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Önkormányzati hírek
Közmeghallgatás

Testületi tájékoztató

A
Képviselő-testület
április
27-én
tartott
közmeghallgatással egybekötött falugyűlést.

A Képviselő-testület április 27-én tartotta soron
következő ülését.

Az eseményen meghívottként jelen volt B. Nagy
László Országgyűlési képviselő is, aki az ülés
kezdetén adott tájékoztatást a fúrt kutakkal
kapcsolatos kérdéskörben. A korábban megjelent
információ szerint komoly terhet jelentett volna a
lakosságnak a kutak engedélyeztetése. A Kormány
jelenlegi elképzelései szerint a háztartási vízigényt
biztosító 80 métert el nem érő kutakat kiveszik az
engedélyezési eljárások alól. Az ügy ősszel kerül a
Parlament elé, ebben összhangot kell teremteni az
Uniós jogszabályokkal. A nyár folyamán társadalmi
egyeztetés lesz, amikor a lakosok ötleteit,
javaslatait várják.
Ezt követően Országgyűlési képviselő úr a hozzá
intézett kérdésekre válaszolt, majd távozott az
ülésről egyéb programja miatt.

Első
napirendi
pontban
a
hulladékszállítási
díjkedvezmény újra szabályozásáról döntött a
Testület. A települési szilárd hulladékgazdálkodási
közszolgáltatásról
szóló
17/2013.
(XII.21.)
önkormányzati rendelet értelmében a 70. életévet
betöltött,
egyedül
élő
idős
személyek
díjmentességet élveznek.
Tekintettel
arra,
hogy
közszolgáltatás
finanszírozásának rendszere megváltozott, így a
mentesség ekképpen történő elszámolása a
továbbiakban nem lehetséges, ugyanis a települési
hulladékkezelési
közszolgáltatási
díj
megállapításának részletes szakmai szabályairól
szóló 64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet 2016.
április 1. napjától hatályos rendelkezései alapján az
önkormányzat által biztosított díjkedvezmény,
mentesség összegét az NHKV számára meg kell
téríteni: abban az esetben, ha az önkormányzat
díjkedvezményt, mentességet, vagy ingyenességet
állapít meg, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási
díj ezáltal meg nem fizetett összegét az állami
hulladékgazdálkodási
közfeladat
ellátására
létrehozott szervezet számára az önkormányzat
köteles megtéríteni.
Forráskúton jelenleg kb. 120 háztartást – 102
belterületi és 18 külterületi – érint a mentesség,
melynek éves költségvetési hatása összesen
791.016,- Ft, tehát az Önkormányzat ekkora
összeget utal át az NHKV részére.

Első napirendben a 2016. évi költségvetésről adott
rövid tájékoztatót Polgármester úr. A beszámolóból
kiderült, hogy az önkormányzat és intézményei
2016. évben 398 millió forintból gazdálkodtak.
Az elmúlt évben nagyobb beruházás nem került
lebonyolításra,
pályázatokat
nyújtottunk
be,
azokhoz készültek tervek, engedélyek, továbbá
útkarbantartáshoz
eszközöket
vásároltunk.
A
tavalyi évben megkezdődött az új rendezési terv
elkészítése,
amelynek
végleges
formáját
–
széleskörű lakossági és államigazgatási egyeztetést
követően – várhatóan a nyáron fogadhatja el a
Képviselő-testület.
Második napirendi pontban a 2017. évi tervekről
adott tájékoztatás Polgármester úr:
a legfontosabb beruházás, a bölcsőde építés
közbeszerzése lett elindítva a mielőbbi kivitelezés elősegítése érdekében,
kerékpárút építés a kis bolttól Zsombóig,
ehhez kapcsolódóan kerékpártárolók kialakítása,
orvosi rendelő, védőnői tanácsadó és sportöltöző energetikai korszerűsítése,
járdák felújítása az Ady Endre, József Attila
és Petőfi utcákban.
Idei évben kerülnek beadásra különböző területekre
pályázatok:
piac kialakítása,
orvosi rendelő környékének fejlesztése,
játszótér, aktív park kialakítása a település
több pontján,
tanyafejlesztési program keretében tanyák
villamosítása.
Egyebekben kérdések, felszólalások következtek a
lakosság
részéről
dűlőutak
minőségével,
kóborkutyákkal, Művelődési Ház bérleti díjával,
nyugdíjasok foglalkoztatásával, Tátika Kft-vel,
Borostyán Étteremmel, képviselők tiszteletdíjával,
elhanyagolt porták, telkek állapotával, valamint a
közösségi élet hiányosságaival kapcsolatosan.
Polgármester úr és a Képviselő-testület tagjai a
felvetésekre válaszoltak.
Dudásné Gábor Tünde jegyzőkönyvvezető

2. oldal

Második napirendi pontban a hulladékgazdálkodási
közszolgáltató közbeszereztetésével kapcsolatos
döntéseket hoztak a Képviselő-testület tagjai a
következők szerint:
A hulladékgazdálkodási feladatot, mint kötelezően ellátandó önkormányzati közfeladatot
Bordány, Forráskút, Üllés és Zsombó települések együttműködve kívánja ellátni.
Együttműködési megállapodás elfogadása közös közbeszerzés lebonyolítása érdekében hulladékgazdálkodási közszolgáltató kiválasztására.
A négy település vonatkozásában eseti közbeszerzési szabályzat elfogadása közös közbeszerzés lebonyolításához.
Közbeszerzési bíráló bizottság felállításáról
döntés.
Harmadik napirendben a nem közműves háztartási
szennyvíz gyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás
elindításáról döntöttek a jelenlévők.
„Bordány, Forráskút, Üllés és Zsombó községek
szennyvízcsatornázásának és szennyvíztisztításának
megvalósítása” elnevezésű, KEOP-1.2.0/2F/092010-0083. azonosító számú projekt keretében
Forráskút község teljes belterületén kiépítésre
került a szennyvízelvezető hálózat. A projekt
részeként beszerzésre került egy kombinált
csatornamosó és szippantó gépjármű is, mely a
közművel nem rendelkező, külterületi ingatlanok
nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
begyűjtését is szolgálja. A pályázat értelmében a

Házunk tája
járművet a négy pályázó település közigazgatási
területén lehet használni, üzemeltetni.
A közszolgáltatás ellátására az Alföldvíz Zrt adott
ajánlatot, amelyet a Képviselő-testület elfogadott
és az alábbiak szerint rendeletet alkotott:
A
közszolgáltatás
igénybevételéért
fizetendő
5.200,- Ft/m3 + Áfa, de a rezsicsökkentés értelmében a lakosság által fizetendő összeg 1.665,- Ft/m3
+ Áfa, valamint 5.000,- Ft kiszállási díj. A különbözetet az önkormányzatnak kell kompenzálnia.

