2018. OKTÓBER

A Foktői Hírmondó megtalálható Foktő község hivatalos honlapján is.

Felsőoktatási intézménybe járó hallgatók
figyelem!
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő nyílt pályázat keretében meghirdeti a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára a 2018/2019.
tanév második és a 2019/2020. tanév első félévére vonatkozóan. A pályázat benyújtásának módja és határideje: 2018. november 7.
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: https://www.eper.hu/eperbursa/paly/
palybelep.aspx
„Nemzeti lobogónk/Fiatalok vitték,
Azt, hogy győzni fognak,/ Remélték és hitték.”

Emlékezzünk együtt 1956 hőseire!
Tisztelettel meghívjuk a falu lakosságát október 19én 11 órakor a temetőben tartandó
ünnepi megemlékezésre és koszorúzásra.
Közreműködnek az óvoda és az
iskola gyermekei.

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 balesetekhez is vezethet.
A családi házakba a kéményseprő nem megy automatikusan, az állampolgár által foglalt időpontban végzi el az ingyenes ellenőrzést és tisztítást. A http://kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/ugyfelszolgalat linken lehet időpontot foglalni. Ha
valaki a telefonos ügyintézést választja, hívja a 1818-as telefonszámot, majd a 9-es és az
1-es nyomógomb benyomásával eléri a kéményseprőipari ügyfélszolgálatot.
A szén-monoxid-mérgezések elkerülése érdekében gondoskodjanak a lakás megfelelő
szellőzéséről. Az új, jól szigetelő ajtókba és ablakokba szereltessenek résszellőzőt. A szénmonoxid 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 tanácsos egy jó
minőségű szén-monoxid-érzékelőt beszerezni. A nem megfelelő érzékelők életveszélyesek, mert hamis biztonságérzetet keltenek, és korántsem 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. Az ilyen lerakódások miatt leszűkül a kémény belseje, ami miatt visszaáramolhat a füst a házba.
Ha valaki csak két hétig háztartási hulladékkal fűt, annyi korom és kátrány rakódik le a
kéményben és a fűtőeszközben, mint normál fűtőanyag használata esetén egy teljes fűtési
szezonban.
A kémény belső falára lerakódott vastag korom- és kátrányréteg a fűtés hatására izzani
kezd és akár meg is gyulladhat, ami lakástűzhöz vezethet. Minden ötödik lakástűz a kéményben keletkezik.

Mindazokért, kiket nem láttunk már
régen,
Akik velünk együtt ünnepelnek az égben,
Kiknek őrizgetjük szellemét,
Mindazokért egy-egy gyertya égjen.

November 1-én (csütörtökön)
Mindenszentek napján délután
3 órakor a temetőben
ökumenikus istentisztelet
keretében megemlékezünk
elhunyt szeretteinkről.
Közreműködik az ökumenikus
kamarakórus.

Tájékoztatás a
beiskolázási
támogatás kifizetéséről
Foktő Község Önkormányzat Képviselőtestülete az 57/2018. ( IX.26.) Kt. határozat
alapján beiskolázási támogatást nyújt a foktői állandó lakóhellyel rendelkező általános iskolások, középiskolások és a felsőoktatási intézménybe járó tanulók részére az
alábbi összegben:
Általános iskolás tanulók részére: 5.000 Ft
Középiskolai tanulók részére: 10.000 Ft
Felsőoktatási intézmény nappali tagozatos
hallgatói részére 25 éves korig: 14.000 Ft
A foktői Magyar László Általános Iskola
tanulóinak jogviszonyát az intézményvezető igazolja, részükre nem kell kérni külön
jogviszony igazolást.
A kérelmező előzetes iskolalátogatási igazolás ( jogviszony igazoló lap) leadása után
veheti át a támogatás összegét a polgármesteri hivatal gazdálkodási irodájában.
Leadási határidő: 2018. november 9.
A kifizetés utolsó időpontja: 2018. november 15. 13:00 – 16:00-ig
Tóth Zoltán sk. aljegyző

