
 2019. májuS 

A Foktői Hírmondó megtalálható Foktő község hivatalos honlapján is. 

Eseménynaptár 

2019. május—június 

Érdemes jól tanulni, mert: 

a Foktő Község Jövőjéért 

Alapítvány az év végi  

jó bizonyítványt is  

támogatja.  

Az Érdekes emberek– érdekes életutak sorozatban a következő bemutatkozó: Szűcs Ferenc – Frenky lesz. 
Frenky fiatal korában kezdte a hajózást. Körbehajózta a világot, kalandos utakat tudhat maga mögött. E mellett motorozik, 

alapítója a Fekete Horgony Motoros Klubnak, tetovál, képeket fest és a kreativitását számtalan dologban megmutatta. 
Jöjjenek el minél többen, hallgassuk meg Frenkyt, beszélgessünk, kérdezzünk!  

Május 29. szerda 18 óra – 
Lakossági fórum a helyi közösségfejlesz-
tésről a kultúrházban 
Május 30. csütörtök 15 órától –  
Gyermeknap a játszótéren 
Május 31. péntek – Óvodai évzáró 
Június 1. szombat 10 órától – „Egy nap 
történelem” a Fekete Horgonyban 
Június 1. szombat 4 órakor – Színház-
busz indul az Operettszínházba 
Június 2. vasárnap 15 órakor – „Isten, 
Haza, Család” című műsor és teadélután 
a református gyülekezeti teremben  
Június 4. kedd – Baba-mama klub a 
könyvtárban 
Június 7. péntek 18 órakor– Filmvetítés 
gyerekeknek a könyvtárban 
Június 10. hétfő 20 órától –  
Kórusok éjszakája a parkolóban 
Június 17. hétfő 17 órakor – Érdekes em-
berek, érdekes életutak sorozatban be-
szélgetés Szűcs Ferenccel a könyvtárban 
Június 21. péntek 18 órakor –Filmvetítés 
felnőtteknek a könyvtárban 
Június 23. vasárnap 2 órakor – Séta Ba-
rákára, gyárlátogatás 

 
A könyvtárban 

– minden kedden délután 15 órától pa-
pírfonás,  
– minden szerdán 15 órától nyugdíjas 
klub 
– nyitvatartási időben ingyenes internet 
használat . 

A programokról bővebb információk a 
plakátokon olvashatóak!  

Május 30-án csütörtökön délután 3 órától  

gyermeknapi rendezvény lesz a játszótéren. 

Zenés műsor – ringlispíl – vendéglátás – szórakozás , 

ingyenes csillámtetoválás és rendőrségi bemutató! 

6 órától az „ezerlámpás éjszakája” programhoz kap-

csolódóan gyertyát gyújtunk a Fok-parton, az eltűnt 

gyermekekért  

Mindenkit szeretettel vár Foktő Község Önkormányzata  

Az EZER LÁMPÁS  

ÉJSZAKÁJÁN az  

eltűnt, elveszett 

gyermekekről  

emlékezünk meg. 

Magyarországon évente 

több mint száz olyan 

eset fordul elő, amikor az eltűnt gyereknek 

nem akadnak nyomára. 

Május 30-án csütörtökön este - a gyermeknap 

záró programjaként – találkozzunk a nagyhí-

don, gyújtsunk meg egy-egy szál gyertyát és 

engedjük el a vízen!  

Mutassunk fényt azok számára,  

akiket hazavárnak!  
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Figyelem! Új fejlesztés a lakosok érdekében! 

Az egyre növekvő lakossági igényre való  

tekintettel a régi könyvtár helyén  

kialakításra került egy rendezvényterem.  

Előzetes egyeztetést követően bárki kibérelheti. 

A terem 40 fő befogadására alkalmas,  

de kis átrendezéssel 60 fő is elhelyezhető.  

A bérleti díjak az alábbiak: 
Kaució: 40.000 Ft/alkalom  

Bérleti díj : 10.000 Ft/alkalom 
Mindkét díj előre fizetendő! 

Új evőeszközök és étkészletek került beszer-
zésre, ezek ha sérülnek, vagy törnek, beszerzé-

si áron a kaucióból levonásra kerülnek.  

MEGHÍVÓ 
Lakossági információs fórum  

a helyi közösségfejlesztéshez című rendezvényre 
 

IDŐPONT: 2019. május 29. szerda  18 óra 
HELYSZÍN: Kultúrház, Foktő 
PROGRAM: 

A Cselekvő  közösségek  – aktív közösségi  szerepvállalás  
projekt bemutatása (TOP.5.3.1-16 pályázat) 
Vélemények, ötletek, hozzászólások 

 
Minden foktői lakos megjelenésére számítunk! 
Foktő Község Önkormányzata 

Kóbor kutyák tulajdonosainak! 
Minden kutyatulajdonos, aki a felügyelete alatt álló kutyát a közterületre kiengedi 

vagy kóborolni hagyja, 5-150.000.Ft-ig bírságolható. 
A kutya szökésének megakadályozása az állattartó kötelezettsége! 

