
 2021. augusztus 

A Foktői Hírmondó megtalálható Foktő község hivatalos honlapján is. 

Figyelem! Az önkormányzat által 
augusztus 31-től szeptember 4-ig szervezett 

erdélyi kirándulás elmarad, mivel a megadott  
határidőig mindössze 14 fő jelentkezett.  

Megértésüket köszönjük! 

Az önkormányzat konyháján augusztus hónapban végzik a szoká-
sos éves nagytakarítást, ezért augusztus 16-tól augusztus 29-ig 
nem lesz főzés! A következő nap, amelyre ebédet lehet előfizetni: 
augusztus 30. hétfő. Megértésüket köszönjük! 

A képviselő testület döntött arról, hogy a 2021-es évben is be-
nyújtja az igényt a szociális tűzifa pályázatra, és az ahhoz szükséges 
önerőt biztosítja. 

Foktő Község Önkormányzata a 2021-es évben is beiskolázási 
támogatást nyújt a foktői állandó lakóhellyel rendelkező általá-
nos iskolások, középiskolások és a felsőoktatási intézménybe járó 
tanulók részére 25 éves korig az alábbi összegben: 

Általános iskolás tanulók részére: 5.000 Ft, középiskolai tanulók 
részére: 10.000 Ft, felsőoktatási intézmény nappali tagozatos hall-
gatói részére: 14.000 Ft. 

Az iskolalátogatási igazolások 2021. szeptember 1-től adhatók le 
a hivatalban a gazdálkodási csoportnál. A kifizetés várható első 
időpontja: szeptember 15-ét követően. 

A képviselő testület döntött a két egyház támogatásáról is. A re-
formátus egyház a parókai festésére 400.000 forint, a katolikus 
egyház bútorvásárlásra szintén 400.000 forint támogatásban része-
sül. 

A testület elfogadta a háztartási napelemes rendszer telepítésé-
nek támogatásáról szóló rendeletet. A rendelet részleteiről a hi-
vatalban tájékozódhatnak. 

A Kalocsai Okmányiroda az utcanév változás miatt a 
lakók részére új lakcímet igazoló hatósági igazolványt 

állított ki. Aki ezen igazolványt az értesítésre még 
nem vette át, a hivatalban megteheti.  

A hivatal az MVM Next  Energiakereskedelmi Zrt  
(villany és gázszolgálatatás), valamint a Kiskunsági Vi-
ziközmű-Szolgáltató Kft. felé az utcanévváltozásról a 

bejelentést megtette. Ezért a lakosságnak ilyen irányú 
teendője nincs. 

A gépjármű forgalmi engedélyekben az  
utcanévváltozást nem szükséges átíratni.  

Felhívjuk a lakosok  
figyelmét a közlekedési 
szabályok betartására! 

Fordítsanak fokozott figyelmet 
az útkereszteződésekben történő áthala-

dásra! A faluban megszaporodtak az elekt-
ronos kerékpárok, amelyek viszonylag nagy 

sebességgel és hang nélkül közlekednek, 
kérjük, erre is legyenek figyelemmel! 

AUGUSZTUS 20. 
Az államalapítás és az 

új kenyér ünnepe 

A pék köténye fehér, kissé kovászos, 
Megkelt a kenyerünk, olyan, mint a vánkos. 

Megsült, aranybarna – fenséges illattal, 
Formás magyar cipó, nemzetiszín szalaggal. 

forrás: internet 

Minden érdeklődőt 
szeretettel várnak  

augusztus 20-án este fél 6-kor 
a katolikus templomban tartan-
dó államalapító Szent István 

király ünnepére. 

Idén is megsütik a megye kenyerét 
A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat a megyei összetartozás jel-
képéül 2019 óta készíti el Bács-Kiskun Megye Kenyerét. A hagyo-
mányteremtő céllal indított kezdeményezés idén is folytatódik. A 
megye települései – köztük Foktő is – a legszebb búzájukkal járul-
tak hozzá a kenyér elkészítéséhez, hogy a nemzeti ünnepre kisül-
jön a Megye Kenyere – az összefogás nemes szimbóluma. 
A kenyér ünnepélyes felszentelését, illetve megáldását 2021. 
augusztus 20-án tartják Kisszálláson.  
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A polgármesteri hivatal  

tanácstermében  

kéthetente  

csütörtöki napokon 

14.00 órától 15.30 óráig. 

