
 2021. JÚLIUS 

A Foktői Hírmondó megtalálható Foktő község hivatalos honlapján is. 

A polgármesteri hivatal  

tanácstermében  

az alábbi időpontokban: 

2021. július 22. (csütörtök) 

14.00 órától 15.30 óráig 

2021. augusztus 5.,  

augusztus 19. (csütörtök) 

14.00 órától 15.30 óráig 

2021. szeptember 2.,  

szeptember 16. (csütörtök) 

14.00 órától 15.30 óráig 

Buli lesz a Parkolóban! 

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  

Program: 
18 órától Easter együttes  
20 órakor tombola 
21 órától  Vesztergám Miklós tárogatón játszik. 
23 órakor HEKIII x JBOY 

Foktő Község Önkormányzata 
szeretettel meghívja a község lakosságát  
2021. július 31-én, szombaton  

a parkolóban tartandó mulatozásra. 

A felállított sátor alatt asztalokat, padokat helyezünk ki, lesz büfékocsi, ahol frissensülteket és hideg innivalót lehet vásá-
rolni.  
A gyerekeknek fajátékok, lufihajtogatás és jó idő esetén vízibomba-csata! 
Kérjük, hogy a rendezvény ideje alatt járművekkel kerüljék a központot, mivel az ide vezető utak lezárásra kerülnek!  
(Ady–Fő út saroktól, Bem-Petőfi saroktól, Perczel- Fő út saroktól és a Kossuth utca a Kakas presszótól)  

§ 
TELEPÜLÉSI ÜGYSEGÉD 

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kalocsai Járási Hivatala 
értesíti a lakosságot, hogy a települési ügysegéd  

minden páros héten, hétfőn 8:00-9:00 óra között a  
Foktői Polgármesteri Hivatalban várja az ügyfeleket! 

Július 17-én (szombaton) délután 2 órától 

RONGYTÉPÉST 
 tartunk a tájháznál !  

A színes pamutanyagokat  
felcsíkozzuk és gombolyagba  

tekerjük – ebből készül majd a 
rongyszőnyeg. 

Akik részt vesznek a  
rongytépésben, azokat este  

vacsorával várjuk. 
Kérjük, hogy ollót  

mindenki hozzon magával! 

Várjuk azokat is, akik még nem látták a tájházat, 
vagy ismét szeretnék megtekinteni! 

 
Az önkormányzatnak néhány éve az örökösök  
felajánlották Pénzes Lajos bácsi szövőszékét.  

Ezúton is köszönjük a felajánlást!  
Megtörtént a szövőszék restaurálása, bárki, aki 

kedvet érez hozzá, kipróbálhatja majd a  
szőnyegszövést. Ennek a menetét és a részleteket 

is megbeszéljük 17-én a tájháznál.  
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A Foktői Mikro-
szinpad a hamaro-

san bemutatásra kerülő darabjához  

egy alsó tagozatos fiú szereplőt 
keres.  

A forgatókönyv szerint a gyerekszereplőnek 
csak színpadi jelenlét szükséges, szövege nincs! 

Várjuk a jelentkezőket a  
78-678-130 vagy a  

20-2169766 telefonszámon!  

Foktő Község Jövőjéért Közalapítvány az idén is  
pénzjutalomban részesíti a legalább 4,5-ös évvégi tanulmányi 

átlaggal rendelkező általános iskolás felső tagozatos és nappali 
tagozatos középiskolai tanulókat.  

Középiskolások: Kopasz Zsóka, Hábi Lilla, Kovács Aletta,  
Tőkés Szofi, Bányai Gréta, Ferencz Dominika,  

Bolvári Hella, Dobos Alexandra, Merényi Dániel 
Általános iskolások: Patik Janka, Kovács Nóra, Kővári István 

Gábor, Dognai Csenge, Szőnyi Noel Donát, Szabó Panna, Hábi Laura, Kovács 
Lilla, Tőkés Áron, Mészáros Norbert, Bakai Balázs, Pelyva Dorina 

Mindannyiuknak gratulálunk, a pénz július hónapban átutalásra kerül  
a megadott számlaszámokra! 

