
 2023. FEBRUÁR 

A Foktői Hírmondó megtalálható Foktő község hivatalos honlapján is. 

A polgármesteri hivatal épületének 
felújítása miatt a hivatali dolgozók a 
művelődési ház melletti helyiségek-

be költöztek.  
A rendezvénytermet a munkálatok 

ideje alatt – előreláthatóan nyárig – 
nem áll módunkban kiadni.  

- A 2022-ben megkezdett víziközmű integráció 2023. május 31-ig kell, hogy 
megvalósuljon. A testület részéről szükségessé vált egy újabb, kiegészítő 
hozzájárulás a víziközmű vagyon magyar állam részére történő átruházásá-
hoz. 

- A polgármesteri tájékoztatóban egyebek mellett elhangzott, hogy a hivatal 
épületének felújítása rendben zajlik. A munkálatok során felmerültek egyéb, 
nem tervezett felújítási munkák. A kivitelezésre a Magyar Falu Programban, 
két ütemben nyert pénzt az önkormányzat. A pályázati támogatás mellett, 
saját költségvetésből is szükséges a munkálatokra pénzt biztosítani. 

- Az elmúlt időszakban egy napelem pályázat érkezett be, melynek pozitív 
elbírálása megtörtént. 

- Egyéb ügyekben, többek közt tárgyalt a testület a Foktő Község Jövőjéért 
Közalapítványról, a tervezett Waldorf iskolával kapcsolatos aktuális tudniva-
lókról és a sportegyesület elő-finanszírozásáról.  

MEGHÍVÓ 

Műsoron: 
Maksa Zoltán,  
Karinthy-gyűrűs  

humorista előadása,  
Foktői Vegyeskórus  

zenés műsora, 
Foktői Mikroszínpad vidám jelenete 
és egy rendhagyó táncbemutató. 
A műsor végén nyereményjáték! 

A belépés díjtalan. 
 

Mindenkit szeretettel vár  
Foktő Község Önkormányzata! 

A polgármesteri hivatal ta-

nács-termében kéthetente  

csütörtökön 14-től 15.30 óráig. 

Következő időpontok:  

2023. február 23. és március 9. 

§ 

FIGYELEM! 
Felhívjuk azon nyugdíjasok figyelmét, akik az önkormányzatnál 

szociális étkeztetést vesznek igénybe, hogy amennyiben kórházba 
kerülnek, az ebédet aznap le kell mondani! 

Egy ellátott nem részesülhet duplán államilag támogatott  
étkezésben! 

Amennyiben az ebéd lemondása elmarad, az étkezés árát a vendég-
étkezőknek megszabott díjon fogja az önkormányzat kiszámlázni! 

Kérjük az étkezési díjakat a fogyasztást követő 
hónap 12-ig befizetni szíveskedjenek!  
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Az önkormányzat fel kívánja mérni az igényt egy 
nyári, erdélyi utazásra. Legutóbb két éve próbál-
tuk a kirándulást megszervezni, akkor nem jött 
létre, mivel csupán 15 személy jelentkezett. 

Az árak időközben jelentősen megemelkedtek. A 
tervezett kirándulás időtartama 5 nap (4 éjszaka). 

A szállás és a kétszeri étkezés költsége 12.000 forint/fő/nap, az utasbizto-
sítással együtt körülbelül 50.000 forint személyenként. Az autóbusz költ-
sége is jelentősen megemelkedett, azt az önkormányzat fizeti. Kizárólag 
foktői lakosok jelentkezését várjuk, olyan személy is jelentkezhet, aki már 
korábbi kiránduláson részt vett. 

Kérjük, utazási szándékát március végéig jelezze az önkormányzatnál!  

Minden héten  

szerdán  

9-től 15 óráig  

nyitva áll  

a családsegítő  

szolgálat ruharaktá-

ra, ahonnan  

INGYENESEN  

vihetők el női, férfi 

és gyermek ruhák. 

Ezen a napon lehet 

behozni a felajánlott 

használt ruhákat is.  

  

Idén a Petőfi-emlékévhez kapcsolódóan 
hirdetjük meg a versíró versenyt. 

Nevezési feltételek: 
- egy tetszőleges Petőfi vers - átírva 

- a vers hossza: minimum 8 sor 
- nevezési határidő: 2023. március 15. 

A kész művet kinyomtatva vagy kézzel írottan, egy bo-
rítékban juttassák el az önkormányzathoz! 

