2019. AUGUSZTUS

A Foktői Hírmondó megtalálható Foktő község hivatalos honlapján is.

Összefoglaló Foktő Község Önkormányzatának
elmúlt öt évéről
A Hírmondó augusztusi számában a 2014-2019-ig történt programokat és a támogatásokat, a szeptemberi újságban a
beruházásokat és egyebeket foglaljuk össze.
Programok:
Talán az egyik legjelentősebb esemény, hogy 2017-ben létrejött Máréfalvával a testvérközségi kapcsolat. Ennek eredményeképpen minden évben autóbuszos kirándulást szervezünk
Erdélybe, amelynek a buszköltségét az önkormányzat fizeti.
Minden évben vendégül látjuk a testvérközségből ide látogatókat a foktői falunapon. Ilyenkor a kialakított vendégházban
szállásoljuk el őket. Augusztus első hetében a Máréfalvi
Ezüstfenyő Gyermektánccsoport fellép a kultúrházban. A
műsor minden alkalommal nagy sikert aratott és teltház előtt
zajlott. A testvérkapcsolat részeként - felkérésre - foktői csapat utazott ki Máréfalvára, ahol másfél órás színes műsorban
bemutatták Foktő múltját, jelenét, hagyományos öltözetét,
táncoltak, énekeltek. A műsort a színjátszókör előadása zárta.
A fellépést nagy szeretettel fogadták és vastapssal jutalmazták.
Az elmúlt évek során megemlékeztünk a fontosabb ünnepeinkről, ezeknek a rendezvényeknek hatalmas közösségépítő
szerepe van. Februárban a farsangi bált az óvoda rendezte,
önkormányzati támogatással.
Márciusban a nőnapi rendezvény minden évben nagyon színvonalasra sikerült és mindig teltházzal zajlott. Sok foktői
tehetség bemutatkozott már a nőnapi műsorban, például Haris Viki, Boldizsár Béla, Vimpek János, Pogrányi Miki, Bolvári Gergő,Cselik Flórián, Póli Róbert és sokan mások.

MEGHÍVÓ

Mindenkit szeretettel várunk augusztus 31-én szombaton délután 5 órakor a tájház avatóra!
A tervek szerint szilvalekvárt is főzünk rézbográcsban. Aki
a szombati napjából rá tud szánni egy félórát, azt szívesen
látjuk, ha eljön és segít kevergetni a lekvárt.
Öt órai kezdettel az avató
műsorban fellépnek a Foktői
Hagyományőrző Néptáncegyüttes,
a Foktői
Vegyeskórus
és a Foktői Mikro Színpad tagjai. Avató beszédet mond:
Kustár Rozália. Az udvaron a megnyitó emlékére elültetünk
egy szilvafát. A résztvevők kóstolhatnak keszőcét,
kukorica kását és málét, mindezt leöblítjük egy kis óborral.
A megnyitó után Balaton László harmonikaszóval
szórakoztatja a vendégeket.
A foktői tájház a Fő út 32. sz. alatt található!
Mindenkit szeretettel vár: Foktő Község Önkormányzata

Évente kétszer autóbuszos színházlátogatást szerveztünk Kecskemétre illetve Budapestre. Az érdeklődők láttak már operettet, operát, vígjátékot, musicalt és klasszikus színművet is.
Kialakítottuk a születések parkját a körforgónál, ahova a Fő
út elejéről a felújított kereszt is áthelyezésre került. Az első
években minden előző évben született gyerek tiszteletére egy
-egy fát ültettek el a szülők, rokonok. Sajnos a fák – bár többször pótoltuk őket - nem bírták a talajviszonyokat, így idén
egy életfát állítottunk fel és erre felkerültek a gyermekek
nevei.
Tavasszal az országos TESZEDD akcióba is többször beneveztünk, amikor a falu utcáin és a Fok-parton szedtük a szemetet.
A gyermekeknek évente többször kézműves foglalkozást
tartottunk az óvodával karöltve. Húsvét előtt a tojásfestés és a
húsvéti díszek készítése mellett ugrálóvárral is megörvendeztettük a gyerekeket.
Az őszi foglalkozáson tököt faragtak, karácsony előtt pedig
karácsonyi díszeket készítettek, és lucabúzát vetettek.
Húsvétkor tojásfát állítottunk a falu központjában, ahova a
gyerekek által készített tojások is felkerültek.
Május elsejére pedig felállítottuk a falu májusfáját, amit a
foktői tánccsoport május végén kitáncolt.
(Folytatás a 2. oldalon)

