
 2020. október 

A Foktői Hírmondó megtalálható Foktő község hivatalos honlapján is. 

Befejeződtek az 
egészségház felújítási 
munkálatai, melyek 
részben JETA, részben 
RHK  Kft pályázati 
pénzből történtek. Az 
önkormányzat a saját 
költségvetéséből is 
kiegészítette a kapott 
összeget. A munkála-
tok során megújult a 
belső tér, a nyílászá-

rókat kicserélték, az épüle-
tet leszigetelték, klímát 
szereltek be és felújították a 
tetőszerkezetet. Kellemes 
környezetben várják a vé-
dőnői szolgálatnál a gyer-
mekeket és kismamákat, 
valamint a családsegítő 
szolgálatnál ügyeket intéző 
foktői lakosokat.  

Ady Endre  

Halottak napján 
Halottja van mindannyiunknak, 
Hisz percről-percre temetünk, 
Vesztett remény mindenik percünk 
És gyászmenet az életünk. 
 
Sírhantolunk, gyászolunk mindig, 
Temetkező szolgák vagyunk! 
– Dobjuk el a tettető álcát: 
Ma gyásznap van, ma sírhatunk! 
 
Annyi nyomor, annyi szenny, vétek 
Undorít meg e sárgolyón… 
Hulló levélt hányszor feledtet 
A megváltó, a gyilkos ón!… 
 
Óh, hányszor kell a sírra néznünk, 
Hogy vigasztaljuk önmagunk – 
– Dobjuk el a tettető álcát: 
Ma ünnep van, ma sírhatunk!  

November 1-én vasárnap délután 3 órakor a 
református temetőben megemlékezünk elhunyt 
szeretteinkről. 

November 2-án hétfőn délután 2 órakor a kato-
likus temetőben szentmise, majd ezt követően 
kérésre sírmegáldás lesz. 

November 8-án vasárnap délelőtt 10 órakor a 
Kossuth Rádió és a Magyar Katolikus Rádió közö-
sen szentmisét közvetít a Foktői Csodatévő 
Szent Gergely templomból. 

A búcsúi szentmise november 14-én szombat 
délelőtt 10 órakor lesz a katolikus templomban. 
A szentmise ünnepi meghívottja Rónaszéki Gá-
bor, korábbi plébános, Foktő díszpolgára. 

Figyelem! 

A helyszín az időjá-
rástól függően a 

rendezvényterem 
vagy a piactér. 

A tököket az önkor-
mányzat biztosítja. 

Az elkészült töklám-
pásokat zsűrizzük, a 
legjobbakat díjaz-

zuk!  
A benevezők létszámától és korától függően különböző  

kategóriákban történik a díjazás. 
Figyelem! Felnőttek is nevezhetnek!  

Kérjük, hogy kést hozzanak magukkal! 
(Ezen a napon 17 órakor történik az utcadíszítő verseny díjainak 

az átadása is.) 
Mindenkit szeretettel vár:  

Foktői Község Önkormányzata 
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Október 23. péntek 16 óra-
kor: Ünnepi megemlékezés a 
temetőben a hősök emlék-
művénél 

Október 30. péntek 16 órá-
tól: Tökfaragás, majd az utca-
díszítő verseny díjainak át-
adása a rendezvényteremben  

November 3. kedd 10 órakor: 
Baba-mama klub a könyvtár-
ban 

November 14.szombat 17 
órakor: Filmvetítés a könyv-
tárban 

November 21. szombat 17 
órakor: Beszélgessünk az 
asztrológiáról - Kopasz Zol-
tánnal a könyvtárban (egy új 
kor küszöbén: asztrológiai 
utalások a Bibliában jelenko-
runk átalakulásaira, a vízöntő 
korszak kihívásai, az egyén és 
az emberiség feladatai)  

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 szájmaszk 
használatát.  

