2021. október

A Foktői Hírmondó megtalálható Foktő község hivatalos honlapján is.

A testületi ülés kezdetén a képviselők egy perces néma
felállással emlékeztek meg az elhunyt képviselőtársukról, László Zoltánról.
Első napirendi pontként a testület meghallgatta és elfogadta a polgármester eltelt időszakról szóló beszámolóját.
Ezt követően a képviselők megtárgyalták és elfogadták a 2021. évi költségvetésről és végrehajtásának szabályairól szóló rendeletet, és módosították az
önkormányzat által nyújtott egyes szociális ellátási formák szabályairól szóló
rendeletet.
Megvitatták és elfogadták a közművelődésről szóló önkormányzati rendeletet.
Meghallgatták és elfogadták a 2021. első félévi gazdálkodásról szóló beszámolót.
A polgármester tájékoztatta a testületet a 0150/3 hrsz-ú bekötőút (tsz bekötőút) felújítási munkálatairól. A beruházás részben a Paksi Atomerőműtől, részben a Magyar Falu Program pályázaton nyert pénzből valósul meg. Ezért a
munkálatok végzése is két lépésben történik.
Ezt követően döntött a testület a 2982 hrsz. (Meszes-Duna-part) út melletti
veszélyessé vált fák kivágásáról.
Nepelemes rendszer telepítésének támogatására eddig két kérelem érkezett.
Mindkét kérelem megfelel a feltételeknek, ezért a támogatási összeg, mely a
bekerülési összeg 10 százaléka, folyósításra kerül.
A Magyar Falu Program pályázaton a település közel 5 millió forintot nyert
mini kotrógép beszerzésére. Ez az összeg nem elegendő egy megfelelő gép
megvásárlására, ezért további önerő biztosítása szükséges.
A továbbiakban tárgyaltak még egy kert-és udvarrész eladási ajánlatról, a volt
Majszi Büfé bérbeadásáról, új konyhai főzőüst vásárlásáról, a Magyar Államkincstár gyermekétkeztetést érintő ellenőrzéséről, valamint az önkormányzati
épületek aktuális tűz-, érintés- és villámvédelmi felülvizsgálatáról.
Az önkormányzat ATM telepítési árajánlatot kért az EURONET bankfüggetlen
szolgáltatótól. Az ajánlatban szereplő díjak irreálisan magasak.

Október 23-án, szombaton
délután 3 órakor a temetőben,
a hősök emlékművénél
megemlékezést tartunk
az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseiről.
A műsorban közreműködik
a Foktői Vegyeskórus.
(A megemlékezés helyszíne eső esetén a könyvtár helyisége.)

Időpont: 2021. október 25.-26.
(hétfő-kedd) 8:00 – 18:00 óráig
Helyszín: általános iskola udvara
Az akció során az alábbi hulladékok
begyűjtése történik:

Koncz Gyula és kedves felesége,
Mariska néni szeptember 21-én ünnepelték
a 68. házassági évfordulójukat.
Isten éltesse őket erőben, egészségben!

TV, videó, magnó, hűtőszekrény (csak motorral), mosógép, centrifuga, háztartási kis- és nagygépek, információs és távközlési berendezések, rádiótelefon készülék, elektromos és elektronikai barkácsgépek, szerszámok, gáztűzhely, gázbojler, mikrohullámú sütő,
elektromos sütő, számítógép és tartozékai, nyomtató,
számológép, lemezjátszó, stb.
Figyelem! A hulladékok szétszerelt állapotban nem
adhatók le!

Szeptember 19-én vasárnap este 5 órai kezdettel, immár
harmadik alkalommal rendeztük meg a kultúrházban a színházak éjszakáját.
A teltházas előadáson a jelenlévők közül többen felmentek
a színpadra és verssel, énekkel, zenével és felolvasással színesítették a műsort. A Foktői Vegyeskórus az elmúlt évek
műsoraiból készült összeállítással lépett színpadra. A Foktői
Mikroszínpad előadása nagy tetszést aratott és vastapssal
jutalmazta a közönség. Az est utolsó programja egy kabaréjelenet volt, melyet Fazekas Margit és Kopasz Zoltán adott elő.
A jelenlévők az este
folyamán sokat nevettek és együtt énekeltek a fellépőkkel.
Köszönjük mindenkinek
a részvételt, különösen
azoknak, akik színpadra
álltak.

