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Február 11-én,
11 én, farsangvasárnapján tartottuk a forráskúti hagyományos télégetétéléget
sünket, a Tuskóhúzást.
Szép számmal gyűltünk össze a Művelődési Háznál, szerencsére az idő is kegyes
volt hozzánk, így a zenés-maskarás
zenés maskarás felvonulás sem maradt el.
Bár jelmezeseink száma évről évre csökken, a zsűri idén is díjazta a legjobbakat.
Gyermek kategóriában első díjjal a fenyőtobozt, Veres Diánát jutalmazta, másodikak a kalózok, Tóth-Rabi
Tóth
Lara és Cziriak Benjamin, és harmadik a két katicabogár,
Barka Tatjana és Paplógó Gabriella lettek.
Családi kategóriában az első helyezést a kertészek és napraforgóik,
napraforgóik tehát a Tari
Család nyerte. Második
M
a Ludas Matyi és libái alakításával Tóthné Gyuris Katalin
és unokái, Kotroczó Benjamin és Maróti Viola lettek.
lettek Harmadik helyezést a Vajner
Család érte el, macskás jelmezeivel.
Köszönjük mindenkinek,
mind
hogy jelmezbe öltözésükkel színesítették a farsangi rendezvényünket,, ezzel
ez
is emlékezetesebbé téve a tuskóhúzást, a farsangi télégetést.
Az idei évben nagy örömünkre rekordszámú jelentkező érkezett a fánksütő versenyre,
így a népes vendégsereg is bőven kóstolgathatta a finomabbnál finomabb fánkokat. A
tizenött fánksütőnk név szerint: Bálint
lint Ferencné, Farkas Kittii, Hunyadvári István és a
Királydinnye Zenekar,
Zenekar Kálmán Noémi, Kálmánné Kovács Mónika,
Mónika Kovács Istvánné,
Kicsispéter Mariann, Maróti Viola és Tóthné Gyuris Katalin,, Németh Nándorné és családcsalá
ja, Szabó Lajosné,
Laj
Vajner Katalin, Vajner Vivien, Zádoriné Ildikó,
Ildikó Zádori Olga és Zelei
Istvánné..
Az idei évben két fánksütőt is jutalmazott a zsűri, „Forráskút legfinomabb fánkját”
fánk
Zádori Olga és Kocsispéter Mariann sütötték.
Ezúton is köszönjük minden nevezőnek, hogy a fánksütésükkel hozzájárultak rendezvérendezv
nyünk lebonyolításához, a vendégek kínálásához.
Bár a telet nem sikerült elégetnünk, hagyományainkhoz híven egy jó hangulatú déldé
utánt tölthettünk együtt farsangvasárnapján.

Forráskút Község Önkormányzatának
nkormányzatának
Képviselő-testülete

KÖZMEGHALLGATÁSSAL egybekötött

FALUGYŰLÉST tart
2018 március 22-én,
2018.
én, csütörtökön 18
1 órától
a Jerney János Művelődési Ház nagytermében.
Minden érdeklődőt tisztelettel hívunk és várunk!
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Képviselő-testület
testület az országgyűlési választáson
közreműködő
Szavazatszámláló
Bizottság
összetételéről, amely a korábbi évekhez hasonlóan
alakul:
Tagok: Ádám András Imréné
Ádám Illés Károlyné
Vass Ilona
Fodor László Imréné
Gyuris Katalin
Paraginé Hegedűs Erzsébet
Póttagok: Péter Gáborné
Gyurisné Jenei Aranka
Kocsispéterné Krizsán Ilona Mária
Szabó Attila Zsoltné
Sándor Alajosné
Szekeres Ferencné
Farkasné Szemerédi Gabriella

Testületi tájékoztató
A Képviselő-testület február 15-én
én tartotta soron
következő ülését.
Első napirendi pontban az önkormányzat 2018. évi
költségvetési rendeletét fogadták el a képviselők. A
költségvetési
rendelet-tervezet
tervezet
tartalmazza
mindazon előirányzatokat, bevételi és kiadási
előirányzat-csoportonként
csoportonként
és
a
kiemelt
előirányzatokat, melyet a vonatkozó jogszabályok,
az önkormányzat érdekét szolgáló, fontosnak ítélt,
2018. évre vállalt kötelezettségei előírnak.
Az előirányzat bevételi és kiadási főösszege 602.228
ezer forint. Az előterjesztett rendelet-tervezetet
rendelet
előzőleg a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és
elfogadásra javasolta, majd a testület egyhangúlag
jóváhagyta.
Második napirendi pontban a bölcsőde indításhoz
kapcsolódóan,
a
jogszabályi
előírásoknak
megfelelően hoztak döntéseket a testület tagjai.
Többek között módosították az Önkormányzat
Önkormá
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
rendeletet, továbbá megalkották a személyes
gondoskodást
nyújtó
ellátásokról
és
a
gyermekétkeztetés
térítési
díjáról
szóló
önkormányzati rendeletet, amelyben az alábbiak
szerint alakulnak a gyermekétkeztetés
s napi díjai:
Bölcsődei intézményi gyermekétkeztegyermekétkezt
tés: 360,- Ft + Áfa
Óvodai intézményi gyermekétkeztetés:
300,- Ft + Áfa
Iskolai intézményi gyermekétkeztetés:
390,- Ft + Áfa.
E napirendben fogadták még el a képviselők a ForFo
ráskúti Margarét Óvoda és Bölcsőde
e Szervezeti és
Működési Szabályzatát és Szakmai Programját.

