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Értesítem a Szülőket, hogy a Forráskúti Margarét Óvodába a 2017/2018as nevelési évre a gyermekeket

2017. május 2-3-4-én 8-15 óráig lehet beíratni.
Kötelező beíratni azt a gyermeket
- aki a harmadik életévét 2017. augusztus 31-ig betölti, illetve betöltötte
Előfelvételre jelentkezhetnek azok a gyermekek, akik 2017. augusztus 31e után, vagyis a nevelési év folyamán töltik be a harmadik életévüket.
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Agrárfórum
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Feltalálókról

9. oldal
Anyakönyvi hírek
Hirdetések

11. oldal

A gyermek óvodai beíratásához szükséges közokiratok, dokumentumok:
•
a gyermek születési anyakönyvi kivonata
•
a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és
lakcímet igazoló hatósági igazolvány (a gyermek lakcímkártyája),
•
a gyermek TAJ kártyája,
•
a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa.

Vásárnaptár
Állatorvosi ügyelet
Közérdekű telefonszámok

12. oldal

Óvodavezető

Forráskút Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete

KÖZMEGHALLGATÁSSAL egybekötött

FALUGYŰLÉST tart
2017. április 27-én, csütörtökön 17.30 órától
a Jerney János Művelődési Ház nagytermében.
Minden érdeklődőt tisztelettel hívunk és várunk!

A Forráskúti Amatőr SzínKör műsoráról részletek a
következő hír-Forrásban

Önkormányzati hírek
Testületi tájékoztató
A Képviselő-testület március 30-án tartotta soron
következő ülését, amelyen a Járási Hivatalt Farkas
Csaba Földhivatali osztályvezető képviselte.
Első napirendben a szociális ellátásokról szóló
rendeletet módosította a Képviselő-testület a
szociális étkeztetés önköltségének és térítési
díjának felülvizsgálata miatt.
Forráskút Község Önkormányzata jelenleg két
ellátást biztosít közvetlenül lakosai számára, a
tanyagondnoki szolgáltatást, valamint a szociális
étkeztetést.
A
tanyagondnoki
szolgáltatás
biztosítása a törvény erejénél fogva ingyenes
alapszolgáltatás, így térítési díjat nem kell
meghatározni. Az étkeztetés vonatkozásában a
Önkormányzat joga és kötelezettsége évente a
térítési díj megállapítása. A Képviselő-testület
egyhangúlag döntött az ellátottak által fizetendő
személyi térítési díjak változatlanul hagyása
mellett.
Második
napirendben
Forráskút
Község
Önkormányzata 2017. évi összesített közbeszerzési
tervét fogadták el a képviselők, amelyben
szerepelnek az idei évre vonatkozó fejlesztési
elképzeléseink,
tervezett
beruházásaink
a
következők szerint:
•
•
•
•
•

Bölcsőde kivitelezése a TOP-1.4.1-15 pályázathoz kapcsolódóan,
Orvosi rendelő felújítása a TOP-4.1.1 pályázathoz kapcsolódóan,
Energetikai felújítás (Tanácsadó és Sporttelep)
Forráskúton a TOP-3.2.1 pályázathoz kapcsolódóan,
Művelődési Ház korszerűsítése a VP-6-7.4.1.116 pályázat keretében
továbbá a Bordány, Forráskút, Üllés és Zsombó
települések hulladékgazdálkodási közszolgáltatójának kiválasztása.

Harmadik napirendben a 2017/2018-as nevelési
évben indítható óvodai csoportok számáról,
valamint a beiratkozás időpontjáról döntöttek a
képviselők.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerint a fenntartó dönt az óvodába jelentkezés módjáról és meghatározza az adott nevelési
évben indítható óvodai csoportok számát.
A Képviselő-testület a 2017/2018-as nevelési évben
a Forráskúti Margarét Óvodában indítható csoportok
számát 3 óvodai csoportban, a beiratkozás időpontját 2017. május 2-3-4-én 8-15 óráig tartó időtartamban határozta meg.
Negyedik napirendi pontban a Mozgáskorlátozottak
Csongrád Megyei Egyesületének Forráskúti Csoportja 193.000,- Ft összegű civil szervezeti támogatási
kérelmét tárgyalta a Képviselő-testület, melyet változatlan mértékben jóváhagyott. A támogatási
szerződés aláírását követően az összeg átutalásáról
gondoskodunk a megyei szervezet részére.
Egyebek napirendben hangzott el, hogy Sutka Zsófia szociális segítő közreműködésével 4 tanya

2. oldal

villamosenergia ellátására szeretne pályázatot benyújtani az Önkormányzat.
Képviselői egyebekben tették fel kérdésként, hogy
mikor várható a járdafelújítás kivitelezése. Polgármester úr tájékozta a jelenlévőket, hogy a tervezett
tavaszi munkakezdés várhatóan későbbre tolódik,
mivel a korábbi elképzelések szerint helyi vállalkozók végezték volna e feladatot, de időközben mindkét vállalkozó visszalépett.
Végezetül
a
képviselők
döntöttek
a
közmeghallgatással
egybekötött
falugyűlés
időpontjáról,
amely
2017.
április
27-én,
csütörtökön 17.30 órakor kezdődik a Jerney
János Művelődési Házban.
Dudásné Gábor Tünde
jegyzőkönyvvezető

Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje
Hétfőn, szerdán és csütörtökön: 8 – 16.30,
pénteken: 8-12 óráig várjuk önöket.
Kedden az ügyfélfogadás szünetel!
Telefon: 06 62/287-222. E-mail: hivatal@forraskut.hu

Települési ügysegéd ügyfélfogadási rendje:
Király Zsanett ügyfélfogadása Forráskúton a
Polgármesteri Hivatalban

szerdán 8.30-16.30 óráig

Járási gyámhivatali ügyintéző
ügyfélfogadási rendje:
Dr. Sziromi Márta ügyfélfogadása Forráskúton a
Polgármesteri Hivatalban

Páratlan hét péntek 9-12 óráig

Építésügyi előadó ügyfélfogadási rendje:
Majoros Imre ügyfélfogadása Forráskúton a
Polgármesteri Hivatalban

Páros hét csütörtök 13-16 óráig

Forráskúton Körzeti Megbízott

Repkó Zoltán KMB
elérhetősége

Telefon: 06 20/209 5303
Fogadóórái Forráskúton:
Minden hónap első csütörtökön 8 - 10 óráig
(KMB Iroda – Polgármesteri Hivatalban)

Házunk tája
KÖZLEMÉNY

Vékony Dávidné Évike áprilistól megkezdte
nyugdíjas éveit. Köszönöm sok éves megbízható
munkáját!

