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Tuskóhúzás, télégetés 
 

Február 26-án, farsangvasárnap-
ján tartottuk a forráskúti hagyo-
mányos télégetésünket, a Tus-
kóhúzást- 
Szép számmal gyűltünk össze a 
Művelődési Háznál, szerencsére 
az idő is kegyes volt hozzánk, így 
a zenés-maskarás felvonulás 
sem maradt el. 
Jelmezbe főként a gyerekek öl-
töztek, de a felnőttek között is 
akadt, aki maskarát öltött. 
A zsűri az első díjjal a gyöngy-
baglyot, Veres Diánát jutalmazta, 
másodikak a popcorn-os lányok, 
Széll Száva és Szaffi lettek és 
harmadik a tigris, Czékus 
Dominik lett. 
Felnőttek között az első helye-
zést a vegyes páros Boszorkák, 
Maróti Viola és Tóthné Gyuris Ka-
talin nyerték, második az Íjász, 
Vajner Attila, harmadik pedig 
Star wars lény, Tóth Ármin let-
tek. 
Voltak még pókemberek, cicák, 
félszemű kalózok és a sort még 
lehetne folytatni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Köszönjük mindenkinek, hogy jel-
mezbe öltözésükkel színesítették a 
farsangi rendezvényünket, ezzel is 
emlékezetesebbé téve a tuskóhú-
zást, a farsangi télégetést. 
A vendégek számára kínált farsangi 
fánkot idén is helyi háziasszonyok 
készíttették fánksütő-verseny kere-
tében. Idén tizenegyen neveztek be 
a megmérettetésbe, név szerint: Bá-
lint Ferencné, Borostyán étterem, 
Csikósné Gyuris Judit, Hunyadvári 
István és a Királydinnye Zenekar, 
Illés Imréné, Kálmánné Kovács Mó-
nika, Kovács Istvánné, Maróti Viola 
és Tóthné Gyuris Katalin, Vajner Ka-
talin, Vajner Violetta, Zádoriné Ildikó. 
„Forráskút legfinomabb fánkját” 
2017-ben Kálmánné Kovács Mónika 
sütötte.  
Ezúton is köszönjük minden nevező-
nek, hogy a fánksütésükkel hozzájá-
rultak rendezvényünk lebonyolításá-
hoz, a vendégek kínálásához. 
Köszönjük továbbá a segítséget, tá-
mogatást a Borostyán étteremnek, 
akik idén is jó sok fánkot sütöttek a 
vendégeink számára. 
Bízzunk benne, hogy a télégetés si-
keres volt, és a hideg télnek immár 
vége! 

 

 

 

 

 

 

„Házunk tája” 
Testületi tájékoztató 

2. oldal 

Művelődési Ház 
Programajánlója, 

Könyvtári hírek 
3. oldal 

Ovis, sulis farsang 
4-5. oldal 

Egyházi  hírek, véradás, 
Húsvéti kézműves 

6-7. oldal 

Falugazdász hírei 
8. oldal 

Anyakönyvi hírek 
Hirdetések 

9. oldal 

Vásárnaptár 
Állatorvosi ügyelet 

Közérdekű telefonszámok 
10. oldal 

 



 Önkormányzati hírek  

2. oldal 

Testületi tájékoztató 

A Képviselő-testület február 16-án tartotta soron 
következő ülését. 

Első napirendi pontban az önkormányzat 2017. 
évi költségvetési rendeletét fogadták el a 
képviselők. A költségvetési rendelet-tervezet 
tartalmazza mindazon előirányzatokat — 
bevételi és kiadási előirányzat-csoportonként — 
és a kiemelt előirányzatokat, melyet a vonatkozó 
jogszabályok, s az Önkormányzat 2017. évre 
vállalt kötelezettségei előírnak. Az előirányzat 
bevételi és kiadási főösszege 570.067 ezer forint. 
Az előterjesztett rendelet-tervezetet előzőleg a 
Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra 
javasolta, majd a testület egyhangúlag 
jóváhagyta. 

Második napirendi pontban az önkormányzat 
által államháztartáson kívülre nyújtott 
támogatásokról szóló rendeletet fogadta el a 
Testület. 

Harmadik napirendi pontban a közművelődési 
feladatok ellátásáról szóló 2016. évi beszámolót, 
valamint a 2017. évi közművelődési munkatervet 
véleményezték a testület tagjai, amelyet Illés-
Vizsnyiczai Borbála kulturális ügyintéző 
készített.  

