
Tájékoztatás a  beiskolázási támogatás 
kifizetéséről   2016/2017-es tanévre Rocktóber

Foktő
Művelődési Ház

Október 8.
Programok

Augusztus 12. – péntek 
Kezdés 20 órakor

Black 
Cherry
Forró 

Rágógumi
Jump Rock 

Band
Büfé: Turul Söröző

Minden kedves érdeklődőt 
szeretettel vár a rendezőség:

Foktő Község 
Önkormányzata

Foktő Községi Önkormányzat Kép-
viselő-testülete a 67/2016.(VIII.22.) Kt. 
határozat alapján beiskolázási támo-
gatást nyújt az általános iskolások, kö-
zépiskolások és a felsőoktatási intéz-
ménybe járó tanulók részére az alábbi 
összegben:

1.)
Speciális ált. iskolába járó tanulók ré-

szére:       5.800 Ft
Középiskolai tanulók részére:                                   

   10.000 Ft
Felsőoktatási intézménybe, nappa-

li tagozatra járó hallgatók részére 25 
éves korig:    14.000 Ft

 2.) A Foktőre járó általános iskolai 
tanulók számára a tankönyvcsomag 
árát a képviselő-testület megtéríti, ré-
szükre beiskolázási támogatás  kifize-
tésére nem kerül sor.

3.) A gyermekvédelmi kedvezmény-
re jogosult tanulók (akik 2016 au-
gusztusában megkapták az egyszeri 
támogatást) a fent megállapított beis-
kolázási támogatás különbözetében 
részesülnek.

A támogatáshoz a kérelmező előze-
tes iskolalátogatási igazolás beadása 
után veheti át a polgármesteri hivatal 
gazdálkodási csoportjánál.

A támogatást 2016. november 30. 
napjáig lehet igényelni.

A  támogatás kifizetésének ideje:
2016. szeptember 22. 13:00-15:00
2016. október 06. 13:00-15:00
2016. október 26. 13:00-15:00
2016.november 16. 13:00-15:00
2016. december 05. 13:00-15:00

Foktő Község Önkormányzata
 Tóth Zoltán sk.

 aljegyző 

A nyár folyamán a temetőben a 
sírokon sajnos a buxus bokrokat 
a puszpáng moly elpusztította.  

Ezeket  a bokrokat már nem lehet megmenteni, ezért szük-
séges kivágni őket. A további fertőzést csak a bokrok 
elégetésével lehet megakadályozni. 
 Kérjük a lakosokat, hogy ezt tegyék meg, amennyiben 

segítségre van szükségük, azt jelezzék az önkormány-
zatnál! 

Felhívás!

Augusztus 31-én 17 órakor ünnepé-
lyes Tanévnyitó keretében kezdetét 
vette az új tanév 56 tanulóval, 10 főál-
lású pedagógussal, 1 iskolatitkárral és 
2 technikai dolgozóval. Az osztályok 
létszáma a következőképpen alakult:

1. osztály 8 fő, tanítójuk Miholicsné 
Pálfi Valéria; 2. osztály 11 fő, tanító-
juk Medve Marianna; 3. osztály 8 fő, 
tanítójuk Varga Andrea; 4. osztály 7 
fő, tanítójuk Csóti Istvánné; 7. osztály 
12 fő, osztályfőnökük Balaton Ágnes  
(magyar, történelem); 8. osztály 10 fő, 
osztályfőnökük Szalai Ida (angol)

Felső tagozaton Szalayné Katona 
Gyöngyike matematikát és földrajzot 

tanít, Krecsmarik Nóra testnevelést, 
Szalai István pedig napközis. Óraadó-
ként Kapitány Szilvia éneket, Sófalvi 
Adrienn fizikát és kémiát, Bolvári 
László pedig informatikát tanít.

Alsó tagozaton két napközis csopor-
tot indítottunk, az 1-2. osztályosokkal 
Krecsmarik Nóra, a 3-4. osztályosok-
kal pedig Szalayné Katona Gyöngyike 
foglalkozik.

