2022. augusztus

A Foktői Hírmondó megtalálható Foktő község hivatalos honlapján is.
FIGYELEM!
Foktő, Jókai u.11. sz. előtt
Államalapító
királyunk
szentté avatásakor, Nagyboldogasszony utáni első
vasárnapon, 1083. augusztus 20-án nyitották meg
István király sírját. A magyar egyház ezt a napot
iktatta kalendáriumba István névünnepeként.
Az ünnepeknek is megvan
az életük. Az évszázadok folyamán változtak a hozzájuk kötődő tartalmak, hangsúlyok A török hódoltság idejére Szent István ünnepe elveszítette az Árpád-ház
idején oly fontos dinasztikus erejét. Aztán Mária Terézia, hogy a magyar rendek
kedvében járjon, 1774-ben országos ünneppé nyilvánította Szent István napját –
ismét augusztus 20-án.
Az 1848-49-es szabadságharc leverése után a megtorló Habsburg hatalom 1860ig nem engedélyezte a magyar nemzeti ünnepeket. A kiegyezés után viszont Ferenc József 1891-ben munkaszüneti nappá nyilvánította Szent István napját.
Az Osztrák-Magyar Monarchia széthullása után a területében és népességében
is jelentősen megfogyatkozott Magyarországon Szent István az erős államiság, a
magyar királyság, valamint a nemzeti egység jelképe lett.
1945-ben az országgyűlés megváltoztatta az ünnepnap jelentését, augusztus 20a ekkor vált az egykori aratóünnepeket, aratóbálokat idéző új kenyér ünnepévé
Néhány év múlva megint változott az ünnep tartalma. 1949-től augusztus huszadikán a Magyar Népköztársaság Alkotmányát ünnepeltük, természetesen az elmaradhatatlan nemzeti színű szalaggal átkötött kenyérrel.
1989-ben szinte varázsütésre újjáéledtek a régi hagyományok. Azóta minden
évben katolikusok és érdeklődők ezrei vesznek részt a Szent Jobb-körmeneten.
1991-ben a Magyar Országgyűlés augusztus huszadikát Szent István napjaként
hivatalos állami ünnepnek nyilvánította.
Ma már lelkiismeretünk, hitünk és meggyőződésünk alapján választhatunk, hogy
az államalapító királyra és/vagy a katolikus szentre emlékezünk.

A DAKK Zrt. felé az esedékes autóbusz
menetrend módosítása kapcsán – a
korábbi évekhez hasonlóan – az alábbi
lakossági igényt nyújtotta be
az önkormányzat:
Kalocsáról Foktőre 19 órát követően csak 22 óra 30 perckor van
autóbusz járat. A lakosok részéről igény lenne 21 óra körül egy járatra.
Diákok jelezték, hogy a 19 órakor Budapestről beérkező buszhoz nincs
Foktőre csatlakozás, illetve a hétvégeken különböző rendezvényekről
problémás a hazajutás.
A Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft .
Dél-Alföldi Közlekedésszervező Iroda válasza:
A Budapestről Kalocsára közlekedő 1110/21 sz. járatról Dunapatajon
14 perc várakozással át lehet szállni az 5376/632 sz. járatra, amely
Dunapatajról Foktő érintésével közlekedik Kalocsára.
Új járat indítását nem tervezzük.

fagyi, vattacukor és
shake kapható
minden kedden,
szerdán, pénteken
és hétvégén!
Tel: 06-30-5082157

A Duna-híd látogatóközpontba jelentkezők közül azokat, akik busszal szeretnének
oda jutni, várjuk augusztus 26-án, pénteken háromnegyed 1-kor az önkormányzat
előtt. Aki egyénileg vállalta a kijutást,
kérjük, hogy legyen 1 órakor a látogatóközpont parkolójában! A szervezők kérik,
hogy mindenki zárt cipőben érkezzen!

