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Forráskúton, melyre ezúton szeretettel meghívjuk
Önt és Kedves Családját!

Gyülekező a Művelődési Háznál 1500órától,
1530-kor zenés–maskarás, tuskóhúzó felvonulásra indulunk.
A felvonulás végén elégetjük a telet!
Vegyen Ön is részt a felvonuláson jelmezbe öltözve!
A beöltözéshez nem kell nevezni, jelentkezni előre, csak a tuskóhúzás
napján beöltözve eljönni a felvonulásra. A legjobb jelmezeseket, maskarásokat jutalmazzuk egyéni és csoportos kategóriában!

Egyházi hírek

Mindenkit szeretettel várunk!
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Falugazdász hírei
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Négyforrás hírek,
Szűrővizsgálatok,
véradás
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Anyakönyvi hírek
Hirdetések
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Vásárnaptár
Állatorvosi ügyelet
Közérdekű telefonszámok

Farsangi fánksütő versenyt hirdetünk!
A versenyre nevezni a Művelődési Házban lehet, február 23-ig.
A nevezés díjtalan! Sőt minden nevező egy adag fánk sütéséhez szükséges
olajat és lisztet kap.
A fánkot a Tuskóhúzásra (február 26-án 1430 órára) kell elkészíteni, akkor a szakavatott zsűri és a vendégek eldöntik kié a legfinomabb farsangi
fánk Forráskúton!
Segítse Ön is rendezvényüket! A versenyre benevezett fánkkal kínáljuk meg
a rendezvényre kilátogatókat is. Így a versenyen való részvétellel Ön is aktív közreműködőjévé válik ennek a régi forráskúti hagyománynak.

12. oldal

Pancza István író
Könyv bemutatója és felolvasó estje
2017. február 27-én
17.30 órától
A Művelődési Házban

Szeretettel várjuk a nevezőket!
Előre is köszönjük a segítségüket!

Önkormányzati hírek
Talajterhelési díjról

Téli munkák!

Tisztelt Forráskútiak!
Szeretném felhívni figyelmüket,
hogy
a
Képviselő-testület
meghosszabbította a talajterhelési
díj
alóli
mentesség
igénybevételének határidejét!
A Képviselő-testület a lakosság érdekeit szem
előtt tartva, figyelemmel a bekötéssel nem
rendelkező ingatlanok számára, valamint a rákötés
anyagi terheire 2016. november 24-i ülésén a
talajterhelési
díj
alóli
mentesség
meghosszabbításáról
döntött.
Ennek
értelmében, aki vállalja, hogy 2017. május 31.
napjáig
ráköti
ingatlanát
a
szennyvízhálózatra, az ugyanezen időpontig mentesül is
a talajterhelési díj megfizetése alól.
Fontos, hogy azok is kérjék a mentességet, aki
2016. január 24. után kötötték rá az ingatlanukat a
hálózatra (vagy a bejelentést e nap után tették
meg).
A mentesség iránti kérelem a Polgármesteri
Hivatalban,
vagy
a
www.forraskut.hu
honlapon elérhető.
A kérelem benyújtását követően sor kerül egy
úgynevezett hatósági szerződés megkötésére,
melyben a tulajdonos vállalja, hogy határidőre
ráköti ingatlanát a szennyvíz-hálózatra. A bekötést
a közszolgáltató csatlakozási adatlapjával kell
igazolni.
A csatlakozásokat az Alföldvíz Zrt. 06-30/496-2450 mobilszámán kell bejelenteni.
A következőkben a jogszabályi háttér ismertetése
következik.
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX.
törvény értelmében az ingatlan tulajdonosának
kötelessége ingatlanát a víziközmű-rendszerre
beköttetni,
legyen
az
ivóvíz-,
vagy
szennyvízrendszer, ellenkező esetben a járási
hivatalnál kezdeményezhető a kötelezési eljárás
megindítása, melynek eredményeként hatósági
határidők tűzésére és bírságokra számíthatnak az
érintettek.
A
közművekre
történő
csatlakozás
további
ösztönzése, valamint a környezetvédelem jegyében
az Országgyűlés megalkotta a környezetterhelési
díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvényt. A törvény a
talajszennyezés
visszaszorítása
érdekében
bevezette a talajterhelési díjat, melynek lényege,
hogy aki a rendelkezésre álló közcsatornára nem
köt rá, annak az ivóvízfogyasztás után számítva
1.800 Ft/m3 talajterhelési díjat kell fizetnie.
A díj mértéke többszöröse a szennyvízdíjnak, így
nemcsak
környezetvédelmi
szempontból
érdemesebb rákötni a csatornára, hanem anyagi
megfontolásból is.
A hatalmas anyagi teher elkerülése érdekében
kérjék a mentességet, keressék fel a Polgármesteri
Hivatalt!
Tisztelettel:
dr. Kapás Anita jegyző
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Kedves Forráskútiak!
Ezúton hívom fel a kedves ingatlantulajdonosok,
használók figyelmét, hogy a telek szélességében
mindenkinek kötelessége gondoskodni a járdák,
gyalogutak hó- és csúszásmentesítéséről. Havat
lapátolni nehéz, de másoknak a havas, jeges
csúszós utakon közlekedni még nehezebb. Baleset
esetén akár kártérítésre is tarthat igényt, aki a
havas járdán elesik.
A balesetek elkerülése érdekében kérek minden
érintettet, hogy folyamatosan gondoskodjon a
járdák
megfelelő
takarításáról,
síkosságmentesítéséről!

