
 2020. szeptember 

A Foktői Hírmondó megtalálható Foktő község hivatalos honlapján is. 

A délután három órakor kezdő-
dő ünnepségen slágereket és 
népdalokat énekelt a Foktői Ve-
gyeskórus, verses köszöntőt 
mondtak az óvodások és fellé-
pett a Foktői Hagyományőrző 
Néptáncegyüttes. Köszönet ne-
kik, hogy a nagy melegben helyt-
álltak! 

A hallgatóság részére Kopasz 
Zoltán foglalta össze a művelő-
dési ház történetét. Ebből min-
denki megtudhatta, hogy 1962-
ben kezdték az építkezést és 
1963 nyarán volt az ünnepélyes átadó. Akkor 1millió 300 ezer forintból és sok-sok társa-
dalmi munkával készült el a kultúrház. Az elmúlt 57 évben fellépett a színpadán Hofi Gé-

zától Szécsi Pálig sok népszerű és közismert ember, voltak véradások, tüdőszűrők, bálok, 
lakodalmak, falugyűlések és sok minden egyéb.  

A visszatekintőt követően Bakai 

Károly polgármester beszélt a fel-
újítás részleteiről.  

Elmondta, hogy TOP-os pályázaton 

energetikai felújításra nyertünk 84 

millió forintot, melyet az önkor-
mányzat saját költségvetéséből 

még 36 millió forinttal egészített ki. 

Így megtörtént az épület szigetelé-

se, a nyílászárók cseréje, megújult 
a fűtésrendszer, az elektromos 

hálózat és a padozat, valamint klí-

mával felszerelték a helyiségeket. Ezt követően Font Sándor országgyűlési képviselő ka-

pott szót, aki elismerését fejezte ki nemcsak a kultúrház színvonalas felújítása miatt, de a 
falu elmúlt években történt látványos fejlődéséhez is gratulált. Elmondta, hogy Foktő 

megkerülhetetlen szereplője a térségben történő fejlesztéseknek, úgymint a Duna híd 

építése, a Paksi Atomerőmű bővítése vagy a Pannon Növényolajgyár tervezett bővítése. 

Mindezek munkahelyet jelentenek a foktői és a környékbeli embereknek. Tájékoztatta 
továbbá a jelenlévőket arról, hogy tervezik a kerékpárút megépítését a töltésen Dunapa-

taj és Fajsz között, amely  turisztikai fellendülést jelenthet a környéknek. 

 

 

Folytatás a 2. oldalon 

Október 3. szombat 
17 órától: szüreti mű-
sor és bál a parkolóban 

Október 6. kedd 10 
órakor: Baba-mama 
klub a könyvtárban 

Október 10. szombat 
17 órakor: Beszélges-
sünk az asztrológiáról – 
Kopasz Zoltánnal a 
könyvtárban (egy új kor 
küszöbén: asztrológiai 
utalások a Bibliában 
jelenkorunk átalakulá-
saira, a vízöntő korszak 
kihívásai, az egyén és 
az emberiség feladatai) 

Október 17. szombat 
18 órakor: Filmvetítés a 
könyvtárban 

Október 23. péntek 
17 órakor: Ünnepi meg-
emlékezés 

Október 29. csütör-
tök : Utcadíszítő ver-
seny zsűrizése 

Október 30.  péntek 
17 órakor Utcadíszítő 
verseny díjainak átadá-
sa 

Figyelem! 
A tervezett programokat a 
járványhelyzet és az azzal 

összefüggésben meghirdetett 
korlátozó intézkedések  

felülírhatják.  
A rendezvényekre vonatkozó 
szabályozást folyamatosan 
nyomon követjük, minden 

esetben betartjuk az  
esetleges létszámkorlátot, 
ültetési rendet és a száj-

maszk használatát.  
Az is előfordulhat, hogy a 

rendezvényeket egyáltalán 
nem lehet megtartani!  

Megértésüket köszönjük!  
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Ezután megtörtént a szalag átvágása és a jelenlevők megte-
kinthették az épületet belülről. Egybehangzó vélemény, hogy 
a felújított terem rendkívül ízléses, a színek, a formák és a 
berendezés a 21. századnak megfelelően modern, dominál a 
kék és a szürke szín. 
A sátorban a műsor Zalatnay Sarolta nosztalgiaműsorával 
folytatódott, majd az Old Boys játszott másfél órán keresztül.  
Ők tízen fantasztikus hangulatot teremtettek a színpadon, 
fúvósok, billentyűsök, a gitár- és az énekhangok! Felejthetet-
len élmény volt az igényes zene kedvelőinek! 
Őket a Kerozinos fiúk követték. Ez már egy nagyon más stílus, 

a fiatalok lelkesen énekeltek velük, úgy láttuk, ők is jól érezték 
magukat!  