Egyebek napirendben aktualitásokról tájékoztatta a
jelenlévőket Fodor Imre polgármester úr, többek kök
zött a bölcsőde
sőde átadó időpontjáról, amely március 99
én 15:00 órakor lesz.
A falugyűlés időpontjáról is egyeztettek, amely mármá
cius 22-én
én 18:00 órakor kezdődik.

Rendőrségi hírek
Ne higgyünk az idegeneknek!
A csalók számtalan trükkel próbálkoznak, hogy mám
sok értékeihez
ez jogosulatlanul hozzájussanak. Ilyen
trükk az, amikor szolgáltató, vagy valamilyen hivahiv
talos
los munkatársnak adják ki magukat az elkövetők.
A lakókörnyezetükben, az ismert, megszokott gáz-,
gáz
víz-, villany- leolvasókon kívül, ismeretlen személyeszemély
ket -további ellenőrzés
llenőrzés nélkül-,
nélkül ne engedjenek be
ingatlanuk területére akkor sem, ha helyettesítésre,
betegségre, szabadságra, vagy más, ilyen jellegű ini
dokra hivatkoznak! Ha kétségük merülnek fel a leolleo
vasó személyével kapcsolatban, akkor a szolgáltatói
arcképes igazolvány
lvány mellé, kérjék el a személyigaszemélyig
zolványukat is! Amennyiben még mindig gyanakodgyanako
nak, akkor a szolgáltatóhoz intézett telefonhívással
azonnal tisztázható, hogy ál-,
ál vagy valódi szakemberek
rek szeretnének bejutni a magánházukba. Ha a
szolgáltató szerint nem az ő munkatársai vannak
Önöknél, akkor kérem, azonnal hívják a 112 ingyeingy
nesen hívható telefonszámot, hiszen így önmagukat
és másokat is megvédenek attól, hogy csalás áldoáld
zataivá
váljanak!
Ne hagyják magukat megtéveszteni, legyenek előel
vigyázatosak!

Következő napirendben döntöttek a Forráskúti
Margarét
garét Óvoda zárva tartásáról, amely a kialakult
gyakorlatnak
korlatnak megfelelően idén július 2. és július 31.
között
zött lesz. Jogszabályi kötelezettségnek eleget
e
téve
az időpontról a szülők február 15-ig
ig tájékoztatást
kaptak.
Negyedik napirendi pontban a közművelődési
feladatok ellátásáról szóló 2017. évi beszámolót,
valamint a 2018. évi közművelődési munkatervet
véleményezték a testület tagjai, amelyet IllésIll
Vizsnyiczai Borbála kulturális ügyintéző készített. A
munkaterv szerint 2018-ban
ban is a szokásos
nagyrendezvények – Tuskóhúzás, Tavaszi zsongás,
XXV. Forráskúti Falunapok, XIV. Forráskúti Lovasnap,
Szüreti mulatság, Népdalos találkozó, Adventi
gyertyagyújtások, Falukarácsony – megrendezése
mellett különböző szakkörök, klubok várják majd az
érdeklődőket,
amelyekről
minden
lapszámban
olvasóként tájékozódhatnak.
Ötödik napirendben a Homokháti Önkormányzatok
Kistérségfejlesztési
Társulásának
társulási
megállapodás
apodás módosításáról döntöttek a jelenlévők
a dokumentum aktualizálása miatt.

dr. Pőcze Tünde c. r. őrnagy

Hatodik napirendi pontban dr. Kapás Anita jegyző,
HVI vezető által tett javaslata alapján döntött a
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Forráskút Község Önkormányzata

SAJTÓKÖZLEMÉNY
„TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY KIALAKÍTÁSA – MEGLÉVŐ ÓVODA BÖLCSÖDÉVEL
DÉVEL TÖRTÉNŐ
TÖRTÉN BŐVÍTÉSE ÉS
KONYHA ÁTALAKÍTÁSA – FORRÁSKÚTON” CÍMŰ,
CÍM
TOP-1.4.1-15-CS1-2016-00009
00009 AZONOSÍTÓSZÁMÚ
PROJEKT ZÁRÁSÁRÓL

