2021. szeptember

A Foktői Hírmondó megtalálható Foktő község hivatalos honlapján is.

Szeptember első hétvégéjén tartották Kiskőrösön a Bács-Kiskun
Megyei Napok rendezvénysorozatát. Foktő - a felkérésnek eleget
téve - a pénteki napon vett részt a rendezvényen.

Bemutattuk a foktői hagyományos férfi és női viseletet,
tarhonyát készítettünk rostán átdörgölve, Lesiné Kati
néni pedig a lazfonás rejtelmeibe avatta be az érdeklődőket. A vendégek megkóstolták a tarhonyából készült
édes és sós süteményeket, valamint a rézbográcsban főtt
szilvalekvárt is.

Felhívás házszámtáblák pótlására!
Az elmúlt években egyre több lakóházról lekerült az utcanév és a
házszámtábla. A mentők, a posta , de sok esetben a futárszolgálat
is nehezen talál oda a megadott címre. Az önkormányzat a hiányzó utcanév táblákat legyártatta, hamarosan kihelyezésre kerülnek. Kérjük, hogy a hiányzó házszám táblákat mindenki pótolja!

szeptember 16.,
október 14.;
november 11.;
december 9.

FELHÍVÁS
Immár ötödik alkalommal,
ismét meghirdetjük az

őszi utcadíszítő-versenyt!
Kérjük, aki teheti, díszítse fel háza előtt
az utcafrontot!
Készítsenek minél ötletesebb díszítéseket, vidám dekorációkat, lehetőleg természetes
anyagokból! Minden nevezőt díjazunk!

NEVEZÉSI LAP
…………………..………….……………………………………………………………… (név)
Foktő, ………………………………………………………………..……… sz. alatti lakos benevezek
az önkormányzat által meghirdetett őszi utcadíszítő-versenybe.

Kérjük, a nevezési lapot október 15-ig juttassák el az önkormányzathoz!

Ismét közeledik a fűtési szezon, ezért felhívjuk a figyelmet
az alábbiakra:
A fűtőeszköz és a kémény kialakítását, majd
karbantartását bízzák szakemberre, a házilag
barkácsolt berendezések életveszélyesek
lehetnek!
Évente legalább egyszer mindenki ellenőriztesse a fűtőeszközét! A lerakódott por és
szennyeződés nemcsak rontja a fűtés hatékonyságát, hanem balesetekhez is vezethet.
A családi házakba a kéményseprő nem
megy automatikusan, az állampolgár által foglalt időpontban
végzi el az ingyenes ellenőrzést és tisztítást. A http://
kemenysepres.ka-tasztrofavedelem.hu/ugyfelszolgalat linken lehet időpontot foglalni. Ha valaki a telefonos ügyintézést választja, hívja a 1818-as telefonszámot!
A szén-monoxid mérgezések elkerülése érdekében gondos-

kodni kell a lakás megfelelő szellőzéséről. Az új, jól szigetelő
ajtókba és ablakokba szereltessenek résszellőzőt!
A megfelelően működő fűtőeszköz is bármikor meghibásodhat , ezért tanácsos egy jó minőségű szén-monoxid érzékelőt beszerezni!
Ne fűtsenek háztartási hulladékkal, lakkozott, festett vagy nedves fával, mert ezek
amellett, hogy mérgező gázokat bocsátanak ki, fokozzák a kéményben a kátrány
és a korom lerakódását! Az ilyen lerakódások miatt leszűkül a kémény belseje,
ami miatt visszaáramolhat a füst a házba.
.Ha valaki csak két hétig háztartási hulladékkal fűt, annyi korom és kátrány rakódik le a kéményben és a fűtőeszközben, mint normál fűtőanyag használata esetén egy teljes fűtési szezonban. A kémény belső falára lerakódott vastag korom- és kátrányréteg
a fűtés hatására izzani kezd és akár meg is gyulladhat, ami
lakástűzhöz vezethet. Minden ötödik lakástűz a kéményben
keletkezik.

Színházak éjszakája

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 előadásában a FOKTŐI ÉLETKÉPEK című előadást tekinthetik meg 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 köszöntőket, emlékeznek a múltra és tervezik a jövőt.
A szereplők:
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
Kérjük az aktuális járványügyi szabályok betartását!

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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A polgármesteri hivatal
tanácstermében
kéthetente
csütörtöki napokon
14.00 órától 15.30 óráig.
Következő időpontok:
2021. szeptember 16.
szeptember 30.,
október 14., október 28.