Az önkormányzat 500 ingyenes ételjegyet osztott ki. A gyere-
kek szórakoztatására voltak fajátékok, körhinta és csillámteto-
válás is. 

A feladat most már az, hogy legalább annyi tartalommal tölt-
sük meg a kultúrházat a következő évtizedekben, mint a meg-
előző ötvenhét évben. 

Az egész napos tüdőszűrésen közel 180 személy jelent meg, 
ami felülmúlta a várakozást. Közülük tizennégy személyt hívott 
vissza a tüdőgondozó  ellenőrzésre, ami természetesen nem 
TBC-t jelent, csak szükséges a vizsgálat ismételt elvégzése.  

 

 

FELHÍVÁS 
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy 
immár negyedik alkalommal, ismét 

meghirdetjük az 

őszi utcadíszítő- 
versenyt!  

Kérjük, aki teheti, díszítse fel saját háza előtt az utcafrontot!  
Készítsenek minél ötletesebb díszítéseket, lehetőleg természetes anyagokból! 

A zsűri október 29-én tekinti meg a dekorációkat. 
A díjak átadása október 30-án történik! 

Kérjük, minél többen nevezzenek be a versenybe, az első tíz alkotás készítője 

egyenként 10 ezer forintos vásárlási utalványt nyer!  

NEVEZÉSI LAP 
…………………..………….……………………………………………………………… (név) 

Foktő, ………………………………………………………………..……… sz.  alatti lakos benevezek  

az önkormányzat által meghirdetett őszi utcadíszítő-versenybe.  

Kérjük, a nevezési lapot október 22-ig juttassák el az önkormányzathoz!  
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 SZÜRETI MŰSOR és 
BÁL  

2020. október 3-án 
szombaton  

17 órakor a parkolóban  

Program: 

A Foktői Hagyományőrző Néptáncegyüttes 16:45-kor indul a tájháztól  

17 órakor meghallgatjuk a kisbíró hirdetéseit 

Fellépnek a foktői óvodások és a Foktői Vegyeskórus.  

A vendégeknek kalácsot és pogácsát kínálunk, majd leöblítjük borral. 

Gyerekeknek játékok, felnőtteknek tombola!  

Ezt követően BATYUSBÁL, zenél a Homokmégyi lakodalmas zenekar. 

(A tombola bevétele a Foktői Hagyományőrző Néptáncegyüttest támogatja, tombolatárgyak 

felajánlását köszönettel fogadjuk!) 

Mindenkit szeretettel vár: Foktő Község Önkormányzata 

A járványhelyzetre való tekintettel kérjük a szájmaszk használatát! 

Tisztelt Hallgatók! 
 
Foktő Község Önkormányzata ismételten 
csatlakozni kíván a Bursa Hungarica Felsőok-
tatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 
2021. évi pályázati fordulójához. 
2020. október 5-ét követően a felsőoktatási 

ösztöndíj pályázat az önkormányzat által kiírásra kerül.  
1. A pályázók köre: A Bursa Hungarica Ösztöndíjban az 51/2007. (III. 26.) 
Kormányrendelet 18. § (2) bekezdése alapján kizárólag a települési önkor-
mányzat területén állandó lakóhellyel rendelkezők részesülhetnek.  
(További információ az EPER-Bursa rendszerben megtalálható). 
2. A pályázat benyújtásának módja és határideje: A pályázatot az EPER-
Bursa 
Rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva, aláírva kizárólag a 
lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalá-
nál kell benyújtani személyesen vagy postai úton. 
A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának 
határideje: 
2020. november 5. 
Figyelem! A pályázatbeadáshoz az EPER-Bursa rendszerben egyszeri pályá-
zói regisztráció szükséges, melynek elérése: https://bursa.emet.hu/paly/
palybelep.aspx  
Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati években regisztráltak a rendszer-
ben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó 
birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe. 