dr. Kapás Anita, jegyző
HELYI ADÓK BEFIZETÉSE
Tisztelt Adózók!
Felhívjuk
figyelmüket,
hogy
2017.03.16-ig
fizethetők meg késedelmi pótlékmentesen a
2017. I. félévi adók – így a magánszemélyek
kommunális adója, a telekadó, a gépjárműadó
és az iparűzési adó.
Számlaszámok:
Magánszemélyek kommunális adója:
57600039-11059479
Telekadó:
57600039-11095639
Helyi iparűzési adó: 57600039-11059486
Gépjárműadó:
57600039-11059558
Késedelmi pótlék:
57600039-11059565
Továbbá kérjük Önöket, hogy az adókötelezettséget
érintő változásokat (az adóztatási feladatok
ellátásához) folyamatosan jelezzék az Adóiroda
felé. Ingatlan adásvételi ügyletek és hagyatéki
eljárások esetén is bevallást kell benyújtani az
adókötelezettség megállapításhoz, illetve annak
megszűnéséhez.
Köszönjük együttműködésüket!
Polgármesteri Hivatal Adóiroda

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

Házunk tája
Szépkorúak jubileumi köszöntése
Forráskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete búcsúzik Forráskút Község Díszpolgárától,
Lévai Sándortól.

Lévai Sándor (1939-2017)
Forráskúton született 1939. szeptember 8-án.
1975-ig a Haladás TSZ-ben dolgozott, majd kovács kisiparos lett.
A helyi önkéntes tűzoltóknál 1960-tól tevékenykedett. 1965-ben vette át a tűzoltóparancsnokságot.
Lévai Sándort többször kitüntették. A legjelentősebbek:

Komár Mihályné született Tóth Máriát kilencvenedik születésnapja alkalmából köszöntötte Fodor Imre polgármester úr.
Marika néni 1927. január 29-én, Mindszenten
született, majd édesanyja korai halála miatt került Forráskútra, ahol Tóth András és Rácz Rozália fogadták örökbe és nevelték fel saját lányukként.
Komár Mihállyal 1949-ben kötöttek házasságot
és közel 60 évet éltek együtt.
Születésnapja alkalmából összegyűlt a család, 92
éves testvére, három gyermeke, öt unokája és
négy dédunokája is köszöntötte.
További jó egészséget kívánunk Marika néninek
és családjának az elkövetkező esztendőkben.

1980-ban kiváló társadalmi munkájáért kapott
kitüntetést.
1985-ben a belügyminisztertől a tűzbiztonsági
érem ezüst fokozatát kapta.
1986-ban 30 éves, a tűzoltó szolgálat terén végzett eredményes munkájáért kapott elismerést.
1992-ben miniszteri dicséretben és jutalomban
részesült.
2009-ben Gróf Széchenyi Ödön Emlékplakettet
kapta meg a Magyar Tűzoltószövetség elnökétől.
Lévai Sándor a haláláig szívén viselte a helyi
tűzoltó egyesület sorsát. Munkásságát, eredményeit nemcsak a tűzoltók, de az egész község elismerte és tisztelte: 2004-ben Forráskút Községért Érdeméremmel, majd 2011-ben Forráskút
Község Díszpolgára címmel tüntette ki Forráskút

Kedves szülők, kedves helyi lakosok!
Kérem Önöket, hogy adójuk 1%-át az
Óvodák Kistérségi Egyesületének
szíveskedjenek felajánlani,
mert ezzel a helyi óvodásokat is támogatják.
Adószámunk: 18465693-1-06
Köszönettel: Sádtné Papp Ibolya
OKE elnöke

Község Önkormányzatának Képviselő-testülete.
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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

Új időpontban!

szerdánként 9 órától

Kézimunkakör „az egymástól tanulás jegyében”
minden csütörtökön 15 órától

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

képzett Zumba instruktor
vezetésével

hétfőnként 19 órától!