2017. április 01. napjától 2017. június 30. napjáig
Mórahalmon kihelyezett közjegyzői ügyfélfogadást
végző közjegyzők névsora

2017. április 13.

Dr. Kopcsányi Katalin
elérhetőség: 30/903-6906
Dr. Hüvös Ferenc
elérhetőség: 30/919-9865

Az írnoki munkát - jelentősen megváltozott
munkakörben - Sárközi Klára fogja végezni.

2017. április 20.

Dr. Kopcsányi Katalin

2017. április 27.

Dr. Hüvös Ferenc

Dr.Vereczkey Csaba

2017. május 04.

Dr. Hüvös Ferenc

2017. május 11.

Dr. Kopcsányi Katalin

2017. május 18.

Dr. Kopcsányi Katalin

2017. május 25.

Dr. Hüvös Ferenc

2017. június 01.

Dr. Kopcsányi Katalin

2017. június 08.

Dr. Hüvös Ferenc

2017. június 15.

Dr. Kopcsányi Katalin

2017. június 22.

Dr. Hüvös Ferenc

2017. június 29.

Dr. Kopcsányi Katalin

Tevékeny, békés éveket kívánok, jó egészségben!

Rendőrségi hírek:
Figyeljenek értékeikre, legyenek
körültekintőek!
A mezőgazdasági munkák elkezdődésével egyre nagyobb értékű, a munkálatokhoz
szükséges eszközök vannak, és lesznek a külterületi
földeken.
Arra kérjük a földtulajdonosokat, ha lehetőségük
van, akkor vagyontárgyaikat elzártan, bekerített
helyen tárolják, amennyiben ez a munkálatokból
adódóan nem lehetséges, akkor a bűncselekmények
megelőzése érdekében naponta több alkalommal
ellenőrizzék értékeiket!
Ha földjük, tanyájuk környékén idegen, gyanús
személyeket látnak, velük találkoznak, akkor azonnal értesítsék a rendőrséget a 112 ingyenesen hívható telefonszámon, hiszen a kiérkező rendőrök egy
igazoltatással megállapíthatják az idegen személyek
személyazonosságát és így bűnmegelőzési szempontból is fontos lépéseket tehetünk közösen a
bűncselekmények megelőzése, illetve elkerülése
érdekében.
dr. Pőcze Tünde r. c. őrnagy

NYÁRI NAPKÖZIS TÁBOR
A MÜVELÖDÉSI HÁZBAN
JÚLIUS 17-21. KÖZÖTT
Részletek a következö számokban.

2017. április 06.

Tisztelt Forráskúti Lakosok!
A Hivatalhoz érkezett bejelentések száma ismét indokolttá tette egy az ebtartás helyes szabályaira emlékeztető cikk megjelentetését. A tavaszi párzási időszak
az egyébként szabályosan és gondosan tartott kutyák
gazdáit is komoly kihívások elé állítják, ugyanakkor ez
egy esetleges szabálysértési, vagy állatvédelmi eljárásban sajnos nem enyhítő körülmény. Az állatvédelmi
törvény értelmében az ebtartó köteles gondoskodni az
állat megfelelő és biztonságos elhelyezéséről, szakszerű gondozásáról, szökésének megakadályozásáról.
Sem közterületen, sem más ingatlanán nem lehet kóborolni hagyni az ebet, megfelelő, biztonságos helyen
kell tartani, vagy a jogszabályi előírásoknak megfelelően gondoskodni kell a szökésveszély megakadályozása
érdekében.
E szabályok betartása nemcsak a járókelők érdeke, hanem a tulajdonosoké is, elvégre senki nem szeretne akár
több tízezer forintnyi bírságot fizetni a kedvtelésből tartott kutya miatt.
Felhívom a figyelmet, hogy ha a kutya a kerítés hiánya
vagy nem megfelelő volta miatt kijut az utcára, és ott
sérülést, kárt okoz, úgy az állattartó felelőssége minden
további nélkül megállapítható.
A fentiekre tekintettel kérek minden állattartót, hogy legyen jó gazda, gondoskodjon a kedvence szökésének
megakadályozásáról, ez mindannyiunk közös érdeke!
Egyben kérem, hogy az ebnyilvántartásba a kutyák tartásában bekövetkező változásokat szíveskedjenek bejelenteni!
Köszönettel:

Kapás Anita
jegyző
3. oldal

Házunk tája
Művelődési Ház programajánlója
Szakköreinkhez, klubjainkhoz
továbbra is folyamatosan lehet csatlakozni!
Szeretettel várunk mindenkit!

Nyugdíjasklub hétfőnként 15.00-tól.
Őszirózsa népdalkör próbák hétfőnként 17.30 órától
Baba-Mama Klub

szerdánként 9 órától

Kézimunkakör „az egymástól tanulás jegyében”
minden csütörtökön 17 órától

Tűzzománc szakkör:
Hétfőnként és csütörtökönként 18.00 órától
Részvételi díj 200 Ft/alkalom

képzett Zumba instruktor
vezetésével

hétfőnként 19 órától!

Néptánc (0-99 éveseknek!)
péntekenként 18 órától
Oktató: Zádori Zsuzsanna

(Üllési Fonó Táncegyüttes tagja)

Balett

hétfőnként 17 órától

Oktató: Pócsa Petra

Callanetics jóga

Új időpontban!

Péntekenként 18 órától
Oktató: Rabovszky-Tasi Beáta

Amatőr SzínKör Kálmán Dánielné vezetésével
Felnőtt csapat: hétfőnként 18 órától
Gyerek csapat: péntekenként 16.30 órától
Korhatár nincs!

