2022. JÚNIUS

A Foktői Hírmondó megtalálható Foktő község hivatalos honlapján is.
Július első hétvégéjén mindenkit
szeretettel vár Foktő Község
Önkormányzata a falunapra.

Helyszín: Foktő, sportpálya

JÚLIUS 1. PÉNTEK

21:00 DISCO - DJ KRAUSZ
23:00 vendég fellépő ESSEMM

JÚLIUS 2. SZOMBAT

9:50 Megnyitó
10:00 Kalocsai Fúvószenekar
10:30 Ökumenikus Istentisztelet
11:00 Óvodások műsora
11:15 Habparti
12:00 Ebéd –
tarhonyás töltött káposzta
14:00 Géderlaki Katolikus Férfikórus
15:00 Fajszi és a Foktői Hagyományőrző
Néptáncegyüttes fellépése
15:30 Foktői Mikroszínpad és a
Foktői Vegyeskórus műsora
16:00 Kaczor Feri mulatós műsora
17:00 Tombolajáték és főzőverseny díjazása
18:00 EROX – olasz slágerek
20:00 Old Boys együttes
élő koncertje
22:00 Zenél a homokmégyi
lakodalmas banda
A műsorváltozás jogát fenntartjuk!

A hagyományokhoz híven a péntek este a fiatalabb korosztályé lesz, míg szombaton különböző stílusok képviselői lépnek színpadra. Reméljük, mindenki talál a kínálatban kedvére valót!
A gyermekekre is gondoltunk, egész napos
ugrálóvár és vidámpark lesz, délelőtt habparti, délután arcfestés, csillámtetkó, majd négy
órától újdonságként buborékfoci! Természetesen idén is meghirdetjük a tarhonyás ételek
főzőversenyét.
Sátrat annak tudunk biztosítani, aki az igényét előre jelzi. Nevezni lehet tarhonyás étel
vagy tarhonyás különlegesség kategóriában.
Ebédre tarhonyás töltött káposzta készül, melyet a készlet erejéig bárki megkóstolhat.
Egész nap lesz büfé, étel- és italvásárlási lehetőség.
Idén is várunk vendégeket az erdélyi testvértelepülésről, Máréfalváról.
A tombolajáték fődíja egy öt napos üdülési
lehetőség Gyulán, a Hőforrás Üdülőszövetkezetben.
Jöjjenek el minél többen, szeretnénk, ha
mindenki jól érezné magát ezen a napon!

A DAKK Zrt. idén is
megküldte az önkormányzat részére az
utazási igényfelmérő kérdőívet.
Jeleztük a közlekedési társaság felé,
hogy a foktői lakosok részéről továbbra
is fennáll az igény 21 óra környékén
Kalocsáról Foktőre induló
autóbuszjáratra.
Reméljük, hogy a következő autóbusz
menetrend módosításakor figyelembe
veszik a foktői lakosok kérését!

Érkezik a MESEBUSZ Foktőre!
Decemberben településünk is csatlakozott az „Adventi ablaknyitogató”
programhoz és a szervezők naponta beküldték az ablakok fotóit. Jutalmul a
MESEBUSZ július 15-én, péntek délután 4 órakor Foktőre érkezik és begördül a játszótér mellé. Az óvodás és iskoláskorú gyerekek színezhetnek,
kirakózhatnak és ügyességi játékokat, fejtörőket játszhatnak. Azok a gyerekek, akik megválaszolnak egy kérdést, szépen színeznek, rajzolnak, nem
távoznak üres kézzel.
A játszótéren Lakatos Norbert a „vak lufis” fogja a gyerekeknek a lufikat tekergetni – hajtogatni.
Ezúton is köszönjük az adventi ablaknyitogató szervezőinek lelkes munkáját!

Május 27-én, pénteken köszöntöttük a születések parkjában
Foktő legfiatalabb lakosait. A napsütéses, csodálatos időben
rövid kis műsorral kedveskedtek az óvodások és a Foktői
Vegyeskórus. A gyerekek ajándékot kaptak, majd a szülök
elültették a rózsatöveket. Minden tekintet az ég felé fordult,
amikor felröppentek a lufik a jókívánságokkal.
2021.júniustól 2022. április 30-ig született gyermekek és a
szülők neve:
Nyíri Olivér (Pénzes Alexandra és Nyíri Zsolt)
Bakos Nóra (Fánczó Noémi és Bakos Norbert)
Körmös Mária Lilla (Malik Adrienn és Körmös Ferenc)