Negyedik napirendben a 2016. évről készült 
adóztatási beszámolót fogadta el a Képviselő-
testület. Egyhangúlag támogatták a javaslatot, 
miszerint a hátralékos személyek, ha nem 
rendezik tartozásukat, úgy az önkormányzati 
adóhatóság az érintett adózók nevét, címét és a 
tartozás összegét közzé tegye a honlapján, 
valamint a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, 
támogatták továbbá — eredményesebb behajtása 
érdekében — a NAV és önálló bírósági 
végrehajtó bevonását. 

Ötödik napirendi pontban a gyermek-szakorvosi 
ellátás helyben történő biztosításáról döntöttek a 
testület tagjai. A feladatot integrálják a mozgó 
szakorvosi szolgálat kereteihez a minél 
magasabb színvonalú ellátás érdekében. A 
feladat biztosításában továbbra is ugyanazon 
személyek vesznek részt. 

Hatodik napirendben döntöttek a Forráskúti 
Margarét Óvoda zárva tartásáról, amely a 
kialakult gyakorlatnak megfelelően idén július 3. 
és augusztus 4. között lesz. Jogszabályi 

kötelezettségnek eleget téve az időpontról a 
szülők február 15-ig tájékoztatást kaptak. 

Hetedik napirendi pontban az Óvodai csoportok 
maximális létszámának túllépéséről szóló 
előterjesztést tárgyalták a képviselők. A nemzeti 
köznevelésről szóló törvény értelmében a 
maximális csoportlétszámok (25 fő) átlépésének 
engedélyezését a fenntartó hatáskörébe utalta a 
jogszabályok figyelembe vétele mellett. 

Egyebekben Polgármester úr aktualitásokról 
tájékoztatta képviselő társait. 
 

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 

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) 

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 
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Minden hónapra egy mondóka, vers 
Családgondozók rovata könyvtárosunk közreműködésével 

 

Jer, jer kikelet, 
seprűzd ki a hideget, 
ereszd be a meleget, 
dideregtünk eleget! 

/magyar népköltés/ 

 

 
Feltalálókról Dudás József tollából: 

Mottó: 
Nincs hálásabb feladat,  

mint a magyar feltalálókról írni. 

Kandó Kálmán, 
A villanymotor feltalálója 

Az 1880-as években, Olaszországban pályázatot írtak ki 
egy újfajta villanyvonat kifejlesztésére. A kívánalom 
elég magas volt, úgyhogy a nagyobb vállalatok, egyik a 
másik után adták vissza a felkérést. Az egyik ilyen kikö-
tés az volt, hogy legyen a vonat takarékos, elég erős és 
le tudja győzni a hegyes-völgyes terepet. A Magyar Vil-
lamossági Művek volt legjobban elcsodálkozva, hogy ők 
kapták meg a megbízást. Ugyanazzal a lendülettel már 
át is tolták egy bizonyos Kandó Kálmán asztalára. A fia-
tal mérnök már nem volt éppen zöldfülű a szakmában, 
legendás volt kitartásáról, bulldog szívósságáról, és ami 
feladatot kapott, úgy sosem adta vissza, hogy meg ne 
oldotta volna. Csak hogy ehhez a feladathoz a szívós-
ság kevésnek bizonyult. Ide egy zseniális találmány 
kellett. Kandó nem lett volna az, aki, ha nem oldotta 
volna meg ezt is, úgyhogy rövidesen be is mutatták a 
magyar közönségnek a világ első villanyvonatát. Egy 
rendkívül erős villanymotorral szerelték fel, amely féke-
zéskor, és itt van a találmány lényege, átkapcsol gene-
rátorrá, és az így kapott pluszáramot visszatáplálja a 
hálózatba. Több, mint száz éve nem tudtak jobbat a 
helyére állítani, talán csak a mágnes vonatpróbálkozott, 
nem sok sikerrel. Elterjedésében, megbízhatóságában 
nem akadt legyőzőre, sőt a közlekedés más területén is 
átvették a találmány lényegét, például a villanyautó, 
amelynek működési elve ugyanaz, mint amit Kandó 
Kálmán annak idején megalkotott. 

A világ minden részén ismerik, például Brazíliában nem 
úgy mondják, hogy villanymotor, hanem hogy Kandó-
mozdony. 

 

Következik:  

Kármán Tódor,  
a B-52-esek megalkotója 

 
 

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 15 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  

március 14-én és 28-án 

Nagycsaládos gyűlés: április 4-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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Ovis farsang 

„Elmúlott a rövid farsang, 
De mi azt nem bánjuk, 

Sirassák a lányok, itthon maradásuk 
Kiknek a nagy méreg miatt, 

Ráncos az orcájuk.” 
 