Könyvtári hírek
Kedves olvasók, érdeklődők!
Ebben az évben is kölcsönözhetnek újságokat, folyóiratokat a könyvtárból.
2017-ben az alábbi lapok közül lehet válogatni:
Nimród,
Magyar Horgász,
National Gheographic,
Praktika,
Nők Lapja,
Story,
Kiskegyed.
Természetesen, a megújuló állományból könyvek is
kölcsönözhetők.
Frissné Fűz Julianna könyvtáros

Minden hónapra egy mondóka, vers
Családgondozók rovata könyvtárosunk közreműködésével

Callanetics jóga

Mentovics Éva: Tél kergető

Keddenként 18 órától
Oktató: Rabovszky-Tasi Beáta

Amatőr SzínKör
Érdeklődni Kálmán Dánielné Mónika tanár néninél, vagy a
Művelődési Házban lehet a próbák pontos idejéről.
Korhatár nincs!

Egészségklub Godáné Ádám Mária

Itt van a farsang,
készül a fánk.
Hatalmas móka
vár itt ma ránk.
Pattog a tűz, és
serceg a zsír,
mindenki ehet,
amennyit bír.

Tűnjön el innen
végre a tél,
ropja a táncot
aki csak él!
Jöjjön a napfény,
süssön le ránk!
Addig is együnk,
fogyjon a fánk!

egészségfejlesztő-terapeuta vezetésével
február 28-án és március 14-én 14 órától

Nagycsaládos gyűlés: január 3-án, kedden 16 órától.
Mozgáskorlátozottak csoportjának gyűlése
Januárban és februárban szünetel!
SZÁMÍTÓGÉPES SZOBA:
Hétfőtől – péntekig, 13 – 18 óráig tart nyitva.
Szolgáltatásaink: számítógép-, Internet használat,
szkennelés, fax küldés- és fogadás, nyomtatványok
letöltése, Földhivatali ügyintézés,
LÁDACIMKE NYOMTATÁS…

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

Szeretettel várjuk
a Művelődési Házba és a Könyvtárba!
Jerney János Művelődési Ház és Könyvtár
friss híreit keresse a Facebook-on:
www.facebook.com/forraskutimuvhaz

Néptánc Forráskúton
A Jerney János Művelődési Házban

péntekenként
18. órától a 0-99 éveseknek, „családi tánctanulás”
19. órától a nagyobbaknak, felnőtteknek
Táncot tanít: Zádori Zsuzsanna, az üllési Fonó
Táncegyüttes tagja

Várunk szeretettel Mindenkit!
„A hagyomány nem a hamu őrzése, hanem a láng
továbbadása!” (Morus Tamás)
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Házunk tája
Meghívó
Pancza István
volt országgyűlési képviselő

könyvbemutatójára és felolvasó estjére,
melyet

2017. február 27-én 17.30 órától
tartunk a Művelődési Házban.
Az íróval Dobrotka Pál, a Mihazánk Könyvkiadó
vezetője beszélget.

A felolvasó est végén lehetőség lesz az
író könyveinek kedvezményes
megvásárlására.

Szeretettel várjuk!

Feltalálókról Dudás József tollából:
Mottó:
Nincs hálásabb feladat,
mint a magyar feltalálókról írni.
Galamb József, a Ford T modell feltalálója
Galamb József Makón született az 1800-as évek végén
és már gyerekkorában élénken érdeklődött a gépek,
motorok iránt.
Rendkívül büszke volt arra, hogy 18 évesen motoros
láncfűrészt szabadalmaztatott, a világon elsőként.
Miután a bizottság jót derült a találmányon, mondván,
mi szükség van ilyen felesleges dologra, fogta magát és
kiutazott Amerikába. Ott nem kisebb emberhez
kopogott be, mint Henry Fordhoz. Igaz, nem beszélte
az angolt, így rövid úton kint találta magát a folyosón.
Az anekdota szerint haragjában a folyosóra felrajzolta
egy
új
sebváltó
rajzát,
a
későbbi
szinkron
sebességváltó elődjét. Szerencsére nem a takarítónő
vette észre előbb, hanem a tulajdonos, aki nem csak
szőrös szívű kapitalista volt, hanem kitűnő műszaki
szakember is. Rögtön megparancsolta, hogy hozzák
elébe azt, aki ezt rajzolta. Ettől a naptól kezdve 36 évig