Bár mind a pedagógusok, mind a ta-
nulók száma csökkent, programjaink 
továbbra is változatlanul színesíteni és 
gazdagítani fogják iskolánk és a köz-
ség életét.

Farkas Anikó tagintézmény-vezető

Megkezdődött a 2016/2017-es tanév
A Foktői Hagyományőrző 

Néptánc csoportunkba 
várjuk a táncolni vágyó 

férfiak és nők 
jelentkezését! 

Alsó korhatár 14 év, 
felső korhatár nincs. 

A táncpróbák hétfőnként 
este 7 órakor kezdődnek, 
melyre minden érdeklődőt 

szeretettel 
hívunk és várunk! 



2

Hírek az 
óvodából...
2016. szeptember 5-én a felújított 

óvodát 39 kisgyermek vette birtok-
ba. Az év folyamán még 4 gyermeket 
várunk a Kis-középső csoportba, így 
az összlétszám 43 fő lesz. A két cso-
portban 2-2 óvodapedagógus és 1-1 
dajka, valamint az Önkormányzat jó-
voltából, egy kisegítő dajka törődik a 
gyermekek gondozásával, testi, lelki, 
és értelmi fejlődésével. A szeptember, 
az újonnan érkező kisgyermekeknek 
a beszoktatás hónapja. Ekkor ismer-
kednek meg az óvoda dolgozóival, a 
pajtásaikkal és az óvodai élet alapvető 
szokásaival. Igyekszünk barátságos, 
meghitt környezetben fogadni a gyer-
mekeket, sok-sok játéklehetőséget kí-
nálva, hogy a lehető legkevesebb lelki 
törést okozza a szülőktől való leválás 
a gyermekekben. A már „régi” óvodá-
soknak pedig, a visszaszoktatás hó-
napja, amikor felelevenítjük az óvoda 
szabályrendszerét, szokásokat, meg-
beszéljük a nyári élményeket. 

Őszi programjaink: Szeptember vé-
gén a Népmese napja, majd novem-
berben a Márton nap. 

Az óvoda felújításáért a kollégák és 
a gyermekek nevében is szeretnék 
köszönetet mondani Bakai Károly Pol-
gármester Úrnak, Foktő Község Kép-
viselőtestületének, az Önkormányzat 
dolgozóinak és a külsős vállalkozók-
nak. Nem utolsó sorban köszönet a 
kollégáimnak a lelkiismeretes, oda-
adó munkájukért! 

Kedves Foktői Lakosok!

Ismét lehetőségünk van papírgyűj-
tésre. Előre láthatólag október 10-14 
között lesz az óvodában konténer. A 
gyermekek nevében kérem, hogy a 
feleslegessé vált kartonpapírt, újság-
papírt, esetleg kidobásra szánt köny-
veket szíveskedjenek felajánlani az 
óvodának. Aki nem tudja beszállítani, 
szíveskedjen az óvodába telefonálni 
(78/460-024), és találunk megoldást 
a szállításra. Azért is lenne fontos a 
segítség, mert versenyt hirdetett az 
FBH-NP. Magas pénzjutalom jár a ta-
nulói létszám függvényében legtöb-
bet gyűjtő, első három intézménynek. 
És mi megcéloztuk az első helyet! Na-
gyon köszönjük az eddigi segítségü-
ket, és köszönettel fogadjuk a további 
felajánlásokat is. 

Tisztelettel: 

Bánki Zoltánné óvodavezető

A rendőrség felhívása

Telefonos csalások
Az elmúlt időben Bács-Kis-

kun megyében is megsza-
porodtak az ún. „telefonos 
csalások”. Az ismeretlen 
számról barátságos hangon 
bejelentkező telefonálók 
valamely mobilszolgáltató, 
vagy nem létező szerencse-játék szer-
vező cég nevében hívták a későbbi 
áldozatokat, értesítve őket arról, hogy 
nagyobb összeget nyertek. A pénzhez 
jutás feltételeként szabták a csaló által 
megjelölt mobil telefonszámra pénz 
feltöltését.

Kérjük, hogy NE DŐLJENEK BE A 
CSALÓKNAK!

