2022. május

A Foktői Hírmondó megtalálható Foktő község hivatalos honlapján is.

Május elsején minden adott volt ahhoz, hogy a focipályára látogatók a jó időben, kellemes hangulatban tölthessék el a napot.
A gyerekek birtokba
vették az ugráló várakat, a felnőttek az
asztaloknál üldögélve
beszélgettek, nézelődtek. A Főnix Foktő SE
csapata a foktői öregfiúk ellen vívott mérkőzésének 8:6
lett a végeredménye. Gratulálunk
mindkét csapat játékához! A meccs
szünetében kapura lövés és kötélhúzás is volt, az eredményes versenyzőket emléklappal jutalmaztuk.
Az ebédre három bográcsban főtt a
marhapörkölt, senki nem maradt
éhesen, sem szomjasan! Négy órától a Jump Rock Band zenekar szórakoztatta a rockzenét kedvelőket.
Köszönet minden szervezőnek, segítőnek és közreműködőnek! Külön
köszönet a Nyugdíjas Egyesület és a Sportbaráti kör tagjainak,
valamint a három szakácsnak: Kovács Ottónak, Tóth Gábornak és
Tóth Viktornak! További képek: www.fokto.hu

MEGHÍVÓ
Május 27-én, pénteken délután 4
órakor a születések parkjában köszöntjük Foktő legfiatalabb lakosait,
akik az előző évben születtek.
Program: az életfára felkerülnek a
névtáblák, a szülők elültetnek egy-egy
rózsatövet, majd felröptetjük
a kívánság-lufikat.
A műsorban közreműködnek a helyi
óvodások
és a Foktői Vegyeskórus.
17 órától a játszótéren
extrém kerékpár showműsor
és bringasuli!
Közreműködik az országos
bajnok és magyar kupagyőztes Triál kerékpáros versenyzőkből
álló csapat.
Szaltók és akrobatikai elemek,
látványos showműsor
gyerekeknek és felnőtteknek!
Aszfaltrajzverseny - cukorágyú –
lufihajtogatás – pizza - üdítő
Mindenkit szeretettel vár
Foktő Község Önkormányzata

FIGYELEM!
Az FBH-NP Nonprofit Kft az áprilisi „ nullás”
számlával együtt megküldte a lakosság részére a 2022. évi ürítési tájékoztatót, egész
évre vonatkozóan. A tájékoztató hátoldalán található
„Útmutató” szintén fontos információkat tartalmaz, ezért
kérjük, hogy a tájékoztatót őrizze meg!

Több helyen tapasztalható,
hogy a darazsak a postaládákban és a környékén fészket raknak. Amennyiben ezt
tapasztalja, kérjük, hogy a
kereskedelemben kapható darázsirtó szerrel próbálja elpusztítani őket. Ezt a műveletet lehetőleg
az esti órákban, sötétedés körül végezzük el!

Lakossági szúnyoglárva program
Megkezdtük a hazánkban még új, környezetbarát, a megelőzésen
alapuló biológiai szúnyoggyérítést bevezetni.
Térségünkben a fő szúnyogártalmat okozó területek a Duna hullámterén találhatóak. Az áradások után itt kelnek ki nagy számban a csípőszúnyogok és a szél
hátán, vagy önerejükből jutnak be a lakott területekre. A csapadékos időjárásnak köszönhetően is alakulnak ki víz által borított területek, amelyek szintén
szúnyogtenyésző helyeket produkálnak. A szúnyogok jó része a magánterületeken található vízgyűjtő edényekből és eszközökből kel ki. Ha ez nincs megszüntetve, hetente újabb és újabb generációk
repülnek ki.
Kérjük, fogadja meg az alábbi tanácsokat,
hogy megakadályozzuk a kikelést, így az ön
otthona körül is kevesebb lesz s csípőszúnyog.
Eressze le a vizet a használaton kívüli medencékből, díszkutakból, a kerti tavakban
tartson halakat!
Szüntessen meg minden vízgyülemet
(vizeshordók, vödrök, autógumik, takaróponyvák) a ház körül, az esővizes hordókat
fedje le hálóval!
Tartsa tisztán a házkörüli csapadék
szunyoglarvaprogram
elvezető rendszereket!

Június 10-én pénteken 8 órától
BOLHAPIAC
lesz a parkolóban.
Mindenki, aki elad vagy vásárol, nyereményszelvényt kap, amellyel sorsoláson vesz részt!
(A bolhapiac eső esetén elmarad!)

A nyári szünetben
mutassuk meg a
gyerekeknek és az
unokáknak múltunk
összegyűjtött emlékeit!
A tájház és a RETRO kiállítás megtekinthető előzetes telefonos időpont
egyeztetéssel. Tel.: 06-78/678-130 vagy 06-20/2169766

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.

