2020. JANUÁr

A Foktői Hírmondó megtalálható Foktő község hivatalos honlapján is.

Anyaggyűjtés a foktői kiadványhoz
Február 29-én szombaton délután 4 órától várunk minden
olyan foktőit, aki szívesen mesélne az 1960-as, ’70-es, ’80-as
és ’90-es évekről. A beszélgetéseket rögzítjük, szerkesztés
után egy részük a tervezett kiadványba bekerül. Ha szeretne
mesélni erről az időszakról, van olyan története, amit szívesen megosztana, jöjjön el és mesélje el! Mindenkit szeretettel várunk a rendezvényteremben!

Zöldhulladék begyűjtési napok
2020-ban:
január 23., február 20.
március 19., április 23.*

Horgász-vadász
kiállítás
Január utolsó hétvégéjén horgászvadász kiállítás lesz a rendezvényteremben.

Az ügysegéd
ügyfélfogadási
ideje:
minden páros
héten hétfőn
8:00- 9:00-ig.

Minden foktői lakosnak
boldog új évet kíván:
Bakai Károly polgármester,
Foktő Község Képviselő-testülete
és a hivatal dolgozói.
Töltsünk pár csepp jó lét az ünnepi pohárba,
költözzön a jólét kies kis hazánkba!
Szívünk csordulásig teljen szeretettel,
legyen a világon boldog minden ember!
Mit annyira várunk, jöjjön el az óra,
minden kedves álmunk váljon hát valóra!

Várjuk a fényképeket!

A gyűjtemény darabjait néhány helyi
és környékbeli vadász ajánlotta fel
bemutatásra. Láthatóak lesznek
nyertes trófeák, fegyverek, gereznák,
stb.
A kiállítás ideje alatt folyamatosan
természetfilmeket vetítünk.
A megnyitó január 25-én 2 órakor
lesz, a műsorban közreműködik a
Foktői Vegyeskórus.
A kiállítás megtekinthető: január
25. szombat és január 26. vasárnap 14:00 – 18:00-óráig

Az önkormányzat tervezi a FOKTŐI TÖRTÉNETEK ÉS KÉPEK c. kiadvány folytatását. Az új könyvben 1960-tól 2000-ig
szeretnénk a foktői emberek életét bemutatni képekkel
és történetekkel. Kérjük, hogy keressenek családi, falutörténeti, egyházi, munkahelyi, stb. képeket ebből az
időszakból! A fényképeket lemásoljuk, beszkenneljük és
visszaadjuk a tulajdonosának.
Aki szeretne erről az időszakról mesélni, kérjük, jelezze
az önkormányzatnál, vagy az alábbi telefonszámon: 20-2169766.
Különösen várjuk az alábbi témákban a történeteket:
katonatörténetek; kalákában végzett munkák; ’70-es, ’80-as, ’90-es évek divatja;
ünnepek, szórakozás; munkahelyi történetek; Duna, hajózás, halászat; egyház; hétköznapok; munka; iskolai és óvodai emlékek...
A Foktői történetek és képek c. könyv megjelenése után többen jelezték, hogy találtak még fényképeket az 1960 előtti korból. Ezeket a képeket is várjuk, mert úgy
tervezzük, hogy az új könyvben egy fejezetet szentelünk a kimaradt képeknek.

Képek a kukoricamorzsolásról

Könyvtár
nyitva tartása

További képek:
www.fokto.hu/ galéria

Hétfő: ZÁRVA
Kedd: 9:00 – 12:00 és 13:00 – 18:00
Szerda: 8:00 – 12:00 és 13:00 – 18:00
Csütörtök: 8:00 – 12:00 és 14:00 –
18:00
Péntek: 13:00 – 18:00
Szombat: 13:00 – 17:00

Felhívás erdélyi kirándulásra!
Az önkormányzat idén is tervez kirándulást Erdélybe, melyre elsősorban azok jelentkezését várjuk, akik még nem voltak. Mivel – valószínűleg – velük nem tudjuk
megtölteni az autóbuszt, jelentkezhetnek olyanok is, akik már részt vettek ilyen
kiránduláson, de szeretnének ismét ellátogatni a testvérközségbe.
A programokat úgy tervezzük, hogy
legyenek benne új helyszínek, új
látnivalók is.
A kirándulás várható költsége
25.000 forint.
A részletekről április környékén
tudunk bővebb felvilágosítást adni.
Telefonszám: 06 20 2169766

A falugazdász
fogadóideje
2020-ban
változatlanul:
csütörtök
12:30 – 16:30
Új ügyek befogadása: 15:30-ig.
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A FOKTŐI HÍRMONDÓ színesben olvasható a www.fokto.hu honlapon.
A korábbi eseményekről készült fotók megtalálhatóak:
www.fokto.hu / galéria