Forráskút Község Önkormányzata sikeresen megvalósította a Nemzetgazdasági Minisztérium
Széchenyi 2020 Program Területi Operatív Program „A
„A foglalkoztatás és az életminőség
életmin
javítása
családbarát, munkába
unkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” c. TOP-1.4.115 kódszámú pályázati felhívásra benyújtott projektjét. A támogatási szerződés
szerző
2017. június 13.
napján lépett hatályba, a projekt összköltsége meghaladja a 173,06 millió FtFt-ot.
A projekt célja a település bölcsődei
dei ellátásának kialakítása a jelenlegi óvodai ellátást biztosító épület
bővítésével,, valamint az így létrejött többcélú intézményt ellátó, meglévő
meglévő melegítő konyha fejlesztése,
átalakítása volt.
2017. július 5. napján aláírásra
írásra került a kivitelezővel
kivitelez vel (Sári Architect Kft.) a vállalkozói szerződés,
illetve aznap átadásra
tadásra került a munkaterület,
munkaterület megkezdődött a bölcsőde
őde kivitelezése, építése. Az
infrastrukturális munkálatok sikeresen megvalósultak, a többcélú intézmény épületének
épüle
műszaki
átadás-átvétele megtörtént. A projekt részeként eszközbeszerzésre (beltéri bútorok, berendezések és
játékok, kültéri eszközök és konyhatechnológiai eszközök) is sor került, amely során különös
figyelmet fordítottunk a gyermekek integrált nevelésének
nevelésének elveire, valamint a bölcsődés
bölcs
korú
gyermekek igényeire.
A Széchenyi 2020 program keretében 130 millió forint európai uniós támogatás segítségével
megvalósuló projektnek köszönhetően a jövőben Forráskút Község Önkormányzata is biztosítani tudja
a 3 év alatti gyermekek napközbeni ellátását.
Az új bölcsőde
de és fejlesztett óvoda ünnepélyes átadására 2018. március 9-én
9 én 15 órakor kerül sor,
amelyre minden érdeklődőt
őt szívesen várunk, helyszín Forráskúti Margarét Óvoda és Bölcsőde
Bölcs
(Forráskút, Dózsa György u.. 10.). Fodor Imre polgármester úr köszöntőő beszédét követően
követ
az
átadóünnepségen beszédet mond Soltész Miklós egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi
kapcsolatokért felelőss államtitkár, B. Nagy László megyei fejlesztési biztos, a térség országgyűlési
országgy
képviselője,
je, Kakas Béla a Csongrád Megyei Közgyűlés
Közgy
Elnöke.
Az intézményt megáldja Soós János esperes, valamint a Forráskúti Margarét Óvoda és Bölcsőde
Bölcs
Pillangó csoportja is ünnepi műsorral
űsorral kedveskedik
kedvesked az egybegyűltek részére.

További információ kérhető:
Forráskúti Polgármesteri Hivatal
06-62/287-222
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Művelődési Ház programajánlója
Szakköreinkhez, klubjainkhoz
továbbra is folyamatosan lehet csatlakozni!
Szeretettel várunk mindenkit!

Nyugdíjasklub hétfőnként 15.00-tól
Őszirózsa népdalkör próbák hétfőnként 17.00
17.0 órától
Baba-Mama Klub szerdánként 9 órától
Kézimunkakör „az egymástól tanulás jegyében”
csütörtökönként 15 órától
Tűzzománc szakkör Csütörtökönként
sütörtökönként 18.00 órától
órátó
Zumba
hétfőnként 19 órától
Balett Csütörtökönként 17.40 órától
Oktató: Vesmás Andrea
Dinamikus jóga és gerinctréning
Csütörtökönként 18.30-tól
Oktató: Vesmás Andrea
Amatőr SzínKör
Felnőtt csapat: hétfőnként 18 órától Kálmán Dánielné
vezetésével

Jógázz együtt gyermekeddel!
gyermekeddel
A CSALÁDI, azaz a SZÜLŐ-GYEREK,
SZÜLŐ
páros jóga órán
együtt kell mozogni, játszani, jógázni a gyermekkel.
******************************************
A Családi jóga egy remek alkalom, ahol sok
mozgással és vidámsággal fűszerve
fűszerv szeretteinkkel
felszabadultan lehetünk együtt, megoszthatjuk
egymással a jógázás örömeit, sikerélményeit és ahol
rengeteget játszunk. Mindeközben a jóga összes
jótékony hatásából közösen részesülünk: a tartások
átmozgatják, erősítik egész testünket, a gyakorlatok
gy
által harmonizáljuk az agyféltekéket, a relaxáció
nyugtató hatással van lelkünkre, a koncentrációs
gyakorlatok figyelmünket is elmélyítik, miközben a
szorongás enyhítésére és a feszültség levezetésére
levezetésé
is kiváló hatású. Páros gyakorlatokat is végzünk,
végz
amik lehetőséget adnak az érintésre, meghitt,
családias hangulat megteremtésére. A csoportos
feladatok,
játékok
pedig
mindenki
számára
izgalmas, felderítő élményt nyújtanak.