FIGYELEM!
Többen kérdezték, hogy a
rendezvényeken készült fotókat
hogy tudják az interneten
megtekinteni. Íme, lépésről-lépésre
az elérés módja:
Bármelyik böngészőprogramot lehet
használni (pl. Google Chrome), ahol be
kell ütni a „Foktő” szót, majd a megjelenő címek közül ki kell választani a „Foktő
Község Önkormányzata” oldalt. Erre rákattintva belépünk a honlapra, ahol először a megjelenő felhívást X-szel be kell
zárni. Ezután a piros csíkon különböző
címszavakat látunk, ott a „galéria” szóra
kell kattintani. Ha ez megtörtént, akkor
láthatjuk évenként rendezve a fotókat és
videókat. Jó nézelődést kívánunk!

Július harmadik hetében nyári gyerektábort szervezett a családsegítő szolgálat és az önkormányzat. A tábor teljes költségét az önkormányzat finanszírozta, így a szülőknek egy forintjába sem került.
A rendkívül színes és változatos programokban 25 alsó tagozatos, foktői gyermek vett részt.
A teljesség igénye nélkül, volt kézműves foglalkozás, ügyességi játékok, állatsimogató, vöröskeresztes és rendőrségi
előadás. A tájháznál táncoltak a gyerekek és kenyeret dagasztottak, majd a friss, ropogós kenyérből zsíroskenyér készült. Nagy sikere volt a bábelőadásnak, a baranta bemutatónak, a vízibomba csatának és a zenés- táncos táborzárónak
is. A tábor végén a gyerekek elmondták, mi volt a legkedve-

sebb élményük, mi tetszett a legjobban. Ezeket a véleményeket figyelembe vesszük a jövő évi nyári tábor megszervezésekor.
A programok szervezésében és lebonyolításában részt vettek
a családsegítő szolgálat munkatársai és az önkormányzat
dolgozói, valamint a diákmunkán lévő lányok: Zsóka, Dominika és Dorina. Külön
köszönet a konyha
dolgozóinak a finom
ebédért! Köszönjük
mindenkinek a segítséget és a különböző
hozzájárulásokat!
További képek.
www.fokto.hu/
galéria

Több panasz érkezett és érkezik is a Polgármesteri Hivatalhoz a tekintetben, hogy egyes ebtartók a kutyáik felügyeletét nem biztosítják, az ebtartás elvárt körülményeit nem
tartják be, azaz a kutyák közterületeken kóborolnak, vagy
más tulajdonában rongálást, kárt okoznak. Az állattartóknak
nem csak jogai, hanem kötelezettségei is vannak, melyeket a
41/2010. (II. 26.) Kormányrendelet szabályoz.
Az állattartó fogalma tágabban van meghúzva a tulajdonosnál az állatvédelmi törvényben. Állattartó az, aki az állatot gondozza, felügyeli, vagyis aki éppen (tulajdonjogtól függetlenül) birtokában tartja. Így tehát a felelősségre vonás
alanya az lesz, akinél konkrétan fizikailag az állat elhelyezésre került, és akitől az állat elszökött. A puszta szabályszegés
elegendő a felelősségre vonáshoz és nem szükséges további
vizsgálódás, ebben az esetben az állatvédelmi bírság mérlegelés nélkül kiszabható. Lényegtelen, hogy a kutya azért szökött el, mert kidőlt a kerítés, ön kiállt a kocsival vagy kihúzta
a kukát. Amennyiben a szökés, legyen az egyszeri vagy rendszeres, vagyoni kár okozása esetén szabálysértést követ el.
Ha közlekedési balesetet vagy sérülést okoz, az állattartó
válik bűncselekmény elkövetőjévé felelőtlen állattartásból
kifolyólag. Komoly személyi sérülés bekövetkezésekor letöltendő szabadságvesztést is kaphat azért, mert nem figyelt

