
 2021. JÚNIUS 

A Foktői Hírmondó megtalálható Foktő község hivatalos honlapján is. 

Dr Tóth-Kovács Ádám  

egyéni ügyvéd 

 

6300 Kalocsa 

Hunyadi J. u. 43. 

fsz.3. 

(volt Kristály  

étterem  

háta mögött) 

Telefon:  

+36-70/372  

-45-95 

 

E-mail:  

tothkovacs.adam@gmail.com  

MEGHÍVÓ 
a 2019-2020-ban született gyermekek köszöntésére és 

pót-gyermeknapra 
Június 25-én pénteken délután 4 órakor a születések parkjában köszöntjük 

Foktő legfiatalabb lakosait, akik az előző két évben születtek. 

Program: az életfára felkerülnek a névtáblák, a gyerekek 
köszöntése után a szülők elültetnek egy-egy rózsatövet.  

Rövid műsorral kedveskedik a  
Foktői Vegyeskórus, majd felröptetjük  

a kívánság-lufikat.  
Ezt követően a játszótéren folytatódik a program. 

17 órától a Holló együttes szórakoztatja a gyerekeket. Lesz  

aszfaltrajzverseny, cukorágyú és népi játékok. Minden gyerek ajándékot kap.  

Június 12-én a könyvtár 
udvarán megtartottuk a 
Foktői történetek és képek 
1960-2000-ig című könyv 
bemutatóját. A műsort 
összeállította és a könyvet 
bemutatta Petróczki Mária 
magyar-angol szakos és 
Horváth Csaba történelem 
tanár. A jelenlévők a 
könyvből felolvasott rész-
leteket hallgatva kellemesen elnosztalgiáztak, felidéződtek a gyerekkor, fiatal-
kor kedves történetei.  A nyereményjáték során egy-egy retro édességet nyert, 
aki a feltett kérdést helyesen válaszolta meg. 

A műsorban fellépett 

Hábi Lilla, Bányai Gré-

ta, Kővári István, Ko-

pasz Zoltán, Szakállas 

Hanna és Szőnyi Já-

nos. Ezúton is köszön-

jük a közreműködésü-

ket! 

A kor hangulatát 

megalapozta a könyv-

tár udvarán lévő helyiségben berendezett retro kiállítás, amelyet minden je-

lenlévő megtekintett. A kiállított tárgyak közt van ruhanemű, konyhai és szobai 

használati tárgyak, kisebb bútorok, gyerekjátékok, iskolai felszerelés, stb… 

A kiállítás előzetes telefonos egyeztetés után tekinthető meg.  

 

 

FELHÍVÁS 
Felhívjuk a számlaképes  
őstermelői igazolvánnyal  

rendelkező  
falubeliek figyelmét, hogy ameny-
nyiben a megtermelt zöldséget és 

gyümölcsöt értékesíteni szeret-
nék, hívják telefonon a helyi kony-

hát vagy keressék személyesen  
az élelmezésvezetőt! 

Telefonszám: 06 20 466 6050  
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A tervek szerint augusztus 15-én 
vasárnap érkeznek Foktőre  

Erdélyből a gyermek néptánc-
csoport tagjai, akik fellépnek a kultúrházban. 

Erre a napra kiállítást is szervezünk, ahol a foktői alkotók  
mutatkozhatnak be.  

Július végéig várjuk mindazok jelentkezését, akik szívesen bemutat-
nák a munkáikat, legyen az fotó, festmény, rajz, bármilyen kézimun-

ka vagy egyéb alkotás. 

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!  

Foktő Község Önkormányzata a TEIT 
pályázaton nyert 8,2 millió forintot a 
Fő út egy szakaszának csapadékvíz 

elvezetésére fordította. A beruházás megvalósításához a fenti összeget  az 
önkormányzatnak is ki kellett egészítenie. 

Az árok betemetésével lehetősége lesz az autóknak parkolni, így a korábbi 
balesetveszélyes helyzet is megoldódik. A későbbiekben – ha lesz rá pályázati 
lehetőség – a falu többi részén is tervezzük a csapadékvíz elvezető rendszer 
kiépítését. 

Farsang 

Bolváriné  

Molnár Ildikó 

verse 

Farsang van és mulatunk. 

Táncolunk és vigadunk. 

Fánkokat is dagasztunk, 

Hozzá lekvárt habzsolunk. 

Maszkokat kifaragunk. 

Jelmezt húzunk, nevetünk. 

A bálba így elsietünk. 

Szendvicseket ehetünk. 

Tombolákat vehetünk. 

Torta, bor és díj hegyek. 

Így búcsúztatjuk a telet.  

Kérges a 

tenyerem 

Györök János 

verse 

Gyönyörű ez az élet. 

Akkor is ha összetöri a szivem. 

Kérges lett a kétkezem már. 

Mégsem nyílik panaszra a szám. 

Csak legyen boldog a család. 

 

Pénzért szeretetet venni nem lehet. 

Azt ki kell érdemelni ám. 

