2019. DECEMber

A Foktői Hírmondó megtalálható Foktő község hivatalos honlapján is.

Ajándék a legidősebbeknek
Foktő Község Önkormányzata 2020-ban is megajándékozza karácsony alkalmából a község három legidősebb nő és a három legidősebb férfi lakosát.
A három legidősebb nő: Bagó Józsefné, Kopasz Gáborné és Bukros
Antalné; a három legidősebb férfi: Páncsics János, Erdős József,
Vimpek István.
Sok szeretettel köszöntjük Őket
és jó egészséget kívánunk Mindnyájuknak!
A kultúrház felújítása miatt az edzőterem is elköltözött a
régi tornaterem épületébe. A nyitva tartás változatlanul:

Hétfő – szerda – péntek 18:30 – 20:30
Keddenként 16 órától 18 óráig
a nyugdíjas és az idősebb
korosztályt várjuk edzésre!!!
A gépek használata ingyenes!

Adventi kalendárium a foktői ablakokban
A község lakói közül 24-en arra vállalkoztak, hogy az adventi időszakot szebbé teszik az itt élők számára. December 1-től 24-ig minden
nap egy-egy ház kidíszített
ablakában kigyúlnak a fények

és mutatják, hogy
advent
hányadik
napjánál
tartunk.
Esténként fél 7-kor kisebb-nagyobb
csapat verődik össze a parkolóban és
elindulnak megkeresni a soron következő ablakot. Kellemes esti séta – kis vendéglátással –, jó szórakozás
ez gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt!
Ez az adventi program jó
példája a civil, lakossági közösségszerveződésnek, köszönjük az ötletgazdáknak és
a szervezőknek!

Békés karácsonyi ünnepeket
és boldog új évet kíván a
község minden lakójának
Foktő község polgármestere
és a képviselő-testület!
Baja Mihály: Karácsony (részlet)
Te most is az vagy,
áldott szent Karácsony,
Mi Betlehemben legelőször voltál:
Újjászülője a kerek világnak,
Hitünk napfénye,a szívünkben oltár.
Te most is az vagy, csak mi változánk meg,
Csak nekünk ócska minden, ami régi.
Nem hallgatunk az angyalok szavára,
Nem kell nekünk a csillag se, ha égi.
A gyermekhitnek hófehér palástját
Borítsd reám csak egy éjszakára,
És én megáldlak, síromig követlek
Ó, szent Karácsonyéj csillagvilága.

Figyelem!
VÁLTOZÁS!
Felhívjuk az önkormányzatnál
ebédet előfizetők figyelmét, hogy december 23tól január 5-ig nem lesz főzés a konyhán.
Megértésüket köszönjük!

Felhívás a téli rezsicsökkentéssel
kapcsolatos határidő leteltéről
A téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült
természetbeni támogatásként benyújtott utalványok
felhasználásának határideje: 2019.12.31.

Mézes puszedli
Hozzávalók:
4 tojás, 40 dkg porcukor, 25 dkg méz,
5 dkg zsír, 4 evőkanál tejföl, vaníliás
cukor, őrölt fahéj, szegfűszeg és gyömbér, 60 dkg liszt, 2 teáskanál szódabikarbóna
3 tojás sárgáját és egy egész tojást kikeverünk 15 dkg porcukorral. 25 dkg mézet (ha
kicsit több, nem baj) és 5 dkg zsírt meglangyosítunk, hogy folyós legyen, és hozzáadjuk a tojásos keverékhez. Belekavarunk 4 (púpos) evőkanál tejfölt, és fűszereket,
tetszés szerint. (pl. két vaníliás cukor, két teáskanál őrölt fahéj, fél teáskanálnyi
őrölt szegfűszeg és ugyanennyi őrölt gyömbér). 60 dkg liszthez hozzákeverünk két
teáskanál szódabikarbónát, majd összedolgozzuk a folyékony, fűszeres masszával.
Puha, folyós tésztát kapunk, amit be kell tenni pihenni a hűtőbe, a legjobb, ha egy
teljes éjszakát állhat, vagy akár egy egész napot. Sütésnél teáskanállal szedegetünk
a tésztából, golyócskákat formálunk és sütőpapíron rövid idő alatt megsül szép puszedli formára. (Tisztes távolságba rakjuk őket egymástól, mert sülés közben kissé
elterülnek. A felhasznált méz lehet akác is, de legjobb a napraforgó méz, és nem
gond, ha már kristályos.)
Sütés közben a kimaradt három tojásfehérjéből habot verünk, 25 dkg porcukorral
tovább verjük. Ezzel kell bekenni a forró puszedliket, majd sütőpapírra szedni, így
szárítani, mert a papíron nem ragad le az alja. A mázat lehet ízesíteni is például
reszelt narancs- vagy citromhéjjal, kakaóporral, fahéjjal, kókuszreszelékkel.

