2019. JÚNIUS

A Foktői Hírmondó megtalálható Foktő község hivatalos honlapján is.

2019. július 5-én és 6-án
rendezzük a Foktői Falunapot
A hagyományokhoz híven a pénteki nap a „fiatalabb korosztályé” lesz. Megpróbáltuk többféle stílus képviselőit felléptetni, így lesz rap/ hiphop, rock és DISCO.
Szombaton a népzenétől kezdve a retro muzsikán, a mulatós zenén és a fúvós zenekaron keresztül a rock zenéig
válogathatnak a kínálatból.
Természetesen idén is meghirdetjük a tarhonyás ételek
főzőversenyét, amelyre kérjük, a részt venni szándékozókat, hogy legkésőbb június végéig jelentkezzenek, a sátor
biztosítása miatt!
Két kategóriában lehet nevezni: tarhonyás étel és tarhonyás különlegesség.
A zsűri elnöke Blaskó János Venesz-díjas mesterszakács
lesz.
A díjazottak között értékes nyeremények várnak gazdára!
A gyerekeknek lesz: habparty, ugrálóvár, ringlispíl, dodzsem, lufihajtogatás, csillámtetoválás és sportbemutató.
Idén is érkeznek vendégek az erdélyi testvértelepülésről,
Máréfalváról.
Mindenkit szeretettel várunk!
(Részletes program a 3. oldalon)
*********
Felhívjuk, a középiskolába és gimnáziumba járó diákok
figyelmét, hogy közösségi munka keretein belül lehetőség van a falunapi munkában történő részvételre, melyről igazolás állítunk ki.
(Ezen igényüket kérjük előzetesen jelezzék az önkormányzatnál)

Az önkormányzat már többször jelezte a
DAKK Zrt felé a foktői lakosok kérését. Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy ezúttal az alábbi válasz érkezett:

Az esti utolsó átszállási lehetőség Kalocsán a 22.30-kor induló Kalocsa–
Foktő–Dunapataj járatra van, amely
csatlakozást biztosít a Budapestről
22.25 órakor érkező gyorsjárathoz.
21 óra körül új járat indítása csak a
vonalon közlekedő más járat
megszüntetésével biztosítható.

Hirdetés
Egy anyakecske két gidával eladó. Érdeklődni
lehet: 0670/646-6611
Jó állapotú JUNKER átfolyós bojler eladó.
Érd.: 06-70/571-9940

Egyik falunapi sztárvendégünk!

Tájékoztatjuk a lakosokat, hogy a júliusi
erdélyi kirándulásra minden hely elkelt,
és mindenki be is fizette a részvételi
díjat. Immár harmadik évben kirándulnak foktői lakosok a testvértelepülésre,
az autóbuszt az önkormányzat fizeti.
Az idei évben is azok a foktői lakosok
utaznak, akik eddig még nem voltak
Erdélyben.

VASTAGBÉL SZŰRÉS
FOKTŐN IS !

A gyereknapi rendezvényen sok gyermek és szülő vett részt.
Az eső ellenére mindenki jól érezte magát.

Bizonyára már értesültek a sajtóból, hogy vastagbélrák-szűrés indul hazánkban.
A vastagbélrák a második leggyakrabban előforduló
rosszindulatú megbetegedés, mely sokáig tünetmentes
marad. Szűrővizsgálattal viszont már abban az időszakban is felfedezhető, amikor még nem okoz tüneteket.
Minél korábbi stádiumban fedezik fel az elváltozást,
annál több esély van a gyógyulásra.
Foktő lakosságának is módjában áll részt venni a
vizsgálatban!
Kérjük azokat az 50 és 70 év közötti lakosokat, akik
személyre szóló meghívót kaptak, hogy a levéllel keressék fel a háziorvosi rendelőt rendelési időben. Itt van
lehetőség átvenni a szűrőcsomagokat amik a székletvér
vizsgálathoz szükségesek. A mintavételt otthonában
egyszerűen el tudja végezni két egymást követő napon.
(Pontos útmutató a csomagban és a rendelőben is.)
A minták postai úton feladhatók. A vizsgálati eredményről két hét múlva tájékozódhat a rendelőben.
Ha a székletben vért találtak, azt okozhatja jóindulatú
polyp, vastagbél gyulladás, aranyér és bizonyos esetekben daganat is. Ennek tisztázására szükség esetén
vastagbéltükrözés (kolonoszkópia) segíthet. Erről is
tájékoztatást kap a rendelőben. Kérjük a behívottakat,
mielőbb jelentkezzenek a rendelőben és a postán kapott meghívó levelet hozzák mindenképp, mert erre
ragasztható fel az egyedi azonosítást szolgáló bélyeg!
Szeretnénk, hogy a Falunapi szűrésekhez hasonlóan
sokan részt vegyenek a vizsgálatban!
Dr. Csoszor Mária

