2018. NOVEMBER

A Foktői Hírmondó megtalálható Foktő község hivatalos honlapján is.
Tájékoztatjuk a foktői lakosokat, hogy
2018. november 28-án, szerdán 17.00 órakor
KÖZMEGHALLGATÁS
lesz a művelődési házban.
Napirend: Foktő község polgármesterének
beszámolója az elmúlt évről.
Foktő Község Önkormányzata

Figyelem!
Jó tanulásért pénzjutalom
középiskolásoknak
Foktő Község Jövőjéért Alapítvány felhívja
a nappali tagozaton tanuló középiskolások
figyelmét (max. 20 éves korig), hogy ha az
idei tanévben a félévi bizonyítványuk átlaga eléri a 4,5-öt, egyszeri pénzjutalomban részesülhetnek, amennyiben félévi bizonyítványukat 2019. február 28-ig az önkormányzatnál bemutatják.

Tájékoztató
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2018. október 15-i határidőig
benyújtott „Igénybejelentő nyilatkozat a téli rezsi csökkentéshez”
nevű nyomtatványt az önkormányzat október 17-én továbbította
a belügyminisztérium illetékes szerve felé.
Jelen pillanatban az igénybejelentés feldolgozása folyamatban
van. A támogatások kiosztásának módjáról és idejéről az önkormányzatnak nincs információja.
A kerti hulladékot kérjük, hogy a
biológiailag lebomló zsákokban
helyezzék ki az utcára, amit az
önkormányzat járműve, vagy az
FBH-NP Kft. zöldjárata elszállít.
Zsákokat az önkormányzatnál
lehet kérni!
A nem lebomló zsákokba rakott
hulladék nem kerül elszállításra!

Felhívás
2019. január végén
foktői alkotók kiállítása
lesz a kultúrházban.
Kérjük azokat a foktői
lakosokat, akik szeretnék a
műveiket bemutatni,
jelentkezzenek
az önkormányzatnál!
Jelentkezzen kiállítónak
bárki, aki készített olyan
alkotást, ami művészi
értékkel bír, vagy
egyszerűen csak szép és
szeretné másnak is
megmutatni!
A bemutatásra szánt darab
lehet bármilyen kézimunka,
rajz, festmény, faragás,
vers,fotó …stb.

Figyelem! Elveszett!
Megtaláltuk!

Lottószelvényeket és egyéb
tárgyat találtak.
Az elveszett szelvények a hivatalban átvehetők.

Decemberi eseménynaptár
december
december
december
december
december
december
december

2. vasárnap 16 óra
9. vasárnap 16 óra
13. csütörtök 14 óra
16. vasárnap 16 óra
20. csütörtök 15 óra
20. csütörtök 17 óra
23. vasárnap 16 óra

gyertyagyújtás – ökumenikus kamarakórus műsora
gyertyagyújtás – óvodások műsora
karácsonyi kézműves foglalkozás
gyertyagyújtás – iskolások műsora
karácsonyi futás
zenés gyerekműsor a műv.házban
gyertyagyújtás – Dunapataji Népdalkör műsora

Idén kevesebb nevező indult az
őszi utcadíszítő versenyen, viszont
sokkal színvonalasabb, kidolgozottabb alkotások születtek. A verseny
híre eljutott a Korona Rádióhoz és a
Petőfi Népéhez is. A rádió honlapján és az újságban a dicsérő sorok
mellett képeket is közzétettek néhány alkotásról.
A zsűrizés idén annyiban változott, hogy fényképek alapján tíz ön-

Utcadíszítő verseny
luból sokan elindultak felkeresni a
remekműveket,
mindenkinek örömöt okoztak az alkotások és mosolyt
csaltak az arcokra.

2. helyezett: Mátyásné László Veronika (Aradi utca ) –
nyereménye egy szegélynyíró

1. helyezett: Kállainé Kovács Emese (Október 6. utca) –
nyereménye egy száraz-nedves porszívó

kormányzati dolgozó állította fel a
sorrendet. A versenyre neveztek:
Bolvári Zoltánné, Nyárádiné Balázs
Anita, Lakatosné Totyik Ildikó, Takácsné Egyed Éva, Kállainé Kovács
Emese, Papp Zoltánné, Molnár Attila, Mátyásné László Veronika,
Egyed Sándor. A legegyszerűbb díszítésnek is örültünk és minden nevező kapott kisebb ajándékot. A fa-

Ezzel elértük a célunkat.
2019-ben
újra
lesz
utcadíszítő
verseny, van olyan
3. helyezett: Molnár Attila (Kossuth Lajos utca) –
induló, aki már
nyereménye egy gyümölcsaszaló
most
kitalálta,
hogy jövőre milyen utcadísszel neA foktői utcadíszítésről további
vez a versenyre. Köszönjük minden
képek megtekinthetőek a
résztvevőnek közreműködést!
www.fokto.hu honlapon.