A kiállításról

Augusztus első hétvégéjén egy csodálatos kiállítást láthattak,
akik ellátogattak a kultúrházba. Csáki Ildikó szalmafonó remekbe szabott alkotásai: az aratókoszorúk, az állatfigurák, az ékszerek és minden egyes darab művészi alkotás! A kiállítás zárásaként vasárnap este fellépett a Máréfalvi Ezüstfenyő Gyermektánccsoport, akik gyönyörű ruháikkal és táncaikkal nagy sikert
arattak. A közönség vastapssal jutalmazta az előadásukat.
További képek: www.fokto.hu/galéria

(Folytatás az 1.oldalról)
Május elsején a fitnesz partkban ünnepeltünk retro zenével,
virslivel és különböző mókás játékokkal. Szólt a „mint a mókus” és a „nyolc óra munka”.., repült a gumicsizma és
csokievő versenyt is tartottunk. Nagyon jó hangulatban, sok
nevetéssel telt a nap, aki ott volt, jól érezte magát!
Május végén a gyermeknapon mindig nagy számban vesznek
részt a kisgyerekes családok. A műsor és a játékok mellett
cukorágyú, étel,ital és versenyek színesítik a programot.
Az év egyik legfontosabb eseménye a falunap, amely évrőlévre egyre nagyobb látogatottságnak örvend. A 2018-as falunapon a tarhonyás húst, a 2019-es falunapon pedig a tarhonyás töltött káposztát mindenki megkóstolhatta . Volt főzőverseny és sztár fellépők. Szólt a zene, pörgött a ringlispil,
rengeteg ember volt, sokféle program és jó hangulat! Jövőre
nehéz lesz ezt felülmúlni!
Évente többször rendeztünk bolhapiacot. Szeretnénk az embereket rávenni arra, hogy ne dobják szemétbe a feleslegessé
vált, de még használható tárgyaikat.
2019. nyarán igyekeztünk a fiataloknak minden hétvégére
programot kínálni. Megpróbáltuk kis közösségbe szervezni
őket több-kevesebb sikerrel. A programokat a 14+ korosztálynak hirdettük, de nagyon örültünk annak, mikor a nagypapa elhozta az unokáját, vagy ha egy egész család a kenuba
ült. Volt lovaskocsikázás, pingpong verseny, kerékpár-és
kenutúra, szalonnasütés és DISCO.
Ősszel a kultúrházban a fiataloknak többször rendeztünk
DISCO-t és rock együttesek is felléptek.
Őszi program volt 2018-ban a tájház udvarán rendezett kukoricafosztás, ami rendkívül jó hangulatban zajlott. A munkát
egy kis tárogató szóval zártuk.
Évente kétszer kiállítást rendeztünk a kultúrházban. Ezeken
több alkalommal bemutatkoztak a foktői alkotók is. Hihetetlen, hogy mennyi tehetséges és kreatív ember él köztünk,
ezen a kis településen! Láthattunk csodás rajzokat, fotókat,
festményeket, kézimunkákat és fel sem lehet sorolni, mi mindent. De talán a legsikeresebb kiállítás a gyűjteményeké volt,
ez vonzotta a legtöbb látogatót. Intézményeink múltját is
felidéztük egy hétvégén, legutóbb pedig Csáki Ildikó szalmafonó kiállításában gyönyörködhettek a látogatók.
Minden ősszel meghirdetjük az őszi utcadíszítő versenyt,
amely nagy népszerűségnek örvend. Az ötletes és látványos
alkotások híre a környező falvakba is eljutott, voltak, akik
csak azért látogattak el Foktőre, hogy ezeket megtekintsék. A
legjobb alkotásokat értékes díjakkal jutalmaztuk.
Az év utolsó hónapjában minden hétvégére jutott rendezvény, hiszen az adventi koszorún hetente meggyújtott gyertya mellé egy kis műsor is társult. Tavaly, a negyedik gyertya
meggyújtásakor a Dunapataji Népdalkör adott felejthetetlenül
szép műsort.
Karácsony előtt tartjuk a hagyományos karácsonyi futást,
amelyre nagy számban összejönnek a lakosok. Mindenkinek
jut az ajándékokból, a gyümölcsből és szaloncukorból, de
elmaradhatatlan a forró tea és a zsíros kenyér is. A napot
már a hagyománnyá vált tűzijáték, valamint a a kultúrházban
a gyerekeknek szóló zenés mesejáték zárja.
A 2018.decemberében átadott könyvtár is színes programokat kínál a lakosoknak. Manapság a könyvtár már nem csak a