A jelzőrendszer által küldött jelzések száma 2016. évben 18 kiskorú és 3 felnőtt esetében történt.
A legtöbb esetben életviteli problémával, családon belüli konfliktusok nem megfelelő kezelésével keresték
fel a szolgálatot, amelyekre segítő beszélgetésekkel,
tanácsadással, információ adással próbáltak megoldást találni.
Jegyző asszony által előterjesztett gyermekvédelmi
feladatok ellátásának 2016. évi beszámolója demográfiai és statisztikai adatok alapján készült.

Negyedik napirendi pontban a Polgármesteri Hivatal
2016. évi tevékenységéről szóló jegyzői beszámolót
fogadták el a képviselők.
A Polgármesteri Hivatal fő feladata — mind államigazgatási, mind pedig önkormányzati ügyekben —
a döntések előkészítése és végrehajtása.
A Hivatal költségvetési rendeletben engedélyezett
létszáma 8 fő köztisztviselő + polgármester. Az engedélyezett létszámtól eltérően 2016. évben 2 fő
fizetés nélküli szabadságon lévő köztisztviselő helyettesítésére részben belső átszervezéssel történt.
A Hivatal minden köztisztviselője osztott munkakörben látja el feladatait, mindenki többfajta ügyet
intéz és feladatot lát el, mely a változó jogszabályi
környezetben időnként nagy terhet jelent a munkavállalók számára. A hivatali köztisztviselők mind
rendelkeznek a munkakörük ellátásához szükséges
iskolai és szakmai végzettséggel, melyet a köztisztviselők szakképesítési előírásairól szóló 29/2012.
(III.7.) Korm. rendelet határoz meg. 1 fő 2016. évben tette le az alapvizsgáját, 1 fő 2016. évben szerezte meg felsőfokú végzettségét. A hivatali munka
végzéséhez szükséges tárgyi feltételek megfelelnek
a kor követelményeinek. A Képviselő-testület döntése alapján 2016. őszén benyújtásra került a „Forráskút Község Önkormányzata ASP Központhoz való
csatlakozása” c. pályázati kérelem, mely pozitív elbírálásban részesült. A projekt megvalósítása ezáltal 6 millió Ft összegű támogatásban részesült,
mely során számítástechnikai eszközök - számítógépek, nyomtató, hálózati eszközök - valamint
szolgáltatások beszerzése valósul meg 2018. június
30. napjáig.

Hatodik napirendi pontban a szociális szakmai munka
értékelését ismertette Sutka Zsófia.
Szociális étkezés tekintetébent összesen 94 fő rendelkezett megállapodással 2016. évben, ebből 17 fő ellátása szűnt meg az év folyamán. Átlagosan, napi szinten 69 fő vette igénybe a szolgáltatást. Összesen
15.897 adag ebédet fogyasztottak el szociális étkeztetés keretében, melyből helyben fogyasztásra csak kis
számban, 235 adag elfogyasztásával került sor, 2.574
adagot pedig maguk vittek el az ellátottak. Az ebédadagok legnagyobb részét, 13.088 adagot kiszállítással, a tanyagondnokok jutották el térítésmentesen az
ellátottakhoz.
„Tanyai életmód és egészség védelme” elnevezésű
pályázaton 1.792.593 Ft összegű támogatást nyert
Önkormányzatunk, amelyből eszköz beszerzések és
szűrővizsgálatok (bőrgyógyászati, demencia vizsgálat,
fül-orr-gégészeti és audológiai szűrés, látásvizsgálat,
gerincferdülés és lábvizsgálat) lebonyolítása történt.

Ötödik napirendben a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység éves értékelését ismerhették meg a jelenlévők Sutka Zsófia szociális
segítő és dr. Kapás Anita jegyző beszámolóiból.
2016. január 1-től törvényi változások miatt csak a
gyermekjóléti szolgáltatással integráltan működhet,
települési szinten a család- és gyermekjóléti szolgálat, járási szinten pedig a csalás- és gyermekjóléti
központ keretében. A települési jelzőrendszeri feladatokat 2016. június 30-ig Rabi Mihályné látta el,
ezt követően 2017. január 31-ig Vass Ilona végezte
ezt a tevékenységet. 2017. február 1-től Sutka Zsófia látja el Forráskút Község családsegítő feladatait,
a település jelzőrendszeri tevékenységét.

Következő napirendben a horgásztó bérleti szerződés
módosítását vitatta meg a Képviselő-testület. A bérleti
díj változatlanul hagyása mellett a Forráskúti lakcímkártyával rendelkező horgászok részére 50 % kedvezményt biztosít a napijegy árából.
Egyebek napirendi pontban aktualitásokról esett szó.
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.h
Tisztelt Lakosok!

Településünkön a zöldhulladék gyűjtésének májusi
időpontjai: május 2.; május 16.; május 30.
További információ a Négyforrás Nonprofit Kft.
Facebook oldalán.
Négyforrás Nonprofit Kft.
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Önkormányzati hírek
Tisztelt Lakosunk!
Településfejlesztési Koncepciónk és Településrendezési Eszközeink (helyi építési szabályzat, szabályozásiszerkezeti tervek) teljes felülvizsgálata és új terv készítése folyamatban van.
Az eljárás a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 38. § szerint folytatódik.
Az eljárással egyidejűleg zajlik a partnerségi véleményezés is, melynek keretében partnereinknek 2017.
május 02-től kezdődően 30 nap áll rendelkezésre, hogy a tervanyag kapcsán véleményeiket elektronikusan,
postán vagy személyesen eljuttassák a Polgármesteri Hivatal illetékes irodájába.
A módosítás tervanyaga és a partnerségi rendről szóló határozat innen letölthető: http://www.ujleptekbt.hu
(„Forráskút” címszó alatt, „Folyamatban lévő tervanyag” menüpontban)
Fodor Imre
polgármester