Következő időpontok: 

2021. augusztus 19.  

2021. szeptember 2.  

szeptember 16.  

§ 

Alapítók: Kiss István, Kopasz Béni, Kovács József, Lenner 
József és Tóth Gábor 

Tagok 1992: 
Arany János, Baksa Dezső, Boldizsár Béla, Bóna Pál, Boncz 

Vilmos, Boromissza Sándor, Deák Zoltán, Dudás Péter, Föl-
desdi Sándor, Gáspár József. Gombos János, Héjja András, 
Herold János, Illés Imre, Jakus István, Jakus János, Jakus Lász-
ló, Jéri Bálint, Kárpisz Gábor, Kiss István, Kopasz Béni, Kovács 
József, Lenner József, Nyárádi András, Papp Béla, Pelyva Jó-
zsef, Rendvai Zoltán, Révész István, Szabián Ferenc, Tamaskó 
Vince, Tóth Ferenc, Tóth Gábor, Vajda István, Vén István, 
Vörösváczki Ferenc 

Tagok 2021: 
Baksa Dezső, Balaton László, Bellán Tamás, Bolvári László, 

Bukor Lajos, Buzay Zoltán, Csaba József, Csordás József, 
Egyed Sándor, Gaál Márton, Illés Imre,Jéri Bálint, Kiss István, 
Kopasz János, Kovács József, Körmös Ferenc, Matos Zoltán, 
Morvai István, Nyárádi András, Ősz Attila, Petróczki Zsolt, 
Révész Dániel, Révész István, Révész László, Szabó Mihály, 
Szakál Gábor, Szluka László, Tóth Gábor 

A Sportbaráti kör azzal a céllal alakult, hogy segítse a sport-
kört és társadalmi munkában rendben tartsa a pálya környé-
két. A sportkörnek segített a játékosok szállításában saját 
személygépkocsival. Többször vendégül látta a csapatot étel-

lel, sült hallal. Segített felújítani az öltözőt és 1998-ban a 
futballpályát. Hosszú időn keresztül segített a Szent István 
kispályás labdarúgó torna szervezésében és halsütésben. 
Részt vett a balatonudvariak és a kétszer idelátogató Duna-
ferr bajnok csapatának a vendéglátásában (halsütés, főzés).  
A mai napig segítőkész, sportszerető tagjai vannak. 

Elnökök: 
Jakus István 1991-1999, Tóth Gábor 2000-ben, Szőnyi Sán-

dor 2000-2002, Szőnyi János 2003-ban, Kiss István 2004-
2021 

Gazdasági vezetők: 
Pelyva József 1991-1995, Jéri Bálint 1995-2012, Balaton 

László 2012-2021 
A sportbaráti kör oklevéllel és emléktárggyal köszönte meg 

Tóth Gábor szakácsnak a húsz éven át tartó finom ételek 
készítését. 

Kiss István elnök 

Az este hat órakor kezdődő műsorfolyamban minden korosztály talált kedvére való programot. 
A gyerekek különféle népi játékokkal játszhattak, a bohóc lufit hajtogatott, beülhettek egy tűz-
oltó autóba és a vízibomba-csata is nagy sikert aratott. A zenei kínálatban volt mulatós zene, 
rock, népzene és rap. A tombolajátékban közel száz ajándék talált gazdára.  

Köszönjük Okvátovity Évának a fődíj felajánlását 
(10.000 forintos vásárlási utalvány) és az asztaldí-
szeket, a Gyuri HAL ABC-nek (Stadler Ferencnek) a 
két 5.000 forintos vásárlási utalványt, valamint 
Herceg Gábornénak is a tombola felajánlást. 
Köszönet mindenkinek, aki segítette a rendezvény 
lebonyolítását! 
További képek a www.fokto.hu/galéria  
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Színházak éjszakája  
A Színházak Éjszakája rendezvény sorozathoz harmadik ízben csatlakozik településünk 

szeptember 19-én vasárnap este 5 órakor. 
Az elmúlt évek programjához hasonlóan bárki felmehet a színpadra és előadhatja kedvenc versét, 

prózáját vagy dalát. 
Az este során egy összeállítással a Foktői Vegyeskórus is színpadra lép. 