ő volt a fejlesztési részleg főmérnöke, és Henry Ford
kizárólag úgy szólította meg: az én kedves Joe-m. A
dolgozók viszont nem igazán szerették, ugyanis ő
találta fel a szerelő szalagot, az eltérő színű
munkaruhát a különböző csarnokokban, a beléptető
kártyát és csupa olyan dolgot, ami nélkül ma már nem
létezne semmilyen iparág.
Sok más autó típus közül a leghíresebb a Ford T-modell
volt, amit ő talált fel. Volt
ennek a típusnak egy
érdekessége: a karosszériát
le lehetett róla szerelni, mi
által lehetett vele szántani,
vontatni, hétvégén viszont
visszarakták rá az elemeket
és a család mehetett vele
kirándulni. Mindezt csupán
500 dollárért.
Egyszerűen imádták érte.
Feltalálta még a fordson traktort, amiből néhány
példányt küldött Magyarországra is.
Makón ma iskola és utca őrzi a nevét a világhírű
feltalálónak.
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Suli hírek
Alapítványi est
2017. január 28-án 19 órakor kezdetét vette a XXIII. Alapítványi est, ahol szép számmal jelentek meg
vendégeink.
Sápi Zoltán igazgató úr és Galzóné Gyuris Tímea köszöntő szavai után a 8. osztályosok nyitó tánca következett,
melyre Roszkos Annamária készítette fel őket. A szülők meghatódva nézték, amint gyermekeik keringőztek.
Csak fokozta a látványt, hogy nagyon szép ruhában lejtettek a lányok, és a fiúk is a tánchoz méltóan voltak
elegánsak. Vastapssal fejezte ki a közönség a tetszését, ám amikor a táncosok visszatértek a táncparkettre,
szüleiket kérték fel, akik elérzékenyülve táncoltak gyermekeikkel.
Ezt követően a Borostyán étterem által készített vacsorát fogyaszthatták el a vendégek. 3 felnőtt tánccsoport is
színesítette a műsort. Először cowboy nők és férfiak (az iskola dolgozói) ropták a táncot. Ezt követte a Tollas
Primadonnák produkciója, mely nagyon látványos volt, az előadók (anyukák) ügyesen forgatták legyezőiket és
tollaikat . Nem sokkal éjfél előtt a forráskúti alkalmi tűzoltók csoportja viharzott be, hál’ Istennek, nem volt
szakmába vágó feladatuk, csak azért jöttek, hogy szórakoztassák a vendégeket. Sikerült! A szülők műsorainak
létrejöttét Lippai Gabriella segítette. A tűzoltókról (apukák) kiderült, hogy amennyiben nem kell tüzet oltaniuk,
szívesen táncolnak. Sőt! Merész artistaelemeket is beleszőttek a produkciójukba.
Éjfél környékén kerültek kisorsolásra a tombolatárgyak. Lélegzetvisszafojtva figyeltük, nyerő lesz-e az általunk
vásárolt szelvény. Volt, aki örült, volt, aki nem. A bánatot az éjféli falatkák fogyasztásával lehetett enyhíteni. És
ezután ki meddig bírta…
A támogatások az iskola alapítványának a számlájára kerülnek, melyből a versenyek, a lengyelországi
cserekapcsolat s a szabadidős programok valósulhatnak meg.
Folytatás a következő oldalon…

6. oldal

Házunk tája

Támogatóink: Forráskút Község Önkormányzata, Belecz Csaba vállalkozó, Borostyán étterem, Csólyospálos
Község Önkormányzata, Balogh Mónika, Bárkányi Piroska és családja, Borbás János és családja, CBA dolgozói,
Czékus Gyula és családja, Csúcs Miklós és családja, Dél Gasztro Kft, Dr. Kapás Anita és családja, Dudás Gusztáv
és családja, Farkas Illés és családja, Fecskefészek Büfé, Fodor Imre és családja, Fodor László és családja, Frizura
Bt Mórahalom, Galla és Társa Kft, Galzó Andrea, Galzó Gábor és családja, Galzó Károly és családja, Goda Zsolt és
családja, Gyuris Árpád és családja, Gyuris Csaba és
családja, Gyuris Ferenc és családja, Gyuris Géza
cukrászmester, Gyuris Zsolt és családja, Harmónia Stúdió, Hunyadvári István, id. Kocsis Ferenc és családja, Illés
István és családja, Illés Szilvia, Kálmán Vencel és családja, Király Dezső és családja, Király Krisztián és családja,
Kiss János és családja, Kocsis Mária, Kovács Antal és családja, Kovács Szilvia és családja, Kucska Nándor és
családja, László János, Lippai Trans Bt., Lippai Gabriella, Lippai Istvánné és családja, Maróti Dezső és családja,
Maróti Zsolt és családja, Maus Kft, Miskolczi József és családja, Monostori Tibor és családja, Nagy Zsolt és
családja, Ocskó Attila és családja, Orchidea kozmetika, Péter Erzsébet, Péter Gáborné, Prókai Gábor – Koktélbár,
Rabi Mihály és családja, Rácz-Bárkányi Mónika és Rácz Norbert, Repkó János és családja, Repkó Zoltán és Farkas
Kitti, Roszkos Annamária, Sahin Zsolt és családja, Sápi Zoltán és családja, Simon Ilona, Sisák Tamás és családja,
Szegedi Tankerületi Központ, Szekeres Zsolt és családja, Széll Attila és családja, Tari Krisztián és családja, Tóth
Antal és családja, Tóth János és családja, Tóth Katalin, Vass Ilona, Vass János és családja, Vass Márk és családja
– Forrásgépek, Veres Gyula és családja, Zsemberi Márta és családja s mindazok akik részvételükkel,
munkájukkal, felajánlásukkal segítették rendezvényünk, valamint azok akik véletlenül kimaradtak a felsorolásból!
A forráskúti Általános Iskolás Diákokért Alapítvány

