
JÁTSZÓHÁZ
Október 28-án délután  

3 órai kezdettel  

„TÖKÖLOS”
őszi kézműves foglalkozás lesz  

gyerekek részére a kultúrházban. 
Lehet tököt faragni, őszi díszeket,  

képeket készíteni. 

A gyerekeknek  
kemencében  
sült tökkel  
kedveskedünk. 

Kérjük, aki  
faragható tököt 
tud felajánlani,  
jelezze az  
önkormányzatnál! 

RENDŐRSÉGI FELHÍVÁS HALOTTAK NAPJÁRA
November első napján elhunyt szeretteinkre emlékezünk. Vannak azonban olyanok, 
akik ezt az alkalmat arra használják fel, hogy megkárosítsák, vagyon elleni bűncselek-
mény áldozatává tegyék embertársaikat. 

Kérjük, szívleljék meg tanácsainkat, hogy ne váljanak károsulttá:
• A temetők látogatása idején lehetőség szerint – különösen az idősek és a hölgyek – ne 

maradjanak sötétedés után, főleg nem egyedül.
• Értéket, pénzt, bankkártyát feleslegesen ne tartsanak maguknál.
• Táskájukat percekre se hagyják őrizetlenül a sírnál. Alkalom szüli a tolvajt!
• A mécseseket, virágokat ne rakják ki napokkal korábban, mivel vannak olyan elköve-

tők, akik azok eltulajdonítására specializálták magukat. 
• A parkolókban hagyott gépjárműveikben látható helyen ne hagyjanak értéktárgyat 

(telefont, táskát, kabátot, híradástechnikai berendezést), ha mégis az autóban kell 
hagyni, inkább tegyék értékeiket a csomagtartóba. Arra is figyeljenek oda, hogy ne 
a parkolóban pakolják értékeiket a csomagtartóba, mivel ott lehetnek az elkövetők 
vagy az ő tippadóik, így az ő „munkájukat” segítik azzal, hogy látják melyik autót ér-
demes feltörni.

• Autóikkal lehetőség szerint kivilágított, jól látható helyen parkoljanak.
• Autóbuszon közlekedőknek számítani lehet arra, hogy zsebtolvajok vegyülnek a tö-

megesen utazó emberek közé, akik kihasználva a zsúfoltságot megfosztják Önöket 
kézitáskájuktól, pénztárcájuktól.

A rendőrség polgári és egyenruhás tagjai a megemléke-
zés idején megerősített szolgálatot látnak el a temetőkben, 
azok környékén, azonban első sorban Önök tehetnek saját 
biztonságuk érdekében!

Emlékezzünk együtt!
Tisztelettel meghívjuk Önt  
az 1956-os forradalom és 

 szabadságharc eseményeire 
való megemlékezésünkre!

2016. október 21. 
 (péntek)

15.30  Koszorúzás Gönczi Ferenc  
 emléktáblájánál
16.00  Koszorúzás a temetőben a  
 Hősök emlékművénél
16.20  Ünnepi műsor a  
 Művelődési házban

A Magyar László Általános Iskola  
8. osztálya

„

Halottak napja
November 1-jén (kedden) Mindenszentek napján 
délután 3 órakor a temetőben ökumenikus  
istentisztelet keretében megemlékezünk elhunyt 
szeretteinkről, barátainkról, ismerősökről. 

Halottak napjára elkészül a két urnaoszlop is,  
melyek az emlékparkban kerülnek felállításra.  

2016. október 22. 

Szüreti Felvonulás és Bál
16.00  Gyalogos menet indul a parkolóból:
 Petőfi u. – mozi sarok TÁNC – Bem u. – Ady u. – Turul előtt TÁNC –  
 Fő út (volt patika előtt) TÁNC – Gyóni u. – Perczel u. – Aradi-Sallai sarok TÁNC –  
 Aradi u. – Fő út – Parkoló: pihenő

kb. 17.30 Tánccsoportok fellépése a parkolóban:
 • Kalocsai Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola Négykézláb csoportja
 • Uszódi Hagyományőrző Néptáncegyüttes
 • Szilas Hagyományőrző Néptánc Egyesület Fajsz
 • Foktői Hagyományőrző Néptáncegyüttes
 A talpalávalót Sztankovics Mariann és barátai húzzák.

