
 2022. MÁRCIUS 

A Foktői Hírmondó megtalálható Foktő község hivatalos honlapján is. 

Március első vasárnapján tartottuk a nőnapi rendezvényt a művelődési házban, amelyre a hölgye-
ken kívül szép számban megjelentek férfiak is. 

Megtelt a kultúrház, érezhető, hogy az emberek ki vannak éhezve a vidámságra, a hosszú bezártság 
után jól esett kimozdulni. A program felkonferálását a polgármester úr vállalta. Fergeteges jó kedv 

kerekedett már a műsor ele-
jén, amikor Szép Bence hu-
morista szórakoztatta a kö-
zönséget úgy, hogy a jelenlé-
vőket is bevonta műsorába.  
Ezt követően Kopasz Zoltán 
köszöntötte a hölgyeket egy 
verssel, majd a Foktői Ve-
gyeskórus tagjai a nőnapi 
összeállításban fülbemászó, 
kedvelt slágereket énekeltek, 

gitáron kísért Kő-
vári István. Az ösz-
szeállítás végén 
Szalai István a kó-
rus minden hölgy-
tagját virággal kö-
szöntötte fel.  

A Foktői Mikro-
színpad Nóti Ká-
roly: Lepsénynél 
még megvolt című bohózatát adta elő. Sok-sok nevetés, taps és jókedv kísérte végig az előadást. 

A műsort színesítette a tombolajáték, ezúton is köszönjük mindenkinek, aki tombolatárgyat ajánlott fel! 
Ezután a plébános úr kedves és megható gondolatait mondta el, mellyel köszöntötte a hölgyeket nőnap alkalmából. 
A műsort hagyományosan egy vidám tánccal zártuk, melyet ezúttal a tánccsoport öt tagja adott elő, nevetés és vastaps kísé-

retében. 
Hát így zajlott a foktői nőnapi rendezvény! A műsor végén csupa mosolygós arc, sok-sok köszönet és örömteli pillantások. 

Aki ott volt, erre a két órára elfedte a vírust, a háborút és minden egyéb bánatot!  

 

 

  

Húsvéti tojáskeresés és  
ugrálóvár gyerekeknek 

Április 11-től 15-ig – húsvét hetében – tojáskereső versenyt rende-
zünk gyerekeknek, 0-14 éves korig. 
A verseny menete a következő:  
öt nap, öt különböző helyszínen kell keresni a tojásokat, amelyek min-
den nap más és más színűek lesznek. Első nap április 11-e, napközben a facebook-on és a piactéren kifüggesztett 
plakáton közzétesszük, hogy a falu mely részén kell aznap keresgélni! 4 óra után el lehet indulni tojás-keresőbe. 
Fontos, hogy aki egyet megtalál, azt gyűjtse be, a többi tojást hagyja ott, hogy másnak is jusson! Annál is inkább, 

mert szombaton, az eredményhirdetéskor gyermekenként, minden színből csak egy tojást díjazunk. 
Tehát nem érdemes egy színből többet összeszedni! 

A hétfőhöz hasonlóan, a többi napon is megjelöljük a helyszínt. A legügyesebbek szombaton 5 darab, 5 féle színű 
tojást tudnak bemutatni! Minden gyűjtögetőt díjazunk, természetesen figyelembe vesszük az összegyűjtött tojá-
sok számát! 

FIGYELEM!   Szombaton, délután 2 órakor fogjuk átadni a tojásgyűjtés díjait!  
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Figyelem!  
TÁJÉKOZTATÁS  

A lakosság részére évente két 
alkalommal ingyen lomtalaní-
tás van, melyet telefonon 

lehet kérni az FBH-NP Köz-
szolgáltató Nonprofit Kft-nél. 
Telefonszám: 79/524-821.  

A szolgáltató a zöldhulladékot  
csak akkor szállítja el, ha az 
ágakat megfelelően össze-
kötik és azt lebomló zsák-

ban helyezik ki.  
Zsákot az önkormányzatnál 

lehet kérni.   
A zöldhulladék szállítási idő-
pontok: március 31. és április 

28.  

 

Adója 1%-át  
felajánlhatja  

Foktő Község Jövőjéért 
Közalapítványnak!  

