2021. január

A Foktői Hírmondó megtalálható Foktő község hivatalos honlapján is.

Az év elején minden önkormányzat
egyik legfontosabb feladata, az éves költségvetés elkészítése és elfogadása. Az idei évben minden eddiginél nehezebb a feladat, mivel egy
bizonytalan és nem egyértelmű jogszabályi környezetben kell a költségvetést megalkotni.
Mint ismert, a tavalyi évtől a gépjármű adó teljes összege a központi
költségvetésbe kerül a koronavírus- járvány nemzetgazdaságot érintő
hatásának enyhítése érdekében. Az idei évben a helyi iparűzési adónak csupán az 50 százalékát fizethetik meg a kis-és középvállalkozások. Így az önkormányzat jelentős bevételtől esik el. Különösen nagy
terhet jelent ez abban az esetben, ha az eddigi szolidaritási hozzájárulással és az elvonásokkal továbbra is megterhelik az önkormányzatot,
mert ennek összege akár több mint 100 millió forint is lehet. A kormányrendelet tartalmazza, hogy a 25 ezer fő alatti településeknek a
kormány visszapótolja az iparűzési adó összeget. Azt azonban nem
lehet tudni, hogy az mikor fog megtörténni, azt sem, hogy a teljes
összeget vagy csak egy részét és hogy pályázati vagy egyéb formában
kapjuk vissza?
Ezekben a hetekben a jogszabályok értelmezése és az egyeztetés
több szálon történik.

Az alábbi vidám verssel kívánunk
minden foktői lakosnak

egészségben és sikerekben
gazdag boldog új évet!

Weöres Sándor: Újévi köszöntő
Pulyka melle, malac körme
liba lába, csőre –
Mit kívánjak mindnyájunknak
az új esztendőre?

Tiszta ötös bizonyítványt,
tiszta nyakat, mancsot
nyárra labdát, fürdőruhát,
télre jó bakancsot.
Több érv is szól amellett, hogy Foktő mai helye lakott volt már a
honfoglaláskor, de erről írásos emlékek nem maradtak fenn. Ismert,
hogy a honfoglalás idején a Duna - Tisza köze a fejedelmi törzs szállásterülete volt. Mivel Kalocsa Szent István király által alapított érseki
székhely, egészen bizonyos, hogy már ekkor éltek emberek Kalocsa és
a Duna által határolt területen.
Az első írásos dokumentum, mely a Foktő település nevet említi
1221-ből származik a Váradi Regestrumból, vagyis a váradi jegyzőkönyvből.

Tavaszra sok rigófüttyöt,
hóvirág harangját,
őszre fehér új kenyeret,
diót, szőlőt, almát.
A fiúknak pléh harisnyát,
ördögbőr nadrágot,
a lányoknak tűt és cérnát,
ha mégis kivásott.
Hétköznapra erőt, munkát,
ünnepre parádét,
kéményfüstben disznósonkát,
zsebbe csokoládét.
Trombitázó, harsonázó,
gurgulázó gégét,
vedd az éneket a szádba,
ne ceruza végét.
Teljék be a kívánságunk,
mint vízzel a teknő,
mint negyvennyolc kecske lába
százkilencvenkettő.

A Magyar Királyság területén az európai gyakorlathoz hasonlóan
ebben az időben a pereket gyakran istenítélet segítségével döntötték
el. A bíró – ha nem állt rendelkezésére kellő bizonyíték – a vádlottat,
Folytatás a 2. oldalon

Figyelem!
A fenyőfák elszállításának
következő időpontja
2021. január 21.,
csütörtök.