Szeptember utolsó szombatján nagysikerű szüreti bált tartottunk a faluban. A felvonulók a zenekarral a tájháztól indultak, menet közben sokan csatlakoztak hozzájuk. A nézelődőket és minden vendéget
megkínáltunk
borral,
musttal, kaláccsal és pogácsával. A sátorban a
kisbíró kidobolta az év
történéseit, melyben a
focicsapatot is megemlítette, imígyen:

Ezt követően a foktői óvodások műsorát tekinthették meg,
majd a Foktői Vegyeskórus lépett fel, akik hatalmas derültsé-

get okoztak a cigánydalokkal, amit
tarka cigány öltözetben adtak elő. A
bálban mulatott a
falu apraja-nagyja,
szinte szünet nélkül
húzták a talpalávalót a zenészek. A
tombolasorsoláson
száznál több ajándék talált gazdára.
Ezúton is köszönjük
mindenkinek
a
tombolatárgyak
felajánlását!
Köszönet továbbá Schaffer Ádámnénak a kalácsért és a
pogácsáért, Okvátovity Évának az asztaldíszekért, a polgármester úrnak a borért, Krausz Lászlónénak és Kopasz Zoltánnak a szőlőért és mindenkinek, aki a rendezvény sikeres lebonyolítását munkájával, ötletével, anyagi - vagy bármilyen
hozzájárulással segítette!
Október 2-án, szombaton délután 2 órától
kukoricafosztásra és
morzsolásra vártuk az
érdeklődőket a tájház

udvarára. A kellemes őszi napsütésben, jó hangulatban fosztották és
morzsolták a szorgos kezek a kukoricát. Jókat falatoztunk, iszogattunk
és beszélgettünk. Miután a zené-

szek is megérkeztek, a jókedv
a
tetőfokára
hágott, szólt a
zene, nótáztunk
és táncoltunk.
Mindenkinek
köszönjük a fimon falatokat
és az innivalót, különösen Hábi Lászlónak a kemencében sült
lángost!
További fényképek és video : www.fokto.hu /galéria

Tájékoztatjuk az arra jogosultakat, hogy a beiskolázási támogatás kifizetéséhez
szükséges iskolalátogatási igazolások benyújtási határideje: 2021. október 29.
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Ferencz Dominika 16 éves, foktői lakos Kalocsán, a Nagyasszonyunk Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnáziumban végzi tanulmányait kitűnő
eredménnyel. Három éve lovagol a Hajnal és Baráti Kör Lovas Sport Egyesületnél, rendszeresen jár ügyességi és díjugrató versenyekre.
Megszerezte 2020-ban az Év
utánpótlás lovasa címet.
Dominika 2021. augusztus 22-én
Herceg nevű lovával első helyezést ért el a Nemzeti Vágta regionális előfutamában, a Festetics
Vágtán, a Kishuszár futamban.
Az elődöntőben és a döntőben is győzelmet aratott. Így bejutási jogot
szerzett a Budapesten megrendezésre kerülő Nemzeti Vágtára, melyet
október első hétvégéjén rendeztek meg. Dominika a Kishuszár futam elődöntőjében a második helyezést érte el. Így az idei évben először – eltérően a korábbi évektől – döntőbe sajnos 2. helyezettként nem jutott be, de
az elődöntők során a harmadik legjobb idővel végzett.
Gratulálunk és további sikeres versenyzést kívánunk!
Amennyiben vannak a faluban olyan tehetséges sportolók, akik
rangos eseményeken indulnak, illetve jól szerepelnek, kérjük,
tájékoztassák az önkormányzatot, hogy hírt tudjunk adni
a teljesítményükről!
Az önkormányzat által vállalt zöldhulladék kezelési
feladatok ágdarálásra vonatkozó feltételei megváltoztak. Az eszköz és a személyi feltételek nem teszik lehetővé, hogy nagyobb mennyiségű ág ledarálását felvállaljuk. A háztartási
(1-2 m3) mennyiségű ágak darálása vállalható. Ezen felül már gazdálkodási
mennyiségnek minősül.
A géppel kizárólag tiszta vágási hulladék (ágak, gallyak, bokrok) aprítható. Gyökerek vagy rothadásnak indult zöldhulladék, borostyán, vadszőlő, törmelékes kerti
hulladék, nád, bambusz aprítására ez a módszer nem alkalmas. Tüskés fák, bokrok (tövises lepényfa, akác, szeder, rózsa, tűztövis) ágainak darálását nem vállaljuk.
A továbbiakban is bejelentés alapján, az említett feltételekkel vállaljuk az ágdarálást, a balesetmentes munkavégzés figyelembe vételével. Az ágakat kérjük rendszerezve, nem összedobálva kirakni, a vastag végük egy irányba rendezve.
A keletkezett aprítékot elszállítjuk, ezt kérjük a bejelentéskor közölni, a darálék
azonban kiválóan alkalmas komposztálásra, mulcsozásra.
A komposztkészítés kitűnő módszere a lehullott levelek és egyéb kerti hulladék
újrafelhasználásának. Ahelyett, hogy fizetnénk a kerti szemét elszállításáért, komposzt formájában visszajuttathatjuk a bennük lévő szerves anyagokat a talajba.
Mindez azért fontos, hogy az újrahasznosítható termékeket fel lehessen dolgozni,
ezáltal pedig megóvhatjuk a természetet a felesleges károsodástól, nagyfokú
terheléstől. A zöldhulladék kezelésével az önkormányzat hozzájárul a környezetbarát szemléletmód terjesztésében és elterjesztésében. A környezettudatos életmód nagyon fontos mindenki számára.

