Példás összefogás a vörös iszap károsultjainak javára Fülöpön
Az október 4-én bekövetkezett vörös iszap
katasztrófa következtében kilenc ember
vesztette életét, több mint százan megsérültek,
sokan pedig fedél nélkül maradtak.
Ennek okán Fülöp Község Önkormányzata
gyűjtést szervez a károsultak megsegítésére. A
lakosság pénzadomány mellett fogyasztási
cikkekkel, tartós élelmiszerekkel, palackozott
italokkal is támogathatja a rászorulókat. Az
adományok október 31.-ig adhatók le a
polgármesteri hivatalban
Ehhez csatlakozott a Fülöpi Általános Iskola és
Óvoda minden diákja, mert ők sürgős felhívást
kaptak a Nemzeti Erőforrás Minisztérium és a
Magyar Máltai Szeretetszolgálat szervezésében
indított „Százforintos gyűjtőakcióra”. A diákok
100 és 500 forint közötti összeggel járultak
hozzá a katasztrófa áldozataivá vált családok
megsegítéséhez.
Éliás
Csabáné
intézményvezető koordinálja az október 31.-ig

tartó adománygyűjtést, és az összegyűlt
pénzadományokat a Szeretetszolgálat erre a
célra megnyitott számlájára fizeti be. Az
iskolák által összegyűjtött pénzt a kolontári és
devecseri általános iskolába járó gyermekek
családjának illetve az érintett iskoláknak
juttatja el a Szeretetszolgálat.
A Civil szervezetek közül a községben
működő polgárőr egyesület is csatlakozott a
„Százforintos gyűjtőakcióhoz”. Dr. Túrós
András az Országos Polgárőr Szövetség elnöke
körlevélben szólította fel a polgárőröket
létszámarányos adakozásra. A helyi szervezet
elnöke gyűjti, össze a pénzadományokat és
juttatja el a Megyei Polgárőr Szövetséghez.

FELHÍVÁS INGATLANOK ELŐTTI
SÍKTALANÍTÁSRA

Élelmiszeradomány a Karitász
jóvoltából

Köszönjük együttérzésüket a bajbajutottak
nevében

Tisztelt Lakosság !

Nagy örömünkre idén második alkalommal a
Katolikus Karitász ismét élelmiszeradományt
juttatott el községünkbe, melynek szétosztását
az
önkormányzat
végezte.
A
segélyszállítmányból minden családnak liszt,
instant leves, makaróni és tarhonya kiosztására
volt lehetőség.
A segélyszállítmányt a
Katolikus Karitász, a Mezőgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatal támogatásával és
felügyeletével tudta biztosítani, aminek a
kiosztására szigorú feltételek vannak. Az MVH
kikötése többek között, hogy egy lakáshoz a
benne élő családok és lakók számától
függetlenül csak egy segélycsomag adható.

A közeledő téli időjárásra való tekintettel
felhívom Fülöp Község Lakosainak figyelmét, hogy
az ingatlanaik előtti út szakaszon a hó eltakarítását,
a síktalanítását a balesetek elkerülése érdekében a
rossz
idő
beálltával,
szükséges
esetén
szíveskedjenek elvégezni.
A hulladékgazdálkodásról szóló 16/2004.
(XII.16.)
KT.
sz.
rendelet
alapján
az
ingatlantulajdonosnak a közterület tisztántartásával
kapcsolatos feladatai:
Az ingatlan előtti (úszótelek esetén az épület
körüli) járdának, járda hiányában egy méter szélet
területsávnak, a járda melletti zöldsáv úttestig
terjedő teljes területének, legfeljebb az épület 10
méteres körzetén belüli területének gondozása,
tisztántartása, szemét- és gyommentesítése, burkolt
területeken a hó eltakarítása és síkosság
mentesítése.
Ismételten kérem a Tisztelt Lakosságot, hogy
saját és lakos társai egészsége és biztonsága
érdekében a lakóingatlanaik előtt a tél beállta esetén
a hó eltakarításáról és a síktalanításról gondoskodni
szíveskedjenek.
Munkájukat előre is köszönöm.

Kívánjuk
a
lakosságnak,
hogy
az
adományokat fogyasszák egészséggel, a
Katolikus Karitásznak pedig köszönetünket
fejeztük ki a segélyszállítmányért.
Fülöpi Hírek
A Fülöpi Hírek Fülöp
kéthavonta megjelenő hírlapja
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