2019. FEBRUÁR

A Foktői Hírmondó megtalálható Foktő község hivatalos honlapján is.

Foktő Község Önkormányzata
Nőnap alkalmából
sok szeretettel köszönti
a foktői lányokat és asszonyokat!
Ti vagytok, akik e földnek életet adtok,
Értetek nyíljon ma minden virág, legyen a napotok szép és vidám,
itt ez a vers, mit most nektek adok,
kívánok nagyon boldog Nőnapot!
(Forrás: internet)

MEGHÍVÓ
Március 9-én, szombat
este 6 órai kezdettel

NŐNAPI RENDEZVÉNY
lesz a kultúrházban
Műsor:
Köszöntő – Bakai Károly,
Foktő község polgármestere
Mátyás Adél – vers
Pogrányi Miklós – hegedű
Kopasz Zoltán – vers
Foktői Vegyeskórus –
népdal és sláger csokor
Gál Dominik – bűvész
Dr. Király László – vers
A Foktői Amatőr Színjátszókör
előadásában:
Nóti Károly: Süt a hold című bohózata

Szereplők:
Kende: Házi József
Kendéné: Vajdáné Szüts Mária
Gitta: Bolvári Mirella
Tarló: Kopasz Zoltán
Orvos: Bneu László
Juli: Vajda Istvánné
A rendezvényre a belépés díjtalan.
Szeretettel várunk mindenkit, fiatalokat
és időseket, férfiakat és
nőket egyaránt!

Felhívás!
Idén július 23-tól 28-ig tervezzük
az erdélyi kirándulást.
Kérjük, hogy aki szeretne
a kiránduláson részt venni,
március végéig jelezze
az önkormányzatnál!
A költségek a tavalyihoz hasonlóan: 23.000 Ft/fő, amelyet
május végéig kérünk befizetni!
Bővebb információ: Battáné Pálfi Erzsébetnél
tel.: 06-20/216-9766

Tisztelt Katolikus Hívek!
Foktő Község Önkormányzata felajánlotta a katolikus egyháznak,
hogy a plébánia épületét (20 éve levert vakolat) a JETA pályázat
során felújítja. Az érsekség főépítész asszonyával történt egyeztetést követően – kérésére – a felújítást 2020. évre elhalasztottuk.
Ezért 2019-ben csak a református egyház részére kerül sor a JETA
pályázat beadásra.
Bakai Károly polgármester
Február 2-án elkezdődött a
könyvtárban az alapfokú,
internet használatra felkészítő számítógépes tanfolyam. Nem gondoltuk,
hogy ilyen nagy lesz az érdeklődés! Harminckilencen
jelentek meg az első megbeszélésen, ezért három csoportba osztottuk be a jelentkezőket.
Egy-egy csoport 10 órában sajátíthatja el a számítógép kezelés
alapvető ismereteit. Úgy látjuk, hogy a jelentkezők nagyon lelkesek
– reméljük, hogy kitartóak is lesznek! Jó munkát kívánunk minden
résztvevőnek! Gyakoroljanak sokat, mert csak úgy lesz eredménye
az oktatásnak!

A könyvtár március havi
tervezett programjai:
 március 05. kedd 10-11-ig Baba-

mama klub 0-3 éves korig Téma: Zene
a kisgyermek életében - dúdolgatók,höcögtetők, mondókák
 március 08. péntek 17 órától filmklub
gyerekeknek
 március 20. szerda 16 órától Költészet
világnapja ( vetélkedő gyerekeknek és
felnőtteknek )
 március 22. péntek 17 órától filmklub
felnőtteknek
 március 24. vasárnap 17 órától Érdekes emberek – érdekes életutak sorozat (Póli Róberttel)
 minden kedden délután 15 órától papírfonás
 minden szerdán 15 órától nyugdíjas
klub
 minden szombaton és kedden alapfokú számítógép kezelői tanfolyam
A programokról bővebb információk a
plakátokon és az elektronikus
hirdetőtáblán olvashatóak!

Plusz egy februári program
a könyvtárban!
Február 27-én szerdán fél 5-től a könyvtárban bemutatkozik az OROSZ TÁRSALGÁSI KÖR
A 10-12 személyből álló csapat már több helyen
adott műsort, most Foktőn láthatjuk és hallhatjuk
őket.
A körülbelül egy órás műsorban hallhatják orosz
szerzők verseit, dalait és megnézhetik vetített kisfilmjeiket.

