2019. NOVEMber

A Foktői Hírmondó megtalálható Foktő község hivatalos honlapján is.

Megkezdődött a kultúrház
felújítása
Az ígéreteknek megfelelően
októberben megkezdődött a
kultúrház felújítása. A munkálatokra TOP-os pályázaton 74
millió forintot nyert Foktő
Község Önkormányzata. A
felújítás során megújul a padlózat és a színpad, kicserélik az
elektromos és egyéb vezetékeket, új nyílászárók kerülnek
beépítésre. Az épület külsőbelső felújítása várhatóan tavaszra készül el, így a tervezett
programok részben elmaradnak, részben más helyszínen
kerülnek megrendezésre.

Van ám nagy-nagy izgulás,
Suttogás meg pirulás,
Hogy jön-e a Mikulás.

A kultúrház felújítása miatt az edzőterem is elköltözött a régi tornaterem épületébe. A nyitva tartás változatlanul:

Hétfő – szerda – péntek 18:30 – 20:30
Keddenként 16 órától 18 óráig
a nyugdíjas korosztályt várjuk edzésre!!!

Kukoricamorzsolás a
tájházban

A gépek használata ingyenes!

Befejeződött a futball bajnokság
őszi fordulója

(Írásunk a 2. oldalon)

Január hónapban kukoricamorzsolást
tervezünk a tájháznál.
Kérjük, akinek van csöves kukoricája és
néhány mázsányit a rendelkezésünkre
bocsátana, jelezze
az önkormányzatnál!
Természetesen a kukoricát
morzsolás után visszaadjuk!

Foktői történetek és képek kiadvány

Az önkormányzat tervezi a FOKTŐI TÖRTÉNETEK ÉS KÉPEK 19001960-ig kiadvány folytatását.
Az új könyvben 1960-tól 2000-ig szeretnénk a foktői emberek életét bemutatni képekkel és történetekkel.
Kérjük, hogy keressenek – családi, falutörténeti, egyházi,
munkahelyi, stb. –vképeket ebből az időszakból! A fényképeket januártól várjuk, azokat lemásoljuk, beszkenneljük és azonnal visszaadjuk a tulajdonosának.
Január hónaptól szeretnénk beszélgetéseket is szervezni, várjuk azoknak a falubelieknek a jelentkezését, akik szívesen mesélnének erről az időszakról!
Különösen várjuk az alábbi témákban a történeteket:
katonatörténetek; kalákában végzett munkák; ’70-es, ’80-as, ’90-es évek divatja;
ünnepek, szórakozás; munkahelyi történetek; Duna, hajózás, halászat; egyház; hétköznapok; munka; iskolai és óvodai emlékek...
A Foktői történetek és képek c. könyv megjelenése után többen jelezték, hogy találtak még fényképeket az 1960 előtti korból. Ezeket a képeket is várjuk, mert úgy
tervezzük, hogy az új könyvben egy fejezetet szentelünk a kimaradt képeknek.

Befejeződött a futball bajnokság
őszi fordulója
Befejeződött a Foktői csapat számára a Megye III. Bajnokság őszi fordulója. A sok
viszontagság ellenére a csapat helyt állt. Sajnos a szerencse nem mindig állt mellettünk, de a szurkolók láthatták a fejlődést és több alkalommal osztozhattak a csapat sikerében is. Összesen 13 pontot gyűjtöttünk, így jelen pillanatban a 14 csapatból a 10. helyen állunk.
Összesen 36 gólt rúgtunk: Rőthy Szabolcs 7, Szőgyi Kevin 4, Csesznók Adrián 3,
Csesznók István 2, Gyuris Bence 2, Mester István 2, Orovicz Márk 2.
A legtöbb gólt rúgó játékosunk Markó Renátó, aki 14-szer talált az ellenfél kapujába. Ez elég jó eredménynek számít, hiszen a bajnokság listavezetője 18 gólt tudhat
magáénak.
Természetesen a gólt lövők mögött ott vannak a csapat többi tagjai is, akik nem kis
érdemmel hozzájárultak a csapat sikeréhez. Bizakodva nézünk a tavaszi forduló elé,
hiszen úgy néz ki, újabb focistákat tudunk igazolni. Reménykedünk, hogy még jobban összeszokik a csapat, és kitűzött célként a középmezőnyben zárhatjuk a bajnokságot.
Ezúton szeretnénk megköszönni a pálya körül aktívan dolgozó embereknek a segítségét és Foktő Község Önkormányzatának a támogatást!
Főnix Foktői Sportegyesület