Folytatás az 1. oldalról
de néha a vádlót is arra kötelezte, hogy tüzesvas-próbának
vesse alá magát. Ilyen istenítéleti szertartást körülbelül 1520 helyen tartottak, így Váradon is. A Váradi Regestrumban
389 bejegyzés szerepel különböző ügyekről, mint lopás, gyújtogatás, leányrablás, kuruzslás, gyilkosság stb. A perekben a bizonyítás a liturgikus keretek között megtartott istenítéletre épült, ez leggyakrabban a tüzesvaspróba volt.
Hogy is zajlottak ezek a szertartások?
A tüzesvas próbákat Váradon a székesegyház előcsarnokában tartották. Magára a próbára három napig készültek
böjttel, imádsággal, szent intelmekkel. Az
illető kezét, hogy valami bűbájos szert ne
használhasson, mindjárt az első nap vászonba göngyölve lepecsételték és szemmel tartották. A vasat, mely 1–3 font súlyú volt, a püspök
megszentelte. A próba általában abból állt, hogy a vádlottnak az izzó vasat meztelen kézzel 9–12 lépésnyi távolságra
el kellett vinni. A próba után ismét begöngyölték, majd lepecsételték a kezét és csak harmadnapra bontották ki. Akkor
megvizsgálták, ha a seb gyógyulni kezdett az ártatlanságot,
ha viszont elfertőződött, az a bűnösséget igazolta. Utóbbi
esetben kiszabták a büntetést.
A Váradi Regestrum Foktőt említő szövegrészlete:
Conventus ecclesię Waradiensis omnibus pręsentes literas
inspecturis aeternam salutem in Domino. Universitati vestrę

notum facimus, quod cum Becea de Foktheuu impeciisset
quendam nomine Heymu de dampno quadraginta et
duarum marcarum facto per violentiam, Bocha, vicarius Pauli woyvodę discutiens eos per pristaldum, nomine Ceku misit
ad examen ferri candentis Waradinum. Quo cum venisset
nominatus Becea cum pristaldo suo, quidam asserens se
esse Heimonem illum, de quo res agitur, ferri candentis subterfugit iudicium
dicens, quod Bocha non esset iudex
suus. Bocha itaque remandavit nobis
per literas suas, quod ipse et iudex huius causę esset et praenominatum Heymon, sicut decet, reum condemnasset.
Huius rei testes sumus.
A szöveget értelmezve megtudhatjuk,
hogy egy vita miatt bizonyos Heymu
nevű embert Váradra küld tüzesvaspróbára a bíró, hogy ennek segítségével
derítse ki az igazságot. Azért teszi ezt,
mert Becen de Foktheuu (Foktői Beseny) kártétellel vádolta
meg. Egyedül Foktő helység említéséről lehet szó a leírt személynévben, mert az Árpád korban csak Kalocsától nyugatra
volt ilyen nevű falu. Továbbá a Becen szó besenyő embert
jelentett és ismert tény, hogy a XII. század folyamán az országba betelepedett besenyők a Sárközben és a Duna mentén másutt is otthonra leltek.
Tehát Foktő neve ebben a dokumentumban szerepel először írásos formában, bizonyítva azt, hogy 1221-ben létezett
ez a falu.
( Forrás: Internet, valamint Danis György c. kiadványa)

FELHÍVÁS!
A könyvtár udvarában lévő egyik helyiségben szeretnénk létrehozni egy
állandó RETRO kiállítást, ahol a hatvanas-hetvenes –és nyolcvanas évekre
jellemző tárgyakat és bútorokat helyezünk el. Akinek van olyan – ebből a
korból származó – tárgya, amelyet szívesen felajánlana, kérjük, jelezze.
Csak kisebb méretű tárgyakra van szükség, amit polcon, vagy falra akasztva el lehet helyezni.
Telefon: 06-78/678-130 vagy 06-20-2169766

Reményik Sándor:

Egyszer talán…
Egyszer talán majd mégis vége lesz
És akkor, aki visszatérni bír,
Csak visszatér megint a régihez.
A régi hithez, a régi házhoz Ecsethez, tollhoz, kapanyélhez,
És számon mit se kér, kit se átkoz.
A mappás talán új térképet ír,
De másként minden régiben marad,
Csak egy darabig sok lesz a friss sír.
Az önkormányzat folyosóján a Paks II. projekttel kapcsolatos
tájékoztató anyagot helyeztek el az Atomerőmű Zrt. munkatársai
plakátok és szórólapok formájában. Az anyag megtekinthető
munkaidőben, a járványügyi előírások betartása mellett.
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Mi megnyugszunk, a szívünk mit se kérd,
A föld valahogy döcög majd tovább,
És lassú erők lemossák a vért.