A borítékra írják rá a szerző nevét és lakcímét! 
 

A korábbi évekhez képest nehezebb a feladat, 
ezért néhány tipp a versíráshoz:  

vegyék figyelembe az eredeti költemény rím-
képletét, a sorok szótagszámát és a vers té-
máját! Akkor sikeres az új alkotás, ha anélkül 
rá lehet ismerni az eredeti Petőfi versre, hogy 

a szerző a címét megadná. 
Segítségül egy példa:  

Még sárgák és kékek az őszi virágok, 
Még zöld színben pompáznak a kerti fák, 

De távol, a hegyre fehér szín szivárog, 
Már havas, didergő ott a téli táj. 

 
Még szívemet, lelkemet tűz melegíti 

S még gondolatom izzik folyton-folyvást, 
De íme, a testem már rég nem a régi 
A csontjaimban érzem az elmúlást. 

 
A jól sikerült alkotásokat 

díjazzuk. 
Jó rímfaragást  

kívánunk!  

Tájékoztató 
 

Az FBH-NP Nonprofit Kft tájékoztatja a 
Tisztelt Lakosságot, hogy a biológiailag 
lebomló hulladék begyűjtése az aláb-

bi napokon történik: 
február 02., március 02., március 30., 

április 27. 
A szolgáltató a zöldhulladékot csak 

abban az esetben szállítja el, ha  
lebomló zsákban helyezik ki, illetve az 
ágak megfelelően össze vannak kötve. 

Zsákot az önkormányzatnál 
lehet kérni. 
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A FALUKRÓNIKA köteteiben 1961. au-
gusztus 20-tól 1966. végéig  jegyezték fel a 
falu eseményeit a szerkesztők. A sok-sok 
képpel és újságkivágással színesített kiad-
vány nagyon érdekes és főleg értékes ol-
vasmány. Aki élt abban a korban, annak 
felelevenednek a régi, szép és kevésbé 
szép emlékek, a fiatalabbak pedig megis-
merhetik belőle a hatvanas évek hangula-
tát, betekintést nyerhetnek a falubeliek 
mindennapjaiba. 

Februárban több alkalommal, vetítésen 
ismerhették meg az érdeklődők a FALU-
KRÓNIKA anyagát. Minden jelenlévő talált 
a könyvben ismerős arcot vagy eseményt. 
Jó volt felidézni a múltat és nosztalgiázni a 
hatvanas évek történései felett. 

A képekről visszaköszönnek a régi arcok, 
a fehér falú, nádtetős házak, a sáros utcák. 
A dokumentumok megörökítették a kultúr-
ház, a szívattyútelep és a hidak építését. A 
feljegyzésekből kiderül, hogy milyenek vol-
tak akkor a piaci árak, kik vonultak be kato-
nának vagy éppen kik szereltek le. Olvas-
hatunk az időjárásról, az egykori ballagá-
sokról, az 1965-ös árvízről és a halászatról. 
A Béke Tsz. ezekben az években kezdte 
meg működését, így természetesen nagy 
hangsúlyt helyeztek a krónikások a termelő-
szövetkezettel kapcsolatos eseményekre. 
Sok adatot megismerhetünk a régi, stencile-
zett papírokból az  állatállományról és az 
aktuális munkákról, különösen az aratásról. 

A kiadvány tartalmazza a Népkutató Kör 
Évkönyvét is, amelyben írnak a falu múltjá-
ról, hagyományairól és a Henkey-féle em-
bertani vizsgálat eredményéről. 

Érdeklődők számára a könyv 
anyaga az önkormányzatnál  

DVD-n elérhető. Kérésre, hozott 
pendrive-ra is átmásoljuk. 

Címszavakban a hat év történése: 
1961. 
Elkészült a tsz bekötő út. 
Folyt a Fok mélyítése, már működött a 

vágóhíd. 
Épült a nagyhíd. 
Nyáron szélesítették a töltést. 
Foktő az országos teke bajnokságon 

egyéniben első, csapatversenyben harma-
dik helyezett lett. 

A híd építésekor régészeti leleteket talál-
tak. 

A tánccsoport Kopasz Jánosné vezetésé-
vel foktői lakodalmast táncolt. 

A Duna alacsony vízállása miatt nem 
jártak a hajók. 