Az is előfordulhat, hogy a ren-
dezvényeket egyáltalán nem 

lehet megtartani!  
Megértésüket köszönjük!  

A testület meghallgatta az előző ülés óta eltelt időszakról szóló polgármesteri tájékozta-
tót. Elfogadta a 2020. évi költségvetés módosítását és az első félévi végrehajtásról szóló 
tájékoztatót.   

A képviselő testület rendeletet alkotott a szociális tűzifa juttatás helyi szabályairól. En-
nek értelmében a juttatásra az jogosult, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem 
nem haladja meg a 71.250.- forintot. A támogatás ugyanazon ingatlan esetén csak egy 
jogosultnak állapítható meg, függetlenül az ott élő személyek és háztartások számától. 

Akinek a jövedelme az előírt összeget meghaladja, de a kérvényt benyújtja, indokolt 
esetben az önkormányzat saját készletéből juttathat tűzifát  a készlet erejéig. 

Kérjük, hogy a szociális tűzifa kérelmeket 2020. november 16-ig szíveskedjenek az ön-
kormányzatnál leadni! 

A testület a Foktői Római Katolikus Egyházközséget 1.200.000 forinttal támogatja, 
amellyel hozzájárul a templom padfűtésének megtervezéséhez és beszereléséhez. (Ebben 
az évben a Foktői Református Egyházat  ugyanilyen összeggel támogatta az önkormányzat, 
amelyből a Fok parton álló régi épület került lebontásra.) 

A Kossuth Lajos utca végén levő területre korábban kihordott építési törmelékkel a terü-
let feltöltődött. Az önkormányzat a területet rendbe tette.  

A továbbiakban ezen területre építési törmeléket vinni TILOS! 

Kivonat Foktő Község Önkormányzatának  10/2020. (X.15.) számú rendeltéből 
4. melléklet a 10/2020. (X.15.) önkormányzati rendelethez 
ÜLTETÉSI TÁVOLSÁGOK 

 

  A B 

1 Növény 

Legkisebb telepítési 
(ültetési) távolság szom-

szédos ingatlantól 
(telekhatártól) 

2 virág, hagyma 0,30 m 

3 
1 m-nél magasabbra nem növő cserje, 
bokor  

1,50 m 

4 
szőlő, 2 m-nél magasabbra nem növő 
cserje, bokor, sövény, fa 

2,00 m 

5 
3 m-nél magasabbra nem növő minden 
egyéb bokor és fa 

2,50 m 

6 
4 m-nél magasabbra nem növő, nem 
terebélyes fa 

3,50 m 

7 
alacsony növésű gyümölcsfa, 4 m-nél 
magasabbra növő, terebélyes fa 

4,00 m 

8 
cseresznyefa, továbbá az 2–7 sorban fel 
nem sorolt gyümölcsfa, valamint nyár, 
fűz, akác, fenyő 

5,00 m 

9 dió és gesztenyefa 6,00 m 

október 22.; november 19.;  
december 24. 

A tájház megtekinthető 
előzetes telefonos  

bejelentkezés alapján. 
Tel.: 06-78/678-130 vagy 

06-20/2169766  
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Az önkormányzat folyosóján üvegvitrinekben helyez-
tük el az ezidáig raktárban porosodó csontokat. A 

leletek  a  Duna medrének kotrása során kerültek a 
felszínre, amit a  foktői hajósok ajándékoztak évekkel 
ezelőtt az önkormányzatnak.  A két vitrinben látható 
mamut lábszárcsont, agyar, őstulok szarv és egyéb 

csontok. Megtekinthető ügyfélfogadási időben.  

Foktő Község Önkormányzata folyamatosan 
nyomon követi Magyarország Kormánya és az 
Operatív Törzs ajánlásait a COVID 19 elleni 
védekezés kapcsán. 