könyvkölcsönzésről szól, hanem közösségi helyként is funkcionálnia kell. A nyitvatartási időben ingyenes internet használatot biztosítunk. Az ingyenes alapfokú számítógép kezelő
tanfolyamra olyan sokan jelentkeztek, hogy három turnust
kellett indítani.
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Keddenként papírfonó szakkör működik, szerdánként a nyugdíjas klub tagjai is a könyvtárban jönnek össze. Az idei évben
megemlékeztünk a költészet napjáról. A lelkes kis csapat
még saját verset is költött ez alkalomból. Majd a kulturális
sokszínűség napján gyerekek és felnőttek együtt versenyeztek az ajándékokért. Elindítottunk egy sorozatot „Érdekes
emberek – érdekes életutak” címmel, amelyben már bemutatkozott Póli Róbert, Bukor Emese, Szűcs Ferenc, Mihó Izabella és Kopasz Zoltán. Ez a rendezvény több esetben teltházasra sikerült. Havonta kétszer filmvetítést tartunk, gyermekeknek és felnőtteknek. Tavasszal volt Star-Wars nap jópofa
vetélkedőkkel és kiállítással, bemutatkozott az Orosz Társalgási Kör és volt előadás a biztonságos munkavállalásról is.
Támogatások:
Minden évben osztottunk tűzifát, a pályázaton nyert mennyiséget kiegészítettük saját keretből vásárolt tűzifával. Más
településekhez képest könnyebbség volt a lakosságnak, hogy
az önkormányzat saját költségén össze is fűrészelte a fát.
Évente meghirdetjük a felsőfokú oktatási intézményekben
tanulók számára a Bursa Hungarica ösztöndíjat. A pályázatot
benyújtók számára az önkormányzat havonta 8000 forint
támogatást biztosít egy iskolai éven keresztül.
Karácsony előtt minden családnak 5000 forintos vásárlási
utalványt adunk, melyet a foktői boltokban lehet levásárolni.
Szeptemberben az iskola kezdésre beiskolázási támogatást
nyújtunk az általános – a közép - és a felsőfokú oktatásban
részt vevő gyerekek szüleinek. A foktői általános iskolában
hosszú évek óta ingyen kapják a tankönyvet a gyerekek, az
idei évben ez már államilag támogatott.
Az önkormányzat támogatja a civil szervezeteket is, így pl. a
Főnix Foktői Sportegyesületet évente 4 millió forinttal. Ez a
jelentős támogatás teszi lehetővé, hogy működni tud az íjásza motoros- és a futball szakosztály. A Dunatáj Nyugdíjas
Egyesületet részére is az önkormányzat minden évben biztosítja a támogatást. Az idei évben 500 ezer forinttal járultunk
hozzá a költségeikhez. Ezt a pénzt kirándulásokra, rendezvényekre, fürdőbelépőkre költik el.
A Foktői Hagyományőrző Néptáncegyüttes sok helyen fellép, képviselve a falunkat. Az utazások általában az önkormányzat kisbuszával történnek.
Az általános iskolát – bár a KLIK a fenntartója – szintén
anyagilag támogatja az önkormányzat. Ha karbantartás, kisebb javítás esedékes, az önkormányzat dolgozói elvégzik azt
is. Az elmúlt öt évben az elsős és a másodikos tanulók úszásoktatásra jártak, melynek teljes költségét az önkormányzat
vállalta magára.
A háziorvosi szolgálat minden hónapban 100 ezer forint támogatásban részesül, ezen felül segítjük a szakmai anyag
beszerzését, valamint a rezsi költséget is átvállalta az önkormányzat. A Magyar Faluprogram keretében 3 millió forint
értékben pályázatot nyertünk orvosi eszközök beszerzésére.
A legjelentősebb önkormányzati támogatás az ingyenes szemétszállítás, amely az egész lakosságot érinti. A negyedévente 5000 forintos költséget átvállaltuk, ezzel az elmúlt öt évben 100 ezer forint maradt minden egyes család kasszájában.
Erre azért van lehetőség, mert Bakai Károly polgármester
ingyen vállalta a munkát, ezzel egyedülállóak vagyunk a
környéken de talán az országban is. A testületből Battáné
Pálfi Erzsébet az alpolgármesteri tiszteletdíjának jelentős
részét nem veszi fel, ezzel több millió forintot hagyva bent az
önkormányzat költségvetésében.
Szeptemberi számban a beruházásokkal folytatjuk.