A könyvtárban bárkinek lehetősége van
előadást tartani, ha bizonyos témában
felkészültnek érzi magát. Várjuk olyanok jelentkezését, akit például foglalkoztat egy történelmi kor, arról sokat
olvasott, esetleg a tanulmányai alapján
bizonyos témában képzettnek érzi magát, vagy aki sokat utazott és képeket
vetítene, esetleg a munkája, a foglalkozása érdekes és mesélne róla.
Tehát bármilyen témában lehet mesélni, beszélgetést kezdeményezni, várjuk
a jelentkezőket!
Tel: 06-78-678-130 vagy 06-202169766

Hirdetés
Három darab jó állapotú, meghosszabbítható gyermekheverő és
egy darab felnőtt heverő olcsón
eladó. Telefon: 30-259-1500
***
Külön bejáratú, bútorozott szoba
kiadó. Telefon: 70-5987370

A VÉLEMÉNYDOBOZ továbbra is a lakosság rendelkezésére áll.
Az önkormányzat folyosóján elhelyezett zárt dobozba bárki bedobhatja
névvel vagy név nélkül a véleményét, javaslatait, ötleteit.

Megszűnik az oktatás a foktői általános iskolában
2020. január végén
Mindenki megdöbbent a hír hallatán, pedig azt, hogy ez bekövetkezik,
évek óta lehetett sejteni, sőt tudni.
Ez egy hosszú folyamat vége, amely
sok éve kezdődött, amikor a foktői
iskolás gyerekeket a szülők inkább a
kalocsai iskolákba kezdték beíratni.
Persze annak a szülőnek is igazat kell
adni, aki a városban dolgozott, könynyebben hozta-vitte a gyereket, vagy
úgy gondolta, hogy a nagy létszámú,
de mégiscsak városi iskolában nagyobb és sokrétűbb tudásra tehet szert gyermeke. De azt is
tudjuk, hogy nagyon sok olyan ember van, akik Foktőn végeztek, eredményesen tovább tanultak és megállják az életben a helyüket. Az elmúlt évek során először a felső tagozat
osztályai szűntek meg, mivel a törvény szerint 14 fő alatt
nem lehetett az osztályokat elindítani. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) átvette az önkormányzatoktól
az iskolákat, de a Foktői Önkormányzat mindenben támo-

gatta azt követően is annak működését (buszos szállítás, ingyenes étkezés, úszásoktatás, stb). A folyamatra
és az intézmény működésére az önkormányzatnak semmilyen ráhatása
nem volt. A tanulólétszám olyan
gyorsan csökkent, hogy 2019. szeptemberében nyolc fővel kezdődött
meg a tanítás. A nyolc alsós egy osztályban összevontan tanult. 2020
januárjában a szülök úgy döntöttek
(a KLIK kezdeményezésére), hogy elviszik a gyerekeket az iskolából, akik a jövőben kalocsai iskolákban folytatják tanulmányikat.
Ezzel 2020. január végén bezár a foktői iskola.
Nem vigasz, de meg kell említeni, hogy ezzel a problémával Foktő nincs egyedül, a környékbeli kis falvakban is hasonló a helyzet. Kivételt képeznek azok a települések, ahol a
katolikus egyház fenntartásába került az iskola, mint Szakmáron és Géderlakon.

Idén megkezdődik a Duna-híd építése
A 2019-es év végén megkezszer egysávos közutat, valamint
dődtek az épülő Duna-hídhoz
kétirányú kerékpárutat tervezszükséges területek ingatlantutek.
lajdonosaival az egyeztető tárAz első utazók várhatóan 2022
gyalások a vélhetően kisajátítást
őszén kelhetnek át a hídon.
helyettesítő vételi ajánlatok
A Duna menti kistelepülések
tárgyában.
polgármesterei nemrég egyezAz új mederhíd úgynevezett
tettek a közútkezelővel az 5106feszített-függesztett híd lesz,
os számú út (Dunapataj–Ordas–
vagyis a szerkezetre ható erőket
Géderlak–Benedek–Uszód–
a teljes hosszában végigvezeFoktő) felújításáról. Nem csak új
tett, mindkét oldalon megfeszíburkolatot kap majd a közút,
Foktő-Dunaszentgyörgy híd látványterve
tett kábelek veszik fel. A két
hanem kiszélesítik és meg is erőártéri híd hossza 220 és 286 méter, a mederhídé közel 440
sítik, valamint áthelyezik a mellette húzódó vízelvezetéseket
méter, így a teljes átkelő hossza 946 méter lesz. A hídra kétés villanyoszlopokat is.