Tisztelt Forráskútiak!
A Hír-Forrás hasábjain is többször adtunk hírt a talajterhelési díjjal kapcsolatos kötelezettségekről.
Tekintettel arra, hogy a díj fizetése esedékessé vált, valamint a mentesség határideje lassan lejár, ismét
indokoltnak látjuk felhívni minden érintett figyelmét, a talajterhelési díjjal kapcsolatos kötelezettségekre.
2016. január 24. napjától kezdődően talajterhelési díjfizetési kötelezettség minden olyan
ingatlantulajdonost terhel, akinek ingatlana előtt kiépítésre került a szennyvízhálózat, azonban (úgy dönt,
hogy) erre nem köt rá.
A díj kötelezőségét és mértékét központi jogszabályok határozzák meg, melynek mértéke településünkön
1.800,- Ft/m3. A díjat a felhasznált víz mennyisége alapján kell megfizetni. A felhasznált víz mennyiségét
az Alföldvíz Zrt. által kibocsátott számlákkal kell igazolni. (A díjfizetési alap két esetben csökkenthető:
locsolási célú felhasználás esetén az almérővel mért fogyasztással, valamint a szennyvíztárolóból
elszállított, hivatalos közszolgáltató által munkalapokkal illetve számlákkal igazolt szennyvíz
mennyiségével.)
A közcsatornás szennyvízdíj mértéke:
• alapdíj:
297,18 Ft/hó
• szennyvízdíj:
287,78 Ft/m3
• vízterhelési díj:
4,23 Ft/m3
Talajterhelési díj mértéke: 1.800,- Ft
Mindez egy példán levezetve:
• Egy háztartás átlagos havi vízfogyasztása 10 m3. Ebben az esetben az éves vízfogyasztás 120 m3
(12 x 10 m3). A fizetendő éves talajterhelési díj 216.000,- Ft (120 m3 x 1.200.-Ft egységdíj x 1,5 területérzékenységi szorzó).
• Ha az ingatlantulajdonos rákötött a szennyvízhálózatra, akkor ugyanekkora vízfogyasztás mellett az
éves szennyvízdíja csak 38.486.-Ft (12 hó x 10 m3 x 291 Ft +12 x 297,18.-Ft), melyet havonta kell
kifizetni.
Jól látható tehát, hogy a talajterhelési díj jóval drágábbá teszi a felhasználó számára a szennyvízkezelést,
ezért minden ingatlantulajdonos elemi érdeke, hogy rákössön a szennyvízhálózatra.
4. oldal

Házunk tája
Magát a díjat a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény szabályozza, teszi kötelezővé,
csak a részletszabályait kell helyi rendeletben lefektetni, mint például a bevallási, megállapítási, ellenőrzési
szabályokat, továbbá a mentességi eseteket.
A Képviselő-testület élt a mentesség megállapításának jogával és 2017. május 31. napjáig mentességet
biztosít azon tulajdonosok számára, akik hatósági szerződésben rögzítve vállalják, h ugyanezen időpontig
rákötnek a csatornára.
E cikk megjelenésével párhuzamosan minden érintett kibocsátó (tulajdonos) számára felhívást küldünk ki
az Alföldvíz Zrt. adatszolgáltatása alapján. Kérünk mindenkit, hogy a levélben leírtak szerint (mentesség
iránti kérelem vagy bevallás benyújtása) járjanak el.
Egyúttal kérem, hogy kérdés esetén személyesen ügyfélfogadási időben, telefonon vagy e-mailen
keressenek minket, hogy minél személyre szabottabb és szakszerűbb segítséget tudjunk nyújtani e törvényi
kötelezettség teljesítése érdekében!
Néhány gyakran előfordult eset és a javasolt eljárás:
A rákötés 2016. január 24. napja előtt
megtörtént
A rákötés 2016. január 24. napja után, de
2017. május 31. napja előtt valósul(t) meg:

Az ingatlan lakatlan, nincs vízfogyasztás:

2016. évben nem volt vízfogyasztás az
ingatlanon, de várhatóan 2017. évben már
lesz:

Mentességet igényelt, és megvalósította a
rákötést:
Mentességet igényelt, de nem tudja
határidőben megvalósítani a rákötést:

Nincs teendő, nem keletkezett talajterhelési
díjfizetési kötelezettség.
Javasoljuk, hogy terjesszenek elő mentesség
iránti kérelmet a Polgármesteri Hivatalban. A
rákötés tényét az Alföldvíz Zrt. által kiállított
csatlakozási adatlappal kell igazolni.
Már megtörtént rákötés esetén is kérhető a
mentesség, szükséges a csatlakozási adatlap
bemutatása!
Amíg nincs vízfogyasztás, addig nem
keletkezik
talajterhelési
díjfizetési
kötelezettség sem, de bevallást kell
benyújtani nullás tartalommal, melyhez
csatolni kell a vízszámlákat.
2017. május 31. napjáig kérhető mentesség,
mely
rákötési
kötelezettséggel
jár
természetesen, ezt követően a díjfizetési
kötelezettség
megelőzése
érdekében
beköltözés és a vízfogyasztás megkezdése
előtt rá kell kötni a csatornára.
2017. évről 2018. március 31. napjáig kell
majd bevallást benyújtani.
Be kell mutatni a csatlakozási adatlapot a
Polgármesteri Hivatalban.
Ha vízfogyasztás történt, úgy díjfizetési
kötelezettség is keletkezik, be kell vallani és
meg kell fizetni a talajterhelési díjat. A 2016.
évi fogyasztás után 2017. évben, a 2017. évi
fogyasztás után 2018. március 31. napjáig.

A szükséges nyomtatványok elérhetőek az Önkormányzat honlapján is: www.forraskut.hu Letölthető
dokumentumok Adóügy almenüben.
A csatlakozásokat az Alföldvíz Zrt. 06-30/496-24-50 mobilszámán kell bejelenteni.
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
5. oldal