1 % az iskola alapítványának
2017-ben is rendelkezhet az összevont adóalapját terhelő, a kedvezményekkel és az önkéntes kölcsönös pénztári
egyéni számlára, valamint a nyugdíj-előtakarékossági számlára az Ön által átutalni rendelt összeggel csökkentett és
befizetett adója 2x1 százalékáról. Az egyik 1 százalékot a külön törvényben meghatározott alapítvány, társadalmi
szervezet vagy külön nevesített intézmény, elkülönített alap javára juttathatja.
Kérjük tegye ezt ebben az évben is a
A forráskúti Általános Iskolás Gyermekekért Alapítvány
18455852-1-06
javára
Köszönjük, hogy támogatja alapítványunkat.
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Egyházi hírek
Egyházi hírek
Február 26. vasárnap: Évközi 8. vasárnapja: Gyűjtés a
Katolikus Iskoláknak
Március 1. HAMVAZÓSZERDA (nagyböjt kezdete, - szigorú
böjt) hamvazás
Március 2. csütörtök: ELSŐ CSÜTÖRTÖK, Jézus Szíve
Családok imája, szentségimádás
Március 3. péntek: ELSŐ PÉNTEK – KERESZTÚT
Március 5. vasárnap: Nagyböjt 1 vasárnapja hamvazás