20.00  Szüreti bál a Művelődési Házban,  
 melyhez a zenét a SAMBA zenekar szolgáltatja

    A bált a bíró és a bíróné tánca nyitja,  
    melyet a foktői csoport műsora követ.

                    Belépő: 700 Ft 
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Kiállítás  
a Kultúrházban

November 25-26-27.
Kérjük azokat a foktői lakoso-

kat, akik szeretnék a novemberi 
kiállításon alkotásaikat bemu-
tatni, jelezzék az önkormányzat-
nál! 

Várjuk mindazok jelentkezé-
sét, akinek van bárminemű 
olyan munkája, amely  művé-
szi értékkel is bír, vagy egy-
szerűen csak szép és szeret-
né azt bemutatni. 

Az alkotás lehet kézimunka, fest-
mény, rajz, faragás, fénykép, papír-
munka  vers, stb.

A kiállításra egyúttal várunk olyan 
régi fényképeket, amelyek a falunkról, 
régi házakról és emberekről készül-
tek. 

Akinek ilyen van a birtokában, kérjük, 
hozza el az önkormányzathoz, máso-
lás után azonnal visszaszolgáltatjuk. 

Célunk, hogy  a múltunk egy darabját 
az utókornak digitalizálva megőrizzük.  
A  kiállítással együtt vetítéses fénykép-
megtekintést  is tervezünk.  

Köszönjük, és várjuk a képeket! 

Az önkormányzat szervezésében november 4-én délután 4 órakor szín-
házbusz indul a Budapesti Operettszínházba. 

Az este 7 órakor kezdődő előadás címe: Csárdáskirálynő  operett.
Az előadásra  2.200 Ft befizetésével egyidejűleg lehet jelentkezni Battáné 

Pálfi Erzsébetnél.

Az utazási költséget az önkormányzat fizeti. 

Egy kis ismertető a műsorhoz: 
Az operett-statisztikusok szerint nincs egyetlen perc, amikor a Föld valamelyik pontján föl ne 

csendülne – színházban, koncerten, filmen, tévében vagy rádióban – Kálmán Imre valamelyik 
népszerű melódiája. S kétségtelen, legtöbbször A Csárdáskirálynő dallamai hangzanak fel, mely-
lyel a zeneszerző kiérdemelte az első helyet kora vezető operett-komponistái között! 

Nem véletlenül játszották az 1915-ös premier helyszínén, Bécsben 533 estén át, majd söpört vé-
gig a mű Európán: az I. világháború ellenére azonnal bemutatták Svédországban, Finnországban, 
Lengyelországban, Oroszországban, Olaszországban, majd Budapesten 1916 novemberében, s 
végül eljutott egy esztendővel később a New York-i Broadway-re is. 

Kálmán muzsikájáról itt az angol szövegkönyvet készítő P. G. Wodehouse nyilatkozta: „A Csár-
dáskirálynő nemcsak e tehetséges magyar ember művei közül emelkedik ki, hanem egyenesen 
minden idők legjobb zenéje!” 

A történet egy reménytelennek látszó szerelemről szól. Edvin herceg rajong Szilviáért, a pesti 
orfeumcsillagért, de arisztokrata családja ellenzi ezt a rangon aluli kapcsolatot. A szülők mindent 
elkövetnek, hogy fiukat visszacsalják Bécsbe, hogy ott a neki megfelelő leányzót, Stázi komteszt 
válassza élettársául – ezért Vereczky Szilviának, a sanzonettnek New York-i szerződést intéznek. 
Ám a szerelmesek érdekében szövetkezik a kedves, bolondos Bóni gróf, az orfeum főpincére, Mis-
ka és ikertestvére, Alfonz, a Lippert-Weilersheim-ház főkomornikja, valamint Feri bácsi, Bóni orfe-
umi barátja. Főképpen ő mozgatja a szálakat: a pár jövőjének érdekében még egykori szerelmét, 
Edvin édesanyját is hajlandó leleplezni… 

A Budapesti Operettszínház előadása – hasonlóan az ősbemutatót követő sikerszériához – a ma-
gyar főváros után végigjárta az egész világot. 