Adószám: 

Figyelem! 
A kémények  
ellenőrzése és  
tisztítása ingyenes, 
de időpontot kell 
egyeztetni! 

A http://
kemenysep-
res.katasztrofavedelem.hu/
ugyfelszolgalat linken lehet  
időpontot foglalni. Ha valaki a 
telefonos ügyintézést választja, 
hívja a 1818-as telefonszámot, 
majd a 9-es és az 1-es nyomó-
gomb benyomásával eléri a ké-
ményseprőipari ügyfélszolgála-
tot. 

Április 16-án szombaton 13 – tól 18 óráig  

ugrálóvár lesz a sportcsarnokban.  
15-től 17 óráig arcfestés! 

A részvétel ingyenes! 
Szülői felügyelet kötelező!  

Az alábbi ügyekben kérhetik az ügysegéd segítségét: 
Szociális ügyek: 
közgyógyellátás, 
ápolási díj 
aktív korúak ellátása 
egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság 
időskorúak járadéka 
Családtámogatási ügyek: 
anyasági támogatás 
családi pótlék 
Nyugdíjjal kapcsolatos ügyek 
Fogyatékossági támogatás 

FELHÍVÁS 
A magyar költé-
szet napja alkal-
mából az idei év-

ben is  
versíró versenyt 

hirdetünk. 
 

Kérjük, aki  
kedvet és tehet-
séget érez, írjon 

egy verset! A téma kötetlen, a vers hossza  
minimum 8 sor legyen!  

Nevezni csak egy verssel lehet! 
A kész művet kinyomtatva vagy kézzel írottan egy 

borítékban juttassák el az önkormányzathoz 
2022. április 11-ig!  

A borítékra írják rá a szerző nevét és címét! 
 

Ez alkalommal zsűri fog dönteni és a legjobban 
sikerült alkotást díjazzuk! 
Jó rímfaragást kívánunk! 
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ablakkiállítás 

Március utolsó hetében a könyvtár utcai ablakaiban helyi al-
kotók kiállított műveit tekinthetik meg. 

Álljanak meg minél többen az ablakok előtt és nézzék meg a 
tehetséges foktőiek alkotásait! 

Április 28-án,  
csütörtökön 5 órai kez-

dettel 
dr. Czibulka Zoltánnal talál-
kozhatnak a könyvtárban. 
Dr. Czibulka Zoltán foktői származá-

sú, hosszú éveken át  
népszerűsítette a sakkot, ő maga  

Kalocsa egyik élsakkozója volt. 
Több könyve is megjelent az elmúlt évtizedekben. 

Emellett világutazó, aki rendszeresen tart úti beszámolókat. 
Most Marokkói élményeiről fog mesélni és vetíteni,  

ahol tizenháromszor járt. 
Élménydús, színes előadást ígér a világjáró sakkozó.  

Jöjjenek el minél többen, hallgassuk meg és beszélgessünk  
dr Czibulka Zoltánnal!  

 

Felhívás! 

Kérjük, hogy a kerékpárút mentén se 
dobálják el a szemetet!!!  

A Magyar Tájházak Szövetsége 
által meghirdetett 
TÁJHÁZAK NAPJA 

rendezvényhez az idei évben  
Foktő is csatlakozik. 

2022. április 24-én – vasárnap – 
Szent György napján, délután prog-

ramokkal várjuk a látogatókat.  
Tervek szerint Uszódról is érkezni 

fognak vendégek, akik megtekintik 
a foktői tájházat.  

A részletes programról  
plakátokon adunk tájékoztatást. 

Locsolóversek 
Itt a húsvét, eljött végre 
A szép lányok örömére. 

Mert a lányok szép virágok, 
Illatos víz illik rájuk. 

Kit húsvétkor nem locsolnak, 
Hervadt virág lesz már holnap. 
Ne fuss hát el, szép virágom, 
Locsolónak csók jár, három. 

 

Erdőn-mezőn nyitott szemmel, 
sok virágra lel az ember. 

Én most őket megöntözöm, 
a piros tojást megköszönöm! 