AMI IGAZÁN SZÁMÍT
Szent Pál apostol, már kétezer évvel ezelőtt leírta e
szavakat:
„Uramnak,
Krisztus
Jézusnak
fönséges
ismeretéhez mérten mindent szemétnek tartok!”(Fil.3,8)
Talán manapság túlzásnak hathat, hogy mindent
értéktelennek, sőt szemétnek tekintsünk, amit a világ
kínálhat.
Hiszen a világ tele van jó, hasznos, szórakozást vagy
kényelmet biztosító dolgokkal. Mégis mindenre Krisztus
ismeretének fényében kell tekintenünk. Mindig szem előtt
kell tartanunk, MI A LEGFŐBB CÉLUNK: AZ ÜDVÖSSÉG
ELNYERÉSE. És mindent ehhez kell mérnünk. Ha úgy
érezzük nincs időnk imádkozni, szentmisére járni,
szentségimádásban az Úr előtt időznünk, akkor fontoljuk
meg, hogy mi az, amire találunk időt. A szórakozásra, a tv
nézésre, internetezésre, a számítógépes játékokra van
időnk? Vajon fontos-e az életünk végén, hogy milyen
mobiltelefonunk, táblagépünk volt, hogy hányas szintre
jutottunk ebben és abban a számítógépes játékban?
Számítani fog-e, hogy milyen menő frizuránk, márkás
ruhánk volt, vagy mennyien lájkoltak minket a Facebookon?
Valóban annyira fontos dolgok ezek számunkra. Valóban
annyira fontos dolgok ezek számunkra, hogy Isten elé
helyezzük őket. ISTEN AZ ELSŐ! Olyan jó, hogy Ő az első.
Nem az emberek elvárásainak kell megfelelnünk, hanem
Neki, aki ismeri szívünk rejtett gondolatait, aki mindent
tud rólunk és mégis SZERET MINKET!
Őt megismerni a legfontosabb feladat a világon. „Érte
mindent elvetettem, sőt szemétnek tekintettem, csakhogy
Krisztust elnyerhessem és Hozzá tartozzam” - írja tovább
Szent Pál.
Hogyan is nyerhetjük el Krisztust és tartozhatunk hozzá?
Egyszerű: ha a világon bármi és Krisztus között
választanunk
kell,
akkor
mindig
Krisztust
kell
választanunk. Semmi más nem fontos igazán, csak az,
hogy Ő mit gondol rólunk
Eljön az idő, amikor nyilvánvalóvá válik és látni fogjuk
mindazt, ami szórakoztatónak, jónak, hasznosnak tűnt a
világban, elmúlik, már el is múlt. Csak az marad meg, ami
Isten előtt értékes. Egyedül csak az Ő véleménye számít.
Gondoljatok erre minden pillanatban. EGYEDÜL ISTEN
VÉLEMÉNYE SZÁMÍT!
Egy bűnök útját megjárt gyónó így számol be az
Irgalmas és szerető Istennel való találkozásáról:
„Annak idején én is a hazugságban éltem. Isten sokáig és
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türelmesen várt rám. Tanított és megerősített
engem, míg egy napon elvezetett a bűnbánat
szentségéhez.
„Belekapaszkodtam”
Isten
irgalmasságába, az egyetlen mentőövbe, és
megtörtént a csoda. És senki sem nevetett ki.
Senki sem vetett meg. A feloldozás szavai
csodálatosan megérintették a lelkemet. Ezzel az
Istentől kapott szabadsággal és békével és
örömmel tudtam élni. Az az ember, akit Jézus
támogat, szeretettnek és erősnek érzi magát. A
mindennapok terhét már nem egyedül kell
hordoznia. Ez maga a csoda. Az ördög sokszor
megpróbálta tönkretenni örömömet, és a Jézusba
vetett bizalmamat. A gyóntatószékben hallott
figyelmeztetésnek köszönhetően, hogy „senki sem
jöhet az Atyához, csak Általam.”
Tudom, a bűnöket a pap előtt, de Jézusnak valljuk
meg. ISTEN IRGALMA HATÁRTALAN! Jézusnak
mindenki számára van egy hatékony terve, hogy
kimentse legnagyobb nyomorúságából. Igazán
csak ez számít. Áldjátok az Urat, mert jó! Áldjátok
az Urat, mert IRGALMA ÖRÖKKÉVALÓ!”
Farsangban: Krisztusra hangolt életvezetés azt
jelenti, hogy szeretnénk mind jobban bevonni
Jézust
életünkbe:
Vezessen,
Gazdagítson,
Irgalmazzon, Gondoskodjon Rólam, rólunk. Ezért
hallgassuk Krisztust, figyeljünk rá, engedjük, hogy
Krisztus irányítsa életünket.
Testvér, te is Bízd életedet Krisztusra.
Sok szeretettel:
Soós János esperes-plébános
IMA MAGYARORSZÁG SZENT ŐRANGYALÁHOZ
Szeretet és irgalom Istene!
Te minden nemzetnek saját őrangyalt adtál.
Te, aki hazánk népét szeretetben égő
engesztelésre rendelted,
add meg a magyar nép őrangyalának
közbenjárására és az ő segítségével,
hogy mi, a Nagyasszony régi öröksége,
beteljesedjünk a Szeretetláng
és szeretet áldozat által,
és úgy tudjunk szeretni,
ahogy Te szeretsz minket.
Győzd le bennünk és általunk is a világot,
és szabadíts meg a gonosz lélek támadásaitól,
hogy elérhessük az örök élet koronáját,
a mi Urunk, Jézus Krisztus, a Te Fiad által,
Aki Veled és a Szentlélekkel egységben
Él és uralkodik
most és mindörökké. Ámen

Agrárhírek
szükséges hozzá az instruktor igazolása.

A falugazdász tájékoztatója
Februári 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:
•
Földhasználati lapszemle, vagy bármilyen
dokumentum, amely helyrajzi számonként
tartalmazza a használt földterületek adatait és
igazolja az őstermelői tevékenység végzéséhez
szükséges jogszerű földhasználatot
•
Személyes
iratok:
Személyi
igazolvány,
lakcímkártya, adóazonosító jel, adószám, MVH
Regisztrációs
szám,
Családi
gazdaság
nyilvántartási száma (ha van), Agrárkamarai
nyilvántartási szám
Azok a termelők, akik még nem érvényesítették meg az
igazolványukat, kérem, mihamarabb jelentkezzenek,
ugyanis az új igazolvány csak az igénylés napjától lesz
érvényes
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.
A termeléshez kötött növényalapú (zöldség, pillangós
szálas
növények
(lucerna))
támogatást
igénylő
gazdáknak Gazdálkodási naplót kell majd vezetniük,
melynek a pontos formátuma nálam beszerezhető, az
érintett gazdákat kérem, érdeklődjenek.
A 2017. évi támogatások igénylése várhatóan
áprilisban kezdődik, melyhez időpont egyeztetésére
majd március végétől lehet jelentkezni.
A 2017. évben a burgonya is bekerül az ipari
zöldségfélék termeléshez kötött támogatásra
jogosult
növényeinek
körébe.
A
szükséges
vetőgumó
mennyiséget,
amelyről
számlával
és
vetőgumó címkével kell rendelkezni, a következő
táblázat
tartalmazza
(bár
ezzel
kapcsolatosan
módosítás várható):
Gumó méret
28-35 mm
35-45 mm
45-55 mm