Állva tapsolt a produkciónak Tokió, Róma, München, Amszterdam, Berlin és Tel-Aviv közönsége, 
Salzburgban, Bukarestben és Prágában pedig koprodukcióban, ugyancsak KERO rendezésében 
hódított. A Csárdáskirálynő most végre hazatért hosszú útjáról, hogy ismét lenyűgözze a magyar 
közönséget!

Bursa Hungarica  
Ösztöndíj pályázat

Tájékoztatjuk a  Tisztelt Lakossá-
got, hogy Foktő Község Önkormány-
zata ismételten csatlakozott a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormány-
zati Ösztöndíjrendszer 2017. évi for-
dulójához.

Felhívjuk a  felsőoktatásban ré-
szesülő hallgatók  figyelmét, hogy 
a pályázat beadásának határideje: 
2016. november 8.

Részletekről a Bursa 
Hungarica internetes ol-
dalán (http://www.emet.
gov.hu) tájékozódhatnak, 
illetve nyújthatják be pá-
lyázatukat.

FIGYELEM!
Régi sírhelyek és  

kripták megváltása
A sírhelyek és kripták használati ideje az 

utolsó koporsós / urnás temetéstől  
számítva eltelt 25  illetve 60 év.

Önkormányzati rendelet alapján  
az árak az alábbiak: 

Egyes sírhely:  1.250 Ft + áfa 
Kettes sírhely:  2.500 Ft + áfa 
Út melletti sírhely:  5.000 Ft + áfa 
Kripta:  60.000 Ft + áfa 

Ha a használati idő eltelt, a sírhelyet és 
a kriptát újra meg kell váltani. Ebben az 
esetben kérjük, keressék fel a temető 

üzemeltetőjét: 

Foktő Község Polgármesteri  
Hivatal vagy telefonon keressék 

Kiss Bernadettet:  
+36-30-521 86 15 

Eseménynaptár
Október 21. (péntek)  
 Ünnepi megemlékezés  
 a kultúrházban 
Október 22. (szombat)  
 Szüreti felvonulás és bál 
Október 29. (szombat)  
 Kézműves foglalkozás  
 gyerekeknek 
November 1. (kedd)  
 Ökumenikus isten- 
 tisztelet a temetőben 
November 4. (péntek)  
 Színházi előadás 
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Adjunk hálát Istennek – ne csak a terményekért!
MEGSZENTELŐDÉSÜNK HÁLÁJA
Csak az szereti igazán Istent, aki 

szent életet él. Ez nem mindig könnyű, 
de komoly elhatározással és Isten se-
gítségével senkinek nem lehetetlen. Is-
ten legnagyobb ajándékait csak az ké-
pes befogadni, aki elszakad bűneitől.

A szentségekhez járulás feltétele a 
méltó felkészülés és az elköteleződés. 
A kiskorúak beavató szentségeit (gyer-
mekkeresztelés és elsőáldozás) csak a 
hitüket ismerő és vallásukat gyakorló 
szülők kérik méltó módon.

Többi testvérünket is örömmel fo-
gadjuk, hogy sajátos ünnepi áldások 
formájában Isten kezébe helyezzük 
gyermekeiket, és az Isten utáni vágy 
elmélyülését segítsük mindnyájuk-
ban. 

Legfőképp hittanulás által kerülhet-
nek közelebb Istenhez.