Július 23. Hajnal, még alig pitymallik.
Fürge léptek kopognak, bőröndök gurulnak… És a 4 órás induláskor a buszon ülő kirándulók búcsúzásként még
egyszer pillantásukkal megsimogatják
az ismerős utcákat,házakat. Varázslatos 5 nap és megannyi élmény várt
ránk. Talán mindent felsorolni sem
lehet. Ha képletesen szeretnénk fogalmazni, akkor azt is mondhatnánk, hogy
térben és időben is nagy utazást
tettünk. Persze le kellett gyűrni a több
mint 650 kilométernyi távolságot, amiben a másfél órányi akadályt csak a
határ átlépése jelentette. Megjártuk a
mélységeket, amikor Tordán és Parajdon a sóbányákat látogattuk meg.
Megcsodálhattuk, hogy micsoda kincseket rejt a föld gyomra, s mennyi
leleményre, találékonyságra volt szüksége az ott élő embereknek, hogy ezt a
tengernyi sót a felszínre tudják hozni.
Néhány nap múlva a magasságot is
megjárhattuk, amikor a Libánra – kb.
1000 méter magasra – felkocsikázhattunk. Amint felértünk a fennsíkra és
körbenéztünk, a hegyek pedig méltóságteljesen pillantottak le ránk, úgy
éreztük, hogy ezzel a látvánnyal nem
lehet betelni. Nekünk, kirándulóknak a
felfelé vezető út élményt, a tájra való
rácsodálkozást, a finom sajt kóstolását
jelentette, azonban azt is láthattuk,
hogy azoknak, akik fent töltik a nyarat
az állatok őrzésével, milyen keményen
kell dolgozni, sőt néha még a medvétől
is meg kell védeni az állatokat.
S időben milyen hosszú távot jártunk
be? Több mint 1000 évet. Hiszen lépten-nyomon – hol iskola, hol emlékmű,
másutt emléktábla vagy szobor figyelmeztetett, hogy mindenhol ott találhatóak a magyar múlt emlékei, s a történelem üzent annak, aki nyitott szemmel és füllel nézelődött.
,,Őseidnek szent hitéhez, nemzetednek gyökeréhez – testvér – ne légy
hűtlen soha” – olvashattuk a Máréfal-

Erdélyi
kirándulás
ván található egyik székelykapun. S
meg is tapasztaltuk, hogy az ott élő
emberek mindezeket betartva tudtak
büszke magyarként megmaradni, hagyományaikat megőrizni.

A szellemi töltekezésünkhöz számos
más helyszín meglátogatása is hozzájárult. Csak álltunk lenyűgözve a Békásszorosban, hallgattuk a patak csobogását, s próbáltunk az emlékeink között
minél több szépséget elraktározni.
Majd kis idő múlva ott álltunk a Gyilkos
-tó partján, és újra lenyűgözött a természet csodája, de hasonló érzések
kerítettek hatalmukba, amikor Szovátán a sós tavak partján túráztunk, majd
a kilátóról körbenézve a környék hegyei hívogatóan pillantottak ránk. A
helyiek azt mondták, hogy Csíksomlyóra legalább egyszer mindenkinek el kell
jutnia. Nekünk ez megadatott. Megte-

FELHÍVÁS! Ősztől lehetőség van iskolás és óvodás korú gyermekeknek
néptánc tanulásra. Csánki Mónika – aki már korábban az óvodában tartott
néptánc oktatást – felajánlotta, hogy ha megfelelő számban lesz jelentkező,
akkor heti rendszerességgel vállalják az oktatást. Kérjük, hogy azon gyerekek szülei, akik kedvet éreznek a néptánchoz, jelezzék igényüket az alábbi
telefonszámok egyikén:

78/678-130 vagy 78/460-024
Az atomerőmű körzetében mért dózisteljesítmények a
2019. júniusban közölt hivatalos adatok alapján
Uszód
Paks
Dunaszentbenedek

83 nSv/h
74nSv/h
89 nSv/h

Géderlak
Foktő
Kalocsa

90 nSv/h
91 nSv/h
85 nSv/h

kinthettük a kegytemplomot, majd
többen is felmentek a nyeregbe, az
összmagyarság legnagyobb búcsújának
a helyszínére.
Az 5 nap hamar elrepült.
Ide vissza kell még menni – érezték
és mondták is többen is a kirándulók
közül. Hiszen az esti beszélgetések, a
számunkra szervezett néptánc bemutató, a szívélyes vendéglátás, a szállásadó

családok vendégszeretete, a nekünk
sütött finom lepény, egymás megismerése, a helyi ízek, a sokszor kínált finom
pálinka, a kialakuló barátságok mind
olyan elemek, amelyek a visszatérésre
késztetnek.
Köszönjük Foktő Község Önkormányzatának, hogy lehetővé tette, hogy a
kiránduláson részt vehessünk, László
Zoltánnak a csoport vezetését, Battáné
Pálfi Erzsébetnek a szervező munkáját.
Szalai Ida
további képek: www.fokto.hu/galéria

