
 2022. április 

A Foktői Hírmondó megtalálható Foktő község hivatalos honlapján is. 

Kérés 
Kérjük, hogy ha lomtalanítás során régi férfi vagy  
női ruhadarabokat találnak, ajánlják fel azokat a  

Foktői Hagyományőrző Néptánccsoportnak! 
Különösen nagy szükség lenne férfiingre, kalapra, csizmára és  

csizmanadrágra, valamint női alsószoknyákra (pöndő) és réklire. 

A felajánlásokat előre is köszönjük!  

2022. április 3-i országgyűlési választás és 
népszavazás foktői eredményei 
Névjegyzékben szereplő választópolgárok száma: 1230 fő 

A szavazókörben megjelentek száma: 825 fő (67,07 %) 

Országos népszavazás 
szavazólapok száma. 787 db 

1 kérdés: érvényes szavazatok száma: 588 ( 51 igen, 537 
nem) érvénytelen: 199 

2. kérdés: érvényes szavazatok száma: 577 ( 25 igen, 552 
nem) érvénytelen: 210 

3. kérdés: érvényes szavazatok száma: 575 ( 28 igen, 547 
nem) érvénytelen: 212 

4. kérdés: érvényes szavazatok száma: 577 ( 25 igen, 552 
nem) érvénytelen: 210 

Országgyűlési választás  
Érvényes szavazatok száma: 808 
Font Sándor (FIDESZ KDNP): 459 

Magóné Tóth Gyöngyi (ELLENZÉKI ÖSSZEFO-
GÁS): 251 

Szabó Patrik (MI HAZÁNK): 64 
dr. Kudron Nándor (MEMO): 23 

Tara Lajos (NORMÁLIS  PÁRT): 11 

A program: 

10 órától ugrálóvár 

11:30-tól  

FŐNIX SE FOKTŐ – FOKTŐ ÖREGFIÚK  

barátságos labdarúgó mérkőzés 

Félidőben kötélhúzás és  

11-es rúgó bajnokság 

Ebéd: marhapörkölt 

16:00-tól JUMP ROCK BAND koncert 

Mindenkit szeretettel vár 

a Főnix Foktői Sportegyesület  

és Foktő Község Önkormányzata 

Május 1-én, vasárnap 

MAJÁLISRA 

várunk mindenkit a 

focipályára. 
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Márciusban adománygyűjtést szerveztünk az ukrajnai háborús helyzet miatt 
bajbajutottak megsegítésére. 

A felhívásra sok falubeli megmozdult, nagy mennyiségben érkezett tartós élel-
miszer és különböző tisztálkodási eszközök. Alaposan tájékozódtunk és azt ta-
pasztaltuk, hogy a határ menti magyar települések önkormányzatainál nagy-
mennyiségű adomány halmozódott fel, sok esetben ennek a raktározása is gon-
dot okozott. Megkerestünk egy kalocsai vállalkozót, Csefkó Zoltánt, aki már ko-
rábban is vitt adományt egy, a határ túloldalán lévő településre. Ott 200 árván 
maradt gyermek van elszállásolva, így nagy szükség mutatkozott a segítségre. A 
felajánlások jó helyre kerültek, sok-sok gyermeknek okoztunk vele örömet! 

Köszönet minden adakozónak!  

Április 28-án,  
csütörtökön 5 órai kezdettel 

dr. Czibulka Zoltánnal találkozhatnak a 
könyvtárban. 

Dr. Czibulka Zoltán foktői származású, 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!  

Április 24-én, vasárnap –  
Szent György napján – Foktő is 

csatlakozik a Magyarországi 
Tájházak Szövetsége által  

meghirdetett TÁJHÁZAK NAPJA 
programhoz. 

 
Foktői program: 

Figyelem! 
A falubeliek jelezték, hogy az utóbbi időben több 

macskát is megmérgeztek a Széchenyi és Híd ut-

ca környékén. 

Nyomatékosan felhívjuk az elkövetők figyelmét arra, 

hogy a 2021-ben módosított állatvédelmi törvény 

alapján „egytől öt évig terjedő szabadságvesztés 

szabható ki a méreg alkalmazásával vagy az élet kiol-

tására alkalmas csalétek kihelyezésével több állat 

pusztulását okozó, illetve a különös visszaesőként 

történő állatkínzás elkövetéskor”. 
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Félni most nem szabad 
(Mihó Izabella verse) 

 

A kéttagú zsűri (Farkas Anikó és Szalai Ida tanárnők) név nélkül kapta meg a 
verseket, döntésük alapján az alábbi eredmény született: 
Megosztott első helyezés Mihó Izabella Félni most nem szabad című verse és 
Bolváriné Molnár Ildikó Tavaszváró című verse. 
Jutalmuk egy-egy 10.000 forintos könyvvásárlási utalvány. 
Egyetlen gyermek nevezőként különdíjat kapott Kanczler Emili. 
Jutalma egy 5.000 forintos könyvvásárlási utalvány. 
Mindenkinek gratulálunk és köszönjük a részvételt! 