HÍVOGATÓ
Szeretettel várjuk vasárnaponként Isten házába, az egyház 

„lelki menyegzőjére” mindazokat a katolikus testvéreinket, 
akik viszonozni kívánják a mennyei Atya végtelen szeretetét 
„Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban!” – mondja az Úr.
Gyülekező 7.30-tól, énekpróba 7.45-től, szentmise 8 órakor.
Érdeklődni lehet személyesen vagy telefonon: +36 30 384 56 67

Kéri Benedek – Atanáz atya, plébániai adminisztrátor

ÖSSZEFOGÁSUNK HÁLÁJA
Templomunk belsejében folyamato-

san hullik a gyönyörű sorozatot alko-
tó mennyezetképek festékrétege, és a 
falak is méltatlan állapotban vannak, 
de jelenleg nincs esélyünk pályázati 
forráshoz jutni. A kedves hívek aktivi-
tását e téren is örömmel fogadjuk.

Önfenntartó módon is kezelni lehet-
ne a problémát, de csak akkor volna 
értelme nagyobb gyűjtést hirdetni, ha 
sokan osztanák a gondolatot. A tudato-
sabb vallási élet, az Isten iránti alapve-
tő hála érzése vihetné előre az ügyet.

Fő célunk egyházközségünk hitélet-
ének megerősítése, a kiüresedett val-
lásosság keretein átlépő, igazi keresz-
tény élet: az őszinteség és a nagyobb 
együttműködés. A lelki fejlődésre 
mindenkinek korlátlan lehetősége, sőt 
hivatása van.

Megszentelődésünk  
eszközei

A szentségekhez járulás fel-
tétele a méltó felkészülés és 
az elkötelezett vallásgyakor-
lás. Gyermekek részére a kis-
korúak beavató szentségeit 
(keresztelés és elsőáldozás) 
jó esetben csak a hitüket is-
merő és a vallásukat gyakor-
ló szülők kérik. 

Többi testvérünket is öröm-
mel fogadjuk, hogy sajátos 
ünnepi áldások formájában 
Isten kezébe helyezzük új-
szülött gyermekeiket, és az 
Isten utáni vágy elmélyülését 
segítsük a felcseperedőkben 
(„bemutatás”, „önfelajánlás” 
Istennek).

Plébániai hitoktatásra jelent-
kezhetnek azok a tanulók is, 
akik nem részesülnek isko-
lai hitoktatásban, vagy még 
több tudásra éheznek. 

A nagyobbaknak is fontos a 
megfelelő hitbeli elmélyülés. 
A keresztény életbe való be-
avatás teljességét (bérmálás) 
a felnövő fiatalok már saját 
felelősségükre kérhetik, de 
ha nem vállalják a keresz-
tény élet lényegét, elhúzódik 
a készületi idő az igazi elkö-
teleződés kialakulásáig.

Érdeklődni lehet személye-
sen vagy telefonon:  
+36 30 384 56 67
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INFLUENZA
Kinek ajánlott az influenza elleni 

védőoltás, és mikor célszerű be-
adatni?

A védőoltás mindenkinek ajánlott, de 
különösen fontos, hogy védőoltásban 
részesüljenek azok, akiknél életkoruk, 
egyéb betegségük vagy bizonyos 
gyógykezelésük miatt súlyos lefolyá-
sú lehet egy influenzafertőzés.

Ajánlott az oltás:
• életkortól függetlenül idült szív-, ke-

ringési, légzőszervi, vese- és anyag-
csere-betegségben szenvedőknek, 
cukorbetegeknek

• rosszindulatú daganatos, vagy csök-
kent immunitással rendelkező sze-
mélyek részére,

• szociális otthonokban, öregek ottho-
nában, egészségügyi intézményben 
huzamos ideig ápolt személyeknek,

• 65 évesnél idősebbek részére, 
egészségi állapotuktól függetlenül,

• kórházakban és alapellátásban dol-
gozó egészségügyi személyzet ré-
szére,

• szociális intézményben azon dolgo-
zók részére, akik az ápoltakkal folya-
matos, napi kapcsolatba kerülnek,

• a fenti egyes csoportba soroltak ott-
honi ellátását biztosító személyek-
nek. 