A könyvtárban év elején elindítottunk egy sorozatot „Érdekes
emberek – érdekes életutak” címmel. Ebben foktői származású illetve foktői kötődésű emberek mutatkoznak be, mesélnek életükről,
munkájukról esetleg hobbyjukról.
Ebben az évben bemutatkozott már
Póli Róbert, Mihó Izabella, Bukor
Emese, Szűcs Ferenc, Kopasz Zoltán,
Dr. Csada Imre, Koncz Zoltán Asztrik. Novemberben Fazekas Margit,
decemberben András Felícia kerül
sorra.
Ha valakinek van olyan családtagja
vagy ismerőse, aki ebben a sorozatban szívesen bemutatkozna, kérjük,
hogy jelezze az önkormányzatnál!

********
A könyvtárban bárkinek lehetősége
van előadást tartani, ha bizonyos
témában felkészültnek érzi magát.
Várjuk olyanok jelentkezését, akit
például foglalkoztat egy történelmi
kor, arról sokat olvasott, esetleg a
tanulmányai alapján bizonyos témában képzettnek érzi magát, szívesen beszélgetne arról másokkal.
Esetleg aki sokat utazott és képeket
vetítene, vagy ha valaki szenvedélybeteg volt, de kigyógyult, vagy külföldön dolgozott és elmesélné a
tapasztalatait!
Tehát bármilyen témában lehet
mesélni, beszélgetést kezdeményezni, várjuk a jelentkezőket!
Tel: 06-78-678-130 vagy
06-20-2169766

VIGYÁZAT! Itt van a fűtési szezon, itt vannak a trükkös faárusok! – Ne váljanak csalók áldozatává!

Trükkök tömegével verik át a megrendelőket a „tűzifás csalók”. Az elkövetési módszerek jellemzői a következők:
• A kereskedelmi árnál jóval olcsóbban kínálják „kiváló” minőségű portékájukat plakátokon, hirdetési újságokban.
• Csak egy telefonszámot adnak meg a hirdetéseikben, az áru értékesítését pedig általában helyszínre szállítással vállalják.
• A jármű platóján még tíz mázsa a tüzelő, udvaron leborítva már csak ennek a fele. A laikus vevő még csak becsülni se tudja, hogy valóban annyit kapott-e, amennyit megrendelt. • A vásárlás során – ha nagyobb címletű bankjegyből kell visszaadni – kifigyelhetik, hol tartja a
gyanútlan házigazda a pénzét. Később a figyelmét elterelve (vizet kérnek, WC-re, mosdóba mennek) megszabadítják tőle.
LEGYENEK ÓVATOSAK!
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2019. december havi
programok
December 01. vasárnap 16 óra: Adventi
gyertyagyújtás és műsor a könyvtárban az
általános iskolások, a Foktői Vegyeskórus és
a Foktői Mikroszínpad közreműködésével
December 06. péntek 17 óra: Filmvetítés felnőtteknek a
könyvtárban
December 07. szombat 16 óra: Az Érdekes emberekérdekes életutak sorozatban bemutatkozik András Felícia
December 08. vasárnap 16 óra: Adventi gyertyagyújtás és
műsor az óvodások közreműködésével
December 11. szerda 15 óra: Karácsonyi
kézművesfoglalkozás gyerekeknek az óvodában
December 14. szombat 16 óra: Mihó Izabella: ÉLETMORZSÁK című novelláskötetének bemutatója
December 15. vasárnap 16 óra: Adventi gyertyagyújtás és
műsor az ökumenikus kamarakórus közreműködésével
December 19. csütörtök 15.30: Karácsonyi futás
December 20. péntek 17 óra: Filmvetítés gyerekeknek a
könyvtárban
December 21. szombat 16 óra: Beszélgessünk az asztrológiáról – Kopasz Zoltánnal (a jegyek, bolygók, és az emberi
test összefüggései és a betegség, mint önismereti lehetőség)
December 22. vasárnap 16 óra: Adventi gyertyagyújtás.
Műsort ad a Mezei Virágok Énekkar, gitáron közreműködik
Tóth Viktor.
****************
Az Érdekes emberek - érdekes életutak sorozatban
decemberben bemutatkozik: András Felícia
Felícia az ELTE pszichológia szakán szerzett diplomát. Dolgozott többek között mozgássérültekkel, súlyos személyiségzavarral élő páciensekkel, hajléktalanokkal, volt önkéntes az Egyesült Királyságban, konferenciákon adott elő és
folyóiratban publikált. Jelenleg pszichoterápiával foglalkozik és általános iskolás gyerekeknek tart csoportos foglalkozásokat. Régóta táncol, kezdetben versenytánccal foglalkozott, később belekóstolt a kortárs táncba is. Jelenleg
egy argentin tangó táncszínház tagja.
Jöjjenek el minél többen, beszélgessünk, kérdezzünk!