Téli veszélyek—a rendőrség felhívása
Ha észleljük, hogy a hőmérséklet fagypont alatti és eső esik, számíthatunk jégréteg kialakulására. Emiatt körültekintően és
fokozott óvatossággal közlekedjünk, mind gyalogosan, mind gépjárművel! Intenzív ónos eső idején villanyvezetékek szakadhatnak le,és faágak is letörhetnek a rájuk rakódó jég súlya alatt. Otthonunk biztonsága érdekében a hagyományos tüzelőberendezés (pl.: kandalló) használata esetén különös figyelemmel kell lenni a tűzmegelőzésre, füstelvezetésre. A PB-gázzal
üzemelő fűtőkészülékeket, amelyek nincsenek kéménybe kötve, vagy az égéstermék szabadba történő kivezetése más módon nem megoldott, soha ne üzemeltesse folyamatosan zárt térben! A helyiség nagyságától, a fűtési fokozattól függően
legalább egy-másfél óránként szellőztetni kell a helyiséget, ellenkező esetben a felgyülemlő égéstermékek mérgezést okozhatnak. A fűtési időszakban működtessen szén-monoxid-mérő készüléket. A megfelelő minőségű eszköz időben figyelmezteti a lakásban tartózkodókat a megemelkedő káros gázkoncentrációra. A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság weblapja
(http://www.nfh.hu/node/7984)segítségével választhat megbízható készüléket, megismerkedhet megfelelő működtetésével. A gázszolgáltatás kimaradása esetén ne hagyja nyitva a fűtőkészülék elzárócsapját! Legyenek otthon alapvető gyógyszerek, kötszerek, csecsemő számára tápszerek!
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2020. február havi programok
Február 04. kedd 10 óra: Baba-mama klub a könyvtárban
Február 07. péntek 17 óra: Dokumentumfilm a szcientológiáról (A filmben megszólal egy olyan ember, aki tíz évig
volt szcientológus, valamint a Magyarországi Szcientológia
Egyház jogi képviselője is.)
Február 15. szombat 16 óra: Beszélgessünk az asztrológiáról – Kopasz Zoltánnal (Az asztrológiai elemek tűz, föld,
levegő, víz és a személyiség összefüggései)
Február 21.péntek 17 óra: Az Érdekes emberek-érdekes
életutak sorozatban bemutatkozik Vajda Györgyi és Lakatos Péter
Február 29. szombat 16 óra: Beszélgetés az 1960-70-80-90
-es évekről a rendezvényteremben.

Foktő Község Önkormányzata köszönet mond
Dr. Csoszor Mária háziorvosnak, Dr. Király László
gyógyszerésznek, Horváth Sándor vállalkozónak,
Kistamás Józsefnek, akik anyagilag, támogatták a
karácsonyi futást.
Köszönet a konyhai és hivatali dolgozóknak,
akik munkájukkal segítették a rendezvényt!

Az Érdekes emberek – érdekes életutak sorozatban februárban bemutatkozik: Vajda Györgyi és Lakatos Péter
Húsz éve, hogy Györgyi és Peti elindult szerencsét próbálni Kanadába, majd Spanyolországba.
Milyen az élet idegenben? Van-e honvágyuk? Milyen
nyelven álmodnak? Tervezik-e, hogy valaha hazatelepülnek?
Jöjjenek el minél többen, beszélgessünk, kérdezzünk!

Figyelem! A rendezvényterem bérelhető!
A rendezvénytermet
előzetes egyeztetés
után
bárki kibérelheti.
A bérleti díjak
az alábbiak:

Kaució: 40.000 Ft/alkalom
Bérleti díj: 10.000 Ft/alkalom
Mindkét díj előre fizetendő!
Új evőeszközök és étkészletek kerültek beszerzésre, ezek ha sérülnek,
vagy törnek, beszerzési áron a kaucióból levonásra kerülnek.

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

87 nSv/h
77nSv/h
90 nSv/h

Géderlak
Foktő
Kalocsa

94 nSv/h
89 nSv/h
85 nSv/h

IMPRESSZUM

Foktői Hírmondó – Foktő Község Önkormányzatának
ingyenes időszakos kiadványa – 2020. januári szám
Felelős kiadó: Bakai Károly polgármester
Tördelés: Zsigmond Enikő
Nyomda: Kalopress Kft. Kalocsa
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Szociális
tűzifa osztás
Január hónap folyamán a 2019.
december 13-ig beadott kérvények alapján elbírálásra kerültek
a szociális tűzifa kérelmek.
Akinek a családjában az egy főre
jutó jövedelem nem haladta meg
a 71.250 forintot, az kaphatott
szociális tűzifát. Az állam által
biztosított juttatásra az idei évben 83 család volt jogosult. A házakhoz történő kiszállítás folyamatosan történik.
Aki benyújtotta a kérelmet, de a
jövedelme az előírt összeg felett
van, az az önkormányzat saját
tűzifa készletéből – rendkívüli
támogatásként – a hónap végéig
kap tűzifát.