Este az Ezer lámpás éjszakája programhoz kapcsolódva
gyertyát gyújtottunk és kis tutajokon engedtük a vízre.
További képek: www.fokto.hu/galéria

Július hónapban a
könyvtár zárva tart,
könyvkölcsönzés az
alábbi két napon
lehetséges:
07.12 és 07.26.

Tájékoztatás
A katolikus templom előtti szobor,
mint korábban írtuk, balesetveszélyessé vált, ezért volt szükség az
elszállítására.
Rocskár Sándor az önkormányzat
kérésére felújítja. A munkát legkorábban az ősszel tudja elvégezni.
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A TOP-5.3.1-16 konzorciális pályázatban Dusnok, Fajsz és Bátya mellett részt vesz Foktő
település is. A pályázat kapcsán már több kérdőív is kitöltésre került a falu lakosai által.
Ezeknek a kielemzése és a közösségi beszélgetések, valamint a lakossági fórum is arra
mutatott rá, hogy az egyik fontos feladat a faluban élő fiatalok közösségbe szervezése. Ezért
– első lépésként – a nyári szünet alatt hétvégenként megnyitjuk a klubhelyiséget a 14+
korosztály számára. Az időpontok és a programok a facebook -on lesznek meghirdetve.
Első alkalom június 29. szombat este 6 óra.
Fiatalok! Gyertek el minél többen, várjuk az
ötleteket, mondjátok el, hogy milyen programokat szeretnétek!
Az önkormányzat a lehetőségeihez mérten
támogatja a rendezvényeket!
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Felhívás!
Lakossági bejelentés érkezett, hogy a faluban több helyen a járdán nem
lehet közlekedni, illetve az árkok is elhanyagoltak, gazosak!
Kérjük azokat az ingatlantulajdonosokat, akiknek Foktő belterületén kertjük vagy lakatlan házuk van, hogy az utcafrontot tartsák rendben, mert az
a tulajdonos kötelessége!
Kérjük, fordítsanak különös figyelmet a parlagfűvel szennyezett
területekre!
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az idei évben minimálisra csökkent a
közfoglalkoztatottak száma, ezért a fűnyírást az önkormányzat nem minden esetben tudja a házak előtt elvégezni! A lakosság megértését kérjük.

Tisztelt Foktői Lakosok!
Az elmúlt hetekben számos kérdés merült fel a foktői labdarúgó csapattal kapcsolatosan.
A legfontosabb kérdés ezek közül, hogy csapatunk indul e a következő 2019/2020-as labdarúgó bajnokságban. Tájékoztatásul el kell mondanunk, hogy a meglévő csapatban komoly
feszültség alakult ki. Ez ahhoz vezetett, hogy 7-8 fővel kellett kiállnunk mérkőzésekre, valamint az utolsó két mérkőzésre nem is tudtunk kiállni. Ezúton is köszönjük ennek a 7-8 főnek,
hogy helytállt Foktőért és a csapatért. Ezekhez a személyekhez sikerült igazolni további játékosokat, ezáltal indulni tudunk a következő bajnokságban.
Ezentúl felmerült a költségvetésünk kérdése is, ezúton tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a labdarúgó csapatunk éves
költségvetése 1,6 millió forint. Ebből fizetjük az igazolásokat, bírókat, utazásokat, összejöveteleket, sportorvosi díjakat, eszközök beszerzését stb.
Ez év július közepétől kezdődnek az edzések, edzőmeccsek és felkészülés a bajnokságra.
Azt gondoljuk, hogy kéthetente a hazai mérkőzések jó programot nyújtanak a falu lakosainak és azon dolgozunk, hogy ezt
továbbra is biztosítani tudjuk.
Köszönjük mindazoknak, akik kitartottak és támogatták a csapatunkat, valamint külön köszönetet szeretnénk mondani Foktő Község Önkormányzatának.
Főnix Foktő SE Vezetősége

A Budapesti Operettszínház előtt a foktői csapat.
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A „Foktői történetek és
képek „ című kiadvány
1000 Ft-os áron a
könyvtárban és az
önkormányzatnál
megvásárolható.

