2019. ÁPRILIS

A Foktői Hírmondó megtalálható Foktő község hivatalos honlapján is.

Eseménynaptár
2019. április–május
április 26. péntek – filmvetítés felnőtteknek
április 27. szombat – Érdekes emberek, érdekes életutak (Mihó Izabella)
április 28. vasárnap – Temetői séta
május 1. szerda – Majális a fitness
és szabadidő parkban
május 4. szombat – STAR WARS
nap
május 7. kedd – Baba-mama klub
(gyermek pszichológus részvételével)
május 10. péntek – filmvetítés gyerekeknek
május 18. szombat – Bolhapiac
május 19. vasárnap – Foktői történetek és képek című könyv bemutatója
május 21. kedd – A kulturális sokszínűség világnapja
A DAKK Zrt.
idén is megküldte az önkormányzat részére
az utazási Igényfelmérő kérdőívet.
Mint az eddigi években is, ismét
jeleztük a közlekedési társaság felé,
hogy a foktői lakosok részéről
továbbra is fennáll az igény
este 9 óra környékén egy Kalocsáról
Foktőre induló autóbusz járatra.
Csak remélni tudjuk, hogy a
következő autóbusz menetrend
módosításakor figyelembe veszik
a foktői lakosok kérését.

Felhívás!

Kellemes
húsvéti
ünnepeket!
Itt a húsvét, eljött végre a szép lányok örömére.
Mert a lányok szép virágok, illatos víz illik rájuk.
Kit húsvétkor nem locsolnak, hervadt virág lesz már holnap.
Ne fuss el hát szép virágom, locsolásért csók jár, három!

Foktő község tojásfája 2019. április

Figyelem! Adója 1%-át felajánlhatja Foktő
Község Jövőjéért Közalapítványnak!
Adószám: 18354603-1-03

A Foktői Amatőr Színjátszókör a következő darab kiválasztása előtt toborzást hirdet.
Kérjük, ha valaki szeretne szerepelni, illetve a következő darabban részt venni, jelentkezzen!
A következő darabot a szereplők nemét és életkorát figyelembe véve tudjuk kiválasztani. A próbák időpontját úgy alakítjuk, hogy mindenkinek megfeleljen.
Szándékukat bármelyik színjátszóköri tagnál jelezhetik!

Felhívás!

Május első vasárnapján szeretettel
köszöntjük az édesanyákat!
…Adhat Isten gazdagságot,
rubintokat és gyémántot,márvány palotát.
Adhat pénzt, ragyoghat rajtad a drága ékszer.
Csak egyet nem adhat kétszer:
édes, jó, anyát.
Adj csókot az ősz fejére,
ráncos, reszkető kezére.
S érezd azt meg, hogy a szíve érted reszket.
Hogyha bánat ér, ölében vigaszt lelhetsz.
Imádkozz a jó Istenhez, hogy tartsa meg neked….

Az önkormányzat szervezésében július 23-tól 27-ig tervezzük az erdélyi kirándulást.
Kérjük, hogy aki szeretne a
kiránduláson részt venni, mielőbb jelentkezzen, a néhány
üres helyre! Amennyiben nem
lesz elegendő jelentkező, abban az esetben feltöltjük a létszámot olyanokkal, akik már az előző években
voltak Erdélyben.
A programról:
A tervezett indulás: 2019. július 23. (kedd) reggel 6 óra. Az utazás kb. 12
óra, este meleg vacsorával várják az érkezőket.
Szerdán, csütörtökön, pénteken és szombaton a tavalyihoz hasonló programokra számíthatnak:
Parajd – Sóbánya, Korond – kirakodóvásár, Máréfalva – székely-kapuk és
tájház, Madarasi Hargita, Békás szoros, Zetelaki víztározó, Zeteváraljai templom, Szováta , Medve-tó, Gyilkos-tó, Csorgókő vízesés, vízimalom, Székelyvarság, lovas kocsikázás. A programokat az időjárás függvényében lehet
változtatni.
A szállás Máréfalván lesz két- és három fős szobákban.
Hazaindulás 27-én szombaton a délutáni órákban.
A részvételi díj 23.000 forint, amelyet folyamatosan lehet fizetni, a befizetés végső határideje: május 31. A 23.000 Ft tartalmazza a szállást, reggelit, vacsorát és az utasbiztosítást. A busz költségét az önkormányzat fizeti.
Jelentkezni lehet személyesen a polgármesteri hivatalban, vagy a 202169766-os telefonszámon.
Befizetéskor kérjük, hogy személyigazolványt hozzanak magukkal!