Egészségklub Godáné Ádám Mária
egészségfejlesztő-terapeuta vezetésével
kéthetente kedden

Nagycsaládos gyűlés: május 9-én, kedden 18 órától.
Mozgáskorlátozottak csoportjának gyűlése
Április 13-án, csütörtökön, 14 órától
SZÁMÍTÓGÉPES SZOBA:
Hétfőtől – péntekig, 13 – 18 óráig tart nyitva

KÖNYVTÁR Kedden és csütörtökön 10-18 óráig
szombaton 9 – 11 óráig várja az olvasókat.

Szeretettel várjuk
a Művelődési Házba és a Könyvtárba!
www.facebook.com/forraskutimuvhaz
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Könyvtári hírek - Rend a könyvtárban
Sajnos a gyerekek egyáltalán nem ismerik a könyvtárban
található könyvek rendjét!
Az olvasó számára legcélszerűbb a szabadpolcos elrendezés, nálunk is ezzel találkozhatnak az olvasók. A hazai
könyvtárak többsége a szabadpolcos elrendezésnél az
Egyetemes Tizedes Osztályozás szakrendet követi. Eszerint
a szépirodalmi műveket a szerzők betűrendjében, szerző
hiányában vagy sok szerző esetén a cím kezdőbetűje alapján tárolja. A szakirodalom az ETO osztályai szerint, azon
belül szerző vagy cím betűrendje alapján.
Tehát, ha levesz egy könyvet az olvasó a polcról, egyáltalán nem mindegy hova teszi vissza, mert a rendetlenségben nem fogjuk megtalálni következő alkalommal a keresett művet.
A szépirodalmi könyvek (regények, versek, mesék) helyre
rakása igen egyszerű, mivel minden könyvben megtalálható a jelzet, ami egy betűből és számból áll.
Például Móra Ferenc a szerzők sorában az M 86-os, Molnár
Ferenc az M 79-es számot kapta. Egy-egy szerzőn belül a
műveik ábécé sorrendben kerülnek a polcra. Ezek alapján
már könnyen rálelünk a keresett művekre és vissza is tudjuk azokat rakni a helyükre.
A szakkönyveknél egy kicsit bonyolultabb a helyzet, mivel
nem csak szerző, hanem téma szerint is csoportosítani kell
őket.
Először a témájuk szerint különböztetjük meg a szakkönyveket. A tudományterületeket a kilenc főosztályba sorolták. Ezek a következők:
0 Általános művek,
1 Filozófia, pszichológia,
2 Vallás,
3 Társadalomtudomány,
5 Természettudomány,
6 Alkalmazott tudomány,
7 Művészet, szórakozás, sport,
8 Nyelv és irodalom,
9 Történelem, földrajz.
Természetesen a szakjelzeteken belül szintén szerző vagy
cím szerint ábécé sorrendben vannak a szakkönyvek is!
A leírtak alapján szeretnék kérdéseket feltenni a gyerekeknek, hogy hol keresnék a következő könyveket?
Természetesen megfelelő számú jelentkező esetén sorsolunk és a szerencsés nyertes jutalomkönyvet kap!
1. Tatay Sándor: Kinizsi Pál
2. Nógrádi Gábor: Pete Pite
3. J. K. Rowling: Harry Potter
4. Philip Pullman: A nagy rablás
5. Erich Kastner: Pötyi és Anti
6. Rudyard Kipling: A dzsungel könyve
7. Ki kicsoda a Bibliában
8. Az óceán világa
9. Csukás István: Pom Pom főz: Szakácskönyv gyerekeknek
10. Deri Robins: Festészet
Várok szeretettel minden könyvtárral ismerkedni szándékozó és már könyvtárat ismerő olvasót!
A felnőtt szakirodalmi művekből igen sok selejtezésre került, melyek száz forintos egység áron megvásárolhatók
nyitva tartási időben a könyvtárban.
Frissné Fűz Julianna könyvtáros

Házunk tája
Minden hónapra egy mondóka, vers
Családgondozók rovata könyvtárosunk
közreműködésével

Végh György: Virághozó április
Elmúlt a tél: itt a tavasz,
minden bokor újra éled
a földből a virágokat
előhúzzák a tündérek.

Április is segít nekik,
megáll minden kicsi fánál
virágot tűz mindenhová:
tavasz van ott, merre járt már.

Virágot hint a friss szélbe,
száll a színek zivatarja –
s merre elmegy, a kopár föld
virágoktól tarkabarka.

fiatalok saját elképzeléseik alapján, közös
együttműködésben minden évben megszerveznek
egy-egy térségi ifjúsági összművészeti kisfesztivált
is, amely ugyancsak formabontó a maga
nemében. A homokháti kistérség 12 településén
ifjúsági klubok indítása, működésük támogatása is
prioritás. Szeretnének minél több 12-25 év közötti
fiatalt bevonni a három évig zajló programba
annak érdekében, hogy minél többen érezzék még
inkább magukénak a térséget, a Mórahalmi Járást.
Ha olyan fiatal vagy, aki szeretné segíteni,
támogatni, vagy befolyásolni a településeden élő
fiatalok közösségeit esetleg a későbbiekben
ifjúságsegítőként szeretnél majd dolgozni, írj egy
bemutatkozó e-mailt a következő e-mail címekre:
muvhaz@forraskut.hu, biip@bordanynet.hu.