(pilates, boxing, dance )
Február 14-től csütörtökönként 18-19 óráig a sportcsarnokban.
Bővebb információ: Takács Renáta
Tel.: 06-70-3477335
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Felhívás!
A könyvtárban márciustól indul egy sorozatot, melyben Foktőről elszármazott, vagy foktői kötődésű embereket mutatunk be.
A sorozat címe: Érdekes emberek – érdekes életutak
Kérjük, hogy akinek ismerősei közt, a családban, baráti körben
van olyan ember, akinek az életútja nem szokványos, vagy a
munkája, hobbija miatt érdekesnek tartja, jelezze az önkormányzatnál!
Köszönjük!
Első alkalom március 24-én vasárnap este 5 órakor lesz,
amikor Póli Róbert fog mesélni magáról, munkájáról, életéről.
Robi élete nem szokványos, sok mindennel foglalkozik. Mediátor, jógát oktat, már három verseskötete megjelent és még
szappant is főz…
Hívunk és várunk mindenkit ezen alkalmakra, jöjjenek minél
többen és beszélgessünk!

Baba-mama Klub a Könyvtárban

Köszönöm Istenem, az esőt és a napot,
hogy egyformán szereted a szegényt és a vakot.
Köszönöm az utat, amit Veled együtt járok,
a mindennapi csodát, amit veled megtalálok.
Köszönöm életem minden egyes percét,
hogy Te elhordozod szívem minden terhét.
Köszönöm a sok jót, amit Tőled kapok,
hogyha Veled járok, eltűnnek a bajok.
Köszönöm családom minden egyes tagját,
s hogy te szenvedőnek meghallgatod hangját.
Köszönöm az ágyam, melyre fáradt fejem hajtom,
ha Hozzád szól az imám, Te meghallgatod hangom.
Köszönöm, hogy asztalunkon minden nap van étel,
hogy felsegíted azt az embert, ki előtted térdel.
Köszönöm örömöm, s a mindennapi gondom,
tudom, ha velem vagy, bármi jön, megoldom.
Köszönöm Istenem, hogy általad létezek,
hogy Te megbocsátasz nekem, bár oly sokszor vétkezek...
Köszönöm, hogy így szeretsz, és nem engedsz el soha,
életemben Te vagy a legeslegszebb csoda!
Ámen
A vers az ökumenikus imahét egyik esti alkalmán hangzott el.

A kiállításról
Január utolsó hétvégéjén ismét a foktői alkotóké volt a kultúrház, akik közül ez alkalommal huszonketten mutatkoztak be. A már ismert kiállítókon kívül szép számmal voltak olyanok, akiknek a
műveit most láthattuk először. Gratulálunk mindenkinek a sok szép munkáért!

rajzok, Dobosné dr. Kiss Edit – gobelin és Rózsa
Rudolf Lászlóné vezetésével működő szakkör
tagjai által készített papírfonott tárgyak.
A kiállítás megnyitón nagy sikerrel szerepelt a
Foktői vegyeskórus. Közreműködött: Mészáros
Kira és Kopasz Zoltán.

Néhány gondolat, a vendégkönyvből, amely jól
tükrözi a látogatók véleményét:
„A kiállítás ünnepet hozott a hétköznapok közé”, „Sok ilyet szeretnénk még látni”, „Eltölt a
boldogság”…
A kiállítók voltak:
Pintér Péter – fém installációk, Garamvölgyi
Éva – festmények, Bukor Lajosné – festmények, Szűcs Ferenc – fa gravírozás, Kiss
Márta, Kiss Ildikó – mandalák, Fazekas Margit- festmények, Rocskár Sándor – fafaragás,
Dudás Péterné – hímzett kézimunkák, Vida
Ramóna – dekorgumiból készült feliratok,
Nyitrai Istvánné – horgolt kézimunkák, Lesi
Józsefné – csuhéból fonott tárgyak, Jéri Bálintné – horgolt ruhaneműk, Kovács Imre –
fotók, Bakai Balázs – rajzok, Hollerné Leitner
Mária – mini kertek, Pintér Valéria – fa gravírozás, Beros Andrásné vers, Rédei Viktória –
életnagyságú bábu, Bakai Károlyné – szén-

Támogatónk volt: Schaffer Ádámné.
Köszönet minden alkotónak és résztvevőnek!
További képek: www.fokto.hu/galéria