Minimum gumó
darab/hektár
50 000
38 000
30 000

Minimum gumó
súly kg/hektár
1 250
2 000
2 500

A következő évi támogatásigényléshez kérem, ezeket
az adatokat vegyék figyelembe.
Egyéb információk később várhatók.
Az anyajuhtartás támogatási kérelmének benyújtása
2017.március 31, csak elektronikusan lehet benyújtani,

Azoknál a gazdáknál, akik valamilyen beruházási célú
támogatást, vagy egyéb magasabb szintű támogatást
vettek igénybe, s ha a támogatási rendelet előírja,
monitoring adatszolgáltatási kötelezettségük lesz,
melyet szintén elektronikusan kell teljesíteni. (A sima
területalapú támogatást igénylő gazdáknak nincs ilyen
kötelezettségük. )
Részletek később várhatók.
Az öntözéshez használt kutak legalizálása:
Az új vízkészlet-gazdálkodást szabályzó jogszabály célul
tűzte ki, hogy a jelenleg is meglévő 10 év, vagy azelőtt
létesített fúrt kutakra egyszerűsített eljárás keretében
Fennmaradási
Engedély
igényelhető,s
ezáltal
legalizálhatóak lesznek az öntözési célra használt
kutak. A végleges szabályozás 2018-ra várható.
A
nitrátrendelet
és
a
hozzá
kapcsolódó
adatszolgáltatással kapcsolatos információk:
Az előző évektől eltérően a nitrát adatszolgáltatásra
kötelezett gazdálkodóknak (emlékeztetőül: 5 nagyállategységnél több állatot tartanak, vagy nitrát érzékeny
területen gazdálkodnak) a gazdaságukban 2015.
szeptember 1. és a 2016. december 31. között
keletkezett és felhasznált szerves – és műtrágya
vonatkozásában a nitrát jelentést 2017. március 1-ig
kell elkészíteni. Az érintett gazdálkodókat kérem,
hogy egyeztetésre jelentkezzenek.
Az Agrár-közigazgatás átalakulásával Fontos hivatalok,
(MVH és NÉBIH FM Főosztály) szervezetileg átalakult,
Hódmezővásárhelyre települt. Az új elérhetőségek a
következők:
Az MVH új neve és címe:
CSMKH Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal
Agrár és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály
Székhelye:
6800 Hódmezővásárhely, Kálvin János tér 4.
Levelezési cím: 6801 Hódmezővásárhely Pf. 129.
Telefon: 62/814-900
Az FM új neve és címe:
CSMKH Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal
Agrárügyi Főosztály, Földművelésügyi Osztály
Székhelye: 6800 Hódmezővásárhely, Rárósi út 110.
Levelezési cím: 6801 Hódmezővásárhely Pf. 99.
Telefon: 62/680-785
A családi gazdaságok ügyintézése ezentúl a Mórahalmi
Járási Hivatal Járási Földhivatalánál történik
Az ügyintézéshez ezeket az információkat kérem,
vegyék figyelembe.
Az aktuális információk, pályázati lehetőségek a
www.szechenyi2020.hu,
www.kormany.hu,
a
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
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Saláta
Négyforrás hírek

Hallás vizsgálat
Tisztelt Ügyfelünk!

és demencia vizsgálat
A Négyforrás Nonprofit Kft. ezúton tájékoztatja
a Tisztelt Lakosságot, hogy 2017. január 01.
napjától a hulladékszállítással kapcsolatos
közszolgáltatás
vonatkozásában
Forráskút
község területén szolgáltató váltás történt,
miszerint az FBH-NP Nonprofit KFT a
Közszolgáltató. Az ürítés rendje továbbra is az
előzőekben megszokott módon és időpontban
történik. A hulladékgyűjtését és -szállítását a
korábban megszokottak szerint a Négyforrás
Nonprofit
Kft.
végzi.
A
gazdálkodóvállalkozó
–
ingatlantulajdonosoktól a települési hulladékkal
kapcsolatos közszolgáltatási díjat negyedévente,
utólag a szolgáltatói szerződésben meghatározott
időpontban számla ellenében jogosult a Nemzeti
Hulladékgazdálkodási
Koordináló
és
Vagyonkezelő Zrt. beszedni.
A települési hulladék rendszeres elszállításáért a
hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási
díj
miniszter
által
megállapításáért
felelős
meghatározott összegű közszolgáltatási díjat
kötelesek
fizetni
a
Nemzeti
Hulladékgazdálkodási
Koordináló
és
Vagyonkezelő Zrt. számára.

