
 2021. MÁJUS 

A Foktői Hírmondó megtalálható Foktő község hivatalos honlapján is. 

Szeresd a gyermeked,  

öleld a szívedre! 

Ez az, mire vágyhat, fényre,  

szeretetre. 

Legyél vele többet,  

várja közös játék! 

Az együtt töltött perc neki,  

mind ajándék. 

 

Szeresd a gyermeket,  

szívvel szeretettel, 

lelke hadd szárnyaljon,  

legyen boldog ember! 

Adj neki örömöt, békét,  

boldogságot, 

hagyd neki örökül a  

csodaszép világot. 

 

(Részlet Aranyosi Ervin verséből)  

 
A nemzetközi gyermeknapot a világ  

számos országában megünneplik, először 
Törökországban tartották meg 1920-ban. 
Az ünnep célja, hogy megemlékezzenek a 

világ gyermekeinek testvériségéről és 
egymás közti megértésről, valamint a 
gyermekek jóléte érdekében kifejtett  

küzdelemről. 
Magyarországon 1950-től 1953-ig június 

első vasárnapján, azt követően pedig 
minden év május utolsó vasárnapján 

rendezik meg a gyermeknapot.  

Az áprilisban meghirdetett  

VIRÁGOSKERT 
A HÁZ ELŐTT 

felhívásra május 15-ig  
huszonnégyen jelentkeztek. 
A kerteket a nyár folyamán többször megtekintjük és lefényképezzük.  

A díjazásra várhatóan a nyár végén kerül sor.  

 

Tisztelt Olvasóink! 

Ideiglenes NYITVA TARTÁS: 
Hétfőtől – csütörtökig: 

8.00 –12.00, 13.00 – 15.30-ig. 
Pénteken: 8.00 – 12.30-ig. 

Kérjük az általános szabályok betartását: 
szájmaszk viselése, kézfertőtlenítés, 

távolság megtartása.  

A tájház megtekinthető előzetes telefonos 
bejelentkezés alapján. 

(védettségi igazolvány szükséges) 
Tel.: 06-78/678-130 vagy 06-20/2169766  

Foktő Község Jövőjéért Alapítvány  

felhívja a felső tagozatos általános iskolások, valamint a 

nappali tagozaton tanuló középiskolások figyelmét (max. 

20 éves korig), hogy ha az idei tanévben az évvégi bizo-

nyítványuk átlaga eléri a 4,5-öt,  

egyszeri pénzjutalomban részesülnek.  

Az évvégi bizonyítványokat, valamint a  

bankszámlaszámot 2021. június 30-ig  

kérjük az önkormányzatnál leadni!  

Társadalmi munkára hívjuk a foktői 
lakosokat. 

Május 31-én hétfőn délelőtt 9 órától a 
temetőbe várjuk mindazokat, akik szíve-
sen részt vennének a még meglévő gom-
bosfák és fakeresztek lekenésében. Ezek-
nek a fa emlékeknek a többsége nagyon 

rossz állapotban van, de azt reméljük, 
hogy egy kezeléssel még meghosszabbít-

hatjuk az élettartamukat. 
A munkát a járványügyi szabályok betartásával végezzük. 

Kérjük, hogy akinek az időpont megfelel és részt tud venni a munkában, telefo-
non jelezze, hogy a szükséges mennyiségű eszközt biztosítani tudjuk! 

Eső esetén az időpont másnap (június 1. kedd), 9 óra.  
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Örömmel tájékoztatjuk a lakoso-
kat, hogy elkészült a Foktői történe-
tek és képek 1960-2000-ig című 
könyv. 