Forráskúton is morajlanak a fiatalok

Morajlás
ÚJ IFJÚSÁGI KÖZÖSSÉGEK ÉS
PROGRAMOK A HORIZONTON
EFOP-1.2.2-15-2016-00256
A MORAJLÁS – Új ifjúsági közösségek és programok a
horizonton címet viselő projekt a homokháti kistérség
ifjúsági önkormányzatainak, ifjúsági referenseinek és civil
szervezeteinek
több
mint
egy
évtizedes
együttműködésének szakmai tapasztalataira épül.
A térségben élő fiatalok bevonásával mind helyben, mind
a térségben ifjúsági programok, rendezvények valósulnak
majd meg. A projekt célja a különböző települések fiatalja
közötti párbeszéd, közös gondolkodás, és értékteremtő
cselekvés ösztönzése. Az ifjúsági program 38 hónapja
során 12 település 12 ifjúságsegítője menedzseli azokat
a helyi, minimum 10 fős ifjúsági közösségeket,
amelyeknek számos, a településeken zajló programot
kell majd megszervezniük. Kiemelt feladat a térségben
egyedülálló módon megalakított és azóta is működő
Homokháti Gyermek és Ifjúsági Önkormányzatok
együttműködésének újraszervezése, megerősítése az
általuk szervezett térségi találkozók, illetve az ezekre
épülő szabadidős rendezvények által. A csatlakozó

KIRÁLYDINNYE III.
- Vidám korrepetálás felnőtteknek
Április 20-án, csütörtökön 19. órától
Szerkesztés alatt, kiadás előtt álló harmadik verses, novellás kötetéből ad egy kis ízelítőt
HUNYADVÁRI ISTVÁN
kizárólag felnőtteknek.
Tervezzük ez alkalommal Székács Péter a könyvhöz készített pajzán illusztrációinak kivetítését is.
Közreműködik az üllési Királydinnye Citerazenekar.

Szeretettel várjuk felnőtt érdeklődőinket!
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Egyházi hírek
Egyházi hírek
Nagyhét: NAGYCSÜTÖRTÖK délelőtt 10-től olajszentelési
szentmise a Dómban.
Délután ½ 6.
Utolsó vacsora szentmiséje – majd
SZENTSÉGIMÁDÁS virrasztással.
NAGYPÉNTEK szigorú BÖJT. Délután ½ 6 KERESZTÚT
(alatta gyóntatás). Csonka mise – Passió – hódolat a
kereszt előtt, áldozás, SZENTSÉGIMÁDÁS virrasztással,
IRGALMASSÁG KILENCED KEZDETE.
NAGYSZOMBAT délután 6. óra Nagyszombati szertartások:
Föltámadási szentmise,
Föltámadási
körmenet
(Hozzunk
a
körmenetre
gyertyát!).
Ápr. 16. HÚSVÉTVASÁRNAP:
délelőtt ½ 11 ÜNNEPISZENTMISE
Ápr. 17. HÚSVÉTHÉTFŐ: Mise reggel 7 órakor
Ápr. 23. Isteni irgalmasság vasárnapja (húsvét 2.
vasárnapja)
Ápr.30. Húsvét 3. Vasárnapja - Búzaszentelő
Május a Szűzanya hónapja – MINDEN ESTE imádkozzuk a
Lorettói litániát!
Május 1. Hétfő - munkás Szent József
Május 7. Húsvét 4. Vasárnapja
– Anyák napja – édesanyák megáldása
és a Papi hívatások napja - imádkozzunk hívatásokért
MÁR NEM HARCOLOK…
Mára már örökre letettem a fegyvert,
Nem harcolok többé az ÉVEIMMEL.
Rájöttem, minden hiába,
Ami elmúlt, az örökre mögöttünk jár.
Fiatalságom árkon-bokron túl,
ARCOMON göröngyös, mint a megtett út.
A változás vájt rajta barázdát,
Benne ÖRÖM és BÁNAT KÖNNYE folyt.
Voltam régen ékes ékszer,
Most jól érzem magam a szelencében mélyen.
Bőröm gyöngye kopott, megfakult a fény,
Elszunnyadt rajtam a csillogás.
Röppenő életem hozott megnyugvást,
Hisz a szépség mulandó.
A JÓSÁG legyen MARADANDÓ,
Mi belőlünk sugárzik, az a mérvadó.
( Szerencsés Tünde)
A LEHETELEN IS LEHETSÉGES!!!
Egy pszichológus barátom mondja egy találkozásunk
alkalmával.
Az a tapasztalatom, hogy az „önmegismerés”, a
„társmegismerés” félreismeréssé válhat, ha abból kimarad
az Isten.
Sokan tudatosan megpróbálták ebből kizárni az Istent.
Sokan indulnak el – csak önmagukban bízva-, hogy
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megteremtsék a maguk „magánparadicsomát” Alig
múlik el néhány év és mi a vége: egy válóperes
akta, vagy egy idegosztály zárójelentése!!!
Pillanatig sem állítom, hogy minden hívő házaspár
maradéktalanul és mindig boldog! DE azt igenis
állítom, hogy jobban és tovább el tudják viselni
egymás
másságát!
És
többet
elviselnek
gyermekeik érdekében is.
Nem állítom, - hogy is állíthatnám! -, azoknak,
akik Istennek hátat fordítva élnek, mindig
boldogtalan és nehéz az életük, de nekünk mindig
boldog és könnyű. De azt állítom, hogy ISTENNEL
és A MI URUNK JÉZUS KRISZTUSSAL KÖNNYEBB!
az ÉLET.
Találkoztam egy gyógyíthatatlan „csontrikulásban”
szenvedő hívővel. Két mankóra támaszkodott és
úgy váltottunk néhány szót. Szinte szégyenkezve
kérdeztem meg, a nálam jóval fiatalabbtól: Hogy
van?
A válasz: Kissé megemelte mankóit, aztán rám
nézett és ezt válaszolta: - „ezekkel nehéz, de
hármasban megy!”
És elindult. Sokáig néztem utána… ma is látom,
ahogy mennek: egy ember, egy pár mankó és
Jézus!
Arra gondoltam, hogy AKI VELE MEGY, az valóban
megtapasztalja, hogy JÉZUSSAL MEGY AZ ÉLET!
És Vele könnyebb, sokkal könnyebb, sokkal
könnyebb, hisz Ő maga mondta, amikor „igájáról”
beszélt.
(„Aki követni akar, tagadja meg magát, vegye föl
keresztjét mindennap és úgy kövessen.” Mt.16,2425.) Azért vegyük fel az igát, mert Vele nemcsak
könnyebb, hanem könnyű!
De ezt mindenkinek
magának
kell
megtapasztalnia!
És
ha
megtapasztalta „beismernie”, hogy Istennel más,
hogy Jézussal könnyebb az élet!
Ezután a barátom, így folytatja: - Merem állítani,
hogy ennek a beismerése nélkül minden
„megismerés” és „felismerés” „félreismeréssé”
válhat.
Hadd mutassak egy példát a beismeréssel
kapcsolatban Luis Kretz orvos könyvéből.
Történt, hogy ezt a híres orvost egykori iskolatársa
özvegyéhez hívták, aki egészen magányosan élt,
mert egyetlen fia a második világháborúban a
fogságba esett és azt a hírt kapta róla, hogy
„tífuszban” meg is halt.
Az orvos megvizsgálta az idős asszonyt, majd a
kórházba vitette. Ott a röntgenkép ökölnyi
daganatot mutatott ki. Konzíliumot hívott össze.
Ott a leletek és a vizsgálatok alapján úgy találták,
hogy inkább nem operálják meg, mert így talán
tovább élhet. Az asszonyt megnyugtatták és
ellátták némi gyógyszerrel és hazaengedték. Azt
kérték tőle, hogy egy hónap múlva jelentkezzék
felülvizsgálatra. Az asszony egyre fogyott, egyre
betegebb lett. Ám a fia, akinek halálhírét hozták,
De akiért SOHA NEM SZÜNT MEG IMÁDKOZNI –
váratlanul megérkezett! Ez a fiú az édesanyjánál is
soványabb és betegebb volt.
Ekkor a beteg
édesanya még aznap fölkelt ágyából.