Beszámoló Foktő bűnügyi, közrend és közbiztonsági helyzetéről
A képviselő testület szeptember
26.i testületi ülésén meghallgatta és
elfogadta a Foktő Község bűnügyi,
közrend és közbiztonsági helyzetének 2017. évi alakulásáról szóló beszámolót .
Az írásos előterjesztést szóban is
kiegészítette Mayer József r. ezredes, rendőrségi főtanácsos, kapitányságvezető.
Mint elmondta, Foktő bűncselekményi részesedése a Kalocsai Rendőrkapitányság teljes területén regisztrált bűncselekményekhez viszonyítva 2-4% között mozog, ezzel

a bűnügyileg kevésbé fertőzött települések körébe tartozik.
A község területén a 2016-os évhez viszonyítva 19-ről 7-re csökkent a bűncselekmények száma, lopás és orgazdaság miatt 5 esetben
indult eljárás. 2017-ben Foktő területén 1 súlyos és 1 könnyű sérüléssel járó közlekedési balesetet regisztráltak. A megépült kerékpárút
forgalomba helyezésével megelőzhetővé váltak a kerékpáros balesetek ezen az útszakaszon.
Kérdésre elmondta, hogy a községben továbbra is Vígh Zoltán r.

ftőrm. látja el a körzeti megbízotti szolgálatot.
Elérhetősége: 0620-5396677.
Emellett a kalocsai
kollégák rendszeresen gépkocsival járőröznek a községben.
A beszámolóban kiemelte még a
bűn- és baleset megelőzés fontosságát. Kapcsolatot tartanak az iskolával, óvodával, az önkormányzattal,
a védőnői és családsegítő szolgálattal is.

Ismételten felhívjuk a figyelmet arra, hogy a
kerékpárúton haladó kerékpárosnak a tsz bekötő útnál nincs elsőbbsége, ott meg kell állni
és az esetleg arra közlekedő járművet
el kell engedni!

2018. november 3-án szombat délután 4 órakor
színházbusz indul Budapestre a Madách Színházba.
Este 7 órakor kezdődik a Furcsa pár című vígjáték.
A jegy ára: 2.700 Ft, az autóbusz
költségét az önkormányzat fizeti.
Érdeklődni lehet Battáné
Pálfi Erzsébetnél a 20-2169766os telefonszámon.
A darabot Neil Simon írta, akiről minden túlzás
nélkül elmondható, hogy a szórakoztató színdarabok koronázatlan királya. Az előadás a kritikák
alapján két óra vidámságot és felhőtlen nevetést
ígér.
A főszerepben: Gálvölgyi János és Szervét Tibor.
További szerepekben láthatjuk még Kautzky Armandot, Laklóth Aladárt, Pusztaszeri Kornélt,
Szente Vajkot, Galbenisz Tomaszt, Ladinek Juditot és Molnár Szilviát.

Eseménynaptár:
október 19. (péntek)
október 20. (szombat)
október 26. (péntek)
október 30. (kedd)
november 1. (csütörtök)
november 3. (szombat)
november 17. (szombat)
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Ünnepi koszorúzás a temetőben
ROCKTÓBER
Kézműves foglalkozás gyerekeknek
Utcadíszítő verseny zsűrizése
Ökumenikus istentisztelet a temetőben
Színházi előadás a Madách Színházban
RETRO DISCO

Alakformáló torna
Foktőn keddenként
fél 7-től a sportcsarnokban.

1.000 Ft/alkalom
Szeretettel várjuk az
érdeklődőket!

Hirdetés
¾-colos, 6m-es fém locsolócső, 1
db molnárkocsi, 1 db fém malteros láda,
1 db mikrohullámú sütő eladó!
Érd.: Malik Józsefné, Foktő,
Ady Endre u. 6.