A Foktői Mikroszínpad bemutatja a FOKTŐI ÉLETKÉPEK című előadást két felvonásban. 
Ez a darab a 2019-ben megjelent Foktői történetek és képek c. kiadvány alapján készült. Az idős emberek által elmesélt 
történeteket, szófordulatokat és szokásokat a színjátszókör tagjai - Mihó Izabella segítségével - gyúrták, formálták egy 

kerek egész történetté.  
A történet egy foktői parasztcsalád otthonában játszódik 1949. november végén. A családfő nevenapján fogadják a kö-

szöntőket, emlékeznek a múltra és tervezik a jövőt.  
A szereplők:  

Hamarosan érkezik a Covid vírus 4. hulláma országunkba is! 
Miért veszélyes ez? A „delta variáns” gyorsabban fertőz, a 
beteg (aki még nem tudja, hogy fertőzött, mert még nincs 
súlyos panasza), több személynek adja át a betegséget. Pont 
úgy, mint a bárányhimlő. (Az is addig fertőz, míg a pöttyök ki 
nem jönnek!) A „delta = indiai variáns” súlyosabb betegséget 
okoz, többen kerülnek kórházba és lélegeztetőgépre. Kevés-
bé okoz íz- és szag-, érzésvesztést, kevésbé gondolunk rá, 
hogy fertőzhetünk. A szennyvíz adatok, a napi fertőzöttek 
száma emelkedést mutat. A fertőzést az oltatlanok terjesztik, 
bennük tud szaporodni és „mutálódni” (elfajzani-módosulni) 
a vírus, egyre fertőzőképesebbé válik, módosul a tüskefehér-
jéje, amivel kötődni tud. Épp ezért kéri a kormány az oltás 
felvételére az embereket. Főleg a 60 év felettieket, mert ők a 
veszélyeztetettek. 

Jelentkezni oltásra most is a vakcinainfo.gov.hu oldalon kell. 
Akinek nincs internet elérése, lehetővé teszik papír alapon is. 
Lehetőség van az oltás elutasításáról is dönteni, ebben az 
esetben a nem kérem az oltást kell aláhúzni. Fontos megje-
gyezni, hogy a kórházi kezelések 2 db Covid oltással, vagy 2 
db negatív PCR teszttel vehetők igénybe, életveszélyes hely-
zetek kivételével. Életveszélyesnek számít például a szívin-
farktus, szélütés; a gyomor-és bélrendszeri, élettel nem ösz-
szeegyeztethető állapotok, például a gyomor- vagy béllyu-
kadás, nagyfokú vérvesztés, de egy sima láb- vagy kéztörés, 
vese-és epegörcs nem. A PCR-teszt a nem oltottaknak fize-
tős, 19500 Ft/db. Tehát infúziós kúra, kardiológiai rehabilitá-
ció, fürdő kezelés fizetős! 

Kérjük a 60 év feletti nem oltottakat, hogy a nyilatkozatot 
kitöltve juttassák el a rendelőbe. Beadni, postaládába bedob-
ni szíveskedjenek. Mivel vakcinabőség van, lehetőség van 
akár a Phizer oltásra is! 

Van 3. oltás kérésére is lehetőség. Itt szintén a 60 év feletti, 
Sinopharm (kínai) oltást kapottak jelentkezését kérik elsősor-
ban. A harmadik oltás a 2. oltás dátumától 4 hónapra adha-
tó! Nem kell hozzá ellenanyag vizsgálat. A jelentkezés módja 
szintén a vakcinainfo.gov.hu felületen lehetséges, 
eeszt.gov.hu/időpontfoglalás – most a kalocsai oltópont még 
szünetel, kérem figyelni erre, mert Baja Kiskunhalas, Szek-