Nem adható be a védőoltás azok-
nak, akik:
• fertőzéses tüneteket mutatnak (kö-

högés, láz),

• tojásfehérje-allergiásak,

• az oltóanyag bármely összetevőjére 
allergiásak, vagy

• allergiás tünetekkel reagáltak az elő-
ző oltásra. 

A védőoltást október, november 
környékén célszerű beadatni.

Influenzavakcinák okozta oltási szö-
vődmények nagyon ritkán fordulnak 
elő. Az oltások előnyei messze felül-
múlják az esetleges kockázatokat.

Az oltóanyag novembertől, ingye-
nesen kérhető az orvosi rendelőben, 
rendelési időben!

Dr. Csoszor Mária

Itt a fűtési szezon, itt vannak 
a trükkös faárusok...

FELHÍVÁS!
Az önkormányzat felszólítja azo-
kat a foktői lakosokat, akik a köl-
csönkért lakodalmas asztalokat, 
padokat még nem szolgáltatták 
vissza, szíveskedjenek azokat visz-
szaszállítani! 

(Ezekre abban az esetben is igényt 
tartunk, ha azokat esetlegesen már 
átfestették.) 

Szeretnénk a becsületességre ala-
pozva az önkormányzat tulajdonát 
visszakapni, mellőzve a hivatalos 
eljárást! 

Köszönjük!

...megyénkben is megjelenhetnek a 
trükkös faárusok. Minden évben több 
tucatnyi embert csapnak be a tűzifával 
házalók. Trükkök tömegével verik át a 
megrendelőket a „tüzelős csalók”.

Elkövetési módszereik jellemzői 
a következők:

A kereskedelmi árnál jóval olcsóbban 
kínálják „kiváló” minőségű portékáju-
kat plakátokon, hirdetési újságokban. 

Csak egy telefonszámot adnak meg 
a hirdetéseikben, az áru értékesítését 
pedig általában helyszínre szállítással 
vállalják.

A jármű platóján még tíz mázsa a tü-
zelő, udvaron leborítva már csak en-
nek a fele. A laikus vevő még csak be-
csülni se tudja, hogy valóban annyit 
kapott-e, amennyit megrendelt.

Előfordulhat, hogy nem a megren-
delt minőségű tűzifát szállítják ki.

A vásárlás során, ha – nagyobb cím-
letű bankjegyből vissza kell adni – 
kifigyelhetik, hol tartja a gyanútlan 
házigazda a pénzét és a figyelmét el-
terelve (vizet kérnek, WC-re, mosdóba 
mennek) megszabadítják tőle. 

Hogyan lehet elkerülni az áldo-
zattá válást? 
• Fontolják meg a kiválónak tűnő – pia-

ci árnál jóval kedvezőbb – ajánlatot, 
őrizzék meg egészséges bizalmat-
lanságukat az árusokkal szemben.

• A megrendeléskor előre egyeztes-
senek időpontot a kiszállításhoz, és 
lehetőség szerint kérjék valamelyik 
szomszéd vagy rokon segítségét, 
aki jártas a tüzelőanyagok vásárlá-
sában.

• Kérjenek mérlegelést valamelyik kö-
zeli TÜZÉP telepen és csak azután fi-
zessenek, amikor mindent rendben 
találnak.

• Legyenek óvatosak és otthonaikba 
ne engedjenek be idegeneket, így 
nem válhatnak trükkös tolvajok ál-
dozatává.

Szociális tűzifa 
igénylés

Az – előző évekhez hasonlóan – 
az Önkormányzat ismét benyúj-
totta pályázatát a téli tűzifa támo-
gatására.

A pályázat elbírálását követő-
en értesítjük majd a lakossá-
got a kérelmek benyújtásának 
idejéről!