Az óvodás gyermekek ebben az évben is izgatottan várták a farsangi mulatságot, amelyet február 10.-én délelőtt 
tartottunk. Már hetekkel előtte tervezgették jelmezeiket. Volt, aki boldogan büszkélkedve, mások sejtelmes 
titokzatossággal beszéltek róla. Amikor elérkezett a nagy nap, reggel 9 órára vártuk a gyermekeket a Művelődési 
Házban. A kislányok hercegnőkké, tündérekké, a kisfiúk szuperhősökké, varázslókká, mesehősökké változtak az 
ünnep erejéig. . Vidám hangulatban telt a délelőtt, a gyermekek énekeltek, táncoltak, verset mondtak és 
versenyeztek, szüleik, nagyszüleik társaságában. 
A néptáncosok Gábor bácsi vezetésével idén is „felléptek”, igaz most nem a hagyományoknak megfelelően, 
hanem egy kicsit viccesebb formában. Ezt követően táncház keretében gyerekek és felnőttek együtt roptuk a 
táncot, míg csak el nem fáradt a lábunk, közben pedig finom csemegéket, szülők által készített süteményeket és 
farsangi fánkot falatoztunk. 
Köszönjük a tapsot, a nevetést, a táncot, a játékot és a jókedvet.  
A gyermekek nevében pedig köszönjük minden segítőnk közreműködését, támogatását. 

Óvoda dolgozói 

 

 



Házunk tája 

5. oldal 

 
Iskolai farsang  

 
Végre eljött ez a nap is… Egy fergeteges farsangi mulatsággal elzavartuk a telet. Mindenki várta már, hiszen az 

idei tél elég sokáig tartott. 
A hagyományoknak megfelelően minden osztály jelmezbe bújt, adott témakörnek megfelelően. A díszletről a 
kézműves tanszak diákjai gondoskodtak. Idén az állatok témakört jelenítették meg előttünk az osztályok, 
igazán ötletes és változatos koreográfiákat láthattunk:  

1. osztály Hip-Háp Kacsa 
2. osztály - Foltos kutya és Szörnyella 
3. osztály Nyuszik 
4. osztály Énekelj! 
5. osztály Madagaszkár 
6. osztály Mit mondd a róka? 
7. osztály Zootropolis 
8. osztály Bécsi keringő 

Az osztályokon túl egyéni beöltözők is színesítették a délutáni mulatságot. Volt itt minden (párat kiemelve): 
nindzsa, méhecske, hastáncosok, Charlie Chaplin, sőt egy vidám Csibecsalád is fokozta a délutáni hangulatot. 
Az iskolai dolgozók is előadták vidám táncukat, amit a közönség nagy tapssal jutalmazott.  
A jelmezversenyek után jöttek a játékok, melyben minden gyerek kipróbálhatta az ügyességét és nyert egy-egy 
csokit, apró ajándékot. Volt csocsó, karaoke, logikai és ügyességi feladat.  
Közben a büfében elfogytak a szendvicsek, üdítők és a sütik, valamint a tombolatárgyak is gazdára találtak. A 
fergeteges délután záróakkordjaként következett a diszkó, ahol a kicsik és a nagyok is táncra perdülhettek.  
Bízom benne, hogy minden résztvevő és néző jól érezte magát, és legközelebb is megjelenik rendezvényünkön.  

 
Martyinné Pálföldi Anett 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                         



Egyházi hírek 

  6. oldal 

Egyházi hírek 
 

Márc. 3. csütörtök: ELSŐ CSÜTÖRTÖK, Jézus Szíve 
Családok imája, szentségimádás  

Márc. 4. péntek: ELSŐ PÉNTEK – KERESZTÚT 
     Nagyböjt minden péntekén délután ½ 5-től 

KERESZTÚTJÁRÁS van.  
Márc. 12. Nagyböjt 2. vasárnapja  
Márc. 19. Szent József a Boldogságos Szűz Mária jegyese. 

Fő ünnep 
Márc. 25. Gyümölcsoltó Boldogasszony.   Fő ünnep 
Márc. 26. Nagyböjt 4. vas. A nyári időszámítás kezdete, az 

órákat egy órával előbbre igazítjuk! 
Ápr. 1.  KIT Forráskúton 
Ápr. 2. Nagyböjt 5. Vasárnapja: Szentföldi gyűjtés 
Ápr. 3-5. NAGYBÖJTI LELKIGYAKORLATOK Vezeti ANTAL 

IMRE kisteleki plébános atya.  
    Lelkigyakorlatos szentmise este 6 órakor kezdődik. 