szárd, Kecskemét azok a városok, ahol jelenleg is kapható 
oltás! Akiknek erre nincs lehetősége, hívják a rendelőt. Fek-
vőbeteg oltását megoldjuk otthonában, ahogy eddig is meg-
történt. A járóképesek, személygépkocsiba ültethető, rende-
lőbe betolhatók a rendelőben kerülnek beoltásra. A háznál 
való oltás nem kényelmi szolgáltatás! A „hűtési láncot” meg-
szakítani nem lehet! Fontos, hogy az oltóanyag 6 fő esetén 
bontható és 6 órán belül beadandó! Covid oltás jelenleg a 
rendelőben nincs, mert az csak heti 1x az összeírt névsor 
leadásával kérhető, az ANTSZ-hez szállítják, onnan kell elhoz-
nunk. Lakáson agitálni nem fogunk! Kérem az időseket, fi-
gyeljenek a házalókra, mert biztosan lesznek, akik a hiszé-
kenységet kihasználva ártani akarnak. Oltást ne fogadjanak 
el, főleg pénzt ne adjanak érte! Tehát ne engedjenek be is-
meretlent, még akkor sem, ha azt mondja, hogy a doktornő 
küldte! Aki kéri, azt beoltjuk, aki nem, a fent írtakban a PCR-
tesztet fizetnie kell.  

Ingyenes tesztkérés a korábbiak szerint történik, aki Covi-
dosnak véli magát, az beteget jelent a rendelőnek telefonon, 
attól a perctől kezdve karanténkötelezettsége van, mert a 
tesztkérés az orvos által internetalapú felületen történik és 
erről a Népegészségügy, a Mentők, az EESZT (az elektronikus 
tér) is azonnal értesül, vissza nem vonható. Kérem a lakossá-
got, okosan mérlegeljen! 

Maszkot a rendelőben, orvosi intézményben hordani szük-
séges. Jó lenne, ha zárt térben is hordanánk. Lehetőség sze-
rint helyesen. Az arcmaszk nem szájkosár, nem toka védő! Az 
orrot is takarnia kell!  

A rendelően változatlanul 4 fő tartózkodhat, receptkérés 
telefonon, emailban (recept.fokto@gmail.com/) postaládába 
bedobott cetlin lehetséges továbbra is. Ha lehetséges, kerül-
jük a tömeget, tartsunk távolságot és újra hordjuk a maszkot. 
Fontos, hogy megelőzzük a további halálozásokat, hiszen 
eddig közel annyiak haltak meg, mint Hajdúszoboszló lakos-
sága! 

Dr. Csoszor Mária 

András, a házigazda:  Kopasz Zoltán 
Julis, a felesége:  Vajda Istvánné 
Zsuzsa, a lányuk : Bolvári Mirella 

Bandika, a kisfiuk: Mátyás Marcell 
Szüle: Vajdáné Szüts Mária 

Pista, a komájuk: Házi József 

Szomszéd lány: Kozóné Nyeső Krisztina 
Szomszédasszony: Krausz Lászlóné 
Zsiga, a hegedűs: Pogrányi Miklós 

Roza, a cigányasszony: Fazekas Margit 
Súgó: Battáné Pálfi Erzsébet 

Szeretettel vár mindenkit a Foktői Mikroszínpad! 
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Az augusztus 14-15-i kiállításon az alábbi foktői alkotók 
munkáit csodálhattuk meg: 

Bakai Balázs - makettek 
Bolvári Bence – fotók 
Böröcz Lili Anna - rajzok 
Bukor Lajosné Dr. Szűts Mária – festmények 
Czinege Piroska – rongyszőnyegek 
Csada Imréné – számozott festmények 
Fazekas Margit- festmények 
néhai Házi József - szőttesek 
Kovács Imre – fotók 
Lesi Józsefné – hímzés és lazból készült tárgyak 
Mészáros Gábor – festmények 
Morvai Fanni – rajz, festmény és digitális festmények 
Nyárádiné Balázs Anita – textilből készült kézimunkák 
Nyitrai Istvánné – horgolt kézimunkák és rongyszőnyeg 
Rózsa Rudolf Lászlóné és a szakkör tagjai – papírfonás 
Rudits Lászlóné –  kötött és varrott kézimunkák 
Vincze Alexandra - rajzok 
Zsadon Gábor – kavicsképek 
Kiállításra került egy rongyszőnyeg és egy lábtörlő is, amely 

közös munka eredményeképp készült el a szövőszéken.  
Vasárnap este kiosztásra kerültek a VIRÁGOSKERT A HÁZ 