Minden, ami belefér
Ápolni és táplálni kezdte a fiát.
Nem részletezem. Az asszony csak akkor ment el
ellenőrző vizsgálatra, amikor fia tökéletesen felépült.
Az orvosa alig ismert rá.
Ekkor megvizsgálták,
megröntgenezték, daganat sehol! A leletei egytől
egyig a teljes gyógyulást mutatták. A neves orvos,
aki egyáltalán nem mondható vallásosnak, így
fejezte be könyvének e bejegyzését.
„Be kell ismernem, ezt az ASSZONYT AZ ISTENBE
VETETT HITE és A FIA IRÁNT ÉRZETT SZERETETE
GYÓGYÍTOTTA MEG. Be kell ismernem, hogy ma is
történnek csodák. Kár, hogy EZT A HITET, se EZT A
SZERETETET NEM TUDOM FELÍRNI RECEPTRE!”
Én, még hadd tegyem hozzá: A hit ingyen kapható
és Isten meg is adja annak, aki nemcsak azt ismeri
meg, akiért él, hanem az élete nehéz pillanataiban
bemeri ismerni - Istennek, még a lehetetlen is
lehetséges.

Köszönöm a segítségét azoknak a felnőtteknek, akik
eljöttek segíteni, azoknak, akik süteménnyel,
üdítővel kedveskedtek nekünk, Soós atyának az
ebédért. De nagy köszönet a gyermekeknek, akik
eljöttek és odaszánták az idejüket.
De a következő hétvégén sem maradtunk program
nélkül,
mert
akkor
meg
a
kistérségi
hittanostalálkozó volt, aminek most mi voltunk a
házigazdái. A zsombói,üllési, bordányi fiatalokat
fogadtuk
április
első
napjának
délutánján.
Szentekről beszélgettünk így nagyböjtben. Aztán
egy kis uzsonna következett, majd átmentünk a
templomba, ahol taizéi imaóra volt, közben gyónásra
is volt lehetőségük a gyerekeknek. A napot misével
zártuk.

Testvér, ha azt érzed, hogy elégtelen vagy a világ
alakításához, legalább annyit tegyél meg, imádkozol
új szentekért, mert ők az „igazi világalakítók”.
Soós János esperes-plébános

Hittanos hírek
Kedves Forráskútiak!
Idén már tízedik alkalommal került megrendezésre a
TESZ-VESZ TAVASZ elnevezésű önkéntesre alapuló
program a Szeged-Csanádi Egyházmegyében. Mi
ebben az évben is csatlakoztunk, a már megszokott
feladatokkal. Újra rendbe raktuk a kis házat, a
templomot is kitakarítottuk és a kertben is
rendezkedtünk. Szerencsére nagyon sok gyermek
jött és segített, igen-igen lelkesen, így hamar
elkészültünk és játékra is maradt idő. Aztán jött a jól
megérdemelt ebéd pizza formájában. Utána pedig
már az anyák napi ajándékokat kezdtük el készíteni.
Nagyon szép és tartalmas nap volt.

Nagyon sokan dolgoztunk azon, hogy jól sikerüljön
ez a délután. Köszönettel tartozom a két atyának:
Adalbert és János atyának; az Ifjúságpasztorációs
Iroda munkatársainak; Kis Csillagnak a zenei rész
megszervezéséért és kézben tartásáért; a társainak,
hogy
eljöttek
és
szolgáltak;
az
étterem
munkatárainak a teáért; a segítőimnek, akik a
szendvicsek elkészítéséből és kínálásából vették ki a
részüket; az iskola vezetésének a helyért;
Margitkának a segítségéért. És nem utolsó sorban a
hitoktatótársaimnak a munkájukért, idejükért.
KÖSZÖNÖM.
Tamara
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Agrárhírek
A falugazdász tájékoztatója
Márciusi aktualitások
Az őstermelői igazolvány ügyintézésével kapcsolatos
tudnivalók
Az őstermelői igazolványok cseréje az elmúlt évben
nagyrészt megtörtént. Az őstermelői igazolvánnyal
kapcsolatban ügyintézés csak akkor szükséges, ha a
személyes adatokban, vagy ha a termőföld területek
vonatkozásában változás történik, vagy megváltozik a
bejelentett adatokhoz képest a termelés szerkezete. Ebben
az esetben mindenképp szükséges, hogy a kártya alapú
igazolványt elhozzák, ugyanis a kártya elektronikus
felülírása csak az irodában lehetséges. Az egyéb szükséges
dokumentációk nem változtak, a tudnivalók az előző
számokban szerepelnek.
A 2016-os területalapú támogatásokkal kapcsolatos
információk:
A 2016. évi támogatási előlegek első körös kifizetése
folyamatos azon gazdálkodók esetében, ahol nem történt
ellenőrzés.
Az
ellenőrzéssel
érintett
gazdák
támogatásainak kifizetése csúszni fog, ennek időtartamáról
nincs információnk.
Elkezdődik a 2017. évi támogatások igénylése!
Az a kérésem, hogy időpont egyeztetésére jelentkezzenek.
Fontos változás az előző évekhez képest, hogy csak
kamarai
meghatalmazottként
tudjuk
a
támogatási
kérelmeket benyújtani, ehhez mindenképpen szükség van
a Magyar Államkincstár (volt MVH) által kiadott jelszóra.
Ez a változás azokat az ügyfeleket érinti, akinek a saját
ügyfélkapuján
nyújtottuk
be
a
kérelmét,
nekik
mindenképpen hozni kell a jelszót, vagy kérni kell a MÁKtól. A nyomtatvány letölthető a honlapról, de nálam is
beszerezhető.
A következő ábrában röviden bemutatnám a közvetlen
támogatások rendszerét, mely alapjaiban az előző évhez
képest nem változott.