Az önkormányzatnál egyelőre változatlan módon folyik a munka és az ügyfélfo-
gadás. Az épületbe belépőktől kérjük a maszk és a kihelyezett kézfertőtlenítő hasz-
nálatát. Kötelező továbbá a maszk használata a könyvtárban, a védőnői és család-
segítő szolgálatnál, a boltokban és a háziorvosi rendelőben. A konditerem nyitva 
tart, edzés után a gépek fertőtlenítése megtörténik. 

A rendezvények lebonyolítása során figyelembe vesszük az előírt járványügyi 
szabályokat. 

Fontos tudnivalók: 
Maradjon otthon,  
- Ha az alábbi tünetek bármelyikét tapasztalja magán (akár enyhe formában): láz, 

köhögés, légszomj, ízületi fájdalom, fáradtság, hidegrázás, fejfájás, rossz közérzet, 
izomfájdalom, hányinger, hányás, orrfolyás, felületes légzés, torokfájás, hasmenés. 

- Ha az egy háztartásban élők közül valaki lázas, nehezen veszi a levegőt, kö-
hög. 

- Ha bárki az egy háztartásban élők közül pozitív koronavírus tesztet produkált.  
Tartson 1,5 méter távolságot minden másik személytől, akivel nem él egy háztar-

tásban! 
Papírzsebkendőbe vagy a könyökhajlatba köhögjön, tüsszentsen! 
Kerülje a kézfogást, pacsit, bármilyen egyéb testi érintkezést az üdvözlés során. 

(Forrás: internet) 

 

2020. szeptember 21-én a 
felújított kultúrház első prog-
ramjaként két órás összeállítás-
sal várták a vendégeket a Fok-
tői Mikroszínpad tagjai. 

A pörgős, sokszínű műsorfo-
lyamban voltak Örkény egyper-
cesek, kabaréjelenetek és ko-
rábbi előadások részletei. Né-
hány önként jelentkezőt is be-
vontak az előadásba, volt, aki 
verssel, novellával, mesével 
vagy énekkel lépett színpadra. 

A vegyeskórus jelenlévő tag-
jai - kiegészülve néhány dalos 
kedvű vendéggel- nótáztak is 
egyet és megállapították, hogy 
az átalakított terem akusztikája 
kiváló. 

A műsor jó hangulatban zaj-
lott, a résztvevők sokat ne-
vettek, a színházzal kapcsolatos 
kvíz kérdésekre adott válaszo-
kért apró ajándékokat kaptak. 

Köszönjük mindenkinek a 
részvételt, jövőre megismétel-
jük! 

Video a www.fokto.hu olda-
lon  

 

Tisztelt Hallgatók! 
Foktő Község Önkormányzata 
ismételten csatlakozni kíván a 
Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjrend-
szer 2021. évi pályázati fordulójához. 
2020. október 5-ét követően a felsőoktatási ösztön-
díj pályázat az önkormányzat által kiírásra kerül.  
1. A pályázók köre: A Bursa Hungarica Ösztöndíjban 
az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet 18. § (2) be-
kezdése alapján kizárólag a települési önkormányzat 
területén állandó lakóhellyel rendelkezők részesül-
hetnek.  
(További információ az EPER-Bursa rendszerben 
megtalálható). 
2. A pályázat benyújtásának módja és határideje: A 
pályázatot az EPER-Bursa 
Rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan kinyom-
tatva, aláírva kizárólag a lakóhely szerint illetékes 
települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál 
kell benyújtani személyesen vagy postai úton. 
A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz 
történő benyújtásának határideje: 
2020. november 5. 
Figyelem! A pályázatbeadáshoz az EPER-Bursa rend-
szerben egyszeri pályázói regisztráció szükséges, 
melynek elérése: https://bursa.emet.hu/paly/
palybelep.aspx  
Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati években 
regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhat-
nak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó bir-
tokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe. 
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IMPRESSZUM 

Foktői Hírmondó – Foktő Község Önkormányzatának  
ingyenes időszakos kiadványa – 2020. októberi szám 

Felelős kiadó: Bakai Károly polgármester 
Tördelés: Zsigmond Enikő               Nyomda: Kalopress Kft. Kalocsa 

 

Foktő    99 nSv/h 

A konditerem  
nyitva tartása: 

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

Figyelem! Pingpongozni is lehet!  