ELŐTT verseny díjai is. 
Virágoskert a ház előtt megosztott első helyezés: 
András Istvánné, Bodó Tamásné, Bolváriné Molnár Ildikó, 

Csada Imréné, Jakabné Koller Erzsébet, Kolozsvári Jánosné, 
Kopasz Sándorné, Papp Béláné, Pénzes Lajosné, Sólya László, 
Várréti Lászlóné 

Virágoskert a ház előtt megosztott második helyezés: 
Ádám Lajosné, Czár Tiborné, Dudás Péterné, Fazekas Lász-

lóné, Jakus István, Kabay Jenőné, Kalányos Jánosné, Stadler 
Ferenc, Szalai Ida 

Virágos utcafront megosztott első helyezés: 
Csikósné Vörös Zsuzsanna, Sárosdi Zoltánné 
Virágos utcafront megosztott második helyezés: 
Mátyásné László Veronika, Nyárádiné Balázs Anita 
A nevezők 10.000 illetve 5.000 forintos vásárlási utal-

ványban részesültek.  
Aki nem tudott eljönni a díjkiosztóra, kérjük, az önkor-

mányzatnál vegye át az utalványát! A díjazottaknak gratulá-
lunk és bíztatunk mindenkit, hogy a faluban minél több ház 
előtt alakítsanak ki virágoskerteket!   

 
Este 6 óra után a Máréfalvi Ezüstfenyő Gyermektánccso-

port lépett színpadra. Nagy sikert arattak a műsorukkal, a 
jelenlévők vastapssal jutalmazták a szép táncokat, a gyönyö-
rű énekeket és a szívhez szóló verseket. Köszönjük Csere 
Józsefnek és Herczeg Tündének a csoport vendéglátásához 
nyújtott segítséget! 

A rendezvényről készült fotók megtalálhatóak a 
www.fokto/galériában 

Az önkormányzat folyosóján elhelyezett véleménydoboz 

továbbra is a lakosság rendelkezésére áll. Hosszú idő után 

ismét találtunk benne két ötletet. Ezekről röviden:  

A faluban szükség lenne ATM kihelyezésére. 

Az ATM kihelyezését egy független cég végzi. Korábban már 

körbejártuk ezt a témát és kiderült, hogy az ATM-ek üzemel-

tetése kis településen nem nyereséges, mivel az első két 

tranzakció (max.150ezer forintig) ingyenes. Az önkormány-

zatnak éves szinten milliós nagyságrendben kell hozzájáru-

lást fizetni. Mellesleg állami szinten az a törekvés, hogy az 

emberek bankkártyával vásároljanak és a készpénzforgalom 

minimálisra csökkenjen. Helyben, munkaidőben a postán 

lehet készpénzt felvenni.  

A születések parkjának áthelyezése a lebontott Fő utcai 

ingatlan helyére 

Az ötlet felmerült, végül az a döntés született, hogy a szüle-

tések parkjában kipusztult fák helyére már nem ültettünk 

újabb fákat, hanem rózsaligetet szeretnénk kialakítani. Így 

minden évben rózsatövet ültetünk a gyerekek tiszteletére, 

mivel az nem gyökerezik olyan mélyen, esélye van abban a 

talajban is életben maradni. Semmiképp sem szeretnénk a 

falu bejáratában parlagon hagyni azt a területet.  

A lebontott ház helyén egy park kerül kialakításra, az öreg 

körtefa körül padokkal.  

A földmunkákkal a vállalkozóra várunk, reméljük, hogy az 

ősszel megvalósul az elképzelés. 