Szerény ajándékkal kívántunk boldog ünnepeket az
önkormányzati nyugdíjasoknak, valamint a faluban élő
súlyos és tartósan beteg gyermekeknek.

A képviselő-testület döntése alapján az idei évben is minden
háztartás 5.000 forintos szociális utalványt kap karácsony előtt
az önkormányzattól.
Az utalványok a helyi boltokban és a hentesnél válthatók be!

Könyvtár
nyitvatartása
2020. januártól az alábbiak szerint
változik a könyvtár nyitvatartása:
Hétfő: ZÁRVA
Kedd: 9:00 – 12:00 és 13:00 – 18:00
Szerda: 8:00 – 12:00 és 13:00 – 18:00
Csütörtök: 8:00 – 12:00 és 14:00 –
18:00
Péntek: 13:00 – 18:00
Szombat: 13:00 – 17:00

Horgász-vadász
kiállítás
Január utolsó hétvégéjén horgászvadász kiállítás lesz a rendezvényteremben.

Karácsony alkalmából a GLENCORE Kft ismét élelmiszerrel és
mosószerrel kedveskedett a foktői lakosoknak.
Az idei évben a 62 év felettiek részesültek csomagban.

Tájékoztató a fenyőfagyűjtés rendjéről
Az FBH-NP Nonprofit Kft. ezúton kívánja tájékoztatni a Tisztelt Lakosságot, hogy
2020. január hónapban 2 alkalmas díjmentes fenyőfa begyűjtést szervez.
A fenyőfákat az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kihelyezni a gyűjtési
napon reggel 7 óráig és az elszállítás időpontjáig az ingatlan előtt kint hagyni,
oly módon, hogy azt a begyűjtést végző gépjármű meg tudja közelíteni és kézi
erővel mozgatható legyen.

Fenyőfabegyűjtés időpontjai Foktőn: 2020. január 9. és január 23.

Figyelem! Vadászat lesz!
December 28-án, szombaton nagyvad terelő vadászat lesz az ártéren.
Reggel 6 órától délután 4 óráig a területen tartózkodni
TILOS és ÉLETVESZÉLYES!
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A gyűjtemény darabjait néhány helyi
és környékbeli vadász ajánlotta fel
bemutatásra. Láthatóak lesznek
nyertes trófeák, fegyverek, gereznák,
stb. (Ha valakinek van a témában
kiállítható tárgya, szívesen fogadjuk!)
A megnyitó
január 25-én 14.00 órakor lesz.
A műsorban közreműködik
a Foktői Vegyeskórus.
A kiállítás megtekinthető: január
25. szombat és január 26. vasárnap 14:00 – 18:00-óráig

Nagy sikerű előadás
a Dózsa színpadán

2020. január havi
tervezett programok
Január 10. péntek 17 óra: Filmvetítés felnőtteknek a
könyvtárban
Január 11. szombat 16 óra: Beszélgessünk az asztrológiáról
Kopasz Zoltánnal (az asztrológiai világkorszakok – egy új
kor hajnalán? – a vízöntő korszak jelei )
Január 18. szombat 15 órától Kukoricamorzsolás a tájháznál
Január 24. péntek 17 óra: Filmvetítés gyerekeknek a
könyvtárban
Január 25-26. délután: Horgász-vadász kiállítás a rendezvényteremben

Új KDNP-s alapszervezet kezdte
meg a tevékenységét Foktőn
2019. november 22-én este tartotta alakuló közgyűlését az új KDNPs alapszervezet a Kalocsa melletti Foktőn. A 29 fővel megalakuló
alapszervezettel tovább erősödik az októberi önkormányzati választáson nyertes keresztény-konzerv politikai pártok támogatása az
érseki város,
Kalocsa környékén.
Az alakuló közgyűlést a jogi
előírásoknak
megfelelően dr.
Mák Kornél a
KDNP BácsKiskun Megyei
elnöke vezette
le, majd a jegyzőkönyv vezető,
a jelölő és ellenőrző bizottság tagjainak a megválasztását követően a
jelenlévők megválasztották az új alapszervezet tisztségviselőit.
A 29 fős tagság egybehangzóan megválasztotta:
elnöknek: Paczér Balázst, titkárnak, Engler Damjánt, gazdasági vezetőnek Csesznók Istvánnét.
Megyei küldötteknek Paczér Balázst és Pálfai Károlyt választotta a
testület. Az alakuló ülést a jelenlévők a szokásoknak megfelelően jó
hangulatú agapéval zárták.
Forrás: Internet