Gyóntatás: este 5 órától  
Ápr. 9. VIRÁG VASÁRNAP, barkaszentelés, barkaszentelési 

körmenet, virágvasárnapi passió  
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 ÜNNEPI- 
SZENTMISE  

Ápr.17.   HÚSVÉTHÉTFŐ: Mise reggel 7 órakor   
   

HOGY MONDJAM EL? 
 

"Szerelmesének 
álmában ad eleget" 

Zsolt. 127,2 
 

Ha az mondom, 
hogy életemben sokszor 

átéltem ezt a nagyszerű csodát, 
ezt az álmomban kapott eleget, 

te - nem hiszel nekem. 
 

Hogy mondjam el, 
hogy MEGHALT JÉZUS ÉRTEM, 

s lehulltak rólam, 
mint árnyék a fényben, 

tegnapjaim nyomasztó terhei?! 
 

 
S hogy mondjam el, 

hogy bármily képtelenség 
de TÉGED is épp így SZERET AZ ISTEN! 

Írást adott felőle, véreset: 
kezedben van az Evangélium.    

 (Füle Lajos) 

 
 „CSENDES KERESZTÉNY”-NEK LENNI 
NEM ELÉG!!! 
 
A Magyar Katolikus Egyházon belül különféle 
mozgalmak működnek. Az Egyházon belül 
kezdődjön meg szakmák szerinti szerveződés a 
világi értelmiségre építve. Ekkor indult el a „72 
Tanítvány Mozgalom” Ezt szeretném most 
bemutatni.  
   „Miért adták a 72 Tanítvány Mozgalom nevet?  Az 
ókori zsidóság úgy vélte, hogy a földön 72 nép él. 
A 72 tanítvány így annak a szimbóluma, hogy A 
KERESZTÉNYSÉGET MINDEN NÉPNEK EL KELL 
VINNI, és mindenkit meg kell szólítania. „Tegyetek 
tanítványommá minden népet, kereszteljétek meg 
őket, az Atya, a Fiú, és a Szentlélek 
nevében…”(Mt.28,19-20) Ennek a köröknek célja, 
hogy a világba kilépve jó célokért dolgozzanak és 
vigyék el az Evangélium üzenetét az embereknek, 
tetteikkel és példáikkal mutassák meg a 
keresztény feleletet a világ bajaira. A szent II. 
János Pál pápa szavaival élve: „Ne féljetek! 
Nyissátok ki, tárjátok szélesre a kapukat Krisztus 
előtt! Nyissátok ki a gazdasági és politikai 
rendszerek határait! Ne féljetek! KRISZTUS TUDJA 
MI LAKIK AZ EMBERBEN . Egyedül Ő tudja!”  
     Szakmai körök közül elsőként a Mérnöki Műhely 
jött létre. Ma már több műhely szervezése is 
elkezdődött.  (az egészségügyi, a teremtésvédelmi 
és a családdal foglalkozóké.) A már meglévő, 
régóta sikeresen tevékenykedő keresztény 
szervezetek - például az Ars Sacra Alapítvány, 
illetve az Érme Üzleti Hálózat - is nyitott az 
együttműködésre a 72 Tanítvány Mozgalommal. A 
szakmai körök kialakítása, és az újabb tagok 
megszólítása jelenleg is folyik. Minden szakmai kör 
igyekszik konkrét célokat is megfogalmazni és 
megvalósítani, 
    A 72 Tanítvány Mozgalom célja az is, hogy 
idővel hogy létrehozzon egy keresztény civil 
társadalmi központot. 
Amely helyet biztosít a keresztény szellemiségű 
szakmai találkozásoknak. Egyúttal a keresztények 
és nem-hívők és útkeresők találkozásának 
színhelye is. Szeretnénk újra megszólítani azokat, 
akiket gyermekkorukban megkereszteltek ugyan, 
de nem tekintenek magukra keresztényként. És 
azokat is, akikben már megszületet a vágy, hogy 
egy közösséghez tartozzanak, és csak 
megerősítésre várnak. 