Szinte minden óvodásnak biztosítottak a szülők nyári szünetet. Nagy örömmel mesélték a visszatérők a családi élményeket.
Hétvári Andrea: Ovis lettem című versével köszöntjük az
új gyermekeket!
Nézd csak, Anya
hogy megnőttem!
Szép nagy ovis lett belőlem!
Mennem kell, mert
vár sok gyerek,
babák, pöttyöslabda, kerek.
Vár a játék, vár a hinta,
a kisszobám búcsút int ma.
Vár engem az óvó néni,
szépeket fog majd mesélni.
Öltözni egyedül fogok,
oly ügyesen, mint a nagyok.
jelem is lesz kocka, virág,
így lesz kerek majd a világ.
Az idei nevelési évre nagyon sok kisgyermeket írattak be a
szüleik az óvodába. Ezért szakaszosan szoktatjuk be Őket.
Zökkenőmentesnek látszik az indulás az új kispajtásoknál.
Örömmel vették birtokba a csoportszobát, érdeklődve
vesznek részt a csoport tevékenységeiben.
A kis-középső csoportosból középső-nagycsoportossá
nőtt gyerekek könnyen vették az akadályokat, hamar alkalmazkodtak a nagycsoport szabályaihoz, megtalálták helyüket az új csoportban, önfeledten játszanak, A nagyobbak
szívesen fogadták Őket, segítik a kicsiket.
Az idei nevelési évet a normál működési rend szerint tervezzük. Az őszi időszakra eső világnapokról (népmese, zene, állatok) a csoportokon belül emlékezünk meg a témához illő tevékenységgel. Készülünk a hagyományosan megtartható Márton napra, hogy a szülők egy kis betekintést
nyerhessenek az óvodai életünkbe.
Igyekszünk minél több időt a szabadban tölteni, tervezünk sétákat az őszi táj megfigyeléséhez, megnézzük a
környékbeli állatokat. Terményeket, terméseket gyűjtünk,
amikkel dekoráljuk a csoportokat, vagy kézműves tevékenység keretében készítünk belőlük kreatív dolgokat.
Eredményes, vidám, felhőtlen nevelési évet kívánok minden gyereknek, szülőnek és óvodai dolgozónak!
Bánki Zoltánné
óvodavezető

MEGHÍVÓ

Beszélgessünk, nótázzunk,
falatozzunk, koccintgassunk!
Szívesen vesszük, ha valaki
hagyományos ételt, italt vagy süteményt hoz kóstolóba.
(Kérjük az aktuális járványügyi szabályok betartását!)
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A Foktői Hagyományőrző Néptáncegyüttes 16:45-kor indul a tájháztól.
Meghallgatjuk a kisbíró hirdetéseit,
majd fellépnek a foktői óvodások és a
Foktői Vegyeskórus.
A vendégeket kaláccsal, pogácsával
és borral várjuk.

2021. szeptember 25-én
szombaton 17 órakor
a parkolóban!

Ezt követően BATYUSBÁL, zenél a
Homokmégyi lakodalmas zenekar.
20 órakor tombolasorsolás!

(A tombola bevétele a
Foktői Hagyományőrző Néptáncegyüttest támogatja, tombolatárgyak
felajánlását köszönettel fogadjuk!)

Kérjük az aktuális járványügyi előírások betartását!

Futballmérkőzések időpontjai

HIRDETÉS

IMPRESSZUM

Foktőn, a Kossuth utcában másfél
szobás, felújítandó családi ház eladó.
Irányár: 3,5 millió forint.
Telefon: 06-70-3378863
********
Emlékei megmentését, videókazetták digitalizálását vállalom!
A részletekért keressen bátran:
+3670/6218261
*******
Fehér és rózsaszín leanderek eladók!
Tel.: 06-30-5342123
*******
A Fő úton két szobás családi ház eladó, vagy kalocsai kisebb ingatlanra
cserélhető. Telefon: 06-20-2340615
*******
Borszőlő eladó.
Tel.: 06-30/6804134
*********
Borszőlő eladó.
Tel: 06-78/460-163

Foktői Hírmondó – Foktő Község Önkormányzatának
ingyenes időszakos kiadványa – 2021. szeptemberi szám
Felelős kiadó: Bakai Károly polgármester
Tördelés: Zsigmond Enikő
Nyomda: Kalopress Kft. Kalocsa

Ha eladó ingatlana van,
kérjük, jelezze
az önkormányzatnál!

A tájház és a
RETRO kiállítás
megtekinthető előzetes
telefonos időpont
egyeztetéssel.
Tel.: 06-78/678-130 vagy
06-20/2169766

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

Dunaszentbenedek
Géderlak
Kalocsa

92 nSv/h
96 nSv/h
89 nSv/h