Bursa Hungarica Ösztöndíj Pályázat Kopasz Sándor 

A szőllőhegy oldalába 
 

A szőllőhegy oldalába veszek házat 

Szőllőből is ötven holdat, avagy százat, 

Ha szívemben így sem érzek melegséget: 

Keresek egy aranyos kis feleséget. 

Ha nagy lesz az asszonynak a nyelvemérge, 

Fogom magam elballagok a pincébe. 

Jó bor mellett még az asszonytól sem félek, 

Haza meg hát – négykézláb is hazaérek. 

Sem a téltől sem a fagytól én nem félek, 

Mert a hegyről gurulva is hazaérek. 

 

Kopasz Sándor 

Sok bort ittam 
 

Sok bort ittam, elfáradtam, amíg hazaértem,- 

Az út szélén minden fától bocsánatot kértem. 

Mindegyiknél meg is álltam s így szóltam hozzája: 

Látja kérem,- milyen züllött a Számi kocsmája. 

Volt is otthon cudar világ, mikor hazaértem, 

Mint a szajkó, úgy zajgott rám kedves feleségem: 

Csitt Te asszony! a csepp szádat állítsd már  

vigyázba,- 

Zajosabb vagy százszor, mint a vén Számi  

kocsmája. 
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Foktő    96 nSv/h 

A konditerem  
nyitva tartása: 

Hétfő – szerda –  
péntek 18:30 – 20:30 

Figyelem! Pingpongozni is lehet!  

 

október 22.; november 19.;  
december 24. 

FIGYELEM!  

Foktő község Önkormányzatának 

8/2015. (IV.30) számú rendelete  

alapján: a kerti hulladék égetése 

március 1-től május 31-ig, illetve 

szeptember 1-től december 1-ig 

végezhető hétfőtől szombatig.  

Az égetést 8:00 és 18:00 óra között 

lehet végezni, szélcsendes időben. 

Ünnepnapokon és vasárnap  

égetni tilos! 

Tilos elégetni a kommunális,  

veszélyes és ipari eredetű  

hulladékot (pl. műanyag, gumi, 

vegyszer, festék,  

ezek maradványai, stb.)   

Az országgyűlés elfogadta azt az  

agrárminiszter által benyújtott tör-

vényjavaslatot, mely szerint  

2021. január 1-től tilos lesz az  

avar és a kerti hulladék égetése! 

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a magánszemé-
lyek évente egyszer ingyenesen kérhetik a lakó-
házak 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) 

 
A fűtési szezon közeledtével szeretnénk a figyelmet felhívni az alábbiakra: 

 A fűtőeszköz és a kémény kialakítását és karbantartását bízzák szakemberre, a 
házilag barkácsolt berendezések életveszélyesek lehetnek. 

 Évente legalább egyszer mindenki ellenőriztesse a fűtőeszközét. A lerakódott 
por és szennyeződés nemcsak rontja a fűtés hatékonyságát, hanem balesetek-
hez is vezethet. 

 A szén-monoxid-mérgezések elkerülése érdekében gondoskodjanak a lakás 
megfelelő szellőzéséről. Az új, jól szigetelő ajtókba és ablakokba szereltesse-
nek résszellőzőt. A szén-monoxid akkor alakul ki, ha a nyílt égésterű fűtőeszköz 
elhasználja a szoba levegőjét az égéshez, és nem biztosított a levegő-
utánpótlás. 

 Egy megfelelően működő fűtőeszköz is bármikor meghibásodhat, ezért taná-
csos egy jó minőségű szén-monoxid-érzékelőt beszerezni. A nem megfelelő 
érzékelők életveszélyesek, mert hamis biztonságérzetet keltenek, és koránt-
sem biztos, hogy időben jeleznek. 

 Ne fűtsenek háztartási hulladékkal, lakkozott, festett vagy nedves fával, mert 
ezek amellett, hogy mérgező gázokat bocsátanak ki, fokozzák a kéményben a 
kátrány és a korom lerakódását. A lerakódott vastag korom- és kátrányréteg a 
fűtés hatására izzani kezd és akár meg is gyulladhat, ami lakástűzhöz vezethet. 
Minden ötödik lakástűz a kéményben keletkezik. 

Kérjük, hogy a korábban leadott  
fényképekért jöjjenek be az  

önkormányzathoz! 
Köszönjük! 

Felhívás! 
Kérjük a felnőtteket,  

hogy a játszótéri 
gyermekhintákat  
NE HASZNÁLJÁK!  