Az alaptámogatás, melynek mértéke 144,7 Euro/ha, az
eddigi kérelmezési rend szerint történik 2020-ig, minden
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területünkkel jogosultak leszünk rá, amely
megfelel a Helyes Mezőgazdasági és Környezeti
Állapot feltételeinek (HMKÁ). Feladatunk ugyanaz,
mint
eddig,
be
kell
rajzolni
a
kultúrák
területnagyságát és alakját.
A zöld komponens, vagy zöldítés (mértéke 81,3
Euro /h):
Feltételei:
- tárgyévben termesztett növények diverzifikálása;
10 ha szántó területnagyság felett legalább 2, 30
ha
területnagyság
felett
3
növénykultúra
termesztése
- állandó gyepek fenntartása; 2012-ben állandó
gyepnek feltüntetett területeket nem szabad
feltörni, ez már látszódni fog az idei támogatási
kérelmek fotóin.
- ökológiai célterület fenntartása (támogatásra
jogosult szántóterület nagysága szerint). 15ha
területnagyság felett kötelezően ki kell jelölni a
szántóterület 5 %-án, az elszámolható elemekről
(pihentetett terület, lucerna elszámolható lesz…) a
következő számban fogok írni.
Fiatal gazdálkodóknak juttatott támogatás: 40
évnél fiatalabb gazdálkodók esetében lehetséges,
maximum 5 évig lehet igényelni.
Termeléshez kötött támogatási jogcímek
Évente közel ~175 millió euró, ~52,5 mrd Ft –
(300 HUF/EUR árfolyamon) összegben lehet
kiegészítő támogatást kérni az állattenyésztési és a
növénytermesztési ágazatokban a következőkre:
Anyatehén,
Hízott
bika,
Tejhasznú
tehén,
Cukorrépa, Rizs, Gyümölcs (mértéke kb. 220
Euro,), Termeléshez kötött zöldség támogatására,
ipari zöldségfélék támogatására, fehérjenövények
támogatására, (Szemes fehérjenövények. Szálas
fehérjenövények (lucerna)), gyümölcs ültetvények
támogatására lehet a Területalapú támogatás fölé
kiegészítő
támogatást
igényelni,
melynek
legfontosabb feltétele a fémzárolt vagy certifikált
szaporítóanyag
használata
a
megfelelő
mennyiségben, gyümölcsösök esetében emellett az
ültetvény tőszámbeállottsága és kora, zöldség és
szálas
fehérje
növények
igénylése
esetén
gazdálkodási napló vezetése.
Az előző évekhez képest fontos változás, hogy a
burgonya bekerült az ipari zöldségfélék kiegészítő
támogatásra
jogosult
növények
körébe,
a
gyümölcs ültetvények esetében pedig két csoportra
osztják az ültetvényeket: extenzív és intenzív
ültetvények csoportjába.
A burgonya vetőgumó szükségletét a következő
táblázat tartalmazza:
Burgonya gumó
méret kategória

Min.
darab/hektár

gumó Min.
gumó
súly kg/hektár

25-35 mm

50 000

1 250

35-45 mm

38 000

2 000

45-60 mm

30 000

2 500

25-45 mm

44 000

1 625

35-60 mm

34 000

2 250

28-60 mm

39 333

1 916

minden, ami belefér
Gyümölcsös esetében az extenzív gyümölcs ültetvényekre kb. 70.000 Ft, intenzív ültetvények esetében
pedig kb. 150.000 Ft kiegészítő támogatás igényelhető. különbség a hektáronkénti tőszámban van,
melyről a lapzártáig nem érkeztek információk (Valószínűsíthető, hogy az őszibarack 400 db/ha menynyisége az extenzív kategóriába fog tartozni.).
Gyakorlati tudnivalók, feladatok a termelők részéről:
Az MVH regisztrációs szám és a JELSZÓ ismeretében elkészítjük a meghatalmazásokat, ekkor tudjuk
a kérelem kitöltését kezdeni.(Saját Ügyfélkapun
nem nyújthatjuk be a kérelmet!)
Előzetesen a feladat az előző évekhez képest nem
változik: pontos táblarajz és területnagyság, valamint a kultúrák ismerete feltétlenül szükséges.
Meg kell mondani pontosan a gazdaság összterületének a nagyságát, valamint az állatalapú jogcímek
esetében az állatok darabszámát. Szarvasmarhák
esetében az igényelt állatok ENAR számát.
Ezután történik meg a rajzok felvitele, valamint a
támogatási jogcímek rögzítése.
Termeléshez kötött jogcímek esetében:
Állatalapú jogcímek esetében az ENAR számok, valamint az Állatorvosi igazolás szükséges, melyet
elektronikus úton kell csatolni.
Növény alapú jogcímek esetében a vetőmagszámlákat, a Tanúsítványt, vagy a fémzárjegyeket (Zacskókat is) el kell hozni, de az előzetes információk
alapján nem kell elektronikusan csatolni a kérelemhez!
Az ültetvényes jogcímek esetében az ültetvények
paramétereinek az ismerete szükséges (db szám, a
korra, tőszámbeállottságra, vonatkozó igazolás később kerül kiállításra)
Mivel még a támogatási rendelet nem jelent meg,
ezek az információk csak tájékoztató jellegűek, pontos ismeretek valószínűleg csak a következő számban fognak megjelenni.
A részletekről kérem, érdeklődjenek.
Az aktuális információk, pályázati lehetőségek a
www.szechenyi2020.hu,
www.fvm.hu,
a