Őszi utcadíszítő verseny
Foktő Község Önkormányzata ez évben is meghirdette az
őszi utcadíszítő versenyt. Idén 7 jelentkező volt, kevesebb,
mint tavaly, viszont az elkészült dekorációk sokkal kidolgozottabbak voltak, mint korábban.

Az első helyezett Berta-Kopasz Éva Lídia, díja egy magasnyomású mosó.

Második helyezett Kállainé Kovács Emese, díja egy elektromos húsdaráló.

FIGYELEM!
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy az 1994-es év
előtti sírhely megváltások esetében a 25 éves megváltási idő 2019-ben lejárt. Kérjük, hogy adategyeztetésre, sírhely újraváltásra keressék az önkormányzat illetékes ügyintézőjét!
Egyes sírhely, 2. oszt.: 1.590 Ft/25 év
Dupla sírhely, 2. oszt.: 3.175 Ft/25 év
Egyes sírhely, 1. oszt. és a régi urnafal: 3.175 Ft/25 év
Dupla sírhely, 1. oszt.: 6.350 Ft/25 év
Kripta: 76.200 Ft/60 év

Harmadik helyezett Papp Zoltánné, díja egy lombfújó.
Az összes dekoráció rendkívül színvonalasra sikerült, mindenkinek gratulálunk! További képek: www.fokto.hu
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Hirdetés

Zöldhulladék szállítása
– A kerti hulladékot az előre jelzett időpontban az FHB-NP Kft autója elszállítja,
amennyiben az általuk rendelkezésre
bocsátott lebomló zsákokban helyezik ki, illetve az ágakat megfelelő méretűre összevágva kötegelik.
– Az önkormányzat autója is elszállítja a zöldhulladékot, de kérjük, hogy a
zsák és az ágak mérete olyan legyen, amit könnyen fel lehet emelni és
nem hullik szét! Nyomatékosan felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a
zsákokban csak kerti hulladék lehet, nem tartalmazhat építési törmeléket, állati maradványokat, kommunális szemetet stb.!
Együttműködésüket köszönjük!

ORION típusú kombinált tűzhely jó
állapotban eladó.
Telefon: 70-334-9387
Hagyaték eladó Foktőn az Aradi
utca 49.sz. alatt november 30-án
(szombaton) 8-12 óráig! Egyéb
időpontban telefonos egyeztetés
után.
Telefon: 06-20-500-3000
Bontásból 2 db 3 méteres kerítés
kapu eladó. (Foktő, Aradi u. 48.)