 

 

 

5 

A nyár elején lehetőségünk nyílt 
arra, hogy a Kalocsa U19 és a Me-
gye 2-es csapatból 34 játékost iga-
zoljunk. Az Önkormányzat támoga-
tásával a Sportegyesület elindította 
az egyeztetéseket Kalocsával, ami 
persze nem volt egyszerű. A játé-
kosok után nevelési költséget kel-
lett fizetni. Ez természetes dolog. 
Arra viszont még nem volt példa, 
hogy a nevelési költség 100%-át 
fizessük ki. Általában 10%-nál na-
gyobb összeget még senki sem 
fizetett ki játékosonként megyei 
szinten. Ragaszkodott a Méhecskék 
vezetősége a teljes összeg kifizeté-
séhez, abban bízva, hogy Foktő ezt 
nem tudja kifizetni, így marad az 
utánpótlás csapata. A szerencse és 
persze egy MLSZ szabálymódosítás 
lehetővé tette, hogy a hétszámje-
gyű költség a harmadára csökken-
jen. Így sikeresen átigazoltuk a 
fiúkat. Már több alkalommal meg-
kaptam ezeket a kérdéseket: Mit 
ígértünk a csapatnak? Mi volt az 
oka, hogy ennyi játékos eljött Kalo-
csáról? Mit ígértünk: Azt ígértük, 
hogy biztosítjuk a feltételeket, esz-
közöket a kulturált játékhoz és 
mindent megteszünk azért, hogy a 
játékosok jól érezzék magukat Fok-

tőn. Mi volt az oka, hogy eljöttek 
Kalocsáról: Erről úgy gondolom, ott 
kellene keresni a választ és nem is 
kívánok belemenni feltételezések-
be. Tény az, hogy átigazoltuk a 
játékosokat és neveztünk a megye 
egy U19-es és a felnőtt megye hár-
mas 2021/2022-es bajnokságába. 
Sok feladat van még a bajnokság 
kezdetéig, de dolgozunk rajta. A 
pálya minőségét próbáljuk javítani, 
de sajnos pár hét alatt nem tudjuk 
behozni a két éves kihagyást. Van 
pályagondnokunk is Lakatos Ferenc 
személyében. Folyamatos a locso-
lás, fűnyírás, ami már most sokat 
javított a pálya minőségén. Alkal-
mas volt már egy edzőmérkőzés 
lebonyolítására is. A mérkőzésen 
nem csak az eredmény (FOKTŐ-
FAJSZ 10-1) okozott meglepetést, 
hanem a kilátogató nézők száma is. 
Közel száz szurkoló buzdította a 
csapatokat. Bízok benne, hogy 
Gyuricza János és Pákolicz László 
edzők vezetésével még nagyon sok 
eredményes mérkőzést láthatunk 
és arra ösztönzök mindenkit, hogy 
hétvégente jöjjön és együtt szur-
koljunk a csapatnak. „HAJRÁ FOK-
TŐ!” 

Markó Ferenc elnök  

 

Foktő   97 nSv/h 
Uszód   95 nSv/h 
Paks   81  nSv/h 

Dunaszentbenedek 92 nSv/h 
Géderlak  96 nSv/h 
Kalocsa  89 nSv/h 

Figyelem! 
Felhívjuk a figyelmet, hogy a temetői sírok-
ról kiszedett száraz gyomokat és egyéb ma-
radványokat a gyűjtőedényzetbe helyezzék 
el, ne a szomszédos sírokra vagy a sírok 
közti zöld területre! Köszönjük! 

Így estem én 

szerelembe 

Varga Barnabás 

verse 

 

Így estem én szerelembe 

egy hűvös novemberi éjjelen. 

A szívem jégbe zárva szenvedett, 

amíg meg nem fogtad két kezemet. 

 

Egy érintéseddel a telet nyárra cserélted. 

Te vagy az, aki szívdobbanásaim megérted. 

A köd is felszállott, előbujt a Hold, 

a szemeid úgy ragyogtak, mint a csillagok. 

 

Eltelt az éj, és itt maradtál velem. 

Melletted csodálatosabb a napfelkelte. 

Átöleltél, míg bámultam a végtelenbe, 

majd felkeltél, és bezártál a szívedbe. 

 

Minden egyes éjjelen visszajártál hozzám. 

Hogy miért?...hát mindig mást mondtál. 

 Nem értem hogyan,  

de mindig velem voltál 

a pici szíveden kívül mást nem hoztál. 

 

 Az én szívem egy lakat és a  

te szíved a kulcs. 

Nyissuk meg a jövőt, tűnjön el a múlt! 

Olvadjon el a jég, törjenek szét a láncok! 

Életünk egybe forrhasson,  

én csak erre várok. 

 

Hosszú idő és várakozás vett körbe. 