Házunk tája
Szépkorúak köszöntése
Az elmúlt évek hagyományaihoz híven ebben az évben is Fodor Imre polgármester, Rabi Mihályné
alpolgármester és Illés-Vizsnyiczai Borbála kulturális ügyintéző köszöntötte községünk "szépkorú" lakosait.
Csongrádi Károlyné, Monostori Béláné és Vass Márk 90. születésnapi köszöntésére családjuk körében,
otthonukban került sor, az emléklapot és az ajándékcsomagot Fodor Imre polgármester úr adta át.
Csongrádi Károlyné Margitka néni 1927. március 1-én született
Kiskundorozsmán. Gyermekkorát Bordányban és Forráskúton
töltötte. A Királyszéki iskolában végezte a 6. elemit. Tíz éves kora
óta már a mezőgazdaságban dolgozott szüleivel. 1960-tól tagja volt
a termelőszövetkezetnek nyugdíjazásáig. Tizenhat éven át Bordány
Béke dűlőben tanácstagként tevékenykedett. A nyugdíjas évei is
aktívan teltek, tíz éven keresztül vezette a forráskúti
nyugdíjasklubbot és tovább dolgozott a családi gazdaságban. Kettő
gyermekük
született.1986-óta
élnek
Forráskúton,
férjével
egyetértésben telnek napjaik.
Margitka néni elmondása alapján a hosszú élet titka a
békesség.
Monostori
Béláné
1927.
március
19-én
született
Kiskundorozsmán. Szülei Üllésen laktak, így Marika néni
gyermekkora is Üllésen telt.1962-ben költözött Forráskútra
férjével és kettő gyermekével.
Marika néni háztartást
vezetett, nevelte gyermekeiket és téesz-be dolgozó férjének
besegített a munkaegységek megszerzésében. Nyolc éve
szívműtéten esett át. Étkezési szokásairól mesélve elmondta,
hogy napi háromszor étkezik, mindent szívesen fogyaszt,
azonban azt is megtudtuk, hogy nem a túró és a lekvár a
hosszú élet titka. Jelenleg leányáékkal él együtt és jó
egészségnek örvend. Kettő gyermeke, négy unokája és kilenc
dédunokája veszi őt körül.
Marika néni elmondása alapján a hosszú élet titka a
munka és a vidámság.
Vass Márk 1927. március 15-én született Kiskundorozsmán.
„Köszönöm a jó istennek, hogy ennyi időt adott” szavakkal
fogadott bennünket Marci bácsi.
Gyermekkorát Csólyospáloson töltötte, a Királyszéki iskolába
járt, és Csólyospáloson fejezte be a 6 elemit. Forráskútra a
60-as években költözött feleségével. Kettő gyermeket
neveltek fel közösen. Az 1970-es évektől volt a helyi termelő
szövetkezet tagja nyugdíjazásáig. A háztáji gazdaságban
tovább dolgozik napjainkig. A 70-es évek előtt napszámba
járt, béres volt, Vetróéknál szántott, vetett, négy lóval
dolgozott. Istállóban aludt a lovakkal. Mindig sokat
munkálkodott kaszált, aratott, cséplőgépen dolgozott. Volt öt
balesete melyekből mindig szerencsésen felépült. A felesége 2003-ban meghalt, jelenleg lányával él együtt.
Marci bácsi elmondása alapján a hosszú élet titka: a jó isten adott erőt és egészséget és ezeket az éveket
mindig sok munkával töltötte. Mindig egészségesen élt és előnyben részesítette a házias ételeket.
Az Időseink köszöntése róluk, az ő tiszteletükről szól. Tiszteletünk magában foglalja elfogadásukat,
támogatásukat, szeretetüket és annak kifejezését, hogy a családjuknak, társadalmunknak ők is hasznos tajgai.
Szükségünk van mindarra a sok élettapasztalatra, arra a higgadt bölcsességre, amivel csakis ők rendelkeznek,
és a türelemre, elfogadásra, ahogy tanítanak, nevelnek bennünket.
Kívánjuk, hogy a család szeretete és az összetartás ereje kísérje végig életüket.
Kívánunk Margitka néninek, Marika néninek és Marci bácsinak nagyon jó egészséget, hosszú boldog
életet.

Forráskút Közég Önkormányzata nevében:
Rabi Mihályné
alpolgármester
6. 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

Minden hónapra egy mondóka, vers
Családgondozók rovata könyvtárosunk
közreműködésével

Weöres Sándor: Bolygó zápor
Bolygó zápor
libben, táncol,
suhog a fű sűrűjén, fa ágán.
Kéklő halvány
felhők alján
Kivirul a ragyogó szivárvány.

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: június 6-án, kedden 18 órától.
Mozgáskorlátozottak csoportjának gyűlése
Május 18, 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

Feltalálókról Dudás József tollából:
Mottó:
Nincs hálásabb feladat,
mint a magyar feltalálókról írni.

Teller Ede, a hidrogénbomba atyja
Nem kaptam és nem is vártam
semmilyen elismerést a hidrogénbomba megalkotásáért. Ilyen egyszerű szavakkal nyugtázta a tudományos élet hozzáállását a világhírű
tudós, Teller Ede.
A századforduló még a pesti csibészek között találja, mígnem egy
balesetben elveszti egyik lábfejét.
Ettől kezdve csak a tanulásnak él,
még az után is, hogy a Teller család kiment Amerikába.
Itt a fiatal Teller szinte rögtön bekapcsolódik az atombomba programba. Nincs Ebben semmi különös, az itt
dolgozó tudósok többsége magyar volt. Wigner Jenő,
Neumann János, Szilárd Leó, Teller Ede. Hogy csak néhányat említsünk. A tudós nem volt büszke a feltalálására, mint mondta, ezzel a bombával négyszer lehetne
elpusztítani a Földet. Hurrá. Ennél haszontalanabb dolgot még ember nem alkotott. A hidegháború éveiben
minden anyagi segítséget megkapott ahhoz, hogy a
Szovjetuniót térdre kényszerítsék. Mindaddig, amíg ők
is bemutatták a „Cár” nevű hidrogénbombájukat. Reagan elnök a legjobb barátjának nevezte a tudást, és ma
már tudjuk, hogy nagyrészt neki köszönhető a
Szovjetúnió legyőzése.
Szerencsére a tudóssal együtt sírba szállt a találmánya
is: a SALT II. egyezmény után leszerelték az összes
hidrogénbombát, mindkét oldalon. Maradt még tömegpusztító fegyver úgy is bőven. Viszont látványnak sem
utolsó a robbanás pillanata. A fénye tízszer fényesebb,
mint a Nap délben, nem véletlen, hiszen pontosan
ugyanaz a folyamat játszódik le benne, mint a Nap felszínén. Körülötte mintha a világ összes hómezője egyesülne egyetlen Szaturnusz gyűrűben, és mindez halálos
csöndben.
Nehéz eldönteni, hogy hazánk fiára büszkék legyünk-e
vagy sem, de egy biztos, a 20-ik század legnagyobb
tudósa volt.
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Iskolai hírek
Fenntarthatósági Témahét
Április 24-től Környezettudatossági hét volt iskolánkban.
Hétfőn Illés-Vizsnyicai Gábor tartott egy érdekes előadást
a megújuló energiaforrásokról. 28-án pénteken az AGORA
számítógép gyűjteményét néztük meg, és a látványlabor
foglalkozásán vettünk részt 25 diákkal.

