2022. szeptember

A Foktői Hírmondó megtalálható Foktő község hivatalos honlapján is.

FIGYELEM!
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az
ügysegéd korábbi, kéthetenkénti
ügyfélfogadása megszűnt.
A rendkívüli testületi ülést a víziközmű vagyonnal kapcsolatos döntés
miatt kellett összehívni.
A Kiskunsági Víziközmű Szolgáltató Kft. már korábban, több fórumon jelezte,
hogy a társaság 2022. évben jelentős veszteséggel számol, melynek értéke már
az első félévben elérte a 248 millió forintot. Az energia, nyersanyag, vegyszer és
egyéb árak növekedése miatt a következő évben a veszteség többszöröse várható, melynek finanszírozására a hatályos szabályok szerint a tulajdonosok kötelesek. A jelenlegi helyzetben azonban nem láthatóak olyan források, melyek ezt
lehetővé teszik.
Erre figyelemmel a kormány felajánlja a lehetőséget az önkormányzatok számára, hogy az ellátási felelősségtől, a vízközmű vagyontól és a szolgáltatóban fennálló társasági részesedéstől megváljanak, azt a magyar állam részére ingyenesen
átadják.
Az Információs és Technológiai Minisztérium tájékoztatása szerint azon önkormányzatok, melyek nem vesznek részt az integrációban, továbbra is ellátási felelősök maradnak és továbbra is biztosítaniuk kell a víziközmű ellátás biztonságát,
ezen belül pedig a szolgáltató működését, szükség esetén tőkepótlással.
2020. novemberében – az állami víziközmű-stratégiai célkitűzésekkel összhangban – létrejött a 100 %-os állami tulajdonban álló Nemzeti Vízművek Zártkörűen
Működő Részvénytársaság, amely cég arra hivatott, hogy az állami tulajdonú víziközmű felett, valamint az állam tulajdonába kerülő víziközmű - működtető eszközök és elemek felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek
összességét, valamint a víziközmű szolgáltató társaságok állami tulajdonú társasági részesedése felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek
összességét gyakorolja.
A képviselő-testület a rendelkezésére álló ismeretek és adatok alapján alaposan
megtárgyalta a témát. Az önkormányzatok kényszerhelyzetben vannak, különösen annak fényében, hogy támogatásra csak az állami tulajdonú víziközmű számíthat. Fő cél a lakossági ivóvíz szolgáltatás biztonságos működtetése, ezt jelen
esetben csak az államnak történő átadással lehet megvalósítani.
A testület minősített többséggel megszavazta az előterjesztést.
Az ülésen döntés született továbbá arról, hogy a beiskolázási támogatás
összegét megemeli a testület.
Így a foktői általános iskolások 10.000.- forint, a középiskolások 15.000.- forint,
a felsőfokú oktatási intézmények tanulói 20.000.- forint támogatásban részesülnek. Az iskolalátogatási igazolásokat kérjük a gazdálkodáson leadni!
Egyebek mellett a képviselők tárgyaltak a megemelkedett rezsiköltségekről is. Emiatt a költségvetést is módosítani szükséges és át kell gondolni az önkormányzat és intézményeinél az energiafelhasználást és a takarékossági lehetőségeket.

A különböző szociális, családtámogatási, illetve nyugdíjjal kapcsolatos
ügyeket a továbbiakban az okmányirodában tudják intézni!

Kedves Foktőiek!
A Mályva Patika élén eltöltött
évek során mindig arra törekedtem, hogy jót és jól cselekedjek
a lakosság érdekében.
„Nil nocere!”-azaz „Soha ne
árts!”, tartja az egészségügyi
etika.
Ezt azzal egészítettem ki a tevékenységem során, hogy
„Dolgozni csak pontosan, szépen…” a Foktőiek érdekében.
Ugyanez a szándék vezérel, amikor a patika élén lehetővé teszem a generációs váltást.
Remélem , hogy döntésemmel új
lehetőségek előtt nyitom meg az
utat.
Továbbra is aktív gyógyszerész
maradok.
Jó szívvel és sok szeretettel
gondolok a Foktőiekre.

Az Önök gyógyszerésze:
dr.Király László

ZÖLDHULLADÉK
SZÁLLÍTÁSI
IDŐPONTOK
október 13.
november 10.
december 08.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a magánszemélyek évente egyszer ingyenesen kérhetik a lakóházak kéményének ellenőrzését és tisztítását. Az igényt az alábbi módon lehet bejelenteni:

 Beütjük a 1818-as telefonszámot
 1-es gomb (hozzájárulás a személyes adatok
kezeléséhez)

 9-es gomb (kéményseprőipari tevékenység)
 1-es gomb (kéményseprőipari tevékenység)
 2-es gomb (megrendelés)