A világ legtermészetesebb dolga,
hogy félünk az oltásoktól. Egyrészt
senki se szereti, ha tűvel szurkálják, másrészt van az egészben valami távoli, természetellenes, hihetetlen, „varázslatos”.
A fertőzéseket kiváltó kórokozók, köztük a vírusok okozta fertőzések ellen védőoltásokkal lehet a
leghatékonyabban védekezni. A vakcina elősegíti, hogy az
immunrendszer (a szervezet természetes védelme) antitesteket és a vírus ellen ható vérsejteket termeljen, így nyújtson
védelmet a Covid-19 ellen. Hazánkba is hamarosan több
oltóanyag érkezik, a Pfizer/Biontech mellett a Moderna vakcinája is, továbbá az oxfordi és az AstraZeneca oltóanyaga is
elérhető közelségbe kerültek. Jelenleg a Pfizer oltóanyaggal
már zajlik a koronavírus vakciák beadása megyénkben is a
kialakított oltóközponokban! A Pfizer Comirnaty aktív immunizálásra javasolt vakcina a vírus molekularis szerkezetén
alapuló technologia segítségével jött létre. E találmány a
magyar származású Karikó Katalin vezette biológusok találmánya. Az oltóanyag mRNS alapú, egy lipid nanorészecskébe
csomagolt, a stabilitás miatt módosított hírvivő RNS molekulát (mRNS-t) tartalmaz. Mivel az oltóanyag nem a vírust tartalmazza az immunitás kiváltásához, így nem okozhat Covid19 betegséget.A koronavírus elleni vakcina beadása után
egyetlen komolyabb mellékhatást sem tapasztaltak Magyarországon. Dr. Szlávik János, a Dél-pesti Centrum kórház infektológus főorvosa közölte, az oltási reakciók jóval alacsonyabb számban fordulnak elő, mint más korábbi védőoltások
esetén. Átmeneti izomláz, zsibbadás, pirosodás kialakulhat,
de egyetlen komolyabb mellékhatást sem észleltek. A világon több millió embert oltottak már be a vakcinával, és a
statisztikák szerint 100 ezerből egy esetben alakulhat ki
olyan oltási reakció, amely miatt az orvosoknak be kell avatkozniuk, de ezek is csak átmenetiek, és az oltóközpontok fel
vannak erre készülve.Mindezek alapján a koronavírus elleni
védőoltást mellékhatás-mentesnek, biztonságosnak és hatékonynak nevezte. Eddig jók a tapasztalatok az egészségügyben dolgozók oltásával kapcsolatban, egyre többen szeretnék megvédeni magukat a fertőzéstől, és megakadályozni,
hogy másoknak átadják azt. A beoltottak több mint 95 százaléka a második oltást követő egy hét után nem kapja el a
vírust, de ha mégis, akkor egészen biztosan nem lesz a be-

Foktő Község Jövőjéért Alapítvány
felhívja a nappali tagozaton tanuló
általános-és középiskolások figyelmét
(max. 20 éves korig), hogy ha az idei
tanévben a félévi bizonyítványuk
átlaga eléri a 4,5-öt, egyszeri pénzjutalomban részesülnek.
A félévi bizonyítványokat
2021. február 28-ig kérjük
az önkormányzatnál bemutatni!