Csak a te szemeid néztem gyönyörködve. 

 Mással nem volt olyan a napfelkelte, 

 én veled akarok felébredni minden reggel. 

 

E szavakra megváltozott a világ, 

a felhőkön áttört a napsugár. 

Színes lett minden, ami szürke volt. 

a sötétség a fénnyel szemben elbukott. 

 

E két szív végre egymásra talált. 

Megtörtént a csoda, amire mindenki várt. 

Én ezt így tudtam elmesélni neked, 

Szerelmem történetét megosztani veled.  

MEGYE III.NYUGAT – 2021/2022 – ŐSZI SORSOLÁS 
Dátum        Hazai csapat  Vendég csapat 
2021. 08. 22. 17óra Dunavecse SE.  FŐNIX SE Foktő 
2021. 08. 29. 17óra FŐNIX SE Foktő  Fajsz SE 
2021. 09. 05. 16:30  Szakmári KSE  FŐNIX SE Foktő 
2021. 09. 12. 16:30 Géderlaki KSE  FŐNIX SE Foktő 
2021. 09. 19. 16:00 FŐNIX SE Foktő  Dsztbenedek KSE 
2021. 09. 26. 16:00 Apostag KSE   FŐNIX SE Foktő 
2021. 10. 03. 15:00  FŐNIX SE Foktő  Bátyai SE 
2021. 10. 10. 15:00 Harta SE II.   FŐNIX SE Foktő 
2021. 10. 17. 14:30 FŐNIX SE Foktő  Dunapataji KSE 
2021. 10. 24. 14:30 Uszód KSE   FŐNIX SE Foktő 
2021. 10. 31. 13:30  FŐNIX SE Foktő  Szentmárton SE 
2021. 11. 06. 13:30 Homokmégy KSE  FŐNIX SE Foktő 
2021. 11. 14. 13:30 FŐNIX SE Foktő  Tass KSE  
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Foktői Hírmondó – Foktő Község Önkormányzatának  
ingyenes időszakos kiadványa – 2021. augusztusi 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 Fő úton két szobás családi ház  

eladó, vagy kalocsai kisebb  
ingatlanra cserélhető. 

Telefon: 06-20-2340615 
******** 

Foktőn, a Kossuth utcában másfél 
szobás, felújítandó családi ház eladó. 

Irányár: 3,5 millió forint.  
Telefon: 06-70-3378863 

******** 
Benzines fűnyíró, női kerékpár és 

mikrohullámú sütő eladó. 
Tel.: 06-20-8016754 

******** 
Emlékei megmentését, videó-

kazetták digitalizálását vállalom! 
A részletekért keressen bátran: 

+3670/6218261 
******* 

Suzuki Ignis 1.3 személygépkocsi 
eladó. 

Tel.: 06-30-4670308 
******** 

Figyelem! Üdülési lehetőség Gyulán!  
Augusztus 30-szeptember 5-ig 4 fős 

apartman kiadó! 10.000 forint/
éjszaka. Érdeklődni lehet  

az önkormányzatnál.  

A tájház és a  
RETRO kiállítás  

megtekinthető előzetes 
telefonos időpont  

egyeztetéssel.  
Tel.: 06-78/678-130 vagy 

06-20/2169766  

A konditerem  
nyitva tartása: 

Hétfő – szerda –  
péntek 18:30 – 

20:30  

(Pingpongozni is lehet!) 

A konditermet csak védettségi igazolvánnyal  
rendelkezők látogathatják!  

Aki családi házát értékesíteni 
szeretné, kérjük, jelezze  

az önkormányzatnál!  

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

 

A könyvtár udvari helyiségében összeállított szövőszé-
ken bárki, aki kedvet érez hozzá, kipróbálhatja a rongy-
szőnyeg szövést. Az első darabok közösen készülnek, 
hogy mindenki gyakorolhassa a folyamatokat. A tervek 
szerint a későbbiekben bárki elkészítheti a saját szőnye-

gét az általa 
elképzelt szín-
ben és mintá-
ban. 
A szövések 
időpontját 
plakátokon 
tesszük közzé. 
Mindenkit szeretettel várunk! 
 
A képen a közösen készített szőnyeg látható.  

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  

 