Matematikaversenyek
Forráskút Kupa
Idén harmadszor rendezte meg iskolánk a környező
települések
iskolái
számára
a
felsős
kistérségi
matematikaversenyt. Április 26-án délután 10 iskolából 69
tanuló vett részt az eseményen, ahol évfolyamonként az
első három helyezettet díjaztuk. A forráskúti diákok
sikeresen szerepeltek a versenyen, közülük is a legjobb
eredményt két tanulónk érte el:
Török Karolin
5.osztály
3. helyezett
Hegedűs Gergő
8.osztály
1. helyezett.
Az iskolák közötti csapatversenyben Forráskút a 3. helyen
végzett, Mórahalom és Domaszék mögött.

XIII. Bonifert Domonkos Nemzetközi
Matematikaverseny
A Bonifert Domonkos Nemzetközi Matematikaverseny
döntőjén iskolánk 3 tanulója eredményesen szerepelt,
meghívást kaptak a z ünnepélyes díjkiosztóra, amely
szintén április 26-án volt.
A díjazottak:
3. osztály
Szekeres Bálint
V. díjas
5. osztály
Galzó Kata
IV. díjas
8. osztály
Hegedűs Gergő
IV. díjas
Gratulálunk a versenyzőknek!
Szép eredményeket ért el két második osztályos tanulónk
a területi versenyeken. Lippai Szabolcs versmondásban
jeleskedett. Az ásotthalmi zsűri 2. helyezéssel értékelte a
szavalatát.
Tandari
Domos
a
Csólyospáloson
megrendezett
matematika kistérségi versenyen szintén 2. helyezést ért
el. Mindkét tanuló tovább jutott a megyei versenyre.
Eredményes versenyzést kívánunk nekik!
Sápi Zoltán, igazgató
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Fontos Sándor Napok Üllésen
2017. Április 7-én, pénteken rendezte meg ismét
az Üllés, Forráksút, Csólyospálos Községi Általános
Iskola és AMI- Fontos Sándor Tagintézménye
Üllésen a Fontos Sándor napokat. Ennek keretében
került megrendezésre a népzene- népdaléneklési
verseny is, ahova a környékbeli településekről
várták a népi énekeseket, valamint a népi szóló és
népi kamaraegyütteseket is.
A versenyen, mi is, a forráskúti iskola citerásai is
részt vettünk, ahol két kategóriában négy
műsorszámmal neveztünk. Népi szóló kategóriában
Farkas Eszter különdíjat kapott, valamint három kis
kamara együttesünk, a legkisebbek: Török Sarolt
és Matuszka Vivien I. helyezést, a Cinke
Citerazenekar: Gál Henrietta, Gyuris Adrienn és
Vass Karolina I. helyezést és a Tűzrózsa
Citerazenekar: Gál Violetta, Galzó Kata, Széll Szaffi
és Gyöngyi Máté 2. helyezést értek el.
Köszönjük szépen, gratulálunk! ☺
Kiss Csillag Anna
tanárnő

Iskolai hírek
Időutazás Gárdonyi Géza életébe
Az osztályunk szeret utazni. 2017. április 28-án több hatodikos és néhány hetedikes tanuló Szegedre látogatott. A kirándulásunkat Tóth Katalin és Kocsispéterné Hunyadvári Éva tanárnők szervezték.
Hogy mit kerestünk Szegeden? Gárdonyi Géza életét kutattuk a Somogyi-könyvtár jóvoltából. Zsuzsa néni
segítségével visszautaztunk az író idejébe. Ugyanis az „egri remete” Szegeden is lakott, és újságíróként is
dolgozott. Elmentünk a volt Szegfű utcába, ahol élt. Mára sajnos lebontották az akkori épületeket, így az
irodalmi emlékhely sem maradt meg.
Kilenc állomásunk volt, a hatodik helyen Dankó Pista emlékszobra szerepelt. Megtudtuk, hogy az író először csak munkakapcsolatot ápolt a zenésszel, később aztán barátok is lettek.
A legérdekesebb mindannyiunk számára az a történet volt, amely Gárdonyi Géza életének kevésbé ismert
eseményét mesélte el: Az emberek akkoriban is szerettek nevetni, így jött létre a Szegedi Napló vasárnapi
mulattató melléklete, a Hüvelyk Matyi. Gárdonyi szerette kifigurázni a város ismertebb embereit, amiért a
kritizáltak olykor megsértődtek. May R. Miksa bankár például be is perelte az írót. A haragosok idővel kibékültek, ám a bankár ügyvédje nem hagyta annyiban! Kihívta párbajra az írót. Kevesen tudják, hogy Gárdonyi szeretett vívni. Le is győzte az ügyvédet. Párbajvétség miatt azonban két hétre mindketten börtönbe
kerültek.
Sok mindent tanultunk az Egri csillagok írójáról. De hogy ne csak az agyunkat tornáztassuk meg,
elmentünk tekézni is. Kiderült, hogy nem is olyan könnyű, mint amilyennek tűnik.
Egy remek napot tölthettünk el Szegeden, és ezt nagyon szépen köszönjük a szervezőknek és a tanár
néniknek. ☺
Gál Violetta
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Egyházi hírek
Egyházi hírek
Május 22. hétfő: Szent Rita ünnepe, misén szent Rita
rózsáinak megszentelése!!!
Május 28. vasárnap: FORRÁSKÚTI BÚCSÚ, ünnepi szónok:
Köllő Sándor egyetemi lelkész
Misék: reggel 7 óra
(háziasszonyok és vendégvárók szentmiséje, hogy ők is
részesülhessenek a búcsú kegyelmeiben.)
Délelőtt 11 óra Ünnepi Búcsúi nagymise, - búcsúi
körmenettel.
Virágszirmot
kérjük,
akik
tehetik,
hozzanak! Köszönjük!
Június 1. csütörtök: Első Csütörtök – Jézus Szíve családok
Szentségimádása,
Június 2. péntek: Első Péntek – gyónási lehetőség.
Június 4. vasárnap: PÜNKÖSD ÜNNEPE – forráskúti
gyerekek ELSŐÁLDOZÁSA. Mise délelőtt 10.30 órakor
Június 5. hétfő: PÜNKÖSD HÉTFŐ – ünnepi mise ½ 11
órakor.
Június 11. vasárnap Szentháromság Vasárnap
Június 18. vasárnap: Úrnapja, - úrnapi körmenet (Úrnapi
oltárokat készítsük el! Virágszirmot kérjük, akik tehetik,
hozzanak! Köszönjük!
NEM FÉLEK
Én már nem félek semmitől
Amit lehetett elvesztettem
házban hazában emberekben
s mint rozsdás szög a romos falban
valahogy mégis megmaradtam
s nem kértem soha alamizsnát
Hiszek a téli termő földben
amely a magvakat megőrzi
madarat embert sosem öltem
s nem szoktam dacból összetörni
a kiürített poharat
Feljelentettek kitagadtak
befalazták az életem
körömmel vájtam ki az ablak
tenyérnyi holdját s énekem
nem lett makogó monológ
Az értelmetlen dadogót
nem követem semmilyen nyelven
amit lehetett elvesztettem
házban hazában emberekben
s többé nem félek semmitől
Hiszek az Isten termőföldjében
amely a magvakat megőrzi
madarat, embert sosem öltem
Isten tenyerén mégis megmaradtam
s Istentől szeretve nem félek semmitől. (Kannás Alajos)