Március 15-én foktői küldöttség utazik Erdélybe
Immár második éve, hogy Máréfalvával létrejött a testvérközségi kapcsolat. Kovács Imre polgármester és a
testvérközség vezetősége meghívására
egy bemutatkozó látogatásra utazik el
Erdélybe a Foktői Hagyományőrző
Néptáncegyüttes és a Foktői Amatőr
Színjátszókör. (A néptánccsoport most
márciusban ünnepli megalakulásának
5. évfordulóját.
Mivel az erdélyi néptánccsoport már
többször szerepelt nálunk, bemutatva
táncaikat, hagyományaikat, a felkérés-

nek eleget téve mi is betekintést nyújtunk Foktő életébe, melyre a márciusi
hosszú hétvégén kerül sor. A körülbelül

egy órásra tervezett programban foktői
táncok mellett vasi és szatmári táncokat is tervezünk bemutatni. Mesélünk
a máréfalvaiaknak Foktő múltjáról, az
itt élő emberek életéről. A műsort dalokkal, versekkel színesítjük. A színjátszókör Nóti Károly Süt a hold című bohózatát adja elő.
Igyekszünk színvonalas és érdekes
műsort összeállítani. Reméljük, hogy a
máréfalvai emberek jól fognak szórakozni és egy kicsit megismerik a falunkat.
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A kéményellenőrzés közületek számára
kötelező – a Filantrop tájékoztatója
A nem természetes személy tulajdonában lévő ingatlan, illetve természetes személy tulajdonában lévő, de gazdálkodó szervezet (egyéni vállalkozás,
egyéni cég, kft., bt., zrt., egyesület,
alapítvány) székhelyeként, telephelyeként bejegyzett ingatlan (közületi ügyfélkör) esetében a Tűzvédelmi Hatóságnál bejegyzett Filantrop Kft., mint kéményseprő-ipari szolgáltató végezheti
a kéményellenőrzést és -tisztítást. Magánszemélyek és társasházak esetén a
Katasztrófavédelem Kéményseprő-ipari
szerve az illetékes.
Amennyiben Ön e tekintetben közületnek számít, akkor keresse bizalommal a Filantrop Kft.-t.
Társaságunk állami, önkormányzati
tulajdonú kft., munkavállalóink magasan képzett kéményseprő mesterek. Ez
garanciát jelent Önnek az ügyfélbarát,
minőségi szolgáltatásra.

A kéményellenőrzést közületek számára kötelező megrendelni.
Vállaljuk továbbá szellőzőrendszerek
tisztítását, szilárd tüzelésű fűtőberendezések (kazánok, kandallók) tűztér
oldali tisztítását közületi és lakossági
ügyfeleknél egyaránt.
Rendelje meg széndioxid-mérőjét is
nálunk!
A megbízható, ismert szolgáltatót
válassza!
filantrop@filantrop.org
06-76/322-321
www.filantrop.org

Játszótér
Tájékoztatjuk a
Tisztelt lakosságot, hogy
a jó időre való tekintettel
a játszótér
nyitvatartási ideje:
hétfőtől vasárnapig:
12-18 óráig.

Figyelem! Adója 1%-át felajánlhatja
Foktő Község Jövőjéért Közalapítványnak! Adószám: 18354603-1-03
Figyelem!
2019. február 4-től a falugazdász ügyfélfogadási ideje
csütörtök 12.30-16.30
IMPRESSZUM

Foktői Hírmondó – Foktő Község Önkormányzatának
ingyenes időszakos kiadványa – 2019. februári szám
Felelős kiadó: Bakai Károly polgármester
Tördelés: Zsigmond Enikő Nyomda: Kalopress Kft. Kalocsa
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Új 500 forintos
bankjegyek

2019. február 1-től találkozhatunk a
megújított 500 forintos bankjegyekkel.
A jelenleg forgalomban levő –
2018 előtt kibocsátott –
régi 500 forintos bankjegyekkel
2019. október 31-ig fizethetünk.

Hirdetés
Özvegy férfi keres 70 év körüli nyugdíjas asszonyt, aki
kölcsönös szimpátia esetén
élettársa lenne.
Tel: 06/70 5654260
Fiatal pár albérletet keres.
Tel.: 06-70-624-4646
Eladó 4 szekrény, 2 heverő, 3
db-os konyhabútor, 1 db
Zanussi fagyasztószekrény,
TOMSON televízió. Érd.: Kiss
József, tel.: 06-20/3747-519.
Az atomerőmű körzetében mért dózisteljesítmények a
2018. decemberben
közölt hivatalos adatok alapján
Uszód
Paks
Dunaszentbenedek
Géderlak
Foktő
Kalocsa

82 nSv/h
68nSv/h
88 nSv/h
89 nSv/h
87 nSv/h
90 nSv/h

