2020. március

A Foktői Hírmondó megtalálható Foktő község hivatalos honlapján is.

A 46/2020. (III.16.) Korm. rendelet alapján a Kormány arra kéri a 70.
életévüket betöltött személyeket, hogy lakóhelyüket, vagy tartózkodási helyüket ne hagyják el.
Azoknak a 70. életévét betöltött személyeknek, akiknek közeli hozzátartozójuk, szomszédjuk a bevásárlást, és a szükséges napi segítséget biztosítani tudja kérem, a hozzátartozó segítségével
oldják meg. Kizárólag azok a 70. életévüket betöltött személyek, akiknek nem áll módjában hozzátartozó segítségét igénybe venni, csak ők kérjék az Önkormányzat támogatását.
Nekik hetente 1 alkalommal, az alapvető élelmiszerek bevásárlásánál, receptek kiváltásánál tud segítséget nyújtani szükség
esetén önkormányzatunk.
A szociális étkeztetés a szokott rendben továbbra is igénybe vehető. Étkeztetési igényük írásbeli kérelemre, nyugdíjszelvény
csatolásával igényelhető. Az étkeztetés díja és kiszállítása a helyi rendelet szerint történik.
Az Önkormányzat segítségét az alábbi telefonszámokon tudják igényelni:
Herczeg Gyöngyi 20/282-1666
Kocsiné Leib Ágnes 20/941-6050
Korsósné Szabadi Petronella 78/460-322
Polgármesteri hivatal
A személyes ügyfélfogadás a polgármesteri hivatalban további rendelkezésig 2020. 03. 17. napjától szünetel, az új típusú
koronavírus további terjedésének megakadályozása céljából, az Önök és a hivatalban dolgozók, biztonságának megóvása érdekében. Személyes ügyfél fogadásra csak és kizárólag ténylegesen halaszthatatlan ügyben van lehetőség. A fenti korlátozások vonatkoznak a védőnői és a családsegítő szolgálatra is.
Kérjük, hogy ezen időszakban esetleges ügyekkel kapcsolatos megkereséseket telefonon, emailen illetve postai úton tegyék
meg. Telefon:78/678-130, e-mail: hivatal@fokto.hu, posta cím: 6331 Foktő Kossuth L. u. 2.
Óvoda
Az önkormányzat vezetése egyeztetve az óvoda vezetővel úgy döntött, hogy 2020. 03. 16. napjától az óvodát bezárja. A
rendkívüli szünet alatt az óvoda biztosítja a gyermekek napközbeni felügyeletét és ellátását azon gyermekek esetében, akiknek a szülei nem tudják a kicsiket családi körben elhelyezni. Az óvodás gyermekek étkeztetése továbbra is biztosított lesz
amennyiben erre igény van azt az óvodavezetőnél lehet jelezni.
Háziorvosi rendelés
Az állandóan szedett gyógyszereket felíratni kívánó betegek telefonon kérjék a receptek felíratását, mely e-recept formájában
működik. Az e-recepten felírt gyógyszerek kiváltása a gyógyszertárban személyi igazolvány és taj kártya felmutatásával lehetséges.
A receptek kiíratása esetén elsősorban telefonon keressék fel Pálné Bagó Anita orvos asszisztenst az orvosi rendelőben a
78/460-017 telefonszámon.
Tájékoztatjuk arról is a Tisztelt lakosságot, hogy mind a foktői rendelőben, mind a Kalocsai kórház laboratóriumában a vérvétel szünetel!
Általános kérések a lakossághoz:
Aki teheti, halassza el tervezett külföldi útját.
Halaszthatatlan út esetén a hazaérkezéstől számított 2 hétig az utazók és családtagjaik, maradjanak otthonukban.
Akik az elmúlt 14 napban bárhol külföldön jártak – akkor is, ha nem a kormányrendeletben felsorolt országokban – a hazaérkezésüktől számított 14 napig válasszák az önkéntes otthoni karantént és ne látogassák családtagjaikat.
Mindazok ellátásáról, akik a Kormányrendeletben felsorolt országokból érkeznek (Olaszország, Dél-Korea, Kína, Irán, Izrael) és
emiatt kötelező hatósági karanténba kerülnek, szükség esetén az önkormányzat gondoskodik.
Az ilyen esetekben arra kérjük a velük egy háztartásban élő hozzátartozókat, hogy ők is vonuljanak önkéntes karanténba.
Foktő Község Önkormányzat folyamatosan nyomon követi a járványügyi helyzettel kapcsolatos fejleményeket, további intézkedést szükség esetén ennek ismeretében teszünk. Folyamatos tájékoztatást a www.koronavirus.gov.hu illetve
www.fokto.hu oldalakon találnak.
Bakai Károly s.k.
Foktő Község polgármestere