Amennyiben ilyen hívást kapnak, 
kérjék meg a hívót, hogy később hívja 
vissza Önöket, addig a mobilszolgál-

tatók ingyenes ügyfél-
szolgálati számán ellen-
őrizzék, hogy van-e ilyen 
akció az adott szolgálta-
tónál. Valószínűleg nem 
lesz visszahívás! 

Mindenképpen jegyezzék fel a csaló 
hívó által bemondott nevet, az általa 
használt és a feltöltésre megjelölt tele-
fonszámokat, mellyel segítik a rendőr-
ség felderítő munkáját. 

Nehéz elhinni, de sajnos több sértett 
töltött fel az ígért „nyereménynél” na-
gyobb összeget a csaló telefonszám-
ára! 

NE VÁLJANAK A MEGNYERŐ MO-
DOR ÉS HISZÉKENYSÉGÜK ÁLDO-
ZATÁVÁ!
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IMPRESSZUM
Foktői Hírmondó – Foktő Község Önkormányzatának ingyenes 
időszakos kiadványa. Felelős kiadó: Bakai Károly polgármester. 

Tördelés és nyomda: KaloPress Kft. Kalocsa

Amikor házunk népéért imádko-
zunk:

Mk. 9,14-27;
Amikor a tanítványok közelébe ér-

tek, nagy sokaságot láttak körülöttük, 
írástudókat is, akik vitatkoztak velük.

Amint meglátták Jézust, az egész so-
kaság nyomban megdöbbent, és eléje 
futva köszöntötte őt.

Ő pedig megkérdezte tőlük: „Miről vi-
tatkoztok velük?”

A sokaságból így felelt neki valaki: 
„Mester, elhoztam hozzád a fiamat, 
akiben néma lélek van;

és amikor ez megragadja, úgy leteperi 
őt, hogy tajtékzik, fogát csikorgatja, és 
megmerevedik. Szóltam tanítványaid-
nak, hogy űzzék ki, de nem tudták.”

Jézus így válaszolt nekik: „Ó, hitetlen 
nemzedék, meddig leszek még vele-
tek? Meddig szenvedlek még titeket? 
Hozzátok őt elém!”

Odavitték hozzá, és amikor meglát-
ta őt a lélek, azonnal megrázta a fiút, 
úgyhogy az a földre esve fetrengett és 
tajtékzott.

Jézus megkérdezte a fiú apjától: 
„Mennyi ideje, hogy ő így van?” Mire ő 
ezt válaszolta: „Gyermekkora óta.

Sokszor vetette tűzbe is, meg vízbe 
is, hogy elpusztítsa, de ha valamit le-
het tenned, szánj meg minket, és segíts 
rajtunk!”

Jézus ezt mondta neki: „Ha lehet va-
lamit tennem? - Minden lehetséges an-
nak, aki hisz.”

Erre azonnal felkiáltott a gyermek 
apja, és így szólt: „Hiszek, segíts a hi-
tetlenségemen!”

Amikor meglátta Jézus, hogy összefut 
a sokaság, ráparancsolt a tisztátalan 
lélekre ezt mondva neki: „Te néma és 
süket lélek, megparancsolom neked: 
menj ki belőle, és ne menj bele többé!”

Erre az felkiáltott, erősen megrázta 
őt, és kiment belőle. A gyermek olyan 
lett, mint a halott, úgyhogy sokan azt 
mondták: vége van.

Jézus azonban kezét megragadva ma-
gához térítette, és az felkelt.

Ebben a történetben olvasunk egy 
apáról, akinek a gyermekében egy go-
nosz néma lélek van. Sikertelen volt a 
tanítványok gyógyítási próbálkozása. 
Ahonnan ez az apa várt volna segítsé-
get, onnan nem kapott. Ekkor fordul 
Jézushoz: „ha valamit lehet tenned, 
szánj meg minket és segíts rajtunk.” A 
Jézus válaszát forgatom a szívemben 
azóta is: „HA LEHET VALAMIT TEN-
NEM? – MINDEN LEHETSÉGES AN-
NAK, AKI HISZ!”