alaposan az általa tartott állatra. Például nem akadályozta
meg állata szökését, nem oltatta, nem chipeltette, a korábban hatósági döntésben előírt kötelezéseket nem hajtotta
végre, és még sorolhatnánk.
A jogalkotó az alapbírságot 2021. január 7-től a kedvtelésből tartott állatok sérelmére elkövetett magatartásformák
esetén 75.000 Ft-ban állapította meg. Az egyes hiányosságok
mellé rendelt szorzószámokat meg kell szorozni a 75.000 Ftos alapértékkel aminek végösszege több százezer forint.
A közigazgatási eljárásban kiszabott állatvédelmi bírság
meg nem fizetése esetén adók módjára történik a behajtása.
Vagyis jellemzően letiltják a jövedelemből, ritkább esetben
végrehajtási eljárás indul. Aki képtelen egy összegben befizetni a bírságot, az kérhet részletfizetési lehetőséget a hatóságtól. Az állatvédelmi bírság kiszabásáról szóló 244/1998.
(XII. 31.) Kormányrendelet pedig “beárazza” ezeket a mulasztásokat, szabályszegéseket, kifogásolandó magatartásokat.
Foktőn is történnek hasonló esetek, bírság kiszabására is
sor került. Több esetben vagyoni kár keletkezett a felelőtlen
állattartásból.
Kérjük, hogy tartsák be az állattartás és a közösségi együttélés szabályait!

Az Érdekes emberek – érdekes életutak sorozatban
szeptember 16-án, pénteken 17 órai kezdettel
dr. Dobos Zsuzsanna nagytiszteletű asszonnyal és Kovács Ferenc plébánossal
találkozhatnak a könyvtárban.
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Színházak
éjszakája

Az országos Színházak
Éjszakája
rendezvény sorozathoz
negyedik alkalommal csatlakozik Foktő
szeptember 18-án, vasárnap este
6 órakor a kultúrházban.
Betekinthetünk egy színdarab próbájába,
lesznek humoros jelenetek, kis szösszenetek,
egyéni előadások, tánc és ének!
Bárki felmehet a színpadra és kipróbálhatja
magát egy szerepben. Ha van kedvenc verse,
prózája vagy dala, most előadhatja.
Jöjjenek el minél többen,
színészkedjünk egy jót!
Mindenkit szeretettel
vár a

Körforgás

(László Zoltánné verse)
Ősz volt, nemrégen ünnepeltük születésed napját.
Aztán egy hajnalon nem köszöntél, nem szóltál csak
szónélkül elhagytál.
Nemsokára aztán jöttek az ünnepek.
Együtt ünnepeltek unokák, gyerekek.
Fenyőfa ott állt díszben öltözve, nem oly hatalmas,
de rád emlékezve.
Gyújtottunk gyertyát is egy szálat fehéret,
mire csonkig égett a jókedv is beérett.
Elbúcsúztunk tőled, és az ó évtől is.
Új év jött el, reményekkel teli.
Itt van a kikelet, megújul a világ
Madárdal szól a fán kinyílt már a virág.
Csodaszép kiskertek színesek és élnek.
Szememmel látom, de szívem símogatják.
Eljön majd a nyár is, fényes és meleg.
Aztán újra ősz lesz, borús és hideg.
Nélküled múlik az idő, hiányod érzem!
Aki szeretett emlékezik majd Rád.
Ez így a körforgás, hisz az élet megy tovább!

A két vers a „MAGYAR KÖLTÉSZET
NAPJA ”alkalmából meghirdetett
versenyre érkezett.

A nyári
szünetben
mutassuk meg a
gyerekeknek és
az unokáknak
múltunk
összegyűjtött
emlékeit!
A tájház és a RETRO
kiállítás megtekinthető előzetes
telefonos időpont
egyeztetéssel. Tel.:
06-78/678-130
vagy
06-20/2169766

Szeretet és béke
(Buzay Zoltán verse)

Szeretet és béke
Lakozzon a szívünkben.
Szeressük egymást, amíg lehet
S társaiért mindenki jót is tehet.
Nem győzhet le senki minket.
Egyesítsük erőinket, szívünket.
Csak betegség, baj ne jöjjön
Akkor megélünk itt e földön.
Kézenfogva, vállvetve haladjunk
S mindig testvérek maradjunk.
Rosszat, gonoszt ne tűrjünk,
Minden bajt elűzzünk.
Erre esküszünk!
Segítsünk ahol csak tudunk
Még ha sokan azt mondják – „elbukunk”
Ne feledd hatalmas nagy hiteddel
Bátran nézünk szembe mindennel.
Csak mindig tisztán és becsülettel,
Nyílt szívvel lelkülettel.
Gonoszságot, hazugságot félre
S jövőnkre nem gondolunk félve.
Soha ne engedd el a kezem s szorítsd
Akadályokat félre hajítsd!
Tovább már nem várunk,
Mert remélem jó úton járunk.
Ne feledd hogy magyar vagy
Hazád téged soha el nem hagy!
Bátran állj ki igazadért
Ne könyörögj segítségért.
Hanem tépd ki az agyart,
ami eddig is belédmart.
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HIRDETÉS