László Zoltán 1961. szeptember 6-án született
Foktőn. Iskoláit a Foktői Általános Iskolában végezte, majd Kalocsán kőműves tanuló volt. Dolgozott a szakmájában, volt sofőr, és 9 éve a családi vállalkozásukban tevékenykedett.
1981-ben házasságot kötött, mely házasságból
3 gyermeke született, akik megajándékozták őt 7
unokával, de családba fogadták unokaöccsüket
is. Így 8 gyerek boldog nagyapjaként nagyon
büszke volt.
Büszke volt arra is, hogy gyermekei valamennyien Foktőn telepedtek le.
László Zoltánt 2014-től a Foktő Község Önkormányzata Településfejlesztési, Pénzügyi és Közoktatási Bizottságának külsős tagjává, 2019-től
pedig a képviselő-testület tagjává választották.
A Foktői Főnix Sportegyesület alapítója és elnöke volt, aki igazi lokálpatriótaként újra felélesztette a sportéletet a községben.
Intenzíven tevékenykedett az erdélyi testvérkapcsolat ápolásában, mindig örömmel látogatott
Máréfalvára, ahol magánemberként is több barátot szerzett.
Szívén viselte a falu sorsát, szeretett beszélgetni a község ügyes-bajos dolgairól, politikáról, még
a fiatalabb korosztállyal is szót értett. A lakosság
gondjait, kéréseket a képviselő-testület elé tárta
és a képviselőkkel együtt próbált arra megoldásokat keresni.
2021. szeptember 21. óta már nem hallgatja
meg a falubeliek problémáit, nem keresi a megoldásokat, nem szurkol a futballcsapatnak.
2021. szeptember 21. óta Zoli földi életköre, ami
a születéssel kezdődő és halálla végződő kör, az
ő esetében lezárult.
Búcsúzunk Tőled Zoli! Emléked megőrizzük!

§
Következő időpontok:
2021. október 28., november 11., 25.
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SÍRHELYEK ÚJRAVÁLTÁSA!

Papírfonás
a könyvtár udvari helyiségében
minden hétfőn
15-17 óráig.

Foktő Község Önkormányzata az Innovációs
és Technológiai Minisztériummal együttműködve, az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet
alapján, azzal összhangban ezennel kiírja a
2022. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázatot felsőoktatási
tanulmányokat kezdeni kívánó és felsőoktatási
tanulmányokat folytató fiatalok számára.
Jelentkezni az „eper bursa” rendszerben lehet.
Részletes tájékoztató
az önkormányzat honlapján.

A konditerem
nyitva tartása:

Hétfő – szerda –
péntek 18:30 –
20:30

Felhívjuk a lakosság figyelmét,
hogy az 1996. év előtti sírhely
megváltások esetében a 25 éves
megváltási idő 2021-ben lejárt.
Kérjük, hogy adategyeztetésre,
sírhely újraváltásra keressék az
önkormányzat illetékes
ügyintézőjét!
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

(Pingpongozni is lehet!)
A konditermet csak védettségi igazolvánnyal
rendelkezők látogathatják!

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:
06-70/6218261
*******
A Fő úton két szobás családi ház eladó, vagy kalocsai kisebb ingatlanra
cserélhető. Telefon: 06-20-2340615
*******
Elcserélném foktői, 4 szobás, összkomfortos, kertes házamat egy két
és fél szobás, jó állapotú, kis udvarú
házra.
Telefon: 06-70-5987370
*******
Üveg elejű, hordozható kályha
eladó! Érd.: 06-30/5342123

Foktői Hírmondó – Foktő Község Önkormányzatának
ingyenes időszakos kiadványa – 2021. októberi 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