Minden, ami belefér 
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Erdő Péter bíboros Atya is részt vett a Műhely 
legutolsó találkozóján.  A főpásztor arra 
emlékeztetett, nem elég „csendes kereszténynek” 
lenni. Hogy úgy éld meg, úgy éld le az életedet, 
hogy azt átitassa a kereszténység. Így majd mások 
„kiszagolják” rólad, hogy más vagy, jobb vagy, több 
vagy, mint egy az arctalanok tömegéből.  
    A 72 Tanítvány Mozgalom ennek igyekszik eleget 
tenni, hogy erőnkhöz és lehetőségeinkhez mérten 
TEGYÜK A JÓT ÖNMAGÁÉRT. A Műhely tagjai 
önkéntes munkát végeztek a Somogy megyei 
Gálosfán, hogy Páloskertet, a Pálosházak a 
Családokért Alapítvány zarándokházak felújítását 
segítsék az Egészségügyi Munkacsoport diabétesz 
szűrést szervezett az esztergomi cigány kisebbség 
körében. És ajándékdoboz akciót szerveztek 
karácsonyra a hajléktalanok részére.  
    2017-ben ezt a megkezdett munkát szeretnénk 
tovább vinni, folytatni. Országossá bővíteni az 
önkéntes egészségügyi szűréseket. Szeretnénk 
lelkigyakorlatokat szervezni az egészségügyben 
dolgozók számára, így szeretnénk tenni valamit az 
egészségügyben dolgozók lelki kiégése ellen. „Az 
aratnivaló sok, de kevés a munkás!” 
 
   Jézus mindannyiunkat hív, hogy emberhalászává 
tegyen. Csak MEG KELL HALLANUNK SZAVÁT!!!   
     

  Üdv: Soós János-esperes plébános 

 
 
 
 

 
 
 

 

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

 
Személyigazolványát, lakcímkártyáját és 

TAJ kártyáját hozza magával! 



Agrárhírek 
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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.  
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 április elejétől 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 Minimum gumó 

darab/hektár 
Minimum gumó 
súly kg/hektár 

28-35 mm 50 000 1 250 
35-45 mm 38 000   2 000 
45-55 mm 30 000   2 500 

 
A következő évi támogatásigényléshez kérem, ezeket az 
adatokat vegyék figyelembe. 
Egyéb információk később várhatók. 

Az anyajuhtartás támogatási kérelmének benyújtása 
2017. március 20, csak elektronikusan lehet benyújtani, 
szükséges hozzá az instruktor igazolása. 

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 nagyállat-egységnél 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.fvm.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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� 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 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tavaszi óraátállítás időpontja 

   A téli időszámítás március utol-
só vasárnapján hajnali 2-kor 
végződik.  
Március 26-án (vasárnap) haj-
nalban 2:00 órakor 3:00 órára 
- egy órával előre - kell állítani az 
órákat!  

 
 

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. 
 

AAnnyyaakköönnyyvvii  hhíírreekk  
 

Halálozás  

 Szilágyi Imre 

 (élt 80 évet) 

  Hozzátartozói fogadják részvétünket! 

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik 
Lévai Sándor temetésén részt vettek, mély 
fájdalmunkat virágaikkal enyhítették. 
   Gyászoló család  

Csongrádi Károlyné Margitkát 90. szüle-
tésnapja alkalmából nagyon sok szeretettel 
köszönti 
 a Mozgáskorlátozottak csoportja, 
 a Nyugdíjas klub és 
 az Őszirózsa Népdalkör 

Pataki Edit: Kikeleti hír 

Nagy újság van, Gyerekek! 
A százlábú felébredt! 

Átaludta a telet, pislákolva nyit szemet, 
S nagy vidáman lépeget. 

 

Mit is mondtam, lépeget? 
Emel lábat eleget! 

Ötven ballal, ötven jobbal 
Előbb tipeg, aztán nyargal. 

 
Köszönti a Kikelet, 
Ő meg visszainteget. 
Ránevet a Napsugár 
S piros Katicabogár. 

 



apró-ságok 
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          Vásártartások 

 

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: 2017.03.13.  Következő lapzárta április 1. 

Az újság minden háztartás számára ingyenes.  

              

 
Ruzsa március 26. állat- és kirakodó vásár, 
Kistelek április 2. állat- és kirakodó vásár, 
Kiskundorozsma  április 9. kirakodó vásár, 
Mórahalom  április 16. állat- és kirakodó vásár. 

ORVOSI ÜGYELET 
   Forráskúton az Orvosi Rendel őben 

8 – 12 óráig  tart a rendelés . 
A betegek bejelentkezésére 11.30-ig van lehetőség. 

12 – 16 óráig rendelkezésre állási id ő. 
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!!!  

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 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 

   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 11 00 - 2100 óráig. 

Várjuk kedves vendégeinket! 
Erzsébet utalványt és  

SZÉP Kártyát is elfogadunk! 

Hétvégi állatorvosi ügyelet 
 

Március 17-én 16 órától 20-án 6 óráig Dr. Kovács Tibor 

Telefon: 06 30/9653-114  

Március 24-én 16 órától 27-én 6 óráig Dr. Hursán Mihály 

Telefon: 06 30/9986-139 

Március 31-én 16 órától április 3-án 6 óráig Dr. Tóth Ferenc 

Telefon: 06 20/4763-517 

 