Amennyiben a kutya 8 napon túl gyógyuló sérülést okoz, 
 a tulajdonosa bűncselekményt követ el. 
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Figyelem! 
A közterületekre május hónapban 
kiültetésre kerülnek a virágpalán-

ták. A maradékot a lakosságnak ki-
osztjuk, azzal a kéréssel, hogy kizá-

rólag az utcafrontra (tartókba, 
ágyásba vagy az ablakba) helyezzék 

ki őket! 

A palántákért június elején lehet 
jönni.  

Elektromos és  
elektronikai  

hulladékbegyűjtő akció! 
Időpontok 2019-ben: 
június 11. kedd 8:00 – 16:00 
június 12. szerda 8:00 – 16:00 
június 13. csütörtök 8:00 – 16:00 
június 14. péntek 8:00 - 16:00 
június 15. szombat 8:00 - 12:00 
Helyszín: Foktő, Kossuth Lajos u.2.sz. ( az önkormányzat udvara ) 
Az akció során az alábbi hulladékok begyűjtése történik: 
TV, videó, magnó, hűtőszekrény (csak motorral), mosógép, centrifu-
ga, háztartási kisgépek, háztartási nagygépek, információs és táv-
közlési berendezések, rádiótelefon készülék, elektromos és elektro-
nikai barkácsgépek, szerszámok, gáztűzhely, gázboyler, mikrohullá-
mú sütő, elektromos sütő, számítógép és tartozékai, nyomtató, szá-
mológép, lemezjátszó, stb. 
Az elektromos és elektronikai hulladékok szétszerelt állapotban nem 
adhatók le !  

 

Hirdetés 
Albérleti szoba kiadó! Ugyanott szo-
babútor, konyhaasztal székekkel, 
konyhabútor és kerti locsoló szi-
vattyú eladó. Érdeklődni lehet: 
0670/5987370  
 
5,5 méteres dunai faladik eladó. 
Érd.: 06-30/9985760 

2019. Foktő – majális  

a focipályán 

és a fitness parkban (További képek: www.fokto.hu/galeria) 

 

Kérjük, hogy akik a júliusi  

erdélyi kirándulásra jelentkeztek, 

ebben a hónapban a 23.000 forin-

tos részvételi díjat szíveskedjenek 

befizetni! 

Befizetéskor hozzák magukkal a  

személyi igazolványt és  

a lakcímkártyát!  
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IMPRESSZUM 

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

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

A Foktői Református  

Egyházközség Elnöksége  

tisztelettel és szeretettel hív 

mindenkit a 

2019. június 2-án vasárnap 

délután 3 órakor kezdődő 

teadélutánra,  

melyen Váczi Attila által  

összegyűjtött és az  

Isten - Haza - Család 

téma köré csoportosított  

versek hangzanak el. 

Közreműködik a gyülekezet ka-

marakórusa. 

Helyszín: református  

gyülekezeti terem.  

A „Foktői történetek és  
képek „ című könyv  

1000 Ft-os áron a  
hivatalban hivatali időben 

megvásárolható.  

 
Június 23-án vasárnap délután 2 órakor találkozzunk a köz-

pontban, hogy egy kellemes sétával lemozogjuk a vasárnapi ebédet! 

Elsétálunk a töltésen Barákára,  

3 órától pedig gyárlátogatás a növényolajgyárban. 

Ha valakinek gyalog sok ez a távolság, de a gyárlátogatáson  

szeretne részt venni, az 3 órára jöjjön a gyár elé! 

A gyárlátogatáson max. 45 fő vehet részt. 

A séta rossz idő estén elmarad, de a gyárlátogatás eső esetén is megvalósul.  

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

Uszód    81 nSv/h 
Paks    78nSv/h 
Dunaszentbenedek 82 nSv/h 

Géderlak  88 nSv/h 
Foktő    85 nSv/h 
Kalocsa   87 nSv/h 

EGY NAP  
TÖRTÉNELEM 

ingyenes rendezvény 

2019.06.01-jén,  

szombaton a  

Fekete Horgonyban 
10 órától Megemlékezés - a 

pozsonyi csatáról, az 1599 júniusi dunai ütközetről, az I. 

és II. világháborúról és Trianonról. 

10:30–tól Versenyek 

13:00 Ebéd 

14:00 Bűvész bemutató 

15:00 Csatajelenet 

18:00 Tábortűz, táltos dobosok, közös éneklés és szalon-

nasütés 

Fegyver-hangszer és táborbemutató, kézműves foglalko-

zás, táncház, vetélkedők,játékok. Zenél a SZELINDEK 

zenekar. 

Díjazott versenyek: bajvívás, íjászat és főzőverseny (csak 

korhű ételek) 

A versenyekre jelentkezni lehet: Madarász László, tel.: 

06-30/603-8884  

Információ: Szűcs Ferenc, tel.: 06-20/423-4260  