 

Október első szombatján szüreti mulatságra vártuk a falubelieket. A 
járványhelyzet miatt a műsort és a bált is a szabadban tartottuk. 
A tájháztól indult a Foktői Hagyományőrző Néptáncegyüttes a zene-
karral, a nézelődők csatlakoztak hozzájuk, így a parkolóba érve né-
pes sokaság előtt zajlott a műsor.  
A jelenlévőknek kínáltuk a bort, mustot,kalácsot, kuglófot és a po-
gácsát. A kisbíró  rímbe szedett hírdetésekkel szórakoztatta a lakos-
ságot. Ebben megemlítésre került sok egyéb közt a felújított kultúr-
ház is, eképpen: 
Elkészült a kultúrházunk, pompásabb, mint régen. 
Azt mondják, hogy ilyen szép tán más falunak nincsen. 
Újak most az ablakok, a tető meg a festés, 
Lesz majd abban nyáron klíma télen pedig fűtés. 
A padlózat is szép egyenes, eltűntek a dombok, 
Hát már éppen ideje volt, én csak azt mondom! 
A műsor folyamán felléptek a foktői óvodások, majd a Foktői Ve-
gyeskórus összeállításában hallhattunk boros nótákat, csujogatókat 
és felidézték a régi szüreteket is. Végül a Foktői Mikroszínpad né-
hány tagja egy rövid jelenetet adott elő. A gyerekek nép játékokban 
mérték össze az ügyességüket. A jó hangulatról a Homokmégyi la-
kodalmas zenekar gondoskodott, akik az előírásoknak megfelelően 
éjjel 11-ig táncoltatták a jó népet.  
Elmondhatjuk összegzésül, hogy a rendezvény sikeres volt, minden-
ki jól érezte magát amihez az időjárás is kedvezett. 
Köszönet a közreműködőknek és mindenkinek, aki segítette a ren-
dezvény létrejöttét és lebonyolítását!  
Támogatóink voltak: László Zoltán, Szűcs Ferenc, Pirates Family MC, 
Morvai Istvánné, Petróczkiné Révész Vivien, Révész Tiborné, Hor-
váth Sándor, Czár Tiborné, Vajda Zoltán, Fazekas Lászlóné, Takács-
né Egyed Éva, Herczeg Gáborné, Tóth Zoltán jegyző, Korsósné Sza-
badi Petronella, Szakállas család, Bakai Károly polgármester, Beer 
Ferenc, Okvátovity Éva, Varga Józsefné, Krausz Lászlóné, Mátyásné 
László Veronika, a Foktői Hagyományőrző Néptáncegyüttes tagjai és 
az önkormányzat dolgozói.  
(képek és video: www.fokto.hu/ galéria) 

 

Hirdetés 
Albérleti szoba kiadó. 

Telefon: 06-70-5987370  

Sírhelyek újraváltása! 

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy az 

1995.év előtti sírhely megváltások eseté-

ben a 25 éves megváltási idő 2020-ben 

lejárt. Kérjük, hogy adategyeztetésre, 

sírhely újraváltásra keressék az önkor-

mányzat illetékes ügyintézőjét! 

Egyes sírhely, 2. oszt.: 1.590.- Ft/ 25 év  

Egyes sírhely, 1. oszt.: 3.175.- Ft/ 25 év 

Dupla sírhely, 2. oszt.: 3.175.- Ft/ 25 év 

Dupla sírhely, 1. oszt.: 6.350.- Ft/ 25 év 

Régi urnafal : 3.175.- Ft/ 25 év 

Kripta:  76.200.- Ft/ 60 év  