De sokszor mondunk le azokról, aki-
ket senki sem tudott gyógyítani. Már 
egy parányira magunk is betegjei va-
gyunk a betegeinknek. A lemondás 
reménytelenségeinek mélységében, 
mintha nem látnánk, hogy a mi Urunk-
nak minden lehetséges. Milyen kemé-
nyen kell, hogy csattanjon rajtunk is 
néha Jézus válasz kérdése: „Ha lehet 
valamit tennem?” Mennyire kiveszi 
belőlünk néha az erőt az a látvány is, 
hogy amikor Jézusunkkal állunk meg 
valamilyen nyomorúságban élő sze-
rettünk előtt, akkor még a gonoszt 
lélek fitogtatni akarja erejét és lehan-
golóan kell látnunk hatalmát. Pedig 
már mindenre válasz és megnyugtató, 
hogy visszük Jézust. Ő meg azt mond-
ja, hogy „Minden lehetséges annak, 
aki hisz.” Hinni akarok benne! Az Ő 
gyógyítási akaratára szeretném mon-
dani, hogy legyen meg a te akaratod. 
Gyógyuljon ő, és gyógyuljak én, ahogy 
Te akarod.”Hiszek, segíts hitetlensége-
men!”

 Engedjük, hogy szívünk reményte-
len próbálkozásaiban, - újra gondol-
va szívünk vágyát- visszakérdezzen 
Jézus:”Ha lehet valamit tennem? – Min-
den lehetséges annak, aki hisz!” Ne 
feledd: Csak az Úrban nyugszik meg 
a szívünk, akiben nincs lehetetlen. 
Ámen.

Igei gondolatok

ELADÓ
* Kör ülőgarnitúra ( 4 személyes 

ággyá is átalakítható ) + 2 db. fotel 
* 1 db. függönykarnis 
* 1 db. tükör 
* 4 db. szék 
* 2 db. szekrény 
* 1 db. üvegasztal 
* 3 db. szőnyeg 
Bagó Józsefné, Foktő, Fő út 74. 
Tel.: 06-20-2340615 
Érd.: 5 óra után

A nyárvégi, kora őszi időszakban 
még mindig kelle-mes időjárási kö-
rülmények tapasztalhatók. A nappali 
hőmérséklet még lehetővé teszi a 
szellőztetést. Sokan tartják nyitva a 
bejárati ajtókat, ablakokat, gyakran 
még éjszaka is. Ezt használhatják ki a 
nesztelenül be-surranó tolvajok. 

Ne csak a szúnyogháló állja útját az 
illetéktelen behatolóknak! 

Ha otthon tartózkodnak, napközben 
is zárják be a kaput, a bejárati ajtót, 
hiszen nem biztos, hogy észreveszik 
a hívatlan látogatót! Miközben a szo-
bában tévéznek, a tolvaj csendben 
magával viheti a bejárat közelében ta-
lálható értékeiket. 

A zsákmány többnyire mobiltelefon, 
óra, ékszer, táska személyes iratokkal, 
készpénzzel. Az anyagi veszteségen 
túl, ilyen-kor az okmányok pótlása 
csak fokozza a kárt és a bosszúságot. 

Előfordult, hogy amíg a tulajdonos a 
lakása előtt dohányozott, a tettes ész-
revétlenül bejutott az előszobába és a 
fogason lógó kabát zsebéből tulajdo-
nított el egy pénztárcát. 

Ha csak rövid időre hagyják el laká-
sukat, vendégeiket kísérik ki vagy ép-
pen ismerőseikkel váltanak pár szót, 
akkor is mindig zárják be az ajtót! 