Remekművek születtek az őszi tökölődős kézműves foglalkozáson
A kézműves foglalkozáson szülők és gyerekek
együtt faragták a tököket. Jobbnál jobb töklámpások készültek,
amelyek egy része a faluban kerül kihelyezésre,
hogy esténként kivilágítva díszítsék az utcákat.
További képek a
www.fokto.hu honlapon
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Kihűlés veszély!

Veszélyben a hajléktalanok, az egyedül élő idősek!
A fagypont alatti hőmérséklet kemény próba elé állítja a tüzelő nélkül,
lakásukban egyedül élő idős embereket, a tartósan utcán lévőket.
Kérjük, figyeljenek oda rájuk, működjenek együtt a rendőrséggel, az
önkormányzatokkal!
A hideg beköszöntével a rendőrség
ebben az évben is kiemelt figyelmet
fordít a közterületeken lévő hajlékta-

lan személyeket fenyegető veszélyhelyzetekre, azok elhárítására.
A kihűlés megelőzése érdekében a
szolgálatot teljesítő rendőrök haladéktalanul gondoskodnak a sérült, illetve a
krízishelyzetben lévő hajléktalan mentővel történő elszállíttatásáról, továbbá
felvilágosítást adnak a karitatív szervezetek szolgáltatásairól a hajléktalan számára, amennyiben az ilyen kérdéssel fordul
hozzájuk.
A rendőrök szükség esetén – a hajléktalan személy fizikai állapotának ellenőrzését követően – a rendőrség ügyeletén
keresztül értesítik a területileg illetékes
regionális diszpécserszolgálatot, amenynyiben a krízishelyzetben lévő hajléktalan nem ismeri a környéket, készpénzzel

FIGYELEM!

nem rendelkezik, vagy a tömegközlekedési eszköz igénybevételével veszélyeztetné a közegészséget.
A hajléktalanok mellett kiemelt figyelmet kell fordítani a lakásukban,
házukban – bármilyen okból – fűteni
nem tudó, főleg egyedül élő, idős emberekre is.
Külterületen, a tanyavilágban tüzelő
nélkül, fűtetlen lakásban, túlélési esélyeik csökkennek.
Védelmük érdekében a rendőrség a jelzőrendszer részeként a társszervekkel – mentőszolgálatok, katasztrófavédelem, a megyei és települési
önkormányzatok, jegyzők és
polgármesterek – felhasznál
minden rendelkezésére álló
eszközt, és együttműködik a
közszolgáltatást végző szervekkel és a civil szervezetekkel.
Az állami intézményeken, a civil szervezeteken túl az egyes állampolgároknak
is nagy szerepük lehet abban, hogy a
kihűléses halálesetek megelőzhetők legyenek. Így mindenki nyújthat – a tőle
elvárható mértékig – aktív segítséget a
hideg idő beköszöntével.
Kérjük, az eddigieknél jobban figyeljenek a környezetükben élőkre, a
legveszélyeztetettebb, tudottan magányos idős emberekre – füstöl-e a lakásuk kéménye – és az utcára szorult
hajléktalanokra.
Kérjük, hogy amennyiben tudnak
olyan emberről, akit bármilyen októl
kihűlés veszélyeztet, tegyenek bejelentést az ingyenesen hívható 107-es vagy

Út- és ravatalozó
felújítás
a temetőben

A Főnix SE edzőterme hetente három alkalommal várja a
sportszerető foktői lakosokat a művelődési ház emeletén. A
terem használata INGYENES, a házirend betartása kötelező.
Nyitva tartás: hétfő, szerda, péntek: 18-tól 20.30 óráig
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a 112-es általános segélyhívó számokon, illetve jelezzék a lakóhely szerinti
illetékes önkormányzatnak, a polgárőrségnek, a szociális szervezeteknek!

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy
az önkormányzat a Paksi Atomerőműtől kapott pénzösszegből – saját
forrással kiegészítve – felújította a
temetőben az utakat és a ravatalozót. Az épületben nyilvános WC is
kialakításra került, melyet csak tavasztól őszig üzemeltetünk, a téli
időszakban a vízelfagyás veszélye
miatt a helyiség zárva lesz. Megértésüket köszönjük!