Szabad-e locsolni? 
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Foktő   87nSv/h 
Uszód   86 nSv/h 
Paks   68 nSv/h 

Dunaszentbenedek 82nSv/h 
Géderlak  88 nSv/h 
Kalocsa  81 nSv/h 

IMPRESSZUM 

Foktői Hírmondó – Foktő Község Önkormányzatának  
ingyenes időszakos kiadványa – 2022. márciusi szám 

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

HIRDETÉS 
Elcserélném foktői, 4 szobás, össz-
komfortos, kertes házamat egy két 

és fél szobás, jó állapotú, kis udvarú 
házra. 

Telefon: 06-70-5987370 
***** 

Stihl-lel favágást és hasítást vállalok. 
Tel.: 06-20-2036985 

***** 
Emlékei megmentését, video-

kazetták digitalizálását vállalom! 
A részletekért keressen bátran: 06-

70/6218261 
***** 

1.1-es Fiat Uno kitűnő állapotban, 
olcsón eladó! 

Érd.: 30-4516862 
***** 

Házam tavaszi nagytakarításához 
megbízható segítséget keresek. 

Tel.: 06-70-5987370  
***** 

Ól bontásáért bontott anyagot adok. 
Tel.: 06/20-4576710 

***** 
Üdülési lehetőség Gyulán!  

Április 11.-12.-13.  10.000 forint/
éjszaka/apartman. Érdeklődni lehet 

az önkormányzatnál. 
***** 

Ha eladna vagy vásárolna,  
hirdetését ingyenesen közzétesz-

szük a Foktői Hírmondóban. 
Telefonszám:06-78-678-130 

Ha eladó ingatlana van, 
kérjük, jelezze  

az önkormányzatnál!  

§ 

A gyászoló család köszönetet mond azoknak, akik 
Sólya Erzsébet búcsúztatóján részt vettek, 

sírjára virágot, koszorút helyeztek, 
a család mély fájdalmában osztoztak!  

Figyelem! 
A gyógyszertár 

nyitva tartása 

március 01-től 

az alábbiak  

szerint változott: 

Hétfő: 7:30 – 12:00 

Kedd: 11:00 – 19:00 

Szerda: 11:00 – 15:00 

Csütörtök: 

7:30 – 12:30 és 

16:00 – 18:00 

Péntek: 7:30 – 12:00 

Megye III – nyugati csoport 
tavaszi sorsolás 

Főnix SE Foktő – Szakmár KSE 03.20. 15:00 (Foktő) 
03.27. VÁLTOZÁS! Géderlak nem indul! 
Dsztbenedek KSE – Főnix SE Foktő 04.02. 16:30 (Dsztbenedek) 
04.10. VÁLTOZÁS! Apostag nem indul! 
Bátya SE - Főnix SE Foktő 04.17. 17:00 (Bátya) 
Főnix SE Foktő – Harta SE II 04.24. 17:00 (Foktő) 
Dunapataji KSE – Főnix SE Foktő 04.30. 17:00 (Dunapataj) 
Főnix SE Foktő – Uszód KSE 05.08. 17:00 (Foktő) 
Szentmárton SE – Főnix SE Foktő 05.14. 17:00 (Szalkszentmárton) 
Főnix SE Foktő – Homokmégy KSE 05.22. 17:00 (Foktő) 
Tass KSE – Főnix SE Foktő 05.29. 17:00 (Tass)  

Megyei U19 – sorsolás 
Főnix SE Foktő – Soltvadkerti TE 03.19. 10:00 (Foktő) 
Jánoshalmi FC – Főnix SE Foktő 03.26. 14:00 (Jánoshalma) 
Akasztói Focisuli SE – Főnix SE Foktő 04.02. 10:00 (Akasztó) 
Főnix SE Foktő – Izsáki SSE 04.09. 10:00 (Foktő) 
Sunset Kiskunhalasi FC „B” – Főnix SE Foktő 04.17. 11:00 (Kkhalas) 
Főnix SE Foktő – Elektrans Kkhalasi FC „A” 04.23. 10:00 (Foktő) 
Méhecskék SE Kalocsa – Főnix SE Foktő 04.30. 10:00 (Kalocsa) 
Főnix SE Foktő – Kiskőrösi LC 05.07. 10:00 (Foktő) 
Solti FC – Főnix SE Foktő 05.14. 10:00 (Solt) 