MEGHÍVÓ
2022. OKTÓBER 1-ÉN
5 ÓRAKOR
SZÜRETI HÍVOGATÓ A
PARKOLÓBAN.
20 ÓRÁTÓL BATYUSBÁL A KULTÚRHÁZBAN
A táncos menet háromnegyed ötkor indul a tájháztól.
A parkolóban meghallgatjuk a kisbíró hirdetéseit, majd fellépnek
az óvodások, a Foktői Hagyományőrző Néptáncegyüttes és a
Foktői Vegyeskórus.
Az esti bálra a belépő 1.000 forint.
Zenél a homokmégyi lakodalmas zenekar.
Asztalfoglalás: 06-20-2169766

(A tombola bevétele a Foktői Hagyományőrző Néptáncegyüttest támogatja, tombolatárgyak felajánlását köszönettel fogadjuk!)
Az esti rendezvény batyusbál, italvásárlási lehetőség nincs!
Mindenkit szeretettel vár: Foktő Község Önkormányzata

Megyenap 2022. Kunszentmiklós
Évente, különböző településeken rendezi meg a BácsKiskun Megyei Önkormányzat a megyenapokat. Idén
Kunszentmiklós volt a rendezvény helyszíne.
A megye értékeit bemutató kiállításon – az előző
évekhez hasonlóan – Foktő is részt vett. Korábbi években már bemutattuk a nagyközönségnek a hagyományos foktői öltözetet, a lazfonást, főztünk tarhonyás
ételt, készítettünk tarhonyát és tarhonyás különlegességeket kóstoltattunk.
Idén Fazekas Margit festményeit csodálhatta meg a
kunszentmiklósi közönség. Ezen kívül a Vidók Családi
Gazdaság finomabbnál finomabb sajtjait kóstolhatták
meg az érdeklődők. Hábi László helyi méhész háromféle
mézet küldött a bemutatóra, a felajánlást ezúton is köszönjük!
A kunszentmiklósi közönség elismerően nyilatkozott a
festményekről és a foktői termékekről.

Tájékoztatjuk a felsőoktatási intézménybe járó hallgatókat, hogy Foktő
Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. szeptember 28-i ülésén kíván tárgyalni a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerbe való csatlakozásról.
Sikeres csatlakozás esetén a hallgatók pályázatának benyújtásáról októberi hónapban tájékozódhatnak az Eper Bursa felületen, illetve az önkormányzat facebook oldalán.
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Szeptember 18-án, vasárnap este a kultúrházban hangos nevetés és sok-sok taps kísérte
a Színházak éjszakája programot. A szép számban összegyűlt közönség hálás volt minden
poénért, a vidám dalokért és jelenetekért. Vastapssal jutalmazták a vegyeskórus operett
előadását, melyet a kórus tagjai az operetthez illő ruhákban adtak elő. A repertoáron volt
mese, közös éneklés, és tánc, vicces jelenetek, kabarétréfák, kvízkérdések és még sok
egyéb. Önként jelentkezőből sem volt hiány. A nézők közül többen verssel, vidám történetekkel, énekkel álltak színpadra, sőt meglepetésként még spárgagyakorlatot is láthattunk.
Köszönjük minden közreműködőnek a műsort.
További képek és video: www.fokto.hu/galéria

Szegeden zajlott az evezősök Ifi és Felnőtt Országos Bajnoksága augusztus 19-21
között, ahol az ifjúsági korcsoportban a lányoknál a KEVE sportolói a kalocsai Dorusák Dorina és a foktői Kovács Anett kétpárevezős hajóegységben az előfutamból 1.
helyen jutottak tovább, majd az "A" döntőben magabiztos evezéssel az előkelő 2.
helyen végeztek. A Bajnoki ezüstérem fényét emeli, hogy Anett serdülőként vett
részt az ifik versenyén.
Ugyanezen a versenyen a szintén foktői Szalai Andor a Bajai Spartacus sportolója
társaival a férfi felnőtt könnyűsúlyú 4-es hajóegységével a döntő 3. helyén célba
érve bronzérmet vehettek át.
Gratulálunk a versenyzőknek és felkészítő edzőjüknek.

MEGYEI II. DÉL – 2022/2023.
MÉRKŐZÉSEK SORSOLÁSA
2022.09.18.
2022.09.24.
2022.10.02.
2022.10.09.
2022.10.16.
2022.10.30.
2022.11.06.
2022.11.13.
2022.11.20.
2022.11.27.