Köszönjük a felajánlott női és férfi
ruhadarabokat, csizmákat és egyéb
régiségeket!
További felajánlások esetén kérjük,
hívják az alábbi telefonszámokat:
78/678-130 vagy 20-2169766

Jó tanulásért
pénzjutalom!
Foktő Község
Jövőjéért Alapítvány felhívja a felső tagozatos általános iskolások, valamint a nappali
tagozaton tanuló középiskolások
figyelmét (max. 20 éves korig),
hogy ha az idei tanévben az évvégi
bizonyítványuk átlaga eléri a 4,5-öt,
egyszeri pénzjutalomban részesülnek. Az évvégi bizonyítványokat,
valamint a bankszámlaszámot
2022. június 30-ig kérjük az
önkormányzatnál leadni!

AKÁC- és BODZAVIRÁG PALACSINTATÉSZTÁBAN
PITYANG SZÖRP

Hozzávalók:
2 marék pitypang virág, 1 kg cukor, fél citrom leve, 1
liter víz.
Elkészítés: a pitypang virágát lecsipkedjük, beletesszük
egy edénybe, ráöntjük a vizet és egy éjszakát hagyjuk
állni. Másnap lassú melegítés után hozzáadjuk a cukrot
és a citromot is. Kb. 1 órán keresztül nagyon lassan főzzük (csak kicsit gyöngyözön a teteje), leszűrjük és üvegekbe töltjük.
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Hozzávalók:
16 fürt akác- vagy bodzavirág, 2 tojás, 2 evőkanál cukor, 20 dkg liszt, 2,5 dl tej, a sütéshez olaj, a tálaláshoz
porcukor.
Elkészítés:
A fenti alapanyagokból palacsintatésztát készítünk. A
virágfürtöket a sűrű masszába mártjuk, majd bő, forró
olajban mindkét oldalát aranysárgára sütjük. Az olajból
kiemelve lecsepegtetjük, és porcukorral meghintve kínáljuk.

Állok az utcán

(Villó Károly verse)
Április 26-án szeretettel vártuk és fogadtuk a leendő ovisokat és szüleiket.
Bátran vették birtokba a csoportot a picik. Kellemes délelőttöt töltöttünk
együtt.
Köszönjük a leendő szülőknek, hogy minket választottak!
Április 29-én a Középső-nagycsoportban, majd,
május 2-án a Kis-középső csoportban rendhagyó
módon köszöntöttük az Édesanyákat. Nyílt délelőttel kötöttük össze ezt a szép ünnepet, ahol
együtt kézműveskedtek a gyerekek az anyukájukkal. Az Édesanyák köszöntése egyénileg történt, az
erre a napra kialakított, anyák-napi díszbe öltöztetett „Köszöntő kuckóban”. Közben halk, lágy, az
ünnephez illő zene szólt a csoportokban.
Köszönjük a sok pozitív visszajelzést, miszerint a
kellemes délelőttre az újfajta ünneplés tette fel a
koronát. Meghitt, családias hangulatban telt a nap
mindkét csoportban.
Május 10-11-én volt az Óvodai beíratás.
Következő programjaink:
Május 27-én délelőtt (előre hozva az Apák napját),
az Édesapákat várjuk nyílt napra mindkét csoportba! Bízunk benne, hogy Ők is sokan eljönnek, és
nagyon jól fogják magukat érezni!
A nap terve egyelőre titkos. J
Június 1-jén tartjuk az oviban a Gyermeknapot,
melyre sok vidámsággal, meglepetéssel készülünk a
gyerekeknek.
Június 3-án 15 órakor lesz a Középső-nagycsoport
Évzáró-ballagó ünnepsége az óvodában.
A szülők mellett szeretettek várjuk a nagyszülőket és az érdeklődő rokonokat
is!
Június 11-én a Kis-középső csoportnak lesz az Évzáró családi napja. Erre a
szűk családokat várjuk sok szeretettel.
Valamint június hónapban kerül sor a Középső-nagycsoport kirándulására.
Bánki Zoltánné intézményvezető

A háború áldozataiért
(Kopasz Zoltán verse)

Megőrült a világ?
Talán nem is volt józan soha.
Élő adásban a pusztítás,
Az utcán testek hosszú sora.
Ők is emberek voltak!
Éltek, szerettek, reméltek.
De most már csak holtak,
Néma tanúi a kegyetlenségnek.
Névtelen sírban végzik,
Nem búcsúztatja őket senki.
Az ember szíve vérzik,
Vajon mit kellene tenni?
A végtelennek vagyunk részei,
Ezt ne felejtsük soha!
Mind egymásnak testvérei,
S szívünk a béke otthona.

A három
vers a
„MAGYAR
KÖLTÉSZET
NAPJA”
alkalmából
meghirdetett
versenyre
érkezett

Állok az utcán, esik.
Nincs eresz, rám csorog.
Méla undor ölel át,
Nincs kedvem semmihez.
Élvezem, hogy magam vagyok,
Nem kell semmi a világon
Ami volt, van, lesz, vágyálom
Ráérek, merengek a múlton.
Fáj talán a magány?
Hová lett a nagy vagány.
Minden, lassan eltűnik
A hajam már ősz, vénülök
Az időm, mint a nyár –
Búcsúzik…
Öreg lettem, fáradt vénember?
Nem tudom,
De az eső egyre rám csorog
Talán menni kellene,
De hová, merre indulok
Azt se tudom, hova jutok
Egy biztos, az út vége
Búcsúzom?
Mitől, az élet egy pillanat
Van, és már el is szaladt
De hát az idő lejárt
És ez a rohadt eső
Még mindig rám csorog
Várom, talán, hogy mit hoz az idő
De az nem jön, elment és soha vissza
nem jő
Utálom azt a rohadt napot
Mikor apámhoz hívták a papot
Feküdt hófehér ágyán, búcsúzott
Megnézte szobája négy sarkát
Aztán rám pillantott
Fogtam öreg, erős kezét,
Már nem szólt, búcsúzott
Lehunyta szemét és elment
Elment örökre.
De itt hagyta az örökségét
Mely szívében élt
A békét