EGY „NEM-NORMÁLIS VILÁG”BAN…-NORMÁLIS…
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Bocsásson meg a világ, milyen világba jutottunk,
milyen világban élünk?... amikor minden három
napra jut egy robbantás, jut egy tömegmerénylet… Egy örült ember belehajt a tömegbe
és békés vétlen járókelőket gázol, halálra.
Amikor békés labdarúgókat akar fölrobbantani egy
bosszúra éhes őrült…
„Riasztóan sok” gyereket használ öngyilkos
merényletre a Boko Haram. Boko Haram összesen
27
gyermekkel
hajtatott
végre
öngyilkos
merényletet az év első három hónapjában az
UNICEF jelentése szerint. Tavaly ugyanebben az
időszakban kilenc, egész évben pedig 30
gyermekkel
követtettek
el
robbantást
a
szélsőségesek.
Az utolsó évtizedekben nagyon sok minden a feje
tetejére állt. Szokásrendszerek, családi minták,
szerepek tűnnek el, miközben újabb és újabb
dolgok bukkannak fel a láthatáron. Lehetőségek
színes tárháza a miénk, a ha úgy tetszik az egész
világ az otthonunk, bárhová megyünk, mindenhol
feltalálhatjuk magunkat, és az elvárások a föld
minden szegletében rohamtempóban változnak.
Talán csak akkor lennénk kevésbé hajszóltak,
összezavarodottak, ha kiköltöznénk egy lakatlan
szigetre, vagy egy erdő közepébe.
Egy történet. Egy leány, aki 30 éves és hirtelen
elveszíti a munkáját. Ő, Mária, s most ki kell
költözni az önálló életet jelentő kicsi garzon
lakásából és vissza kell költözni a szülői házba. A
baj ott kezdődik, hogy Édesanyjával már jó ideje
csak telefonon beszéltek. Elmaradtak a személyes
találkozások. Mária úgy gondolja, hogy az igazán
normális embereknek van munkájuk, van lakásuk,
van működő párkapcsolatuk, tehát tudják, hogy
mit akarnak az élettől. Meg tudnak állni a saját
lábukon. Ezek után nem csoda, hogy Mária most
úgy érzi legbelül a lelkében, hogy totálisan csődöt
mondott, mint normális ember. És még a furcsán
csodabogár öccse, Mikola is előbbre jár az „ÉLET”nek nevezett társasjátékban, mint ő.
Számára most még egy asztali lámpa kiválasztása
is komplikáltnak tünt. Így találkozott Borikával.
Borika, aki az IKEA áruházban dolgozott. És
megismerkedésük után Borika megpróbált Mária
minden furcsa kérdésére választ adni a lámpával
kapcsolatba. S végül leültek egy kávé és süti mellé
és megvitaták a „normalitás” kérdéskörét. Végül
barátságot kötnek. Borika megtanítja, Máriát
hogyan kell normálissá válni, amíg cserébe Mária
segít, most már új barátnőjének, hogy férje
egészségét
is
rendbe
tegyék,
és
ezután
egészségesebb életmóddal le tudjon fogyni. .
Közben mindketten megtanulják a „ÉLETET” NEM
LEHET
EGYETLEN
SÉMÁBA
SEM
BELEGYÖMÖSZÖLNI, BELESZORÍTANI.
Mindenki
élete más és más. AZ „ÉLET” MINDENKINEK MÁS MÁS FELADATOT OSZT KI. Ezért kár, minden nap
összehasonlítgatni
életünket
másokéval
és
állandóan elégedetlennek lenni.

Máriának hosszú listája van arról, hogy a
„normális” emberek miként működnek, hol
tartanak az életben, milyen kapcsolatokkal