A termelőszövetkezet egyik segédüzeme 
a kosárfonás. 

A búcsúban a ringlispilt már motor hajtot-
ta. 

Ebben az évben harminckettő gyerek 
született, 48-an haltak meg és 15-en kötöt-
tek házasságot. A lakosság száma 2649 fő. 

A falu két postása Balogh János és Ko-
pasz János. 

526 rádió előfizető és 10 televízió előfize-
tő volt a faluban. A Szabad Föld a legnép-
szerűbb újság. 

1962. 
Január.5-én a nagyhidat átadták a forga-

lomnak. 
Elkészült a híd a pék köznél. 
Egyesült a három termelőszövetkezet. 
Az iskolai és az óvodai szülői munkakö-

zössége farsangi bált rendezett. 
Megkezdődött a kultúrház építése. 
Az iskolások száma: 314 fő. 
Az orvosi rendelőt bővítették, az egész-

ségházat tatarozták. 
Önkéntes tűzoltóság működöt. 
A faluban volt 72 motorkerékpár, 2 autó, 

548 rádió és 14 televízió. 
A földműves szövetkezet szeszfőzdéjét 

Buczkó Imre vezette. 

1963. 
Még szokásban volt a gombosfa állítás a 

temetőben. 
A mikulást télapónak hívták. 
Önkéntes rendőrök is szolgáltak a falu-

ban. 
Antropológiai vizsgálatot végzett Foktőn 

Henkey Gyula. 
A zenész cigányok május 1-én és ünnep-

napokon járták a házakat. 
Május 26-án délelőtt elsőáldozás és kon-

firmálás, délután úttörő- és kisdobos ava-
tás. 

Az önkéntes tűzoltók a bátyai versenyen 
első helyezést értek el. 

Ebben az évben már csak egy halász 
űzte megélhetés szerűen a halászatot. 

Június 29-én este megtörtént a kultúrház 
ünnepélyes átadása. 

Selyemhernyót is tenyésztettek a falu-
ban. 

Az óvodát és az iskolát átépítették. 
Novemberben megalakult az ifjúsági 

klub. 
Elkészült a Rostás híd. 
Mátyás Gábor és Boldizsár Károlyné 

foktői táncokat mutatott be, felvétel is ké-
szült róla. 

1964. 
Ebben az évben a faluban öt autó volt, 

tulajdonosai: Szabó Imre, Havady Nagy 
Endre, Simon Imre, Jakab Péter és Bocskor 
Imre. 

Robbantották a jeget a Dunán, később 
jégtörő hajókat vetettek be. 

Az utolsó bödönhajó Tamás Béni padlá-
sáról került elő. 

Sóderharc tört ki a Dunán. 
Április 13-án enyhe földrengés volt, egy 

kémény ledőlt. 
Az iskolások mácsonyáztak és uborkát 

szedtek a tsz-ben. A katonaság is gyakran 
besegített a munkákba. 

Július 20-án 36 fokot mértek. 
A községben 77 fő hajós volt. (DDSG, 

Mahajosz, Foka, Mahart) 
Ősszel átadták az új szivattyútelepet. 
Id. Bocskor Imre volt a kisbíró, ő dobolta 

a híreket. 
Száj és körömfájás ütötte fel a fejét. 
Karácsony hetében 232 db sertés levá-

gását jelentették be. 

1965. 
Kitört a száj-és körömfájás járvány. 
Nagyon magas volt a Duna vízállása, az 

árvíz nagy károkat okozott. 
5 kilométernyi járda épült a faluban. 
Az iskolában sakk-és asztalitenisz ver-

senyt rendeztek. 
A termelőszövetkezet kirándulást szerve-

zett a Balatonra és Harkányba. 
A piacon görögdinnye kilója 4.-forint a 

sárgadinnye 2.- forint. 
Foktőn tartották a járási traktoros ver-

senyt. 
1964-65-ös tanévben 324 fő a tanulók 

létszáma. 
1966. 
Torlódott a jég a Dunán. 
Bajánál a Duna fenékig befagyott 

1966.febr.9-én. 
Járási sportversenyen a kézilabdázók, a 

tekézők és a futók dobogós helyezést értek 
el. 