Május 18-án szombaton 8 órától
bolhapiac lesz a parkolóban.
A magyar költészet napja alkalmából lelkes kis
csapat gyűlt össze a könyvtárban. Megemlékeztünk József Attila születésnapjáról, volt
kvízjáték és mindenki elmondta a legkedvesebb versét. Az előre megadott szavakból az
alábbi vers született:

TAVASZ
Fodros bárányfelhő úszik az égen,
Én meg hanyatt fekszem a zöldülő réten.
Napsárga nárciszok illatát érzem Szerelem éled a szívem mélyében.
A pelyhes naposcsibe sütkérezik,
Sok-sok tavaszi virág illatozik.
Bújik, beragyog, repdes az élet…
Régóta nem láttam ennyi szépet!
Itt a kikelet!
A természet ébredez,
Méhek zsonganak,
Lágy szellő lengedez.
Madárdaltól hangos a tavaszi kert,
S ezzel véget is ér a tavaszi vers!
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A bolhapiac több szempontból is fontos és ésszerű a mai világban. Aki figyel a környezetére és felelősen gondolkodik a jövőjét illetően, az nagyon
sokat tesz azzal, ha megunt dolgait
elcseréli vagy eladja. Sok energiát spórolunk és csökkentjük a környezetszennyezést, ha nem a szemétbe dobjuk a megunt tárgyainkat. Ha nem újat veszünk, többszörösen is teszünk a környezetünkért, mert a régi sem kerül a szeméttel együtt az égetőbe és még
pénzt is spórolunk.
Kell, hogy változzon a szemlélet! Ne szégyelljük a használtat megvenni, mert lassan ellep bennünket a szemét, a szekrényeink pedig
roskadoznak a felesleges ruháktól és a sok kacattól!
Annak érdekében, hogy minél több foktőit kicsábítsunk a bolhapiacra, nyereményjátékot hirdetünk!
Mindenki, aki elad, vagy vásárol, nyereményszelvényt kap, amellyel
sorsoláson vesz részt! Hasznos és szép nyeremények várnak gazdára!

Az atomerőmű körzetében mért dózisteljesítmények a
2019. februárban közölt hivatalos adatok alapján
Uszód
Paks
Dunaszentbenedek

81 nSv/h
78nSv/h
82 nSv/h

Géderlak
Foktő
Kalocsa

88 nSv/h
85 nSv/h
87 nSv/h

Meghívó
Hívunk mindenkit április 28-án vasárnap délután 3 órától egy kis sétára a foktői temetőbe!
Jöjjenek el minél többen és keressük fel azoknak az elhunyt foktői embereknek a sírjait, akik egykor itt éltek a
faluban, némelyiknek különleges és boldog élet, a másiknak meg tragikus sors jutott.
Nézegessük meg a még álló régi faragott fejfákat, keressük fel együtt az egykori jegyző, a pap, a hősi halált halt
katona, vagy a Való gyilkosság áldozatainak sírját!
A sétára rossz idő estén egy másik alkalommal kerül sor.

Április 14-én életfát
állítottunk az előző
egy év során
született
foktői gyermekek
tiszteletére.

Az életfára az alábbi 17 gyermek neve
került fel (zárójelben feltüntetjük az
édesanyák nevét is):
Daróci Noel (Balaton Betti)
Kolompár Izmael Noel
(Kolompár Angéla)
Tesch Vanessza (Dunamenti Dóra)
Sabou Zoé (Maros Zsanett)
Molnár Hunor Attila (Szabó Andrea)
Kállai Gréta (Kovács Emese)
Okvátovity Máté (Aradi Nóra)
Váradi Nóra (Földi Nóra)
Péter Zoárd (Révész Anna)
Petróczki Alex (Révész Vivien)
Busa Gábor András (Vaszily Ilona)
Kalányos Renáta (Szabó Szilvia)
Kalányos Marcell Milán
(Kalányos Piroska)
Greksa Lili (Halász Zsanett)
Gáspár Géza Olivér (Kalányos Tímea)
Nyerlucz Jázmin (Kovács Andrea)
Ábrahám Luca (Koklács Lívia)
További képek www.fokto.hu/galéria

Figyelem!
A kerti hulladék égetése március 1-től
május 31-ig, illetve szeptember 1-től
december 1-ig végezhető hétfőtől
szombatig. Égetni 8:00 és 18:00 óra
között lehet, szélcsendes időben. Ünnepnapokon és vasárnap égetni tilos,
valamint országos tűzgyújtási tilalom
esetén a katasztrófavédelem által kiadott feltételek betartása mellett lehet
csak égetni.
Tilos a kerti hulladékokkal együtt elégetni a kommunális, veszélyes és
ipari eredetű hulladékokat (pl. műanyag, gumi, vegyszer, festék, ezek
maradványai, stb.)

Hirdetés
Albérleti szoba kiadó. Ugyanott szobabútor, konyhaasztal székekkel,
konyhabútor és kerti locsoló szivattyú eladó. Érdeklődni lehet:
0670/5987370
Eladó 10 db betonoszlop, 20 literes
szőlőprés darálóval, valamint 2 db
terménydaráló. Érd.: 30/5886047

Majális
Jöjjön el május 1-jén a fitness-szabadidő parkba
és ünnepeljünk együtt egy retro majálison!