Váli Csaba Kilián (Erdős Brigitta és Dr. Váli Csaba)
Szűcs Hunor (Idó Viktória és Szűcs Richárd)
Greksa Aniella (Halász Zsanett és Greksa Gyula)
Váradi László (Földi Nóra és Váradi Árpád)
Petróczki Mira (Révész Vivien és Petróczki Péter)
Bodó Nelli (Bóna Nikolett és Bodó János)
Pelyva Ádám (Komjáti Erzsébet és Pelyva Péter)
Varga Regő Máté (Kovács Dorina és Varga Zsolt)
A gyereknapi program a játszótéren folytatódott, ahol az
országos bajnok Triál kerékpáros csapat tagjai látványos bemutatót tartottak. A műsorba bevonták a gyerekeket, sőt
egy vállalkozó kedvű anyukát is, akiket átugráltak a bringákkal.
Az aszfaltrajzversenyre tizenhatan neveztek be. Szebbnélszebb rajzok készültek, jutalmul minden nevező ajándékot
kapott. A bohóc alig győzte a lufi-kutyákat és lufi-kardokat
hajtogatni, aztán eldörrent a cukorágyú is. Mindenki evett a
finom pizzából, amelyet a helyi konyhán sütöttek. Szólt a
zene, hangos gyerekzsivaj töltötte be a játszóteret és környékét.
Köszönjük a műsorban való közreműködést, valamint az önkormányzat és a konyha dolgozóinak a munkáját!
További képek: www.fokto.hu

Elektromos és elektronikai
hulladékbegyűjtő akció!
július 11. hétfő 8:00-18:00
július 12. kedd: 8:00-18:00
július 13. szerda: 8:00-18:00
Helyszín: iskola udvara
Az akció során az alábbi hulladékok begyűjtése történik:
TV, videó, magnó, hűtőszekrény (csak motorral), mosógép, centrifuga,
háztartási kisgépek, háztartási nagygépek, információs és távközlési
berendezések, rádiótelefon készülék, elektromos és elektronikai barkácsgépek, szerszámok, gáztűzhely, gázboyler, mikrohullámú sütő,
elektromos sütő, számítógép és tartozékai, nyomtató, számológép,
lemezjátszó, stb.
Az elektromos hulladékok szétszerelt állapotban nem adhatók le!

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
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FIGYELEM!
Aki szeretné a szövőszéket
kipróbálni, a szövés csínját-bínját
megtanulni, időpont egyeztetés
miatt hívja az alábbi
telefonszámot:
06-78-678-130 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!

Reggeli merengés

(Fazekas Margit verse)
Az utóbbi időben megszaporodtak az önkormányzat felé az olyan bejelentések, melyek a
szomszédok, falubeliek békés egymás mellett
élésének határait feszegetik.
A problémás helyzeteket legtöbb esetben
egymás között el lehet intézni, meg kell próbálni egyeztetni és kölcsönösen
egyetértésre jutni! Mik is a leggyakoribb problémák?
Sok olyan ingatlan van, amelyben a tulajdonos nem lakik életvitelszerűen,
vagy csak romos ingatlan található a telken. A szomszédoknak hatalmas gondot okoz a rágcsálók elszaporodása, a telek elgazosodása, a sokszor dzsungelszerű állapotok a kertekben. További probléma, ha faültetés esetén nem tartják be a határtól számított kötelező ültetési távolságot, a sűrű növényzet, de
különösen a fák miatt lehetetlenné válik a konyhakerti növények termesztése.
Ugyanilyen probléma, ha a kályhában tüzelésre nem alkalmas anyagot
égetnek, ha a ház előtti terület nincs rendben tartva, az autók tartósan az út
szélén parkolnak, az árkokat betemetik, vagy ha a meglévő árkokat nem tisztítják ki. Korábban már felhívtuk a figyelmet arra, hogy a közterületre – kapubejáróba, út szélére - tilos különböző akadályokat, oszlopokat, köveket, stb.
kihelyezni! Az utcára kiengedett vagy kiszökő kutyák még mindig sok gondot
okoznak. Korábbi bejelentéseket követően több kutyát elvitetett az önkormányzat a gyepmesterrel, ez természetesen pénzbe kerül!
Szomorú azt tapasztalni, hogy a közterületre frissen kiültetett virágokat
ellopják, megtépkedik, a temetőben a sírokról leveszik. Rendkívül bosszantó
és csúnya látvány, ha a falu határába építési törmeléket, egyéb hulladékot
raknak le.
Mi a megoldás? Minden ember mellé nem lehet rendőrt állítani, elsősorban
a fejekben kellene rendet tenni! Tudomásul kell venni, hogy közösségben
élünk, a közösség tagjainak együtt kell működni és tiszteletben kell tartani a
másik embert! Valamikor, régen ez természetes volt!
Kérjük, a mindennapokban próbáljunk a szomszédra, utcabelire tekintettel
lenni, tevékenységünkkel, életvitelünkkel lehetőség szerint ne okozzunk problémát másoknak!
A konfliktusokat próbáljuk megbeszélni és helyben megoldani, ne kelljen a
jog eszközeivel élni, szankcionálni és bírságot kiszabni!