Tájékoztatás
Az önkormányzat kérésére a
katolikus templom előtti szobrot
Rocskár Sándor felújította és
a szerkezetét fémmel
megerősítette. Így a szobor visszakerülhetett az eredeti helyére.
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Tájékoztatás beiskolázási támogatásról
Foktő Község Önkormányzata idei évben is „beiskolázási segély” címen támogatást nyújt a foktői állandó lakóhellyel rendelkező általános iskolások, középiskolások és felsőoktatási intézménybe járó tanulók részére 25 éves korig. A
támogatás összege a tavalyival megegyező lesz. A kifizetés időpontját plakáton
fogjuk közölni 2019. szeptember 20 után.
Kérjük, hogy az iskolalátogatási igazolásokat nyújtsák be a polgármesteri hivatal gazdálkodási irodájába!
A foktői Magyar László Általános Iskola tanulóinak jogviszonyát az intézményvezető igazolja, részükre nem kell kérni külön jogviszony igazolást.

Gördeszka-pálya

A Kossuth Lajos és
Jókai utca sarkán kialakításra került egy gördeszka-pálya. A felszerelt elem a szigorú minőségi
előírásoknak
mindenben megfelel. A
pálya használata során
kérjük a pályahasználati szabályok betartását!

A pályát csak az veheti igénybe, aki ezen szabályokat magára nézve érvényesnek
tekinti és betartja. A szabályok megszegése a pályáról való kitiltást eredményezheti.
Szállító: Bankó Kft. Gyártó: ORANGERAMP
Jó szórakozást kívánunk!

Eseménynaptár 2019. szeptember
Szeptember 3. kedd 10 óra: BABA-MAMA klub a könyvtárban
Szeptember 6. péntek 18 óra: Filmvetítés gyerekeknek
Szeptember 14. szombat 18 órakor: Az Érdekes emberek –Érdekes
életutak sorozatban bemutatkozik: Dr. Csada Imre Zoltán
Szeptember 20. péntek 18 óra : Filmvetítés felnőtteknek
Szeptember 21. szombat 18 órakor: HÍVOGATÓ a szüreti bálra
a parkolóban
Szeptember 21. szombat 20 órától :Szüreti bál a kultúrházban
(sztárvendég:a KREDENC együttes, asztalfoglalás a 78/678-130 vagy a
20/216-9766 telefonszámon)
Szeptember 24. kedd 19 óra: Színházak éjszakája a kultúrházban
Szeptember 25. szerda 17 órakor Közmeghallgatás a kultúrházban
Szeptember 27. péntek 16 órakor A piactér és a parkoló avatója

Tájékoztatás
A lakosság
részére
a
lomtalanítás
ingyen van,
melyet előzetes telefonos egyeztetés után lehet kérni az FBH-NP
Közszolgáltató Nonprofit Kft.-nél.
Telefonszám: 06-20-401-4303
A szolgáltató a zöldhulladékot is
elszállítja ha az ágak megfelelően
össze vannak kötve illetve lebomló zsákban helyezik ki. Zsákot az önkormányzatnál lehet
kérni.
A zöldhulladék
szállítási időpontok:
2019. szeptember 19.,
október 17.,
november 21.,
december 26.

Hirdetés
Szobai szekrénysor, ülőgarnitúra
és konyhaasztal szép székekkel
OLCSÓN eladó.
Telefon: 06-70/598-7370
Foktő belterületén 0,9 ha szántó
kiadó.
Tel.: 06-30/223-4709

Az Érdekes emberek- érdekes életutak sorozatban a következő bemutatkozó:
Dr. Csada Imre Zoltán lesz. Imre jelenleg ortopéd- és baleseti sebészként dolgozik a Székesfehérvári Szent György Kórházban. Szívén viseli a fogyatékos gyermekek sorsát, így több éve a sörédi tábor vezetője. Ebben a táborban a mozgásés halmozottan sérült fiatalokért végez segítő munkát. A hit az életének alapja.
Hobbija a tánc és a foci.
Jöjjenek el minél többen, hallgassuk meg Imrét, beszélgessünk, kérdezzünk!
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Foktői Hírmondó – Foktő Község Önkormányzatának
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Felelős kiadó: Bakai Károly polgármester
Tördelés: Zsigmond Enikő Nyomda: Kalopress Kft. Kalocsa
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A „Foktői történetek és
képek „ című kiadvány
1000 Ft-os áron a
könyvtárban és az
önkormányzatnál
megvásárolható.