A Bács-Kiskun megyei Kormányhivatal – a Magyar Patrióták Közösségének 
kezdeményezésére – felszólította Foktő Község Önkormányzatát a Sallai Imre 
utca nevének megváltoztatására. Erre a névadó kommunista múltja miatt van 
szükség. Az utcában lakókkal történt egyeztetés során az a döntés született, 
hogy a Sallai Imre utca neve ezentúl Híd utca lesz. 

A képviselő-testület június 24-i ülésén döntött a névváltozásról. Az önkor-
mányzat az utcabelieknek segítséget nyújt az adatmódosítással érintett okmá-
nyok ügyintézésében. 

Itt a tavasz, 

megy a tél 

Mátyás Adél 

verse 

Itt a tavasz, megy a tél,  

gólya Úrfi visszatért! 

Kicsi tücsök hegedész,  

béka király heverész. 

Gólya bácsi, ha meglátja,  

béka lesz a vacsorája. 

Sok-sok ember figyel rája,  

mindjárt csoda tárul az arcára. 

Fagyi szezon eljött végre,  

tíz gombóccal eszem én, 

mint az arany annyit ér,  

micsoda nagy lelemény! 

Méhecskék is visszajöttek,  

zümmögik a jó időt, 

Fán és bokron virág nyílik,  

elűzik a télidőt. 

Lekerül a bundakabát,  

téli csizma, sapka, sál, 

Tavasz illat árad be a  

kis házunk ablakán.  

 

Az önkormányzat kirándulást  
szervez Erdélybe  

augusztus 31-től szeptember 4-ig. 

A költségek az előző évekhez képest megemelkedtek, így 31.500.-
forintot kell befizetni, 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 felíratkozhat. 
További információ: Battáné Pálfi Erzsébet 20-2169766  

  

Az áprilisban meghirdetett  
VIRÁGOSKERT A HÁZ ELŐTT 

felhívásra  
huszonnégyen jelentkeztek. 

A virágoskerteket havonta, előre nem 
egyeztetett időpontokban 

 megtekintjük és lefényképezzük. 
A díjazás augusztus 15-én lesz a  

kultúrházban.  
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A járványhelyzet miatt tavaly elmaradt az ün-
nepség, ezért idén az elmúlt két évben született 
foktői gyerekeket köszöntöttük. Névtáblájuk fel-
került az életfára és a szülők elültettek egy-egy 
rózsát. Rövid műsorral kedveskedett a Foktői Ve-
gyeskórus, végül magasba szálltak a lufik a jókí-
vánságokkal. 

A korábbi években ültetett fák közül sajnos sok 
elpusztult, így ezeket a névtáblákat is az életfára 
helyeztük át. 

2019-től 2021. májusig született gyermekek 
névsora: Berbekár Janka, Lakatos Máté Áron, 
Mikle Dominik, Nemes Gergő, Molnár Zita, Krasz-
navölgyi Zselyke, Mészáros Noel, Vén Levente, 
Kanczler Bence Tamás, Váradi Árpád, Mészáros 
Ádám Zoltán, Kalányos Zoé Csenge, Kalányos So-
ma, Bagó Jázmin, Horváth Zalán, Krausz Zsombor, 
Molnár Vanessza, László Luca, Horváth Áron, Mik-
lós Gergely, Mészáros Luca 

Öt órától a játszótéren a Holló együttes szórakoztatta a gyerekeket, majd 
népi játékokkal játszhattak. Több, mint húsz aszfaltrajz készült és többször 
eldurrant a cukorágyú is. Minden gyermeknek ajándékkal kedveskedett az 
önkormányzat. 

 

Foktő   95 nSv/h 
Uszód   92 nSv/h 
Paks   69  nSv/h 

Dunaszentbenedek 89 nSv/h 
Géderlak  92 nSv/h 
Kalocsa  87 nSv/h 

Hunok kora 

verse 

Éljen a magyar nemzet, 

Adjon Isten új célt s rendet! 

Rendíthetetlen lélek voltunk vala, 

Mára elfeledtük mi Isten hívó szava. 