A zöldön ezernyi viruló petty.
Ez lenne a rét?
Mellette oszlopok, rajta korongok.
Most az erdőbe lépek én.
A hangok elcsitulnak,
Az árny magába zár.
Keresek kéket, sárgát, pirosat.
Egy fekete madár dalol.
Mozognak, zörögnek a barnák,
Pattogó hang körülöttem.
Az ismeretlenség kerülget, borzongok,
Mégis együtt haladunk tovább.
S csatlakozik hozzánk egy fénysugár.
Elkószáltak gondolataim,
Most már megiszom a feketém.
Közben rájövök színes a világ,
Csak az árnyék szab határt.

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

Tavasz

(Szakál Ildikó verse)

Napközis tábor

Július 18 – 22-ig ingyenes napközis tábort
szervez a foktői, alsó tagozatos gyerekek
számára az Önkormányzat Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálata.
Jelentkezési határidő: 2022. június 30.
Telefonszám: 78/460-322.

A tábor naponta 9-15 óráig tart, minden részt vevő
gyermek ebédet kap.
A programok még szervezés alatt állnak,
de a tervek közt szerepelnek ügyességi játékok,
ugrálóvár, csillámtetoválás, arcfestés, vízibombacsata, lovagoltatás, gyerekjóga, vöröskeresztes és
rendvédelmi foglalkozás... stb.

A 2021-22. évi bajnokságon a foktői U19-es labdarúgó csapat
a MEGYE I. osztályban bajnok lett!
A MEGYE III-as felnőtt csapatunk szintén aranyérmes lett!

Gratulálunk a kiemelkedő teljesítményért és további sok sikert kívánunk a
fiúknak!
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Filmvetítés a könyvtárban
A Nemzetközi Duna Védelmi Bizottság kezdeményezésére június végén egy napot a Duna napjává neveztek ki azzal a céllal, hogy a Duna menti országok minden évben emlékezzenek meg a folyó természeti értékeiről. Ez alkalomból filmvetítést tartunk a könyvtárban.
A vetítés időpontja: június 24. péntek 18 óra.
A film címe: Életem a Duna (A film hossza: 52 perc)
Folytatni szeretnénk a korábban elindított
„Érdekes emberek – érdekes életutak” sorozatot a könyvtárban.
Keressük azokat a foktői származású, illetve foktői kötődésű embereket, akik szívesen mesélnének életükről, munkájukról esetleg hobbijukról. Ha valakinek van
olyan családtagja vagy ismerőse, aki ebben a sorozatban szívesen bemutatkozna,
kérjük, jelezze az önkormányzatnál!
Tel: 06-78-678-130 vagy 06-20-2169766

FIGYELEM!
Várjuk a falubeli középiskolások jelentkezését
az 50 órás közösségi munkára!

Dr Dobos Zsuzsanna lekész
beiktatása július 16-án,
szombaton lesz a református
templomban.
***
Dr. Bábel Balázs érsek úr – saját kérésére – 2022. július 1-től
felmentette Tuzson Attilát a
plébániai kormányzói feladatai
alól és Kovács Ferenc kiskunhalasi káplánt nevezte ki a három plébánia vezetésére.

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,
8:00- 9:00-ig
*****
Kazán és hozzá való nagy, zománcos
bogrács fedővel eladó!
Érd.: 06-20/3480101
*****
Szobabútor, négy szekrény,
két heverő, helyhiány miatt,
áron alul eladó.
Tel: 20/3747519
*****
28-as női Csepel kerékpár
10.000,-forintért eladó.
Tel: 30/661-5694
*****
Ha eladna vagy vásárolna,
hirdetését ingyenesen közzéteszszük a Foktői Hírmondóban.
Telefonszám:06-78-678-130

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

Ha eladó ingatlana van,
kérjük, jelezze
az önkormányzatnál!

Foktő Község Önkormányzata felvette a kapcsolatot az
ÍZŐRZŐK c. műsor készítőivel, mert szeretnénk a népszerű
sorozatban településünket bemutatni.

Július 8-án, pénteken este 6 órakor a kultúrházban
tartjuk az első megbeszélést.

Erre az alaklomra várjuk mindazokat, akik szívesen sütnénekfőznének, vagy ötleteik vannak a hagyományos, foktői ételek elkészítésével kapcsolatban, esetleg helyszínt biztosítanának. Kellenek idős
személyek, akik kedvet éreznek a szerepléshez, de a fiatalokat is
szeretnénk bevonni. Jöjjenek el minél többen a megbeszélésre, ötleteljünk együtt, tervezzünk meg egy tartalmas, színes műsort Foktőről!
Köszönet
Köszönjük a régi ruhaneműket és egyéb tárgyakat!
További felajánlások esetén kérjük, hívják az alábbi telefonszámot:
78/678-130 vagy 20-2169766

§

Foktő
Uszód
Paks
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Egyházi hírek

91nSv/h
91 nSv/h
79 nSv/h

Dunaszentbenedek
Géderlak
Kalocsa

90nSv/h
92 nSv/h
83 nSv/h