Feltalálókról Dudás József tollából:
Mottó:
Nincs hálásabb feladat,
mint a magyar feltalálókról írni.
Kármán Tódor
A B-52-esek feltalálója
Már életében az a megtiszteltetés érte, hogy Amerikában kutatóközpontot neveztek el róla és a vezetőjének nevezték ki. Főként a repülők tervezésével
bízták meg.
A Monarchia idején már működőképes sugárhajtóművet mutatott be a hadsereg tisztjeinek, akik nem
láttak benne semmi fantáziát, úgyhogy elvetetették,
mint ötletet. Alig 20 évnek kellett eltelnie, hogy az
angol Wickly újra felfedezze a sugárhajtóművet és
ettől fogva őt ismerjék el a világon, mint feltalálót.
Kármán egy vállrándítással elintézte a nyilvánvaló
plágiumot és rövidesen kiment Amerikába. Könnyen
megtehette, hiszen volt még egy s más a tarsolyában.
A II. világháború közeledtével kapva kaptak a repülőgép tervezők felé. Az első megbízása rögtön egy
olyan gép tervezése volt, amely képes átrepülni az
óceánt és már másnap bevethető legyen az európai
hadszíntéren és ne kelljen vesződni az összeszereléssel.
Később megalkotta a B-50, -51, -52-es mellett a B29-est is. Az utóbbit azzal a nem titkolt céllal, hogy
a két atombombát eljutassa Japánba.
Idős korában felkérték az ATLAS teherűrhajó megtervezésére, amiért a hálás utókor, hogy a neve
örökre fennmaradjon, egy krátert nevezett el róla a
Holdon, illetve a Marson.
Egyszer egy újságíró megkérdezte tőle: mondja
kedves Kármán úr, ha az ön hazája ennyi feltalálót
adott a világnak, akkor miért nem Magyarország a
világ leggazdagabb országa.
Ezt a kérdést én is sokszor feltettem magamnak –
válaszolta keserű mosollyal a világhírű tudós.

www.mvh.gov.hu

és a www.nak.hu honlapokon,
kérem, figyeljék ezeket az oldalakat is.
Tisztelettel:
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Ügyfélfogadási idő Forráskúton:
Kedd, szerda: 8-16 óráig
Gyuris Ferenc falugazdász
Tel.:0630/337-2520

Következik:
Teller Ede, a hidrogénbomba atyja
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Minden, ami belefér
Mozgáskorlátozottak hírei

Kedves Olvasók!

Csongrád Megyei Egyesület Forráskúti Csoportja, Partiscum XI. Takarékszövetkezet.
Köszönök mindenkinek minden segítséget.

Faragó Tamás
Csoporttitkár

Örömmel és köszönettel írom a következő sorokat.
A
Mozgáskorlátozottak
Csongrád
Megyei
Egyesületének Forráskúti Csoport 2017. március
24-én ünnepelte csoport alakulásának 10 éves
fennállását.
Itt szeretném még egyszer megköszönni minden
tagtársam és a község minden lakosának aktív
segítségét. Egy közösség csak a benne hívő tagság
és az aktív támogató személyektől, családok
összefogó,
egymást
segítő
tevékenységtől
életképes.
10 év alatt sok család segítette a
csoport tevékenységét, itt szeretném megköszönni
nekik.
A 2017. március 25-i ünnepélyen megemlékeztünk
azokról a tagtársainkról, támogatóinkról, akik sokat
segítettek az elmúlt években. Ezt követően
mindenkit meghívtunk egy csirkepörköltre és egy
szelet süteményre. Itt szeretném megköszönni
Fodor Imre Polgármester Úrnak és a Képviselő
Testületnek,
hogy
a
születésnapi
tortánkat
felajánlották. Péter Gáborné és családjának az
ízletes ebéd elkészítését és Kocsispéter Feri
bácsiéknak, hogy az üvegpoharaikat használhattuk.
Az
ebéd
elfogyasztása
után
egy
kötetlen
beszélgetésben folytatódott az ünnepség.
Szeretnék itt is köszönetet mondani mindazon
személyek és családjainak segítségét, akik 10 éven
át segítették munkánkat. Támogatóinkat három
csoportba sorolnám.
1. Személyeknek: Ádám Illésné, Balogh Antal, Balogh Mónika, Dr. Cseh Gyöngyi, Csécsei Hajnalka, Fodor Imre Polgármester Úr, Galzó Károly,
Gyuris Géza, Guczi Krisztina, Huszár Antalné,
Illés-Vizsnyiczai
Borbála,
Kálmán
Dezső,
Kálmánné Kovács Mónika, Kökény Ferencné,
Maróti József, Ocskó Géza, Ördög Attila, Rabi
Mihályné Alpolgármester Asszony, Szilágyi Hajnalka, Szűcs Ibolya, Tóthné Halász Éva, Vass
Géza, Zádori Antal, Dr. Vereczkey Csaba, Kis
Zsolt, László János
2. Tagtársaimnak: Bálint Ferencné, Csongrádi
Károlyné, Czékus István, Faragó Mihályné, Farkas Jánosné, Fodor Barnabás, Forgó Jánosné,
Gál Zoltánné, Lippai Jánosné, Maróti Istvánné,
Kálmán Dániel, Kálmán Dánielné, Maróti János,
Monostori Dávidné, Nagygyörgy Istvánné,
Nagy-Kardos Sándorné. Piegl Anikó, Rácz
Alajosné, Rádóczi Istvánné, Rúzsa Andrásné,
Szekeres
Antalné,
Tóth
Erika,
Tóth
Szilveszterné, Török István, Vidéki Antalné,
Zádori Imréné, Zámbó Ferenc
3. Közösségek: Borostyán Étterem Dolgozói, Forráskút Község dolgozói, Forráskút Község lakossága, Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei
Egyesülete, Mar-Mon Bt., Mozgáskorlátozottak

10. oldal

Büszkeségeink
Vass Istvánné Marika néni két hatalmas citromfával
büszkélkedhet, melyeken a tavalyi évben több mint
11 darab 38 dkg-on felüli termés volt, az idei évben
pedig már 60-70 termést hozott egy-egy fa.
Gratulálunk Marika néninek a szép terméshez!

minden, ami belefér
Anyakönyvi hírek
Gólyahírek
Pesír Zitának és Vass Zoltánnak

Máté
nevű gyermeke született. Gratulálunk!