A kiadvány külső megjelenése és 
szerkezete hasonló az első kötethez. 
Az anyaggyűjtés módja is ugyanúgy 
történt, mint korábban, a foktői lako-
sok meséltek az adott időszak ese-
ményeiről. A fotók többsége ebben a 
könyvben is fekete-fehér, de a nyolc-
vanas évektől már színes fényképek 
is készültek.  A szerkesztők, Battáné 
Pálfi Erzsébet, Kopasz Zoltán és Nyit-
rai Istvánné voltak. Ők válogatták ki a 
beérkezett nagy mennyiségű kép-
anyagból azt a négyszázat, amely 
bekerült a kötetbe, valamint a történeteket az alábbi fejezetekbe szerkesz-
tették: 

Dolgos hétköznapok, szokások; Ünnepek, szórakozás; Utcák, házak, berende-
zés; Öltözködés, divat; Gyerekkor, óvoda, iskola; Egyház és vallási élet; Duna – 
szórakozás, pihenés és munkahely, Katonaélet; Termelőszövetkezeti élet; Ta-
nács, önkormányzat 

A kötet utolsó fejezetében – Ami az előző kötetből kimaradt cím alatt – azo-
kat a fotókat láthatjuk, melyek a múlt század első felében készültek, de a la-
kosság az előző könyv megjelenése után bocsátott a rendelkezésre. 

Idézet a fiataloknak szóló ajánlásból: „Ha nézegetik a képeket, olyan, mintha 
kicsit beleszagolnának ebbe a korba, talán jobban el tudják képzelni a szüleik, 
nagyszüleik életét. Megtudhatják, hogy mobiltelefon nélkül is volt élet, a gye-
rekek tudtak örülni egy narancsnak, vagy egy új dorcónak, és jót lehetett ját-
szani még a bogáncs termésével is. A képek láttán rádöbbenünk az örök igaz-
ságra, miszerint mindenki volt fiatal!” 

 
A kiadvány költségeit a TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00019 azonosítási számú 

Helyi identitás és kohézió erősítése Dusnok térségben című pályázat finanszí-
rozta.   

A könyv  
bemutatóját 

június hónapra 
tervezzük, a 
járványügyi 

előírásokhoz 
alkalmazkodva 
a kultúrházban, 

vagy  
szabadtéren 

tartjuk meg.  
A részletekről 

plakátokon és a 
facebook-on 
tájékoztatást 

adunk. 
*** 
Itt hívjuk fel a figyelmet arra, hogy korlátozott példányszámban még megvá-

sárolható a FOKTŐI TÖRTÉNETEK ÉS KÉPEK 1900-1960-ig című kiadvány, vala-
mint Danis György FOKTŐ című könyve is 1.000 forintos áron. 

 

Áprilisi 

virágzásban 

Mátyásné László Veronika 

verse 

Áprilisi virágzásban,  

szeszélyes még az idő. 

Egyszer nap süt, máskor esik,  

hűvös még az áldott eső. 

Felébredt már a természet rideg,  

téli álmából, 

Kis falunknak kedves népe,  

legyen vidám – e látványtól! 

 

Gyógyuljon meg minden lélek,  

kinek zavaros most a világ, 

lássuk meg a szép dolgokat  

s érezzük a boldogság illatát. 

Senkinek se szegje kedvét  

most ez az állapot, 

fogunk mi még Falunapon koccintani – 

egyet, kettőt…vagy hatot. 

 

Visszatér minden majd a  

régi kerékvágásba, 

addig is kérek mindenkit, 

Vigyázzunk Egymásra!  

Tavasz 

kérlelő 

Vajdáné Szüts 

Mária verse 

Helló tavasz, már nagyon vártunk, 

Gyógyítsd meg ezt a beteg világot. 

Gondtalanul élvezhessük 

a friss levegőt, 

A virágokat, a zöldellő mezőt. 

 

Boldogan nézhessük a  

csipkés felhőket, 

A bolondozó, ugráló gyerkőcöket. 

Örüljünk a munkánknak, 

Az óvodáknak, iskoláknak, 

S a reményt adó oltásoknak. 
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A gólyapár már március közepén 

megérkezett és elfoglalta fészkét. 