PAPÍRGYŰJTÉS
AZ ÓVODÁBAN!
2018. 11. 05-09 között
lesz az óvodában az őszi
papírgyűjtés.
Kérjük, a feleslegessé vált papírhulladékot szíveskedjenek az
óvodába behozni, vagy a
78/ 460-024-es telefonszámon
jelezni, hogy mehetünk érte!
A gyermekek nevében
is köszönettel:
Szülői Munkaközösség és az
óvoda dolgozói

Felavattuk a kerékpárutat
Szeptember 21-én a napsütéses, meleg
időben nagyon sok foktői és kalocsai
lakos összegyűlt a kerékpárút avatóra.

zaton nyert az önkormányzat. Igaz, polgármesterré választásakor azt ígérte,
hogy egy éven belül megépül a kerékpárút, azt azonban maga sem gondolta,
hogy mennyi engedélyre és egyeztetésre lesz szükség. Elmondta, hogy az ünnepélyes átadás ugyan csak most történik, de a kerékpárosok már hónapok óta
használhatják a kerékpárutat.
A nemzetiszín szalagot a foktői és a
kalocsai polgármester, valamint Rausch
Sándor, a Bács Kiskun megyei Közgyűlés alelnöke vágta át. A söröshordó gu-

A helyi néptánccsoport felvezetésével
és az Outlaw zenekar közreműködésével kezdődött a műsor, akikhez csatlakozva sok falubeli együtt vonult ki a
kerékpárútra.
Bakai Károly rövid avató beszédében
elmondta, hogy a 180 milliós beruházásból 100 milliót saját költségvetésből
biztosítottak, 80 milliót TOP-os pályárítását is ők kezdték, majd csatlakoztak
a képviselők és a helyi néptánccsoport
tagjai. Az óvodások dögös rockzenére
bemutatott vidám futóbiciklis előadását
nagy tapssal jutalmazták a nézők.
Ezután minden jelenlévőt vendégül
látott az önkormányzat, volt szendvics,
pogácsa és fagylalt. A kerékpárokra
ajándék lufik és fényvisszaverők kerültek, majd sokan bekerékpároztak Kalo-

Megyei Katasztrófavédelmi gyakorlat Foktőn
Nagyszabású gyakorlatot tartottak
Foktőn a lakosság bevonásával. A
résztvevők megtudhatták, mi a teendő
egy nukleáris baleset után, kitelepítés
esetén.
Összehangolt művelet volt. A gyakorlaton többtucatnyi egyenruhás szakember vett részt, a következő szervektől: Foktő Polgári Védelmi Alegysége,
Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, megyei rendőrfőkapitányság és kalocsai rendőrség, a
Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya, a Dél-Alföldi Közlekedési

Központ, a Magyar Honvédség 59.
Szentgyörgyi Dezső repülőbázisa, a

Merász Mihály Területvédelmi Zászlóalj, megyei és kalocsai polgárőrök, va-

csára. A kerékpárútnak nemcsak a biciklisek, de a közúton elhaladó személykocsik és kamionok is örülnek,
amit hangos dudálással jeleztek is!
A gyerekeknek meghirdetett aszfalt-

rajzversenyen az első helyezett kerékpáros- sisakot nyert, de minden versenyző kapott ajándékot.
Beros Andrásné egy verset írt az avatóra, ebből egy rövid részlet:
… Régóta vártuk a kerékpárutat,
és itt most ennyi ember örömét látva,
fáradtságot elfeledve, nem emlegetve,
hosszú göröngyös út végéhez érve,
vegye át mindenki, és vigyázzon reá!
Idősek-fiatalok, egyaránt használják!...
A program zárásaként a New Generation zenekar sötétedésig szórakoztatta
a közönséget.
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik segítették a rendezvény létrejöttét és lebonyolítását!
Támogatók voltak: Horváth Sándor,
Jakab László, Jakab Renátó, Szalontai
László és Szamolai János.
További képek a www.fokto.hu honlapon
lamint a Bács-Kiskun Megyei Védelmi
Bizottság.
A gyakorlat végén Mészáros Zoltán
alezredes köszönetet mondott Foktő lakosságának türelméért, a hivatal dol-

gozóinak valamint a résztvevőknek,
hogy közreműködtek a sikeres gyakorlat végrehajtásában.