A 46/2020. (III.16.) Korm. rendelet alapján
• a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló kormányrendelet szerinti vendéglátó üzletben 15.00 óra után 06.00
óráig az ott foglalkoztatottak kivételével tilos tartózkodni!
• az élelmiszert, az illatszert, a drogériai terméket, a háztartási tisztítószert, a vegyi árut és a higiéniai papírterméket árusító üzlet, továbbá gyógyszertár, a gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzlet, az üzemanyagtöltőállomás és a dohánybolt kivételével a kereskedelemről szóló 2005. évi
CLXIV. törvény 2. § 27. pontja szerinti üzletben 15.00 óra után 06.00 óráig az
ott foglalkoztatottak kivételével tartózkodni tilos!
• a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 1. § (1) bekezdésétől eltérően szabálysértést követ el, aki
• vendéglátó üzletben
• üzletben
• rendszeres zenés, táncos rendezvényen
• a rendezvény helyszínén, valamint
• az előadó-művészet valamennyi ágának fellépése céljából megtartott eseményen, függetlenül annak nyilvánosságától (színház, tánc-, zeneművészet),
a moziban, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a
közművelődésről szóló törvényben meghatározott közgyűjteményben, közművelődési intézményben és közösségi színtérben
meg nem engedett időpontban vagy meg nem engedett módon tartózkodik.
Szabálysértés esetén a pénzbírság legalacsonyabb összege 5.000,- Ft, a legmagasabb összege 500.000,- Ft.
Bakai Károly s.k.
Foktő Község polgármestere
Figyelem!
Magyarország Kormánya által életbe léptetett intézkedések alapján a 2020. március 11-e után megrendezésre kerülő
labdarúgó bajnoki- és kupamérkőzéseket
zárt kapuk mögött kell megrendezni.
Zárt kapus rendezvényeken kizárólag az
alábbi személyek léphetnek a sportpálya
területére:
Sportszervezetenként maximálisan 25 fő
résztvevő (labdarúgók, stábtagok, illetve
regisztrált sportszakemberek és vezetők)
Az MLSZ vagy megyei igazgatóság által
delegált hivatalos személyek
A mérkőzések lebonyolításához szükséges minimális technikai személyzet
A mérkőzések lebonyolításához szükséFigyelem!
ges egészségügyi személyzet
Az április havi programok az egészségügyi helyLabdaszedők
zet alakulásának figyelembevételével kerülnek Televíziós közvetítés esetén a közvetítésmegtartásra, illetve elhalasztásra. A részletek- hez szükséges technikai személyzet.
ről plakátokon és a facebook-on tájékoztatjuk a Tehát a mérkőzéseket megtartják, de
lakosokat.
szurkolók nem vehetnek részt rajta!

Tájékoztatás – ismét lesz közmunka lehetőség foktői lakosoknak
A február végi hírek a közmunkaprogram megszűnéséről szóltak. Az önkormányzatnál foglalkoztatott közmunkásokon kívül a Vízügynél alkalmazásban lévő foktői közmunkások munkaviszonyát is felmondták, ezzel kilátástalan
helyzetbe hozva több tucatnyi családot. Ez a döntés nem csak a foktőieket érintette, de számos településen soksok munkanélkülit eredményezett volna. A kormány a korábbi döntését megváltoztatta, így március 16-tól ismét
lehet közmunka program keretén belül dolgoztatni a foktői lakosokat.
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Március 15-én szűk családi körben, a rendezvényteremben ünnepeltük Kopasz Gáborné, Simon Julianna 100. születésnapját.
Az ünnepelt egészségi állapota kielégítő,
bár a látása és a hallása erősen megromlott
az elmúlt években.
Julis néni 1920. március 16-án látta meg a
napvilágot. Fiatalon férjhez ment, majd egy
életen át keményen kellett dolgoznia, leginkább a földeken, hogy a családnak mindene
meglegyen. Julis néni életében volt sok-sok
nehéz év és sok-sok örömteli pillanat. Voltak
keserű napok és küzdelmes próbák, de mindig volt remény és hit.
Fia és menye elvesztése után az unokákról is ő gondoskodott. Később örömét lelte a dédunokákban, majd az ükunokában, akiket név szerint, nagy szeretettel emleget és aggódik értük.
Száz évnyi élet néhány szóba sűrítve: fiatal kor, nehéz idők, titokban tánc,
szerelem, házasság, gyermek, öröm, fájdalom, újrakezdés, munka, kitartás,
szerencse, szeretet, család. Talán ezek a szavak fordulnak elő a visszaemlékezéseiben leginkább. A mesékben előkerül a Szárcsa nevű ló, aki csak a Juliannára hallgatott és könnyfakasztó történet kerekedett ki eladása miatt.
Megkérdeztük az ünnepeltet, hogy mit kell tennünk, ha ilyen szép kort szeretnénk megérni. Julis néni azt mondta, hogy dolgozni kell, mert azt muszáj,
de csak módjával, az idegeskedés pedig a legrosszabb, az nagyon sokat árt!
A jelenlévők elmondták jókívánságaikat, majd koccintottak az ünnepelt
egészségére.
Kívánunk Julis néninek a hátralévő életére erőt, egészséget és békességet!
A család ezúton szeretne köszönetet mondani azoknak, akik szeretettel
fordultak az idős Julis néni felé és segítették a mindennapokban: köszönet a
Kiss és az Anisity családnak, Kopasz Gábor családjának, Herczeg Gyöngyi és
Kocsiné Leib Ágnes házi gondozóknak, Czirók Ildikónak, Petróczki Károlynak és
az önkormányzatnak.