Minden, ami belefér
Folytatás az előző oldalról
rendelkeznek, és milyen tulajdonnal bírnak. Az emberek
között sokan gyártanak maguknak hasonló listákat,
amelyeknek hátterében az a meggyőződés húzódik,
hogy csak akkor lehetnek, csak akkor válhatnak
boldoggá, ha számukra mindezek megvannak, vagy
meglesznek.
Csak akkor lehetek boldog, ha
teljesítettem mindazokat, amit a környezetünk, amit a
társadalmunk normái elvárnak tőlem vagy másoktól. .
Ezt a családunk és végső soron mi magunk elvárjuk
önmagunktól. Mária, és újdonsült barátnője, Borika
segítségével szép lassan minden tételt kipipálnak a
listájukon. És mégsem érzik magukat rendben lévőnek
azaz „normálisnak” Arra is rádöbbennek, hogy az
effajta normalitás nem hoz boldogságot. Ugyanakkor,
nem teljes zsákutca a „normalitás” és a „boldogság”
között párhuzamot keresni. A pszichológia gyakran
igyekszik megragadni a „lelki egészség” kritériumait,
amelyek a jó közérzet mutatóiként funkcionálnak. A
leghíresebb Freud állítása. Az a legfontosabb, hogy
szorongásaink ne akadályozzanak meg bennünket
abban, hogy képesek legyünk „szeretni” és „dolgozni”.
Gordon Allport szerint hat, egymással összefüggő
eleme van a lelki egészségnek.
1. AZ ÉN ÉRZÉSÉNEK KITERJESZTÉSE, amit leginkább
a „jó, hogy vagy, azt akarom, hogy még inkább legyél”
mondat ír le. Ennek lényege, hogy anélkül vállunk
részéve
kapcsolatoknak,
közösségeknek,
hogy
birtokolni akarnánk azokat.
2. A MEGHITT VISZONY MÁSOKKAL a bensőséges
szeretetre, meghittségre, részvétre, empátiára és
toleranciára való képességet jelenti.
3.
AZ
ÉRZELMI
BIZTONSÁG
ÉS
ÖNMAGUNK
ELFOGADÁSA azt jelenti, hogy képesek vagyunk
megküzdeni a fusztrációval, és elfogadni a saját
hibáinkat!
4. A REALISTA ÉLETSZEMLÉLET és PROBLÉMA
MEGOLDÁS KÉPESSÉGE azt akarja, hogy olyannak
látjuk a dolgokat, amilyenek. De látjuk a célokat és az
addig vezető, utat is.
5. AZ ÖNISMERET és A HUMOR képessége azt akarja,
hogy képesek vagyunk kívülről ,szemlélni önmagunkat
és nevetni magunkon , anélkül,hogy elutasítanánk
önmagunkat.
6.
AZ
EGYSSÉGESÍTŐ ÉLETFILOZÓFIA
egyfajta
értékrendszert takar, amely az élet értelmét jelöli ki,
ami által megélhetjük életünk valóban egy nagyobb
egész része.
Érdemes néha kiszállni a mókuskerékből befogadni,
elfogadni, ami jön, és legjobb tudásunk szerint kezelni
a helyzetet, vagy, ahogy Jack Sparow kapitány
mondaná: „irány a horizont, és nagy kópék vagyunk!”
Szent
Benedek
személyisége,
szellemisége
századokon át meghatározta a keresztény világ
alakulását, főként Európában, így Magyarországon is.
Létünk célját, értelmét az „Ora et labora! – Imádkozzál
és dolgozzál!” Fogalmazta meg. A közös imádság, de
az egyéni is, az ember és Isten párbeszéde, imája
együttlétre hív. Az IMA ERŐT AD, AHHOZ, HOGY
BÖLCSEN TUDJUNK ÉLNI!
EGY „NEM-NORMÁLIS
VILÁG”BAN, akár, mint szerzetesek, akár mint hívő
keresztények.
Testvér, Te is kérjed Istentől az ima által „normális”
légy!
Üdv. Soós János esperes-plébános.

Húsvéti játszóház a Művelődési Házban
A tavaszi szünet első napján húsvéti játszóházat
tartottunk a Művelődési Házban, amire igen szép
számban érkeztek a gyerekek!
Ezúton is szeretném megköszönni a rengeteg
segítséget Gyurisné Kálmán Jolikának, Illés Kittinek,
Dedics-Magyar Kittinek, Besenyei Blankának, Rabiné
Csikós Szilviának, Sutka Zsófinak, valamint a
fiatalabb segítőimnek is: Pesti Tamarának, Széll
Szonjának, Goda Zsoltnak, és mindenkinek, aki a jó
hangulatú délelőttön segített, hogy a gyerekeknek
egy
tartalmas,
vidám
húsvéti
játszóházat
varázsoljunk.
Illés-Vizsnyiczai Bori
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Agrárfórum
A falugazdász tájékoztatója
Májusi 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 kérésem, hogy ezekkel a módosításokkal az Egységes
kérelem benyújtási határideje, azaz május 15. után
keressenek.
A 2016-os területalapú támogatásokkal kapcsolatos információk:
A 2016. évi támogatási összegek kifizetése június
30-ig fog lesz esedékes azoknál a gazdáknál, ahol
nem történt ellenőrzés, vagy az ellenőrzés nem tárt
fel eltérést. Az ellenőrzéssel érintett gazdák támogatásainak kifizetése csúszhat, ennek időtartamáról
nincs információnk.
A 2017. évi támogatási kérelmek benyújtási
határideje MÁJUS 15! Technikai okok miatt
nem sikerült minden gazdának SMS-ben értesítést küldenem, ezért az a kérésem, hogy időpont egyeztetésére minden külön értesítés nélkül 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 tavaly a kérelmét, nekik
mindenképpen hozni kell a jelszót, vagy kérni kell a
MÁK-tól. A nyomtatvány letölthető a honlapról, de
nálam is beszerezhető.
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 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 /ha ):
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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).15 ha 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:
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

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, pl
őszibarack esetében az extenzív ültetvényeknél 400,
intenzív ültetvények esetében 660 fa szükséges hektáronként.

Saláta
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 és bejelölése
feltétlenül szükséges.
Az állatalapú jogcímek esetében az állatok
darabszámát. Szarvasmarhák esetében az igényelt
állatok ENAR számát fel kell tüntetni.
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 azt
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)
A már benyújtott kérelmek módosítására május 15
és 31 között lesz lehetőség, ezután már csak akkor
lesz szankciómentes a módosítás, ha az nem jár
területnövekedéssel.
A
másodvetés
bejelentése
a
vetés/ültetés
dátumától 15 napon belül kell megtörténnie.
Ugyanez
érvényes
az
elemi
káresemény
bejelentésére is.
Egyéb
részletekről
érdeklődjenek.

kérem,

a

helyszínen

Az Agrárkamarai tagdíjbevallás határideje június 1
és 30 között lesz lehetséges. A tavalyi gyakorlat
alapján szükség lesz az előző évi árbevétel
adatokra. Egyéb részletek nem ismertek.
Az
aktuális
információk,
pályázati
www.szechenyi2020.hu,
lehetőségek
a
www.fvm.hu, a www.mvh.gov.hu és a www.nak.hu
honlapokon, kérem figyeljék ezeket az oldalakat is.