Az óvodában 77 fő a gyereklétszám. 
1966.július 17-én beiktatták Agyagási 

Béla lelkészt. 
A falu létszáma 2470 fő. 
Augusztus 6-án megnyitott a halászcsár-

da. 
Elkezdték építeni a Kossuth utca burkola-

tát, amely sok késéssel, nehezen készült. 
A tsz állatállománya: 225 szarvasmarha, 

542 sertés, 76 ló, 1114 juh, 450 liba. 
Az öregek napközi otthona októberben, 

az idősek napján indult, térítési díj ellené-
ben lehetett beíratkozni.  



 

 

 

4 

A Gondosóra program egy országos jelzőrendszerre 
épül. Feladata, hogy a saját otthonukban élő, idős embe-
rek az eszköz segítségével kapcsolatba léphessenek a 
diszpécserközponttal, ahol képzett munkatársak próbál-
nak segíteni a felmerülő problémákban. Amennyiben a 
diszpécser úgy ítéli meg, hogy a helyzet megoldásához 
kontaktszemély beavatkozása szükséges, akkor felveszi a 
kapcsolatot a korábbiakban már megadott telefonszámon 
a kontaktszeméllyel. 

A kontaktszemély lehet családtag, rokon, szomszéd, ba-
rát vagy egy jó ismerős. 

A jelzőeszközt ingyenesen igényelheti minden 65 év 
feletti, otthonában élő, magyar állampolgár.  

Figyelem! Az eszköz igénylése és a kiszállítás közt több 
hónap is eltelhet a megnövekedett igény miatt. 

Hogy működik a készülék? 

Segítségkérés esetén a bajban lévő felhasználó meg-
nyomja a készülékén található gombot. 

Az eszköz jelzést küld a diszpécserközpont felé. 

A diszpécserközpont munkatársa értékeli a helyzetet. 

Kezdeményezi a segítségnyújtást, ha szükséges, akkor 
értesíti a megadott kontaktszemélyt. 

Indokolt esetben a sürgősségi segélyhívó 
értesítése is megtörténhet. 

Ha Ön szeretne GONDOSÓRÁ-t igé-

nyelni, hétfői napokon keresse fel sze-

mélyesen a családsegítő szolgálatot, 

vagy hívja a 78/460-322 telefonszámon!  

Rendvainé Bányai Erika, a családse-

gítő szolgálat részéről segít Önnek 

készüléket igényelni és bővebb tájé-

koztatást ad a készülék használatával 

kapcsolatban.  

 
Foktő   91 nSv/h 
Uszód   87 nSv/h 
Paks   75 nSv/h 

Dunaszentbenedek 86 nSv/h 
Géderlak  92 nSv/h 
Kalocsa  86 nSv/h 

IMPRESSZUM 

Foktői Hírmondó – Foktő Község Önkormányzatának  
ingyenes időszakos kiadványa – 2023. februári 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 

***** 
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 
***** 

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

***** 
2 szobás, összkomfortos családi ház el-

adó Foktőn, az Ady u. 52. sz. alatt. 
Érd.: 06-20/745-53-24 

Eladó a Híd u.14. szám alatti, felújításra 

váró parasztház, nagy kerttel.  

Irányár 12.500e Ft. 

Tel.: 30-5203267 

***** 

Kalocsán a Paksi közben (volt szovjet 

lakótelep) első emeleti másfél szobás 

lakás kiadó. Tel:06 30 2234709 

***** 

Kalocsán a Paksi közben (volt szovjet 

lakótelep) negyedik emeleti egy szobás 

lakás kiadó. 

tel:06 30 2234709 

***** 

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 

Útban lévő apatin cserepét, kőszikláit 
ingyen elszállítom.  

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

Eladó vegyes tüzellésű TOTYA kazán. 
Telefon: 06 20 5325322  

***** 
3 szobás, összkomfortos családi ház el-
adó Foktőn, a Petőfi S.u.24. szám alatt.  

Érd.: 06-20/567-96-56 
***** 

Eladó:40 literes prés 20.000.- Ft, 
szőlődaráló 3.000.- Ft, 

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

Háromrészes, gurulós TV állvány eladó. 
Tel.: 70-6529590 

***** 
70 m2-es, három szobás parasztház a 

Szent János u. 5/b. alatti számon eladó. 
(Gáz, víz, fürdőszoba, melléképületek) 

Irányár: 8.000.000.-Ft  
Érd.: 06-70/240-32-08 

Ha eladó ingatlana van,  
kérjük, jelezze  

az önkormányzatnál!  

HIRDETÉS 

 
 


