épülő híd nem kalocsai, hanem csakis foktői! 
Ha elkészül, felavatjuk, Istenuccse - jövőre, 
Azt tervezem, beállok a hídra hídpénzszedőnek! 
 

Az óvodások műsora mindenkinek mosolyt csalt az arcára, 
a kislányok szoknyában, a fiúk kalapban táncoltak. A műso-
rukban gyönyörködve felfedeztük a tánccsoport utánpótlási 
lehetőségét, ahogy ügyesen táncolták a néptánc alaplépése-
it. A vegyeskórus jókedvűen nótázott és vidám versekkel 
szórakoztatta a közönséget, aztán húzták a zenészek, lehe-
tett táncolni. A jelenlévőket kínálgattuk, több kosár kalács és 
pogácsa fogyott el, és természetesen a bor is kapós volt. 

Az esti bálra az előzetes asztalfoglalásokkal megtelt a kul-
túrház. A bál hajnalig tartott, a zenészek egyfolytában húz-
ták, talán csak a tombolasorsolás alatt pihentek. A tombola 

fődíja is gazdára talált, a négyszemélyes vegyestál-utalványt 
a Nyárfa vendéglőben lehet beváltani. Ezúton is hálásan kö-
szöni a tánccsoport mindenkinek a felajánlásokat és a sok 
tombolatárgyat!  

Támogatók voltak: Szűcs Ferenc, Takácsné Egyed Éva,  Bol-
vári Jánosné, Czár Tiborné, Bakosné Sárosdi Erzsébet, László 
Zoltánné, Mátyásné László Veronika, Molnár Attila, Krausz 
Lászlóné, Rózsa Rudolf Lászlóné, Morvai Istvánné, Pet-
róczkiné Révész Vivien, Szalai István, Csada Imre, Tomonics-
ka Zoltán, Fazekas Margit, Tóth Zoltán- jegyző, Horváth Eri-
ka, Balogh Ilona, Fazekas Lászlóné, Oláh Helga, Schaffer 
Ádám, Okvátovity Éva, Jakus István és Bakai Károly- polgár-
mester. 

További képek: www.fokto.hu/galéria  

 

Frissen sütött kürtős kalács kapható minden kedden, 
szerdán és pénteken, akár kiszállítással is. 

Ízesítés: kakaó, vanília, fahéj, kókusz, dió, mogyoró, 
mandula, pisztácia, eper, málna, BBQ, pizzás 

Telefonszám: 06305082157 

Foktő,  
Jókai M.u.11. 

Árak: édes kürtős kalács: 1000 Ft/db, BBQ, pizzás 1500 Ft/db 
Kiszállítás: Foktőn ingyenes, Kalocsára: 200 Ft. 
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IMPRESSZUM 

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

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

Kérjük, amennyiben hirdetése már 
nem aktuális, jelezze  

az önkormányzatnál! 
***** 

Ha eladna vagy vásárolna,  
hirdetését ingyenesen közzétesszük 

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

***** 
Emlékei megmentését, videokazetták 

digitalizálását vállalom! 
A részletekért keressen bátran: 06-

70/6218261 
***** 

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

Érd.: 06-20/3480101 
***** 

200 literes, esővíz tárolásra alkalmas 
lemezhordó eladó. 

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

Eladó 2 db férfi kerékpár,  
Érd: Takács József, Foktő, Batthyány 

u.10. Tel: 70-3349386 
***** 

76 éves, betegeskedő, nyugdíjas férfi 
vagyok. Keresek 70 év körüli nyugdí-
jas asszonyt, aki gondozna és társam 
lenne. Cserébe örökösömmé tenném. 

Érdeklődni: 06-70-2332246 
***** 

Foktőn 115 m2-es családi ház eladó! 
Tel.: 06/20-4512173 

***** 
Nagyteljesítményű terménydaráló, 
szőlődaráló, háti permetező eladó. 

Érdeklődni a 06-70-250-7691 számon 
lehet. 
***** 

Eladó a Béke utca 57. szám alatti, 
felújításra váró parasztház, nagy 

kerttel. 
Tel: 06-70-3249694 

***** 
A református temetőben kripta  
eladó. Érd.: Bem József u.2.sz. 

***** 
Eladó a Híd u. 14. szám alatti, felújí-
tásra váró parasztház, nagy kerttel. 

Irányár 12.500e Ft. 
Tel.: 30-5203267 

***** 
Eladó új, vízteres, csempés kandalló + 
csövek: 1 db 140-es, 1 db 160-as, 1 db 
80x90-es, 1 db 50x70 cső fehér radiá-

tor, 1 db VILO keringető szivattyú. 
Irányár: 160.000 Ft 

Foktő, Duna utca 12. sz. 
Tel.: 06-20-2063860 

***** 
1 hónapig használt ALCATEL okostele-

fon eladó. Ár: 20.000.- forint  
Tel.: 06-70-598-7370 

***** 

Útban lévő apatin cserepét, kőszikláit 
ingyen elszállítom.  

Tel.: 06-70/327-91-00 
***** 

3 szobás, összkomfortos családi ház 
eladó Foktőn, a Petőfi S.u.24. szám 
alatt. Ugyanitt egy Suzuki Maruti is 

eladó. 
Érd.: 06-20/567-96-56 

***** 
2 szobás, összkomfortos családi ház 
eladó Foktőn, az Ady u.52.sz. alatt. 

Érd.: 06-20/745-53-24 
***** 
Eladó: 

28-as női kerékpár 10.000.- Ft,  
26-os női kerékpár 15.000.- Ft, 

40 literes prés 20.000.- Ft, 
Szőlő daráló 3.000.- Ft, 

Vastag Eszter Tel.: 30-357-9502 
***** 

Használt Mora 4 égős gáztűzhely, 
25ezer forintért eladó. 

Tel.: 06-70-3923616 
 

Eladó 
2 db, kb. 2 méter magas könyves-

polc,1 db fotelágy, 1 db. franciaágy  
kedvező áron, megegyezés szerint. 
Érd.: 06-30/662-79-47 Foktő, Bajcsy 

u. 17. 

Ha eladó ingatlana van, kérjük,  
jelezze az önkormányzatnál!  

Ingyenes lakossági jogi tanácsadás! 

A polgármesteri hivatal tanács-termében kéthetente  

csütörtöki napokon 14-től 15.30 óráig. 

Következő időpontok: 2022. október 27., november 10. 

§ 

 
Foktő   95 nSv/h 
Uszód   94 nSv/h 
Paks   82 nSv/h 

Dunaszentbenedek 91 nSv/h 
Géderlak  95 nSv/h 
Kalocsa  87 nSv/h 

A falugazdász elérhetősége: 
Romsics Linda 

Tel.: 06-30-4238921 
Ügyintézés előzetes  

telefonos bejelentkezéssel. 

HIRDETÉS 

Sírhely újraváltás 
Felhívjuk a lakosság figyel-

mét, hogy az 1997. év előtti 
sírhely megváltások esetében 

a 25 éves megváltási idő 
2022-ben lejárt. Kérjük, hogy 

adategyeztetésre, sírhely 
újraváltásra keressék az  
önkormányzat illetékes  

ügyintézőjét! 

Egyes sírhely, 2. oszt.: 
1.590.- Ft/ 25 év 

Egyes sírhely, 1. oszt.: 
3.175.- Ft/ 25 év 

Dupla sírhely, 2. oszt.: 
3.175.- Ft/ 25 év 

Dupla sírhely, 1. oszt.: 
6.350.- Ft/ 25 év 

Régi urnafal: 3.175.- Ft/ 25 év 
Kripta:         76.200.- Ft/ 60 év 