Jó tanulók jutalma
Foktő Község Jövőjéért Közalapítvány az
idén is pénzjutalomban részesítette a
községben élő, legalább 4,5-ös félévi
tanulmányi átlaggal rendelkező általános
iskolás felső tagozatos és középiskolai
(első 4 évfolyamos) tanulókat.
Általános iskolai felső tagozatos tanulók,
akik jutalomban részesültek:
Dognai Csenge
Hábi Laura
Kovács Anett
Kovács Lilla Hanna
Tőkés Áron
Középiskolai (első 4 évfolyamos) tanulók,
akik jutalomban részesültek:
Kovács Aletta
Merényi Dániel
Tőkés Szofi
Ezúton is gratulálunk nekik.

Felhívás árkok tisztítására, rendben tartására
Felhívjuk a foktői ingatlantulajdonosok figyelmét, hogy a
házak előtti árkokat és átfolyókat időnként ellenőrizzék és
tisztítsák ki. Ezek az árkok szikkasztásra szolgálnak, de nagy
esőzések után gondot okoz, hogy az elgyomosodott,
feltöltődött árkokban nem fér el a csapadékvíz.

Köszönjük minden közreműködőnek a színvonalas,
vidám műsort és Schaffer Ádámnénak a tombolatárgyakat! További képek: www.fokto.hu/galéria
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A lakosság részére a lomtalanítás ingyenes, melyet előzetes telefonos egyeztetés
után lehet kérni az FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit Kft-nél.
Telefonszám: 06-20-401-4303
A szolgáltató a zöldhulladékot is elszállítja, ha az ágakat megfelelően összekötik,
illetve lebomló zsákokba helyezi ki. Zsákot az önkormányzatnál lehet kérni.
A következő zöldhulladék szállítási időpont április 23.
(A további időpontokról a szolgáltató szórólapon értesíti a lakosságot.)
Várjuk a jelentkezőket az alapfokú német
társalgási tanfolyamra.
A tanfolyam célja, hogy alaphelyzetekben
beszélgetni, kérdezni, tájékozódáshoz szükséges információkat szerezni tudjanak a
résztvevők. Nyelvtan, olvasás és írás nem
szerepel a tananyagban. A részvétel ingyenes, jelentkezni lehet a 06-20-2169766 telefonszámon.

A konditerem nyitva tartása:

2020. márciustól a falugazdász foktői
ügyfélfogadása megszűnik!
A Kalocsai Kamarai Ügyfélszolgálati
Iroda címe:
Kalocsa, Tomori Pál u. 36. sz.
Nyitva tartás:
Hétfő, kedd,
szerda:
7:30-16:30
csütörtök:
10:00-16:30
péntek:
7:30-14:00

FIGYELEM!

A kerti hulladék égetése március 1-től
május 31-ig, illetve szeptember 1-től
december 1-ig végezhető hétfőtől
szombatig.
Égetni 8:00 és 18:00 óra között lehet,
szélcsendes időben. Ünnepnapokon és
vasárnap égetni tilos!
Tilos a kerti hulladékokkal együtt elégetni a kommunális, veszélyes és ipari
eredetű hulladékokat (pl. műanyag,
gumi, vegyszer, festék, ezek
maradványai, stb.)

Hétfő – szerda – péntek 18:30 – 20:30
Figyelem! Pingpongozni is lehet!
2020. április 1-től a terem használata – a nyugdíjasok kivételével –
egyesületi tagsághoz kötött.

Uszód
Paks
Dunaszentbenedek

83 nSv/h
54nSv/h
83 nSv/h

Géderlak
Foktő
Kalocsa

86 nSv/h
84 nSv/h
80 nSv/h
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új helyen
várja
régi és új
szépülni vágyó vendégeit!
Férfi, női és gyermek fodrászat
Folyamatosan bővülő festési,
melírozási technikák, balayage,
ombre, babylights készítése.
Hajhullás, zsírosodás, korpásodás
kezelése O’Rising termék családdal.
Ezek mellett alkalmi frizurák
készítését is vállalom
Takácsné Egyed Éva
Bejelentkezés a 06-20-4380300-as
telefonon, vagy személyesen: Foktő,
Dózsa György utca 5 sz. alatt.