A szellőztetés idején is legyenek óva-
tosak! Ne hagyják kitárva lakásuk föld-
szinti ablakait, ha nem tartózkodnak a 
szobában! Elég egy pillanat és a tolvaj 
már bent is van a szobában és viszi, 
amit értékesnek talál. Ugyanez igaz a 
függőfolyosóra nyíló ablakok eseté-
ben is. A talajról is elérhető ablakokat 
lássák el ráccsal, vagy vásároljanak 
belépésjelzőt, 

amely jelzi a besurranó tolvajt. 
Aki kertes házban lakik, ne feledkez-

zen meg arról, hogy a kerti munka he-
vében fel sem tűnik a rossz szándékú 
látogató érkezése! Amíg a kert hátsó 
végében dolgoznak, vagy esetleg 
csak kint pihennek, a nyitva hagyott 
kapun, ajtón keresztül a tettes gond 
nélkül bejuthat otthonukba és észre-
vétlenül távozhat értékeikkel együtt. 
Az utcai kapu, a lakás ajtaja, ablakai 
ilyenkor legyenek bezárva. 

Igaz a mondás, alkalom szüli a tol-
vajt. Könnyelműségükkel ne segítsék 
hozzá az elkövetőket a könnyű zsák-
mányhoz! Egy kis odafigyeléssel első 
sorban Önök óvhatják meg magukat 
attól, hogy bűncselekmény áldozatá-
vá váljanak, annak kellemetlen követ-
kezményeitől, a felesleges bosszúsá-
goktól!

A rendőrség felhívása

A besurranásos 
lopások megelőzése
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A Főnix Foktői Sport Egyesület lab-
darúgó csapatunk augusztus 28-án le-
játszotta az első mérkőzését a Megye III 
nyugati csoportjában. Az első forduló-
ban, idegenben, az előző évi bajnokkal 
mértük össze tudásunkat. Géderlakon 
a hazai csapat 4-0-ra győzte le csapa-
tunkat, és figyelembe véve az erőviszo-
nyokat, ez egy becsületes, tisztességes 
különbségű vereség volt. A következő 
héten, az első hazai találkozónkon a Bá-
tya csapatát fogadtuk. Nagy várakozás 
előzte meg a találkozót, és örömünkre 
szolgált, hogy milyen sokan jöttek ki 
szurkolni a fiúknak. Ők ezt egy nagy-
szerű játékkal, győzelemmel köszön-
ték meg a nézőknek. A mérkőzés után 
a Country Road fergeteges koncertje 
szórakoztatta a vendégeket.

 A 3. fordulóban Császártöltésen ide-
genben szerepeltünk, és bár 4-3-as 
vereséget szenvedtünk, mégsem lehe-
tünk csalódottak, hiszen a megválto-
zott pálya körülmények, a játékvezetés 
minősége, és egy kiállítás miatt a máso-
dik félidő nagy részét emberhátrányban 
játszó csapatunk, úgy szenvedett mini-
mális vereséget, hogy több lehetősé-
günk is volt a pontszerzésre. Szeptem-
ber 18-án a Fajsz csapatát fogadjuk, és 
bízunk benne, hogy még több szurkoló 
jön ki a mérkőzésre, és segítségükkel, 
sikerrel vesszük ezt az akadályt is. Kö-
szönjük a sok támogatást, és bizalmat, 
szeretnénk minél több örömet szerezni 
a mérkőzésre kilátogató szurkolóknak. 
Hajrá Foktő!!!

A foktői  
labdarúgásról

FŐNIX FOKTŐI SE FOKA Motocross 
szakosztályának rendezésében ismé-
telten egy – nagyságrendjét tekintve – 
országos versenynek ad otthont. A fok-
tői versenynek már nagy érdeklődése 
van, hiszen az ország minden pontjáról: 
Nyíregyházáról, Szombathelyről, Szé-
kesfehérvártól – Szegedig gyakorlatilag  
az ország minden szegletéből jönnek a 
versenyzők. A foktői pálya mint ahogy 
a versenyzők  mondják:  professzioná-
lisan van kialakítva, a pálya környéke 
családias hangulatot biztosít a verseny-
zőket kísérő  családtagoknak is. Amiért 
a nézőknek is érdemes lesz kilátogatni: 
egy extrém sportlátvány, amit  sokan 
csak sportcsatornákon nézhetnek! 
Foktői támogatással ez a látványos 
motocross sport itt  megtekinthető test-
közelből! A látványban szerepelnek a 
legújabb hiper-szuper motorok és most 
sort  kerítünk egy veterán motocross fu-
tamra is!