Augusztus második hétvégéjén Kozó József
fegyvergyűjteményét tekinthették meg az érdeklődők a kultúrházban. A kiállított tárgyak közt voltak különböző történelmi korokból kardok, bajonettek, szuronyok, sőt még ágyúgolyók is. Némely
darabhoz érdekes történet is kapcsolódott, melyet a tulajdonosától hallgathattak meg. Köszönjük Kozó Józsefnek, hogy rendelkezésünkre bocsátotta a kiállítás anyagát!
Sokan olvasgatták a régi évkönyveket, folyóiratokat és egyéb ritkaságnak számító kiadványokat.
Nosztalgiázva vették kézbe a Ludas Matyi, a Nők
Lapja vagy az Ifjúsági Magazin egy-egy számát.
Az előtérben a nyári gyerektáborban készült
rajzokat is megtekinthették.
Este az Erdélyből érkezett tánccsoport a szokásos, színvonalas műsorával szórakoztatta a nézőket, volt
tánc, ének, vers és sok-sok taps.
További képek: www.fokto.hu/
galéria

§

Foktő
Uszód
Paks

97 nSv/h
94 nSv/h
77 nSv/h

Dunaszentbenedek
Géderlak
Kalocsa

92nSv/h
94 nSv/h
88 nSv/h

IMPRESSZUM

Foktői Hírmondó – Foktő Község Önkormányzatának
ingyenes időszakos kiadványa – 2022. augusztusi szám
Felelős kiadó: Bakai Károly polgármester
Tördelés: Zsigmond Enikő
Nyomda: Kalopress Kft. Kalocsa
4

Kőműves munkát és egyéb ház körüli munkákat vállalok. 06-20/2036985
*****
Aloe vera sarjak kaphatók.
Telefon: 06-70-5987370
*****
Emlékei megmentését, videokazetták digitalizálását vállalom!
A részletekért keressen bátran:
06-70/6218261
*****
Fűszerpaprika áron alul eladó!
Tel.: 06/20-4576710
*****
Az ügysegéd ügyfélfogadási ideje:
minden páros héten hétfőn,
8:00- 9:00-ig
*****
Kazán és hozzá való nagy, zománcos
bogrács fedővel olcsón eladó!
Érd.: 06-20/3480101
*****
Négy szekrény helyhiány miatt, áron
alul eladó. Ugyanitt jó állapotú,
24-es női kerékpár eladó.
Tel: 06-20-3747519
*****
200 literes, esővíz tárolásra alkalmas
lemezhordó eladó.
Tel: 06-30/34-06-842
*****
2 db férfi kerékpár, 1 db lányka futóbicikli eladó. 1 db nagyméretű
kutyaól ingyen elvihető.
Érd: Takács József, Foktő, Batthyány
u.10. Tel: 70-3349386
*****
76 éves, betegeskedő, nyugdíjas
férfi vagyok. Keresek 70 év körüli
nyugdíjas asszonyt, aki gondozna és
társam lenne. Cserébe örökösömmé
tenném.
Érdeklődni: 06-70-2332246
*****
Foktőn 115 m2-es családi ház eladó!
Tel.: 06/20-4512173
*****
Ingyen elvihető! Nyári-téli babakocsik, baba autósülés, ágynemű, ruhák, cipők. Érd.: 06/30-8394234
*****
Nagyteljesítményű terménydaráló,
szőlődaráló, szőlőprés, háti permetező eladó. Érdeklődni a
06-70-250-7691 számon lehet.
*****
A reformátustemetőben kripta
eladó. Érd.: Bem József u. 2.sz.
*****
Ha eladna vagy vásárolna,
hirdetését ingyenesen közzéteszszük a Foktői Hírmondóban.
Telefonszám:06-78-678-130

Ha eladó ingatlana van,
kérjük, jelezze
az önkormányzatnál!