Halálozás
Dudás Lajosné Török Valéria
(élt 88 évet)
Varró Imréné Pesti Valéria
(élt 52 évet)
Hozzátartozói fogadják részvétünket!

Teljes körű temetési szolgáltatás,
hétfőtől vasárnapig, 0-24 óráig.
Állandó elérhetőségünk
06 30/447 28 66

Vass József
Forráskút, Csongrádi u. 20.
Tel: 62/287-132
Mobil: 06 30/447-2866
Halottszállítási ügyelet:
Szeged – Kiskundorozsma
06 30/565-8381, vagy 06-30/565-8378

11. oldal

apró-ságok
KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK,

Vásártartások
Ruzsa
április 23. állat- és kirakodó vásár,
Kistelek
május 7. állat- és kirakodó vásár,
Kiskundorozsma
május 14. kirakodó vásár,
Mórahalom
május 21. állat- és kirakodó vásár.

E-MAIL CÍMEK:
Polgármesteri Hivatal

287-222, fax 287-323
06 70/489 5655
e-mail: hivatal@forraskut.hu
Fodor Imre polgármester

06 70/38 28 031

e-mail: polgarmester@forraskut.hu

ORVOSI ÜGYELET
Forráskúton az Orvosi Rendelőben
8 – 12 óráig tart a rendelés.
A betegek bejelentkezésére 11.30-ig van lehetőség.
12 – 16 óráig rendelkezésre állási idő.
A SÜRGŐSSÉGI ELLÁTÁS természetesen folyamatos a forráskúti
rendelőben 7.30 – 16 óra között,
ezen kívüli időben (hétköznap délután
16 órától reggel 7.30 óráig, illetve hétvégén)

HÍVJÁK Szegedi Központi Háziorvosi ügyeletet a 104
–ES KÖZPONTI MENTŐ SEGÉLYHÍVÓN!!!

Borostyán étterem
Forráskút, Petőfi S. u. 3/a.
Tel.: 287-118

Művelődési Ház
tel./fax: 06 62/287-023
e-mail: muvhaz@forraskut.hu
Orvosi Rendelő

06 62/287-034

Tanácsadó

06 62/287-066

Fogorvosi Rendelő

06 62/287-112

Gyógyszertár

06 62/287-002

Négyforrás Nonprofit Kft. 06 70/489 56 56

Menüétkeztetés
670 Ft/adag, előfizetve 640 Ft/adag.
Valamint egyéb menü lehetőségek!

Vállaljuk továbbá családi rendezvények lebonyolítását
előjegyzés alapján, 120 főig.
Pizza elvitelre és helyben fogyasztásra.

e-mail:

negyforraskft@forraskut.hu

Borostyán Étterem

06 62/287-118

Víziközmű Társulat

06 30/505 10 13

Alföldvíz Zrt. Ügyfélszolgálata: 06 40/922-334
Műszaki hibabejelentés: 06 80/922-333
Szennyvízrákötés bejelentése: 06-30/496-2450

Várjuk megrendelését telefonon is!
00

Nyitva tartás: mindennap 11 - 21 óráig.

Várjuk kedves vendégeinket!
Erzsébet utalványt és
SZÉP Kártyát is elfogadunk!

Dobó Zoltán Autószerelő és vizsgabiztos
Vállalja: - személy- és kistehergépjárművek javítása,
vizsgára való felkészítése és vizsgáztatása
- gumiabroncsok árusítása
- motorolajak értékesítése
- gépjárművek diagnosztikája
- gépjárművek okmányirodai ügyintézése
- biztosításkötés

mobil: 06-30/264-6476
e-mail: doboszaki@freemail.hu
6793 Forráskút, Széchenyi u. 4.
Hétvégi állatorvosi ügyelet
Április 13-án 16 órától 18-án 6 óráig Dr. Papp Zalán
Telefon: 06 20/973-9149
Április 21-én 16 órától 24-én 6 óráig Dr. Kovács Tibor
Telefon: 06 30/965-3114
Április 28-án 16 órától május 1-én 6 óráig Dr. Papp Sándor
Telefon: 06 30/487-9805

12. oldal

Margarét Óvoda
06 62/287-123
e-mail: ovoda@forraskut.hu

e-mail: dr.cseh.gy@gmail.com

www.borostyanetterem.net

00

Általános Iskola
06 62/587-140 és
tel/fax:587-141. Mobil: 06 30/56 20 167
e-mail: iskola@forraskut.hu

Partiscum Forráskút.

06 62/287-156

Posta Forráskút

06 62/287-001

Üllési Okmányiroda

06 62/681-370

Repkó Zoltán KMB

06 20/209 5303

Polgárőrség

06 70/279 0078

ÁLTALÁNOS SEGÉLYHÍVÓ: 112
ORVOSI KÖZPONTI ÜGYELET:
Telefon:

104
(ingyenes mentő segélyhívó)

Szegedi ügyelet (Kossuth L. sgt. 15-17.)
Tel.: 06 62/433-104

hír – Forrás Forráskút község lapja
Felelős Kiadó: Forráskút Község Önkormányzata
Címe: 6793 Forráskút Fő u. 74.
Kiadásért felelős: Fodor Imre
Szerkesztésért felelős: Dr. Kapás Anita

Sajtótermék nyilvántartási száma: 726939
Kapcsolat: Jerney János Művelődési Ház
Cím: 6793 Forráskút, Petőfi S. u. 3.
Telefon/fax: 62/287-023
E-mail: muvhaz@forraskut.hu
Megjelenés: havonta 900 példányban.
Megjelent: 2017.04.13. Következő lapzárta április 30.
Az újság minden háztartás számára ingyenes.