A hattyúpár egy fészekalja kis 

hattyúval úszkál a Fokon. 

A tájház istállójába május elején 

érkeztek meg a fecskék. 

 

Foktő   86 nSv/h 
Uszód   83 nSv/h 
Paks   69  nSv/h 

Dunaszentbenedek 83 nSv/h 
Géderlak  91 nSv/h 
Kalocsa  83 nSv/h 

Az önkormányzat alapos megfontolás után azt a döntést hozta, hogy az 
idei évben  NEM KERÜL MEGRENDEZÉSRE A FALUNAP. 

Amennyiben a  járványhelyzet engedi, egy kisebb rendezvény megtartását 
tervezzük. 

A konditerem  
nyitva tartása: 

Hétfő – szerda –  
péntek 18:30 – 

20:30  

(Pingpongozni is lehet!) 
A járványügyi előírásoknak megfelelően a konditer-

met csak védettségi igazolvánnyal  
rendelkezők látogathatják!  

Vallomás 

Rudits  

Lászlóné 

verse 

Ott lakni jó, ahol 

kék az ég és minden zöldell, 

S a csillagok éjjel 

feleselnek a földdel. 

Ott lakni jó, ahol 

az az esemény, hogy megjöttek a fecs-

kék, 

ahol a szomszéd barátságosan köszön 

s az utcán legelnek a kecskék. 

 

Ott lakni jó, ahol 

csendesek az éjszakák, 

S a fákon, bokrokon 

csicseregnek a madárkák. 

 

Ott lakni jó, ahol  

virágillattal teli a kert, 

ahol a nap körbejárja a házat 

a árnyékol ott, ahol kell. 

 

Ott lakni jó, ahol az otthonom van, 

ahova véletlenül csöppentem, 

S bár nagyvárosban születtem, 

én ide hazajöttem. 

Büszke 

Bíró Marcell 

verse 

Kiállt temérdek próbát, 

Lesöpri múlt s jelen porát? 

Mégis meggyötört a lelke, 

S könnyet hullajt minden este. 

 

Sorra űzi a vadakat, 

Éget hidakat, falakat, 

Izzik lelkében a parázs, 

Helyén port, pusztítást találsz. 

 

Nem gyötri más, csak maga, 

Csönd és elme kopár szava, 

Tükörképét veszti némán, 

Töretlenül, mégis mélán. 

 

Felnéz s ekkor sassá lészen, 

Elrepül nagy messzeségben, 

Vissza nem néz, talán soha, 

Ez büszkesége tora.  

 

A könyvtár 

melléképületében lévő  

helyiségben berendezett 

állandó RETRO kiállítás 

a könyvbemutató napján 

és azt követően lesz  

megtekinthető!  
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IMPRESSZUM 

Foktői Hírmondó – Foktő Község Önkormányzatának  
ingyenes időszakos kiadványa – 2021. májusi szám 

Felelős kiadó: Bakai Károly polgármester 
Tördelés: Zsigmond Enikő               Nyomda: Kalopress Kft. Kalocsa 

HIRDETÉS 
Foktőn, a körforgó környékén 

földterületet vásárolnék. 
Tel.: 20-335-2688 

*** 
50 éves férfi komoly kapcsolatot 

keres. Tel.: 20/203-6985 
*** 

Emlékei megmentését, video-
kazetták digitalizálását vállalom!  
A részletekért keressen bátran: 

+3670/6218261  

A 41/1997. (V. 28.) FM r. , továbbá a 
20/2001. (III.). FVM. rendelet szerint min-
den 3 hónaposnál idősebb ebet a tulajdo-
nosa köteles évenként saját költségére 
veszettség ellen beoltatni. A 3 hónapos 
kort elért ebeket 30 napon belül, majd 6 
hónapon belül ismételten oltani kell. 
A 81/2002. /IX. 4.) FVM r. 8 § (2) értelmében minden ebet a veszettség oltással 
egyidejűleg kötelező széles spektrumú szerrel féregteleníteni. 
Összevezetett veszettség elleni oltásra csak chippel rendelkező kutyák hozha-
tók. A chip beültetésére az összevezetett oltás alkalmával nincs lehetőség, sza-
bályellenes, ezért TILOS!  
Aki az oltással egy időben szeretné a chipet beültetni, az vagy otthonában kérje 
az oltást, vagy vigye állatorvosi rendelőbe.  
 