Köszönet
Ez a száz éves szék
nagyon rossz
állapotban került a
tájház gyűjteményébe.
Köszönjük
Lesiné Kati néninek,
hogy az ülőlapját
kukoricacsuhéból
újrafonta.

A Vöröskereszt Kalocsai Szervezete évről évre felköszönti a
Magyar Véradók Napja alkalmából a sokszoros véradókat.
Mint évek óta mindig, idén is a Dózsa György középiskola
díszterme adott otthont az ünnepségnek.
A megjelent vendégek a Foktői Mikroszínpad előadásában
megtekinthették Rejtő Jenő: A biztosíték c. bohózatát. Az
előadásnak hatalmas sikere volt, a nézők jókat nevettek és
nagyon sokat tapsoltak.
Gratulálunk az előadóknak! További képek: www.fokto.hu

BURSA HUNGARICA
Foktő Község Képviselő-testülete a 2019. november 28-i
képviselő-testületi ülésén döntött a BURSA HUNGARICA
Felsőoktatási ösztöndíj pályázatokról.
A 2020-2021-es tanévben 7 hallgató pályázott.
Foktő Község Önkormányzata havi 8000 Ft ösztöndíj részt
biztosít számukra.

Vállalkozók figyelem!
A Glencore Kft. bejelentett beruházása miatt az önkormányzat
hosszas és alapos tárgyalásokat folytatott a gyár képviselőivel az
elmúlt időszakban. Figyelembe kellett venni az önkormányzat
költségvetésének várható alakulását, a biztonságos működést,
mindezt összhangba hozni a gyár vezetőinek elképzeléseivel és
terveivel. A képviselő testület alapos megfontolás után az iparűzési adó mértékét 2020-tól 1,7 százalékról 1,5 százalékra csökkentette. Ez a csökkentés egyelőre a következő évre vonatkozik,
de ha a gazdasági és egyéb körülmények lehetővé teszik, akkor a
követő években is megmarad ez a mérték.
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Mihó Izabella: Karácsony előtt
A férfi kopott gyapjúkabátja melengető ölelésében, komótosan sétált a
zajos utcán, és megmosolyogta az őt kerülgető embereket, akik a karácsony előtti végső hajszában ideges tekintettel, néha hangos szóval figyelmeztették lassú tempójára. Hófehér tincseit puha kötött sapka alá rejtette,
ráncos kezeit meleg kesztyűvel óvta a tél fagyos leheletétől. És mosolygott.
Mosolygott a rohanó embereken, a maguk elé tűzött céljaikon és a tetteiken, amelyekkel porszemnyi boldogságot próbáltak csempészni életükbe.
És mosolygott önmagán is, hiszen néhány esztendővel ezelőtt ő is ugyanígy rohant az újabb álmok és célok felé. Nem szívesen emlékezett vissza,
hogy hányszor suhant úgy az országúton, hogy körbe sem pillantott; hogy
mennyi esztendőt vesztegetett el a rá kiszabott évekből azokra az elérhetetlen délibábokra, amelyek nélkül úgy gondolta, hogy nem élet az élet. És
csak most, amikor az idő ólomsúlyától elnehezültek a csontjai és mély barázdák szelték át az arcát, csak most volt ideje kicsit megállni és pihenni;
körbenézni és látni is.
És ahogy végigtekintett a téli köntösbe bújt ismerős utcán, meglátta a
kisfiút, aki hangosan kacagott, miközben felfedezte a világ egy újabb apró
szegletét, majd szinte azonnal futott is tovább, hiszen annyi izgalom várt
még rá. Szemeiben tűz izzott, az örökké kíváncsi fiatalság lángnyelvei
csaptak magasra, a lehető legmagasabbra. Meglátta a fiatalembert, aki épp
a fényesre csiszolt gyűrűket nézegette a kirakat üvegén keresztül; képzeletben mindegyikkel eljátszotta a nagy jelenetet, amelytől kipirult az arca és
hevesebben vert a szíve. A szemében tűz lobogott, a szerelem lángjai, melyekből újra és újra szikrák pattannak, hogy mozgásban tartsák a világot.
Meglátta a férfit, aki apró gyermeket vezetett, gyengéden és szorosan fogta
a kis kezet, miközben elmélyülten figyelték az üveghegyen túl zakatoló játékvonatot. Két szemében tűz parázslott, a szeretet soha ki nem hunyó parazsa. És ekkor, az egyik kirakat hópelyhekkel díszített tükrében megpillantotta az aggastyánt. És boldogság költözött a szívébe, mert a saját szemében is tüzet látott, a remény tüzét. A reményét, amely meleg takaró a didergőnek, hűvös kéz a lázas betegnek, erőt sugárzó simogatás a megtört léleknek; amely táplálja a fiatalság tüzét, a szerelem lángjait és a szeretet
parazsát, amíg világ a világ és ember az ember.
A férfi arra gondolt, hogy mindig a titkokat kutatjuk, megállás nélkül hajszoljuk a vágyainkat és mindenáron mindenre megoldást akarunk, és néha
megesik, hogy amikor végre ott lapul a kezünkben a kulcs, már hiábavaló
kinyitni a ládát és a konyhaasztalra halmozni az annyira áhított kincseket,
mert nincs kivel megosztani. Időközben az otthon fűszeres mézeskalács
illata elszállt a kéményből gomolygó füsttel együtt, és magával vitte a lényeget, a melegséget és a jóízű nevetéseket. Pedig ha a hétköznapokban egy
kicsit több időt szánnánk arra, hogy megismerjük önmagunkat és odafigyeljünk másokra, talán meglátnánk, hogy az ünnep igazi ajándéka az, hogy
együtt lehetünk, egymásra mosolyoghatunk és hálát érezhetünk, minden
más csupán ráadás, ami lehet fontos, de nem a legfontosabb.
A férfi elfordult a kirakattól és újra az embereket nézte, és a mosoly,
amely eddig ott bujkált a szája sarkában, most hangos kacagással világhódító útra indult. Boldogan nevetett, mert tudta, hogy amikor majd teljesül a
kívánsága, minden ember kezében ott pihen egy másik kéz, és a karácsony
igazi üzenete, amelyet az idők kezdete óta a remény és a szeretet táplál, új
erőre kap. Ez az ő ajándéka.
IMPRESSZUM