Tavaszváró  
(Bolváriné Molnár Ildikó verse) 

 
Itt a tavasz a kertek alatt, 
Az időjárás kemény maradt! 
Itt-ott azért mutatkozik, 
Rejtőzködik, nyiladozik. 

 
Nárcisz, jácint, ibolya, 
A tavasznak mosolya. 

Ezt várjuk mind egész télen, 
Mutatkozz, már nagyon kérlek! 

Madaraknak csicsergése 
Itt a tavasz végre- végre! 

A virágok 
(Kanczler Emili verse) 

 
Tulipán és nárcisz, 

ibolya meg aranyeső, 
nyílnak a kertekben, 
mert a tavasz eljött. 

 
A nap melege süt rájuk, 

az ég tiszta kék, 
a föld melege ébreszti őket, 

így ünnepel a természet.  

A felhívásra 13 vers érkezett. A verseket a Foktői Hírmondóban és a www.fokto.hu oldalon 
közzétesszük. 

Március végén egy köszönő képeslap érkezett az önkor-
mányzathoz Terney Dezső tanár úrtól.  
Idézet a szövegből: 
„Őszinte szeretettel köszönöm a ’Foktői történtek és 
képek’ c. könyvet. Hálás vagyok, hogy gondoltak rám. 
Gyakran előveszem, olvasgatok, nézegetem a fotókat, és 
emlékezem… 
Köszönöm minden foktőinek az emlékek, az emlékezés 

ajándékát! Isten áldja Foktőt! 
Szeretettel: Terney Dezső” 

Drága Tanár úr! 
Boldogok vagyunk, ha örömteli pillanatokat tudtunk szerezni! Minden foktői 
nevében kívánunk nagyon jó egészséget, őrizze meg Foktőt és a foktői embe-
reket hálás emlékezetében!  

 

 

Figyelem! 
A temetőben többször előfordult, hogy a vízcsapokat 
leszerelték, a kannákat és a kannák szűrőjét elvitték. 
Időnként pótoljuk ezeket, de arra kérjük a temetőbe 
látogatókat, hogy a kannákat mindig vigyék vissza a he-
lyére!  
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IMPRESSZUM 

Foktői Hírmondó – Foktő Község Önkormányzatának  
ingyenes időszakos kiadványa – 2022. áprilisi 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 
***** 

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

*****  
Az ügysegéd ügyfélfogadási ideje: 

minden páros héten hétfőn,  
8:00- 9:00-ig 

***** 
Fűszerpaprika áron alul eladó! 

Érd.: 06/20-4576710 
***** 

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 családi házakba az elkövetők rendszerint félreeső helyeken, 
udvarokon, hátsó ajtókon keresztül hatolnak be. Többször kerülik meg a házban 
létesített riasztórendszert a garázson keresztül. Gondoskodjunk tehát kellő véde-
lemről, megerősítésről házunk félreeső bejáratainál is, ne csak az utcafronti ajtók-
nál, ablakoknál! 

Nem szabad azt sem figyelmen kívül hagynunk, hogy a silány minőségű, de a gyár-
tó hirdetése szerint biztonságos, több ponton záródó zárszerkezetek sokszor kevés-
bé hatékonyak a betörők ellen, mint a csupán egy ponton záródó, de masszív, pre-
cíz zárszerkezettel ellátott ajtók. Kérjük tehát, hogy aki teheti, ne a bejárati ajtók 
felszerelésekor próbáljon meg pénzt megtakarítani, hiszen ezek jelentik egy lakó-
ház „első védelmi vonalát” a betörőkkel szemben. Az elkövetők legszívesebben a 
könnyen szállítható, nagy értéket képviselő, és szükség esetén könnyen forgalomba 
hozható értékeket (készpénzt, ékszereket, értékes szerszámokat, esetenként füs-
tölt árut) tulajdonítanak el egy-egy betörés alkalmával. Figyeljünk tehát arra, hogy 
ezeket az értékeinket jól zárjuk el! Ha szükséges, szereljünk fel rácsokat a mellék-
helyiségek ajtajára, ablakára! 

Szomszédok, utcabeliek figyeljenek egymásra! Hívják fel egymás figyelmét arra, 
ha idegen nézelődőket látnak! Ha lehetséges, jegyezzék fel a gépjármű rendszá-
mát! 

Legyünk óvatosak, vigyázzunk értékeinkre és egymásra!  
 
Amennyiben a fenti bűnmegelőzési tanácsok ellenére is betöréses lopás áldoza-

taivá válnának, kérjük, haladéktalanul értesítsék a rendőrséget a 107-es vagy 
112-es segélyhívószámok valamelyikén!  

Figyelem!  
 

A következő zöldhulladék 
szállítási időpont:  

április 28.  

 

Adója 1%-át  
felajánlhatja  

Foktő Község Jövőjéért 
Közalapítványnak!  

Adószám: 