A szeretet olyan, mint a gyertyaláng. 

Vigyázni kell reá. 

Így lesz boldog a család 

hosszú éveken át.  

 

Használt sütőolaj begyűjtés 
Az önkormányzat udvarán elhelyezett gyűjtőedény 
a lakossági használt sütőolaj begyűjtésére szolgál. 
A konyhában keletkező használt étolajat és zsira-
dékot zárt csomagolásban (az eredeti olajos fla-
konban, vagy PET palackban) itt el lehet helyezni.  

 

Rímfaragó nem 

vagyok 

László Zoltánné 

verse 

Azt mondták, hogy rímfaragjak, 

Megy ez nekem könnyedén! 

Verset írni nem mindig kell! 

Itt van rá az alkalom. 

Rímfaragó nem vagyok 

Verset írni nem tudok! 

Azt mondták próbáljam meg, 

Írjak pár sort neked én 

Így írtam e kicsi verset 

Egy áprilisi szép napon! 

Ha tetszik, mosolyogjál! 

Ne nevess ki nagyon! 

Legyen neked is mosolygós szép napod! 

Nekem e kis verset írni, jólesett nagyon. 
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Minden médiában így jelent meg a 

hír, de tudjuk, hogy ez a híd valójá-

ban Foktő és Dunaszentgyörgy kö-

zött épül. 

A megvalósuló híd mellett új közúti 

kapcsolatok is létesülnek, 

egy új 11,5 kilométeres főút (512. 

sz.), valamint egy szintén új 11 km-es 

összekötő út (5124 j.) 

A 2024 nyarára elkészülő Kalocsa-

Paks új Duna-híd a huszadik híd lesz a Duna magyarországi szakaszán.  

 

Foktő   86 nSv/h 
Uszód   86 nSv/h 
Paks   73  nSv/h 

Dunaszentbenedek 82 nSv/h 
Géderlak  89 nSv/h 
Kalocsa  79 nSv/h 

Polgármesteri Hivatal  
ügyfélfogadási ideje: 

Hétfő- kedd-  
szerda- csütörtök:  

8:00-12:00 és 13:00-16:00 
Péntek: 8:00-12:00 

 

Április 15-től a miniszteri rendelet 
alapján nyitottuk az óvodát. Jó volt 
újra együtt látni a sok mosolygós, 
vidám gyermeket. 

Sokat beszélgettünk a gyerekekkel, 
nem győzték mesélni, hogy mit csi-
náltak otthon. Kezdtünk készülni a 
közelgő anyák napjára, évzáróra, 
ballagásra. Nem győztük a tudás-
szomjukat csillapítani, kézműves-, 
ábrázoló tevékenységüket kiszolgál-
ni.  

Kihasználva a jó időt a nagyobb 
csoport a játszótéren múlatta a dél-
előttöket, a kisebbekkel állatnézőbe 
(kecske, birka, nyuszi, stb.) mentünk.  

Mivel a gyülekezésre vonatkozó 
szabály még nem tette lehetővé, 
hogy az óvodában köszöntsük az 
édesanyákat, így más formában 
tettük emlékezetessé a napot.  

Gyermeknap alkalmából felállí-
tottuk a karácsonyra kapott trambu-
lint, ugrálóvárat hoztunk. Egyik szülő 
jóvoltából lovagolhattak a gyerekek 
az udvaron. Szilvi óvó néni csillámte-
toválást készített mindenkinek, majd 
a délelőttöt, a gyerekek nagy örömé-
re, cukorágyú dörrenéssel zártuk. 

Az iskolába készülő gyerekektől 
méltóképpen búcsúztunk, családjaik 
jelenlétében.  

A kiscsoportnak családi napot 
szervezünk évzáró helyett. Vidám 
játékokkal készülünk, hogy mindenki 
jól érezhesse magát.  

A nagycsoportosokat pedig né-
hány szülő kíséretével Szegedre visz-
szük a Vadasparkba. 

Igyekszünk a nyár folyamán is vál-
tozatos tevékenységekkel sokszínű-
vé tenni a gyermekek hétköznapjait. 

Itt is szeretnék köszönetet monda-
ni a nevelési évünk megvalósításá-
hoz nyújtott segítségéért minden 
szülőnek, az önkormányzat minden 
dolgozójának és végül, de nem utol-
só sorban a kollégáimnak!  

Kívánok mindenkinek jó pihenést, 
kellemes feltöltődést a nyárra! 