OLTÁSI IDŐPONTOK: (oltó állatorvos Dr. Szakál Szabolcs) 
Foktő Duna utca-Fő u. sarok Időpont: 2021.05.28-án 7-7:45 óra között 
Foktő Aradi utca-Fő u. sarok Időpont: 2021.05.28-án 7:45-9 óra között 
Foktő Aradi utca-Fő u. sarok Időpont: 2021.06.04-én 18-19 óra között 
(Pótoltás) 
Az oltás díja 4500 Ft ebenként, plusz a féregtelenítő ára, mely 100 Ft tablettán-
ként, a sorszámozott könyv ára 800 Ft. 
Az eb tartási helyén elvégzett oltás esetén a fenti díjak mellett kiszállási költség 
is felszámításra kerül:  
4500Ft+féregtelenítő+kiszállás díja/május- júniusban akciósan 1000 Ft / 
Az oltás és féregtelenítés megtörténtét az eb oltási könyvébe és a nyilvántar-
tásba is be kell jegyeztetni. 
Az eb oltási könyvét mindenki hozza magával! 
A koronavírus-járvány miatti védőintézkedések fokozott betartását kérjük min-
denkitől 
 
Újdonság! 
A Kalo-vet Állatgyógyászati Központ törzsvásárlói kedvezménye: ettől az évtől 
kiterjesztjük törzsvásárlói kedvezményünket!  
Az is törzsvásárlónak minősül, akinek a kutyája legutóbbi veszettség elleni oltá-
sát a Kalo-Vet Kft. valamelyik állatorvosa adta be. (dr. Kunvári Zoltán, dr. Szakál 
Szabolcs, dr. Török Lajos) 
A törzsvásárlók kutyájuk vizsgálata, illetve kezelése alkalmával 1500 Ft kedvez-
ményt kapnak a végösszegből. Ez a kedvezmény minden alkalommal jár, füg-
getlenül a szolgáltatás igénybevételének számától, vagy helyszínétől 
(rendelőben, vagy a tartás helyén veszik-e igénybe).  

Kérjük mindazo-

kat, akik hozzá-

tartozóik teme-

tését intézik, 

hogy a temetést 

megelőzően keressék fel  

az önkormányzatot! 

Erre az elhunyt adatainak  

egyeztetése és a temető-

nyilvántartásban való rögzítése, 

valamint az esetleg fennálló  

sírhelymegváltási díj rendezése 

miatt van szükség. 

Köszönjük! 

*** 

Felhívjuk a lakosság figyelmét, 

hogy az 1995. év előtti sírhely 

megváltások esetében a 25 éves 

megváltási idő 2020-ben lejárt. 

Kérjük, hogy adategyeztetésre, 

sírhely újraváltásra keressék az 

önkormányzat illetékes  

ügyintézőjét munkaidőben az 

alábbi telefonszámon:  

06-78-678-130 vagy 

06-20-5479172 

Egyes sírhely, 2. oszt.: 

1.590.- Ft/25 év 

Egyes sírhely, 1. oszt.: 

3.175.- Ft/25 év 

Dupla sírhely, 2. oszt.: 

3.175.- Ft/25 év 

Dupla sírhely, 1. oszt.: 

6.350.- Ft/25 év 

Régi urnafal: 

3.175.- Ft/25 év 

Kripta:76.200.- Ft/60 év  

 