tegség lefolyása súlyos vagy tragikus. Európa sok országában megjelent a járvány harmadik hulláma,
az oltások nem tartanak ott, hogy
ezt megakadályozzák. Magyarországon a harmadik hullámot csak a
korlátozások – a maszkhasználat,
kijárási tilalom, iskolák bezártsága,
fertőtlenítések – tudják megakadályozni, így bármilyen nehéz, ezeket fenn kell tartani, és a
szabályokat be kell tartani. Mikor lehet fellélegezni? Szlávik
János közölte: az embereknek végig kell gondolniuk, mekkora az oltási hajlandóság, valamint azt, hogy megfertőződhetnek és megfertőzhetik a családtagjaikat is. Ezért fontosnak
nevezte, hogy minél többen oltassák be magukat, hogy az
élet visszatérhessen a régi kerékvágásba. Külön szólt a fiatalokhoz, hogy gondolkodjanak el azon, ők is jelenthetik a
„járvány motorját”. Egy ország akkor képes megbirkózni a
koronavírus-járvánnyal, ha a lakosság 60-70 százaléka vagy
átesik a fertőzésen, vagy beoltatja magát – mondta a szakember.
A Koronavírus Sajtóközpont a hvg.hu kérésére újabb pontosítást közölt. E szerint mivel az oltás önkéntes, mindenkinek jeleznie kell a szándékát. Ezt a regisztrációval teheti
meg, utána osztják be a hatóságok az oltásra az oltási terv
kategóriái alapján. Közölték azt is, hogy a regisztráció lehetősége egész évben nyitva marad, de aki később jelentkezik,
hátrébb kerülhet a sorrendben. Jelentkezni a vakcinainfo.gov.hu oldalon lehet. Itt személyes adatokat megadni
szükséges. Vagy a 60 év felettieknek kiküldött levél kitöltésével, visszaküldésével írásban is jelentkezhetnek.Ha ez nem
történik meg, az oltást meg sem rendelik az illető részére! Az
oltóközpontoknak szinte percre pontosan tudni kell, hogy ki,
mikor tud megjelenni az oltáson.
Kérem a lakosságot, hogy jelentkezzenek. Ezek a személyes adatok egyéb fórumokon is jelen vannak, ezen adatokkal való visszaélésétől tartani nem kell. Foktőn a Rendelőnkben oltást beadni nem tudunk, mert nincsenek meg a technikai feltételek (nem rendelkezünk -80 fokos hűtővel, stb.).
Legújabb információnk szerint a Kórház Kalocsán is oltóhelynek fog minősülni. Az oltásra való jelentkezés önkéntes, de
feltehetőleg oltási igazoláshoz fogják majd kötni az utazást, a
szállás foglalást, a tömeges rendezvényeken való részvételt.
Dr. Csoszor Mária

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a polgármesteri hivatalban változatlanul a további
rendelkezésig szünetel a személyes ügyintézés. Kérjük, hogy csak ténylegesen halaszthatatlan ügyben keressék személyesen az ügyintézőket az alábbi telefonszámon:
Telefon: 78/678-130
e-mail: hivatal@fokto.hu
postacím: 6331. Foktő, Kossuth L.u.2.
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Jövő évtől kedvezőbb működési és adózási környezetben folytathatják tevékenységüket az őstermelők, a
családi gazdaságok és az agrárvállalkozások, miután a
Parlament 174 igen szavazattal, 6 tartózkodással, ellenszavazat nélkül elfogadta a Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara (NAK) által kezdeményezett törvénytervezetet.
A Parlament 2020. november 17-én 174 igen szavazattal, 6 tartózkodással, ellenszavazat nélkül elfogadta a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) által kezdeményezett, az Agrárminisztériummal, a Pénzügyminisztériummal és az Igazságügyi Minisztériummal közösen kidolgozott törvénytervezetet, amely új alapokra
helyezi a mezőgazdasági működési formákat, megreformálja a családi gazdaságokat, egyszerűsíti, és az eddiginél is kedvezőbbé teszi
az adózási rendszert.
A törvény 2021. január 1-jén lép hatályba. Jövő évtől három szervezeti forma mentén alakul a családi gazdaságok szabályozása.
Ezek az őstermelők, az őstermelők családi gazdaságai (ŐCSG) és
a családi mezőgazdasági társaságok (CSMT).
Őstermelők
Kibővül az őstermelők tevékenységi köre, összhangban a földforgalmi törvényben meghatározott mező-, erdőgazdasági és kiegészítő tevékenységekkel. Az ezekből származó bevétel a teljes őstermelői bevétel 25%-át teheti ki.
Évi 600 ezer forintról az éves minimálbér felére, megközelítőleg 1
millió forintra nő azon értékhatár, amelyet el nem érő éves bevétel
esetén a mezőgazdasági őstermelőnek nem kell jövedelmet megállapítania, azaz nem kell személyi jövedelemadó bevallást készítenie. Ezen értékhatáron felül az őstermelők kétféle adózás – az átalányadózás és a tételes költségelszámolás – közül választhatnak.
Átalányadózás esetén az eddigi 8 millió forintos kvázi adómentes
határ az éves minimálbér ötszörösére, megközelítőleg 10 millió
forintra nő. A következő lépcsőfok ennek a kétszerese, a jelenlegi
minimálbérrel számolva körülbelül 20 millió forint – eddig van lehetőség kedvezményes átalányadózásra. Ennél nagyobb árbevételnél
már tételes költségelszámolásra kell áttérni. Kedvező változás, hogy
az adómentes sáv átlépése esetén csak az afeletti összegre vetítve
kell megfizetni az adót. Az őstermelői tevékenységgel összefüggésben folyósított támogatások nem minősülnek bevételnek, azok adómentessé válnak.