A Paksi Atomerőmű kibocsátásai és környezeti hatásai
Természetes háttérsugárzás
Az ionizáló sugárzás mindenhol jelen van
és folyamatosan hat az élő és élettelen
világra. Ennek egy része a kozmoszból
származik, és a légkör által gyengítve éri el
a Föld felszínét. Intenzitása főleg a tengerszint feletti magasság függvénye. Az ionizáló sugárzás másik része a földkéregből jön.
Ennek erőssége sok tényezőtől függ, elsősorban a földrajzi, geológiai környezettől.
Például egy gránitkőzet alapú vidéken nagyobb a sugárzás, mint egy agyagos talajú
vidéken. A földkéregből származó ionizáló
sugárzás jelentős mértékben függ továbbá
az évszakoktól és az időjárástól. Például
hóval borított területen kisebb a sugárzás,
míg egy nyári zápor után akár többszörösére is növekedhet. Mivel lakásaink, házaink
is a földkéregből származó építőanyagból
épülnek, így azokban is megtalálhatók a
természetes radioaktív anyagok és ezek
légnemű bomlástermékei, melyek szintén
radioaktívak. Ezek mennyisége egy szellőztetéssel minimálisra csökkenthető. Táplálékaink is tartalmaznak radioaktív izotópokat,

tehát az emberi testben is jelentős mennyiségű radioaktív anyag van.
Mesterséges eredetű háttérsugárzás
A hatvanas évek közepéig végzett légköri
nukleáris fegyverkísérletek következtében
az egész Földön megjelentek a mesterséges radioaktív szennyezők, melyek eloszlása közel egyenletes. Ezekhez járul a nukleáris anyagokat felhasználó és feldolgozó
ipar kibocsátásaiból származó szennyezés,
mely normál üzemi körülmények között
elhanyagolható és csak kibocsátás közelében észlelhető. Más a helyzet üzemzavari
vagy baleseti szituációban (Csernobil),
amikor nagy mennyiségű radioaktív anyag
válik szabaddá, nagyobb távolságokban is
környezeti szennyezést okozva.
Alapszintfelmérések
A paksi atomerőmű I. blokkjának beindítása
(1982. dec.) előtt éveken keresztül végeztek méréseket az erőmű 30 km sugarú
környezetében az eredeti sugárzási viszonyok feltérképezése céljából. A mérések
minden olyan közegre kiterjedtek, melyet a
későbbi üzemeltetés során is vizsgálnak. A

Az atomerőmű körzetében mért dózisteljesítmények a
2019. októberben közölt hivatalos adatok alapján
Uszód
Paks
Dunaszentbenedek

91 nSv/h
77 nSv/h
91 nSv/h

Géderlak
Foktő
Kalocsa

94 nSv/h
92 nSv/h
85 nSv/h

IMPRESSZUM

Foktői Hírmondó – Foktő Község Önkormányzatának
ingyenes időszakos kiadványa – 2019. novemberi szám
Felelős kiadó: Bakai Károly polgármester
Tördelés: Zsigmond Enikő Nyomda: Kalopress Kft. Kalocsa
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természetes háttér változásai és a globális szennyezés komponensei jól meghatározhatók
voltak. Az erőmű kibocsátásaiból származó
többlet így pontosan elválasztható. A háttérsugárzás (természetes és mesterséges)
következtében létrejött dózistér jellemzésére a dózisteljesítményt mint jól mérhető
paramétert használjuk.
Ennek értéke az alapszint-felmérések során, 1978 és 1982 között, a szabadban
következő módon változott:
minimális ért. maximális ért.
63 nSv/h
103 nSv/h

átlag
69 nSv/h

Az októberi bolhapiacon
nyereményjátékot
hirdettünk.

Mindenki, aki árusított illetve
vásárolt, részt vett a sorsoláson.
A vitamin csomagokat az alábbi
szerencsések nyerték:
Eladók közül: Krizsó Miklósné
Vásárlók közül:
Tomonicska Károlyné
Gratulálunk, a

következő bolhapiac
várhatóan tavasszal lesz!