Bánki Zoltánné  

Az önkormányzat kirándulást szervez Erdélybe. 
A tervezett indulás: 2021. augusztus 31. kedd. 
A tervezett program: 

1.nap: Királyhágó, Torda - sóbánya,  
2. nap: Csíksomlyó  
3. nap: Zetelaka, Zeteváralja, Gyilkos-tó, Békás szoros 
4. nap: Parajd, Korond, Szováta 
5. nap: Máréfalva- székelykapuk 
A szállás Máréfalván apartman házakban, két fős szobákban lesz. 
Hazaindulás: szeptember 4-én, szombaton a délutáni órákban. 
A költségek az előző évekhez képest megemelkedtek, így 31.500.-forintot kell befi-
zetni, amely tartalmazza a szállást, reggelit, vacsorát és az utasbiztosítást. 
A busz költségét az önkormányzat fizeti. 
Július 31-ig várjuk 30 fő jelentkezését, elsősorban azokat, akik előző években még 
nem voltak, de a fennmaradó helyekre bárki feliratkozhat. 
Fontos! Jelentkezéskor kérjük, hozza magával a fenti összeget, személyi igazolványát 
és a lakcímkártyáját. 
A jelenleg érvényben lévő szabályok szerint az oltást igazoló plasztik kártyán kívül a 
határon kérhetik az angol, vagy román nyelvű igazolás bemutatását is. A második 
dózis beadását követő 10. naptól a beoltott személy mentesül a teszt- és karanténkö-
telezettség alól. 

További információ: Battáné Pálfi Erzsébet 20-2169766  
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Foktői Hírmondó – Foktő Község Önkormányzatának  
ingyenes időszakos kiadványa – 2021. júniusi szám 

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

HIRDETÉS 
1 db SINGER villanyvarrógép és  
1 darab UNION varrógép eladó. 

Ár megegyezés szerint. 
Telefon: 06-70/6244646 

******** 
Albérleti szoba kiadó 
Tel.: 06-70-598-7370 

******** 
Emlékei megmentését, videó-

kazetták digitalizálását vállalom! 
A részletekért keressen bátran: 

+3670/6218261 

Tisztelt Lakosság! 
Legfrissebb értesülésünk szerint a 
Háziorvosi Rendelőben további 1. 
körös oltások már nem lesznek! 
A 2. körös oltások az ambuláns lapon 
korábban megadott időpontban meg-
történnek. 
A kalocsai Kórház Oltópontján be-
adott 2. körös, betegség miatt elma-
radt COVID elleni védőoltások pótlá-
sának megszervezése miatt kérjük 
jelentkezzenek itt a rendelőben, hogy 
a kapcsolatot fel tudjuk venni a Nép-
egészségügyi Osztállyal. 
Aki regisztrált már a vakcinain-
fo.gov.hu oldalon, az az EESZT-ben 
időpontfoglalás címszó alatt még 
most pár napig foglalhat oltást, idő-
pontot. 
A kalocsai Kórház Oltópontja is előre-
láthatólag, hamarosan új 1. körös 
oltást nem fog adni, csak a 2. körösö-
ket fejezik be. Ezt követően csak a 
MEGYEI oltópontok lesznek elérhető-
ek. 
Ne felejtsük el, az oltás életet ment-
het, nem az oltástól, hanem a Covid 
vírus fertőzéstől kell félni! Oltási iga-
zolás nélkül szállodában megszállni, 
moziban, színházban, zárt térben 
megjelenni nem lehet. 

Dr.Csoszor Mária  

A tájház és a RETRO kiállí-
tás megtekinthető előzetes 

telefonos bejelentkezés 
alapján. (védettségi igazol-

vány szükséges) 
Tel.: 06-78/678-130 vagy 

06-20/2169766  

A konditerem  
nyitva tartása: 

Hétfő – szerda –  
péntek 18:30 – 

20:30  

(Pingpongozni is lehet!) 

A járványügyi előírásoknak megfelelően a  
konditermet csak védettségi igazolvánnyal  

rendelkezők látogathatják!  

Otthonom 

Mihó Izabella 

verse 

A szívemben rejtőzik ezernyi otthon, 

Az egyikben lakik a gyermekkorom. 

A másikban egy kislány az életet tanulja, 

A harmadiknak egy felnőtt nő a lakója. 

Ebben itt álmos reggelen erős kávét főznek, 

Amott idős asszonyt öleli melege a tűznek. 

Dolgos hétköznapok, ünneplőbe bújt kacagások, 

Heves viták a konyhában és nagy összebújások. 

Az egyikben búcsúzkodnak, a másikban köszöntenek, 

A harmadikban a pohárba tiszta vizet öntenek. 

Szerelmes bókok, a sarokban pókok, és napsugár, 

Ádáz, villámszóró viharok után tündöklő szivárvány. 

Van, ahol a magány sétál az utolsó nap hajnalán, 

És egy megfakult lélek várja a kopogtatást az ajtaján. 

Máshol gyermekrajzok a hűtőszekrényen, habos fürdővíz, 

Borospohár az asztalon, a palacsintában gyümölcsíz. 

Az ember emlékképeket őriz, féltve, mint egy kincset, 

Illatokat és ízeket, könnyet, mosolyt, megsárgult fényképet. 

Ezért hát bárhol éljek is, az otthonom 

Mindig, mindig a szívemben hordozom.  

Egyre több foktői fiatal szeretne  
a faluban családi házat venni, 

ezért kérjük, hogy akinek eladó 
ingatlana van,  

jelezze az önkormányzatnál!  