A kistermelői rendelet hatálya alatt tevékenykedők is részesülhetnek az őstermelők számára nyújtott kedvezményekből. Esetükben őstermelői (nem kiegészítő) tevékenységnek minősül a termékfeldolgozás – így nem számít majd
bele a 25%-os bevételi korlátba –, ha saját maga dolgozza
fel a saját gazdaságában előállított alapanyagot, és az a
kistermelői rendeletben szabályozott mennyiséget nem
haladja meg.
Őstermelők családi gazdasága (ŐCSG)
A jelenlegi közös őstermelői tevékenység és a családi gazdaság
egyesített formája az őstermelők családi gazdasága, jövő évtől ez a
működési forma áll rendelkezésre a közösen tevékenykedő hozzátartozók számára. Adózásuk az őstermelőknél megszabott értéket
többszörözi a résztvevők számával, a kedvezményes adózás felső
értékhatára viszont nem haladhatná meg a 4 személyre számított
összeget, tehát jelenleg a megközelítőleg 80 millió forintot.
Családi mezőgazdasági társaság (CSMT)
Új minősítő kategória jön létre a társasági formában működő gazdaságok számára. A minősítést azon gazdasági társaság, szövetkezet, vagy erdőbirtokossági társulat kaphatja meg, aminek tagjai
egymással hozzátartozói láncolatban állnak, valamint kizárólag
mező-, erdőgazdasági és kiegészítő tevékenységet folytatnak. A
minősítést a NAK-nál kell majd kérelmezni. A CSMT-k tagjai számára a termőföld-adásvételeknél és -haszonbérleteknél kedvező elővásárlási, illetve előhaszonbérleti lehetőség biztosított.
A gazdasági társaságokból – függetlenül attól, hogy rendelkeznek
-e CSMT-minősítéssel vagy sem - adófizetés kötelezettsége nélkül
kivehető a normatív támogatásként kapott összeg, a saját földért
kapott bérleti díj, és a társaság által legalább 15 évig használt föld
vételára vagy tőketörlesztése. Az ilyen módon mentesített jövedelem ugyanazon gazdaság esetén adóévenként nem haladhatja meg
az 50 millió forintot.
Az egyes működési formákról és adózásukról bővebb információ
a NAK portálján érhető el.
A NAK online rendezvényekkel, emellett a közeljövőben kiadványnyal, külön honlappal, videókkal, kalkulátorral segíti tagjai tájékozódását, eligazodását, hogy megtalálják a számukra legkedvezőbb
működési formát.

Köszönjük mindazoknak a támogatását, akik a 2020-as évben
adójuk 1%-át az alapítványnak ajánlották fel!

Foktő
Uszód
Paks

89 nSv/h
89 nSv/h
60 nSv/h

Dunaszentbenedek
Géderlak
Kalocsa

86 nSv/h
91 nSv/h
85 nSv/h
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Szociális tűzifa
osztás
Január hónap folyamán a benyújtott
dokumentumok alapján elbírálásra
kerültek a szociális tűzifa kérelmek.
Az idei évben 79 család
volt jogosult a juttatásra.
A tűzifa házakhoz történő kiszállítása
befejeződött.