16:00
16:00
15:00
15:00
14:30
13:30
13:30
13:30
13:00
13:00

FŐNIX SE Foktő – Nemesnádudvari KSE
Kiskunhalasi FC – FŐNIX SE Foktő
FŐNIX SE Foktő – Dusnok SE
Sükösd SC – FŐNIX SE Foktő
FŐNIX SE Foktő – Mélykúti SE
FŐNIX SE Foktő – Kelebia KNSK
Borotai SE – FŐNIX SE Foktő
FŐNIX SE Foktő – Érsekcsanádi KSKE
Nemesnádudvari KSE – FŐNIX SE Foktő
FŐNIX SE Foktő – Kiskunhalasi FC

EMBLÉMÁZÓ ÜZEM ÉS
RAKTÁR KALOCSA

Áruátvevő, árukiadó
Betanított gépkezelő
Csomagoló
Festékraktáros
Komissiózó
Takarító
Beszerző
Export ügyintéző angol vagy
német nyelvtudással
Küldd el fényképes önéletrajzodat az
alábbi e-mail címre:
job.kalocsa@andapresent.hu
Telefon:+36 30 824 1226
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FELHÍVÁS

HIRDETÉS

Immár hatodik alkalommal,
ismét meghirdetjük az

őszi utcadíszítőversenyt!
Kérjük, aki teheti, díszítse fel háza előtt az utcafrontot!
Készítsenek minél ötletesebb díszítéseket, vidám dekorációkat,
lehetőleg természetes anyagokból! Minden nevezőt díjazunk!

NEVEZÉSI LAP
……………………………………………………………… (név)
Foktő, ……………………………………………………………….. sz.
alatti lakos benevezek az önkormányzat által
meghirdetett őszi utcadíszítő-versenybe.
Kérjük, a nevezési lapot október 10-ig juttassák el
az önkormányzathoz!
Kérjük, hogy a díszítések lehetőleg október 16., vasárnapig készüljenek el!
A faluba október 17-én tévés forgatócsoport érkezik, szeretnénk,
ha néhány alkotás a televízióba is bekerülne!
A zsűrizés is ezen a két napon fog megtörténni.

Foktő Község Önkormányzata az idei évben is benyújtja az
igényt a szociális tűzifa pályázatra, az ahhoz szükséges önerőt
biztosítja. A részletekről és a tudnivalókról a későbbiekben
tájékoztatjuk a lakosságot!

§

Foktő
Uszód
Paks

101 nSv/h
98 nSv/h
87 nSv/h

Dunaszentbenedek
Géderlak
Kalocsa

94 nSv/h
96 nSv/h
93 nSv/h

IMPRESSZUM

Foktői Hírmondó – Foktő Község Önkormányzatának
ingyenes időszakos kiadványa – 2022. szeptemberi szám
Felelős kiadó: Bakai Károly polgármester
Tördelés: Zsigmond Enikő
Nyomda: Kalopress Kft. Kalocsa
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Emlékei megmentését, videokazetták
digitalizálását vállalom! A részletekért
keressen bátran: 06-70/6218261
*****
Kazán és hozzá való nagy, zománcos
bogrács fedővel olcsón eladó!
Érd.: 06-20/3480101
*****
Négy szekrény helyhiány miatt, áron alul
eladó. Ugyanitt jó állapotú, 24-es női
kerékpár eladó. Tel: 06-20-3747519
*****
200 literes, esővíz tárolásra alkalmas
lemezhordó eladó.
Tel: 06-30/34-06-842
*****
Eladó 2 db férfi kerékpár,
Érd: Takács József, Foktő, Batthyány u.10.
Tel: 70-3349386
*****
76 éves, betegeskedő, nyugdíjas férfi
vagyok. Keresek 70 év körüli nyugdíjas
asszonyt, aki gondozna és társam lenne.
Cserébe örökösömmé tenném.
Érdeklődni: 06-70-2332246
*****
Foktőn 115 m2-es családi ház eladó!
Tel.: 06/20-4512173
*****
Nagyteljesítményű terménydaráló, szőlődaráló, háti permetező eladó.
Érdeklődni a 06-70-250-7691
számon lehet
*****
A református temetőben kripta eladó.
Érd.: Bem József u. 2.sz.
*****
Eladó a Híd u.14.szám alatti, felújításra
váró parasztház, nagy kerttel. Irányár
12.500e Ft. Tel.: 30-5203267
*****
Eladó új, vízteres, csempés kandalló +
csövek 1 db 140-es, 1 db 160-as, 1 db
80x90-es. 1 db 50x70 cső fehér radiátor,
1 db VILO keringető szivattyú. Irányár:
160.000 Ft. Foktő, Duna utca 12. sz.
Tel.: 06-20-2063860
*****
Jó minőségű borszőlő eladó!
Érd.: Pálfi János, Foktő, Kossuth L. u. 31.
Telefon: 78/460-163
*****
2 szobás, összkomfortos családi ház eladó
Foktőn, az Ady u.52.sz. alatt.
Érd.: 06-20/745-53-24
*****
Tojó jércék eladók!
Sipos Lajos, Szent János utca 3.
*****
Eladó:
28-as női kerékpár 10.000.- Ft,
26-os női kerékpár 15.000.- Ft,
40 literes prés 20.000.- Ft,
Szőlő daráló 3.000.- Ft,
Vastag Eszter Tel.: 30-357-9502
*****
Bor szőlő ELADÓ! Ár megegyezés szerint.
Tel: 30/542-6888
Kistamás József Foktő, Aradi u. 13.
Ha eladó ingatlana van, kérjük,
jelezze az önkormányzatnál!