Búcsú

(Koprivanaczné Petróczki Mónika verse)
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A közelmúltban néhány településen előfordult, hogy
a FILANTROP Kft. nevében jártak kéményseprők és
szedtek be a lakosságtól jelentős összegű készpénzt kéményseprési szolgáltatás
címén.
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a FILANTROP Kft. nem járja a települést, hiszen
nem is jogosult a lakossági ügyfeleknél a szolgáltatás végzésére, azt a Katasztrófavédelem látja el (ingyenesen). A FILANTROP Kft dolgozói nem szednek be készpénzt, a közületeknél végzett szolgáltatás díját mindig számla ellenében, átutalással rendezik.

Az enyhe téli időjárásnak köszönhetően egyre több a kullancs a természetben.
A közönséges kullancs számos kórokozót hordozhat és terjeszthet, amelyekkel vérszívása során az embert is megfertőzheti. E betegségek közül Magyarországon elsősorban a Lyme-kór és a kullancs terjesztette vírusos agyvelőgyulladás fordul elő. Fontos
tudni, hogy kis odafigyeléssel a betegségek megelőzhetők, illetve az agyvelőgyulladás esetében védőoltás is rendelkezésre áll.
A közönséges kullancs legnagyobb számban a gazdag, sűrű aljnövényzetű erdőkben, bokros
-fás területeken fordul elő, de megtalálható városi parkokban, játszótereken, kiskertekben és
az udvarokban is.
Hogyan védekezzünk ellenük?
Kirándulás során viseljünk zárt, lehetőleg világos ruházatot, hogy könnyebben észre tudjuk
venni a ruhánkon megtapadt vérszívókat!
Használjunk természetes alapanyagú, pumpás kullancsriasztó szereket és a túrázás során,
valamint utána is vizsgáljuk át magunkat többször, különös figyelmet fordítva a hajlatokra és
a fejbőrre!
Amennyiben bőrünkbe fúródott kullancsot találunk, fontos, hogy minél hamarabb eltávolítsuk
el! Erre a legbiztosabb eszköz a gyógyszertárakban kapható kullancs-csipesz, melynek segítségével közvetlenül a bőrrel történő érintkezésnél kell megragadni és forgatás nélkül eltávolítani a kullancsot.
Ha a kullancscsípés helyén kokárdaszerű bőrpír jelenik meg, akkor az Lyme-kórra utal, és
azonnal orvoshoz kell fordulni! A vírusos agyvelőgyulladás esetében viszont bonyolultabb a
helyzet, ugyanis a legelső tünetek hasonlóak a szezonális légúti betegségek tüneteihez, csak
néhány nap után nem szűnnek meg, hanem egyre fokozódó idegrendszeri panaszok is jelentkeznek, mint kínzó fejfájás, kettős látás, látászavar, nagyon erős szédülés.

- születésnapra
- névnapra
- ballagásra
- esküvőre
- otthonra.
Egyedi elképzelést is
szívesen teljesítek.
Keressenek bizalommal!
Bolvári Hella
Tel.: 06-70-771 68 06

HIRDETÉS

IMPRESSZUM

Elcserélném foktői, 4 szobás,
összkomfortos, 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, videokazetták digitalizálását vállalom!
A részletekért keressen bátran:
06-70/6218261
*****
Ól bontásáért bontott anyagot adok.
Ugyanitt fűszerpaprika
áron alul eladó!
Tel.: 06/20-4576710
*****
Az ügysegéd ügyfélfogadási ideje:
minden páros héten hétfőn, 8:009:00-ig
*****
Kazán és hozzá való nagy, zománcos
bogrács fedővel eladó!
Érd.: 06-20/3480101
*****
Ha eladna vagy vásárolna,
hirdetését ingyenesen közzéteszszük a Foktői Hírmondóban.
Telefonszám:06-78-678-130

Foktői Hírmondó – Foktő Község Önkormányzatának
ingyenes időszakos kiadványa – 2022. májusi szám
Felelős kiadó: Bakai Károly polgármester
Tördelés: Zsigmond Enikő
Nyomda: Kalopress Kft. Kalocsa

Ha eladó ingatlana van,
kérjük, jelezze
az önkormányzatnál!

§

Foktő
Uszód
Paks
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Egyedi virágdobozok,
asztali díszek
különleges alkalmakra

81nSv/h
78 nSv/h
80 nSv/h

Dunaszentbenedek
Géderlak
Kalocsa

73nSv/h
78 nSv/h
75 nSv/h