Délután 3 órától
zene, szórakozás, versenyek felnőtteknek
és gyerekeknek.
A virslit, a mustárt és a kenyeret a készlet
erejéig az önkormányzat biztosítja.
Aki a virslit sörrel szeretné leöblíteni, arról maga gondoskodjon!
Mindenkit szeretettel vár: Foktő Község Önkormányzata
A rendezvény rossz idő esetén elmarad!
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Ismét színházba hívjuk Önöket!
2019. június 1-jén szombat délután 4 órakor autóbusz indul Budapestre az Operett
Színházba. Este 7 órakor kezdődik a MAJA című operett.
A főbb szerepekben: Fischl Mónika, Brasch Bence, Kocsis Dénes, Laklóth Aladár,
Mészáros Árpád Zsolt, Dolhai Attila, Szendy Szilvi, Dancs Annamari, Gubik Petra és
Auksz Éva.
A darabban olyan nagy slágerek csendülnek fel, mint a Szeretnék egyszer kicsit boldog lenni, Álmaimban valahol, Fogj egy sétapálcát, Részeg éjszaka, Nápolyi dal, Haccáré, haccacáré…
A jegy ára: 3.000 Ft, a buszt az önkormányzat fizeti. Érdeklődni lehet Battáné Pálfi Erzsébetnél a 0620/2169766-os telefonszámon.

MEGHÍVÓ
Szeretettel hívunk és várunk mindenkit
május 19-én vasárnap este 5 órára
a könyvtárba a
FOKTŐI TÖRTÉNETEK ÉS KÉPEK
című könyv bemutatójára.

A 200 oldalas kiadvány tartalmazza azokat a beszélgetéseket, amelyeket a falubeli idős emberekkel rögzítettünk, valamint a lakosok által rendelkezésünkre bocsátott régi fényképeket.
Személyes meghívót kapnak mindazok, akik meséltek,
illetve a fényképeket a kiadvány rendelkezésére bocsátották.

A kiadvány 1.000 Ft-os áron megvásárolható
a bemutatón és ezt követően
az önkormányzatnál.

Kedves foktői fiatalok!
Az önkormányzat még mindig várja a véleményeteket!
A kérdőív arra vonatkozik, hogy a 14 év feletti foktői fiatalok szeretnének-e
egy helyiséget, ahol összejöhetnek?
Valamilyen klub-szerű teremre gondoltunk, amelyet az igények szerint berendeznénk és a nyitvatartását is az igényekhez igazítanánk.
Kérjük, hogy a 14 év feletti fiatalok töltsék ki és juttassák vissza az önkormányzathoz az alábbi kérdőívet!

Szeretnél-e egy klubszerű helyet a faluban, ahol a fiatalok együttlehetnek?
igen
nem
Ha igen, milyen berendezésre gondoltál: asztalok, székek, televízió, ingyenes wifi, pingpong asztal, csocsó, egyéb:
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………...
Egyéb ötlet, vélemény:
…………………………………………………………………………………………………………………
IMPRESSZUM

Foktői Hírmondó – Foktő Község Önkormányzatának
ingyenes időszakos kiadványa – 2019. áprilisi szám
Felelős kiadó: Bakai Károly polgármester
Tördelés: Zsigmond Enikő Nyomda: Kalopress Kft. Kalocsa
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A könyvtár
május havi
tervezett programjai:

 május 4. szombat 9 órától STAR

WARS nap
 május 7. kedd 10-11-ig Baba-

mama klub 0-3 éves korig
(gyermekpszichológus részvételével)
 május10. péntek 18 órától filmvetítés gyerekeknek
 május 19. vasárnap 17 órakor
Foktői történetek és képek könyvbemutató
 május 21. kedd 17 órakor A kulturális sokszínűség napja
 május 24 péntek 18 órától filmvetítés felnőtteknek
 május 25. szombat 17 órakor
Érdekes emberek – érdekes
életutak sorozat (Bukor Emesével)
 minden kedden délután 15 órától
papírfonás
 minden szerdán 15 órától nyugdíjas klub
A programokról bővebb információk a plakátokon és az elektronikus
hirdetőtáblán olvashatóak!
Az Érdekes emberek– érdekes
életutak sorozatban a következő
bemutatkozó: Bukor Emese.
Emese végzettsége szerint doktor,
német–angol szakos tanár és 20
éve Kanadában, az Ottawai Egyetemen tanít. Kanadában bevezettette egyetemi szinten a magyar nyelv oktatását.
Jöjjenek el minél többen, hallgassuk meg Emesét, beszélgessünk,
kérdezzünk!