Foktői Hírmondó – Foktő Község Önkormányzatának
ingyenes időszakos kiadványa – 2019. decemberi szám
Felelős kiadó: Bakai Károly polgármester
Tördelés: Zsigmond Enikő Nyomda: Kalopress Kft. Kalocsa
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Kukoricamorzsolás
a tájháznál

Január 18-án szombaton
délután 3 órától kukoricát morzsolunk a tájháznál. Várunk mindenkit,
akinek kedve van ebbe a hagyományőrző munkafolyamatba bekapcsolódni! Ki lehet próbálni a morzsolást csupasz kézzel, kézi morzsolóval, vagy tekerős morzsolóval is. A
helyiség fűtött, de megmelengetjük
majd magunkat forró teával és forralt borral is.
Mindenkit szeretettel várunk!

ÜNNEPI NYITVATARTÁSOK:
Háziorvos:

December 23. hétfő: 8-12
December 24. kedd:: ZÁRVA
December 25. szerda: ZÁRVA
December 26. csütörtök: ZÁRVA
December 27. péntek: ZÁRVA
December 30. hétfő: 8-12
December 31. kedd: ZÁRVA
Január 1. szerda: ZÁRVA
Január 2. csütörtök: 8-12

Gyógyszertár:
December 23. hétfő: NYITVA
December 24. kedd:: ZÁRVA
December 25. szerda: ZÁRVA
December 26. csütörtök: ZÁRVA
December 27. péntek: ZÁRVA
December 30. hétfő: NYITVA
December 31. kedd: NYITVA
Január 1. szerda: ZÁRVA
Január 2. csütörtök: NYITVA

Hirdetés
Rendezett körülmények között élő
özvegy férfi, keresi 65-70 év közötti
asszony ismeretségét, komoly kapcsolat céljából.
Tel: 06 70 2332 246