(időskori feledékenység és hangulatzavar)

korlátozott számban térítésmentesen
A szűrővizsgálatok előzetes
jelentkezéshez kötöttek, melyet
személyesen az Orvosi rendelőben
tudnak megtenni!
Szemészeti látás és
szűrővizsgálat
látás élesség bemérés
zöld hályog szűrés
Korlátozott számban térítésmentesen
A szűrővizsgálat előzetes jelentkezéshez
kötött, melyet a Művelődési Házban,
Illés-Vizsnyiczai Borbálánál tudnak megtenni!
Tervezett vizsgálati napok: Február 23.,
március 2.és 9. du. 14.30-tól
.

Kérdésével, kérésével forduljon hozzánk
bizalommal, keresse fel ügyfélszolgálatunkat!
Ügyfélszolgálati Irodánkban
(Forráskút Polgármesteri Hivatal mellett,
Forráskút Fő utca 74.,
telefonszám: 20/328-6134)
hétfőtől – csütörtökig
8-12 óráig, 13-16.30 óráig,
pénteken 8-12 óráig
Négyforrás Nonprofit Kft.

2017. március 30-án,
10.00 – 13.00 óráig
a Művelődési Házban.
Személyigazolványát, lakcímkártyáját és

TAJ kártyáját hozza magával!
10. oldal

minden, ami belefér
Anyakönyvi hírek
Halálozás
Özv. Vajner Ferencné Szabó Julianna
(élt 79 évet)
Gyuris Lajos
(élt 76 évet)
Lévai Sándor
(élt 78 évet)
Ádám Antal Gábor

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

Vass József

(élt 60 évet)
Hozzátartozói fogadják részvétünket!
Képek a
Rozsdamaró
Együttes
rendhagyó

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

énekórájáról:

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.
Apró
Alkalmi női munkaerőt keresek kertészeti
munkára.
Tel: 30/460-8084

Forráskút, Gyapjas dűlő 59. (Hrsz. 105/8)
3848 m2 tanyatelekkel eladó!
A tanya mellett lévő 2,2 ha rét külön is megvásárolható!
Tel: 30/459-1773
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apró-ságok
Vásártartások
Ruzsa
február 26. állat- és kirakodó vásár,
Kistelek
március 5. állat- és kirakodó vásár,
Kiskundorozsma
március 12. kirakodó vásár,
Mórahalom
március 19. állat- és kirakodó vásár.

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
www.borostyanetterem.net
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.
Várjuk megrendelését telefonon is!

Nyitva tartás: mindennap 1100 - 2100 óráig.

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

KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK,
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
Általános Iskola
06 62/587-140 és
tel/fax:587-141. Mobil: 06 30/56 20 167
e-mail: iskola@forraskut.hu
Margarét Óvoda
06 62/287-123
e-mail: ovoda@forraskut.hu
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

e-mail: dr.cseh.gy@gmail.com
Négyforrás Nonprofit Kft. 06 70/489 56 56
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
Partiscum Forráskút.

06 62/287-156

Posta Forráskút

06 62/287-001

Üllési Okmányiroda

06 62/681-370

Repkó Zoltán KMB

06 20/209 53 03

ÁLTALÁNOS SEGÉLYHÍVÓ: 112
ORVOSI KÖZPONTI ÜGYELET:
Telefon:

104
(ingyenes mentő segélyhívó)

Szegedi ügyelet (Kossuth L. sgt. 15-17.)

Hétvégi állatorvosi ügyelet
Február 17-én 16 órától 20-án 6 óráig Dr. Tóth Ferenc
Telefon: 06 20/4763-517
Február 24-én 16 órától 27-én 6 óráig Dr. Szőke Csaba
Telefon: 06 30/324-5032
Március 3-án 16 órától 6-án 6 óráig Dr. Papp Sándor
Telefon: 06 30/4879-805
Március 10-én 16 órától 13-én 6 óráig Dr. Papp Zalán
Telefon: 06 20/9739-149

12. oldal

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: 2017.02.16. Következő lapzárta március 1.
Az újság minden háztartás számára ingyenes.