Gyerekfutamokat is indítunk, erre is 
rá lehet csodálkozni, hogy a picik mi-
lyen elszántsággal és  vehemenciával 
mennek neki a nagy ugratóknak!

Futamok előtt és közbenbüfé, kürtős-
kalács és depo nézelődés is várja a kilá-
togatókat! 

Mindenkit szeretettel vár a FOK-
TŐI FŐNIX SE FOKA MOTOCROSS ÉS 
ENDURO SZAKOSZTÁLYA!

Köszönjük Foktő Önkormányzatának 
a támogatást!

A verseny napi  időterv: 7-től 9-ig: ver-
senyzői nevezés; 9-től 10.30-ig szabad-
edzés; 10.30-tól 12-ig       edzés (csúcs-
technikás); 13  órától versenyek

Főnix Foktői SE – László Zoltán elnök

Főnix Foktői SE Motocross és Enduro  
Szakosztály – szakosztály vezető  
Petróczki Tibor

Foktőn
Országos 
Motocross 
Verseny
szeptember 25-én!

Kapros-tarhonyás
pite

Hozzávalók:

20 dkg tarhonya, 25 dkg tehéntúró, 2 
dl tejföl, 2 tojás, 3 evőkanál olaj, 1 fej 
vöröshagyma, 1 evőkanál ételízesítő, 
kevés só, ízlés szerint őrölt bors (feke-
te v. fehér)

A tarhonyát lábosba, a forró olajra 
szórjuk, és folyamatosan kevergetve 
szép barnáspirosra pirítjuk. Ezután be-
letesszük a megtisztított, negyedekbe 
vágott hagymát, majd a térfogatához 
képest két és félszeres mennyiségű 
forró vizet ráöntünk. Beleszórjuk az 
ételízesítőt, és befedve addig főzzük, 
míg a tarhonya megpuhul, ill. az összes 
levet felszívja. Közben a túrót szitán át-
nyomjuk, és összekeverjük a habosra 
felvert tojással és a tejföllel. Meghint-
jük a finomra vágott kapor felével, és 
ízesítjük sóval, borssal. Majd az egé-
szet a kihűlt tarhonyához keverjük. Ki-
kent és morzsával meghintett tepsibe 
egyenletesen belesimítjuk, előmelegí-
tett sütőben addig sütjük, míg a masz-
sza már nem tapad a késhez. Ha kész, 
tetejét kaporral még megszórjuk, és 
kockára vágva tálaljuk.

Édes változat:
Fenti hozzávalók, a hagyma, ételíze-

sítő, só, bors kivételével. A főzővíz le-
vének felét tejjel helyettesítjük, és egy 
vaníliáscukrot teszünk hozzá. A túrós 
masszához pedig ízlés szerint teszünk 
még cukrot, vaníliáscukrot.

Hozzávalók:

400 g málna (friss vagy fagyasztott), 
1/2 csésze víz, 3 ek chia mag, 1 csésze 
zabliszt, 1 csésze zabpehely, 1 tk vaní-
liapor, 1 tk fahéj, 1/3 csésze méz, 1/3 
csésze olvasztott kókuszolaj

Elkészítés:

A málnát a vízzel együtt tegyük fel 
10 percre alacsony lángon főni. Ekkor 
vegyük le a tűzről és szórjuk bele a 
chia magokat. Keverjük el, majd várjuk 
meg míg kissé lehűl és besűrűsödik. 
Egy tálban keverjük el a zablisztet, a 
zabpelyhet, a vaníliát, a fahéjat, a kó-
kusz olajat és a mézet. Egy csészényit 
tegyünk ebből egy kisebb tepsi aljára 
és nyomkodjuk le kanállal. 180 fokos 
sütőben süssük 10 percig, majd ve-
gyük ki és hagyjuk kihűlni. Oszlassuk 
el a málnás tölteléket rajta és szórjuk 
a tetejére a maradék zabpelyhes ke-
veréket. 25 perc alatt sütjük készre. Ha 
kihűlt,  fogyaszthatjtuk. 