Figyelem!
A falugazdász fogadóideje: kedd: 12.00-16.30
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FELHÍVÁS
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy az őszi
utcadíszítő-versenyre még lehet jelentkezni!
A zsűri október 30-án tekinti meg a dekorációkat.

ROCKTÓBER

A díjak: gyümölcsaszaló, száraz-nedves porszívó és szegélynyíró.

NEVEZÉSI LAP
………….……………………………………………………………… (név)
Foktő, ,…………………………………….………………… (lakcím )alatti lakos benevezek az önkormányzat által meghirdetett utcadíszítő versenybe.
Kérjük, a nevezési lapot október 26-ig juttassák el az önkormányzathoz!

„TÖKÖLŐDŐS” kézműves délutánt tartunk
a Kultúrházban október 26-án 15 órától!
Szeretettel várunk mindenkit, aki szeretne részt venni egy jó hangulatú őszi rendezvényen!
A hagyományos tökfaragás mellett, lehet őszi dekorációt készíteni. Kérjük, hogy ollót, ceruzát mindenki hozzon magával!
A résztvevők örömére „TÖKÖS-SÜTEMÉNY”versenyt hirdetünk a vállalkozó kedvű lányoknak, anyukáknak, nagymamáknak!
Szívesen fogadjuk, ha valaki tud felajánlani faragható tököt,
illetve dísztököt! Felajánlásokat kérjük Battáné Pálfi Erzsébetnél vagy az óvodában jelezni! Köszönjük!

Foktő, Művelődési Ház
2018.10.20.
KEZDÉS 21 óra

ABS ZENEKAR
23 órától HUNGARIAN
AC/DC TRIBUTE BAND
BÜFÉ
Minden kedves érdeklődőt vár
FOKTŐ KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA

Kukoricát fosztottunk

Lomtalanítás
Ismét felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy
évente két alkalommal ingyenesen kérhető
lomtalanítás.
A lomtalanítás folyamata:
Az ügyfél a 06-20/401-43-03 telefonszámon
egyezteti adatait, és a szállítási időpontot az FBH-NP Közszolgáltató
Nonprofit Kft. munkatársával.
Az előre egyeztetett időpontban az ügyfél kihelyezi az ingatlan elé a
lomhulladékot. Az FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit Kft. szállító járműve
az egyeztetett napon elszállítja azt.
Lomtalanítás keretében elszállítható hulladékok: pl. feleslegessé vált
használati tárgyak, eszközök, bútorok. A kisebb méretű anyagok a hatékonyabb elszállítás érdekében kizárólag bezsákolva, kötegelve kerülnek
elszállításra.
A kerti hulladékot kérjük, hogy a biológiailag lebomló zsákokba helyezzék ki az utcára, ezt vagy az önkormányzat autója, vagy az FBH-NP Kft.
zöldjárata elszállítja. Zsákokat az önkormányzatnál lehet kérni!

A szombat délutáni – esti
programra sokan
eljöttek. Volt, aki
a kukoricafosztás
régi hangulatát
próbálta felidézni, volt, akit a
tárogató hangja
csalt oda. A hűvös, de napsütéses őszi időben a gyerekek és a felnőttek is jól érezték magukat. Szeretnénk
ebből a programból hagyományt teremteni és a régi
paraszti munkák sorát tovább folytatni. Ezért a tervek
szerint jövőre szilvalekvárt főzünk.
További
képek a
www.fokto.hu Az atomerőmű körzetében mért dózishonlapon
teljesítmények a 2018 augusztusban

közölt hivatalos adatok alapján

IMPRESSZUM

Foktői Hírmondó – Foktő Község Önkormányzatának
ingyenes időszakos kiadványa – 2018. októberi szám
Felelős kiadó: Bakai Károly polgármester
Tördelés: Zsigmond Enikő Nyomda: Kalopress Kft. Kalocsa
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