Tisztelettel:
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Gyógy- és fűszernövénykert
– Közösségek Hete
Gyógy- és fűszernövény kert került kialakításra a
Jerney János Művelődési Ház előtt, a buxus helyén
Forráskút Község Önkormányzata támogatásával és
a Forráskúti Egészségklub koordinálásával.
A közös ültetésre a Közösségek Hete országos rendezvénysorozat keretében került sor, így vendégünk volt a Cselekvő Közösségek Csongrád megyei
mentora, Ábrahám Edit is.
A Közösségek Hete országos programsorozat központi gondolata a közösségi kezdeményezés, a társadalmi együttműködés, az aktív szerepvállalás, a
nyitott, befogadó társadalom eszményének népszerűsítése.
Köszönjük Mindenkinek, aki növénykével, segítségével hozzájárult a kiskert kialakításához, a művelődési ház előtti tér szebbé tételéhez!
Illés-Vizsnyiczai Bori

Minden, ami belefér
Tisztelt Adózók!
A 2016. adóévről szóló helyi iparűzési
adóbevallás
benyújtásának
és
az
adó
megfizetésének határideje:
2017. május 31.
Az adó mértéke: 2 %.
Forráskút
Község
Önkormányzata
Képviselőtestületének a helyi iparűzési adóról szóló 17/2015.
(XI.30.) önkormányzati rendelete adómentességet
illetve adókedvezményt is biztosít az alábbiak
szerint:
„2.§ (1) bekezdés a) pontja alapján: Mentes az
iparűzési adó fizetési kötelezettség alól a vállalkozó,
akinek a Htv. szerinti vállalkozási adóalapja nem
haladja meg az 1 millió Ft-ot.
(2) bekezdése alapján: Adóalapjából 50 %
kedvezményre jogosult az a vállalkozó, akinek a
Htv. szerinti vállalkozás szintű adóalapja meghaladja
az 1 millió Ft-ot, de nem haladja meg a 2,5 millió Ftot.”
Továbbá az az őstermelő, akinek éves bevétele nem
haladja meg a 600.000 Ft-ot, nyilatkozatot kell,
hogy tegyen.
A helyi iparűzési adófizetésre kötelezettek az adó
megfizetését Forráskút Község Önkormányzatának
az
„Iparűzési
adó”
elnevezésű
számlájára
átutalással, a Pillér Takarékszövetkezetnél befizetési
lappal vagy postai csekken történő fizetéssel
teljesíthetik.
Helyi iparűzési adó beszedési számla:
57600039-11059486
A nyomtatványok letölthetők a www.forraskut.hu
honlapról
illetve
a
Polgármesteri
Hivatal
Adóirodájában
ügyfélfogadási
időben
is
igényelhetőek.
Felhívjuk az iparűzési adóra kötelezett adózók
figyelmét,
hogy
bevallásaikat
pontosan
kitöltve, aláírva, az esetleges egyeztetés miatt
telefonszámot megadva, határidőt betartva
szíveskedjenek benyújtani.
Köszönettel:
Adóiroda

ELVESZETT KUTYA
KERESSÜK!!!
2017. MÁRCIUS 29-ÉN DÉLELŐTT A
BORDÁNY MEZŐ DÜLŐBŐL ELVESZETT
BELLA NÉVRE HALLGATÓ 1 ÉVES
MAGYARVIZSLA, LABRADOR KEVERÉK
FEKETE SZUKA KUTYA!
NAGYON KERESSÜK MERT SZÁMUNKRA
NEM EGY KUTYA HANEM CSALÁDTAG!
KÉREM AKI LÁTTA VAGY BEFOGADTA ÉRTESITSEN
AZ ALÁBBI TELEFONSZÁMON! 30/271-3952
A MEGTALÁLÓ JUTALOMBA RÉSZESÜL!!!
SEGITSÉGÉT ELÖRE IS KÖSZÖNÖM!
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minden, ami belefér
Anyakönyvi hírek
Házasságkötések
Pölös Annamária Krisztina és Kovács István
és
Czári Kinga Mária és Demeter Róbert

fogadott örök hűséget. Sok boldogságot!
__________________________________________________________________________

Gólyahírek
Paplógó Anettnak és Budai Albertnak

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

Vass József

Viktória
nevű gyermeke született. Gratulálunk!
__________________________________________________________________________

Halálozás
Szögi Benjámin Sándor
(élt 54 évet)
Özv. Tari Istvánné Antal Ilona

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

(élt 97 évet)
Özv. Lippai Péterné Török Rozália
(élt 95 évet)
Tajti Tibor
(élt 54 évet)

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága szerettünk, Tajti Tibor temetésén megjelentek és mély fájdalmunkban osztoztak.

Maróti Lajos

Gyászoló család
(élt 55 évet)

Özv. Kómár Mihályné Tóth Mária
(élt 90 évet)
Özv. Takács Gáborné Gyuris Julianna
(élt 92 évet)
Hozzátartozói fogadják részvétünket!

„Mi nem búcsúzunk, csendben elköszönünk,
míg élünk Rád emlékezünk.
Ezúton szeretnénk megköszönni mindazoknak,
rokonoknak, ismerősöknek, szomszédoknak és
munkatársaknak, akik Varró Imréné Pesti Valéria temetésén megjelentek.”

Sok évvel ezelőtt házaknál tartották a kilencedet. Így volt ez Tari Istvánné Antal Ilonka
néniék házánál is. Én édesanyámmal mentem el,
összejöttek a szomszédok, ismerősök esténként.
Istenben hívő, mélyen vallásos asszonynak ismertük Ilonka nénit. Kegyetlenül megkínozta őt
a sors, három gyermekét elvitte a halál. Ezt csak
úgy bírta ki, hogy Istenben hitt, bízott, remélt és
szeretett. A Jóisten őt is magához szólította, adja vissza imádságos lelkét Teremtőjének.
Kérem a Mennyei Atyát angyalai, szentjei körébe helyezze Ilonka nénit.
Úgy legyen!
Tisztelettel: Kocsispéter Irén
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apró-ságok
KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK,

Vásártartások
Ruzsa
május 28. állat- és kirakodó vásár,
Kistelek
június 4. állat- és kirakodó vásár,
Kiskundorozsma
június 11. kirakodó vásár,
Mórahalom
június 18. 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

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!
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
Május 19-én 16 órától 22-én 6 óráig Dr. Szőke Csaba
Telefon: 06 30/324-5032
Május 26-án 16 órától 29-én 6 óráig Dr. Papp Zalán
Telefon: 06 20/9739-149
Június 2-án 16 órától 5-én 6 óráig Dr. Kovács Tibor
Telefon: 06 30/9653-114
Június 9-én 16 órától 12-én 6 óráig Dr. Hursán Mihály
Telefon: 06 309986-139

16. oldal

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

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

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 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: 2017.05.16. Következő lapzárta május 31.
Az újság minden háztartás számára ingyenes.