Nézz mélyen magadba Ó hunok sarja, 

Mivé lett hazánk rendíthetetlen  

magyarja. 

Megtörni próbálnak minket az évek, 

A nehéz idők eljöttek, érzed? 

Így vagy úgy, de eljő közülünk valaki, 

Ki e népet ismét naggyá emeli! 

Szívünkben a szikra az, ki a magyarok 

istene, 

Hozzon igazságot Turulmadár hátán, 

s újra felgyullad a láng, ősi magyarság!  

A Könyvtár nyitva tartása  
augusztus 2-től 

Hétfő: szünnap 
Keddtől – péntekig: 

8.00 – 12.00, 13.00 – 15.30 
Szombaton: 13.00 – 17.00 

Várjuk Kedves Olvasóinkat!  

Jön a vihar 

Buzay Zoltán 

verse 

Jön a vihar, fú a szél 

Kapaszkodj kis gyökér 

Erősen tarts meg engem 

Maradjon egyenes a törzsem 

Nem szeretnék jobbra- balra dőlni 

Inkább egyből kitörni 

Ha te megtartasz erősen 

Több jó fa marad az erdőben. 

Kidőlt mellőlem egyik-másik 

Sok ember már nem fázik 

Melegszenek a törzsétől 

De nekem nem szednek a rőzsémből 

Egy öreg fa arra kér 

Maradj velem kis gyökér 

Te éltetsz s lombom dúsítod 

Derekamat keményre fásítod 

Kemény viharnak kell annak lenni 

Hogy ne legyen belőlem semmi 

Csak egy korhadt szú ette rom 

Hát én ezt nem akarom 

Tehát kapaszkodj kis gyökér 

Sok ember arra kér 

Ne feledd ki tartotta egyenesen törzsed 

Kicsi gyökér köszönöm ezt néked. 

Tisztelt Olvasóink! 
 
Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy a 365/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet 
hatálybalépését követően könyvtárunk szolgáltatásait korlátozás nélkül ve-
hetik igénybe 2021. július 3-tól. A továbbiakban sem védettségi igazol-
vány, sem maszk használatát nem kérjük.  
Természetesen a kézfertőtlenítésre, távolságtartásra, maszk viselésére to-
vábbra is lehetőségük van saját belátásuk szerint.  
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IMPRESSZUM 

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

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

HIRDETÉS 
Albérleti szoba kiadó,  

ugyanitt fém portálajtó eladó! 
Tel.: 06-70-598-7370  

A tájház és a  
RETRO kiállítás  

megtekinthető előzetes 
telefonos bejelentkezés 

alapján.  
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!  

Aki családi házát értékesíteni 
szeretné, kérjük, jelezze  

az önkormányzatnál!  

MEGHÍVÓ 
2021. augusztus 14-én szombaton és  

augusztus 15-én vasárnap 14:00-18:00-ig 
Foktői alkotók kiállítása lesz a kultúrházban 

Július végéig várjuk mindazok jelentkezését, akik szívesen 
bemutatnák a munkáikat, legyen az fotó, festmény, rajz, 

bármilyen kézimunka vagy egyéb alkotás. 
***** 

Augusztus 15-én vasárnap 18 órai kezdettel  
kiosztjuk a „VIRÁGOSKERT A HÁZ ELŐTT” 

verseny díjait, 
ezt követően műsort ad a  

Máréfalvi Ezüstfenyő Gyer-
mektánccsoport. 

A belépés díjtalan, de a tánccsoport 
a jószándékú pénzbeli adományt kö-

szönettel fogadja! 

Szösszenet 

verse 

Pontosan nem tudni,  

hogy jött létre a földi élet, 

de meg kell becsülni ezt  

az ékességet. 

Csoda vesz körül,  

akár hova tévedsz, 

a művészet csodáihoz  

bármikor vissza térhetsz. 

Az alkotás öröme  

bárkinek megadatik, 

egészen alkonyattól-pirkadatig. 

Dicsőítsük a Magyar  

Költészet Napját, 

Ünnepeljük versekkel,  

eme jeles nap kapcsán.  