Drámajáték gyerekeknek Kálmán Noémivel
Péntekenként 16. órától
Egészségklub Godáné Ádám Mária egészségfejlesztőegészségfejlesztő
terapeuta vezetésével március 13-án és 27-én
én 14. órától
Nagycsaládos gyűlés
április 3-án, kedden 18 órától.
SZÁMÍTÓGÉPES SZOBA
hétfőtől – péntekig, 13 – 18 óráig tart nyitva
KÖNYVTÁR
Kedden és csütörtökön 8-12 és 13-18 óráig
szombaton ZÁRVA

Szeretettel várjuk!
Művelődési Ház nyitva
yitva tartása:
tartás
hétfő, csütörtök: 10-20
20 óráig
kedd, szerda, péntek: 10-18
18 óráig

Családi Jóga Forráskúton a Művelődési házban
március 10-én,
én, 17. órától

www.facebook.com/forraskutimuvhaz

Előzetes bejelentkezés szükséges, IllésVizsnyiczai Borbálánál.

4

[öéâÇ~ àö}t
Feltalálókról
alálókról Dudás József tollából

Andók Veronika: Tavasz Van

Mottó:
Nincs hálásabb feladat,
mint a magyar feltalálókról írni.

Cseppen a jégcsap, olvad a hó.
Csupasár dombon nincs takaró.
Hófehér csokrok bújnak elő,
Belezendül a vén tölgyerdő.

Szent-Györgyi Albert, a C-vitamin
vitamin felfedezője
Esetünkben a felfedezés a találóbb, hiszen a
természet feltalálta a „c” vitamin, már jóval
jóva korábban.
1893-ban
ban született, Budapesten. Már fiatalon
Szegedre került és
itt is dolgozott a
két
világháború
között. A mai
Szegedi
Tudományegyete
m első rektora
lett, és itt fedezte
fel a világban
elsőként a „c”
vitamint,
1930ban. A szegedi
paprikát nevezte
meg, mint az említett vitamin legfőbb forrását, az
igazsághoz tartozik, hogy számos más gyümölcsben,
zöldségben háromszor annyi vitamin van, mint a
paprikában, de Szent-Györgyi
Györgyi számítása bevált: a Cvitamin kapcsán az egész világ megismerte
ismerte Szegedet
és a szegedi paprikát. (Az már más lapra tartozik,
hogy sokszor nem vigyáztak kellőképpen a már
megszerzett hírnévre.)
Imádta Szegedet, bármit megtett volna érte. Ebből is
látszik, hogy nem csak lokálpatrióta volt, hanem tett
is érte. 1937-ben
ben Nobel díjat kapott, tovább
szaporítva az amúgy is népes magyar Nobel díjasok
táborát. (Szinte
Szinte már közhely, hogy a Nobel díjasok
több mint fele magyar.)
1978-ban már, mint magyar-amerikai
amerikai állampolgár,
szorgalmazta a Szent-korona
korona visszaszolgáltatását, és
tagja volt a küldöttgyűlésnek is. Bár a II. világháború
alatt kiment Amerikába. Szíve mindig visszahúzta
Szegedre.
ban bekövetkezett halála előtt létrehozta SzentSzent
1986-ban
Györgyi Albert Alapítványt, amit a legkiválóbb orvosorvos
biológusok kaphatnak meg.
Újszegedi háza ma emlékház, az utca, amelyben
lakott, valamint a klinikai központ, ma az ő nevét
viseli.

Kis cinege szólal: Nyitnikék!
Ibolya nyitja is kék szemét.
Hazatér lassan minden madár,
Fészkénél újra párra talál.
Kacag a gerle, nevet a nap,
Fák ezer virágot bontanak,
Tulipán kelyhén méhike zúg,
Füvekkel fut a kis gyalogút.
Leveles ágról lila virág
Sóhajtja szélbe szép illatát,
Barik születnek földre, égre;
Tavasz van, Tavasz, végre, végre!

„Gyere tavasz, várva várlak,
Hozz zöld ruhát fűnek,
f
fának.
Azt mondják a cinegék,
Itt a tavasz, nyitnikék.”
nyitnikék.

Következik: Goldmark
mark Péter Károly, a színes
tv és a videomagnó feltalálója
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Iskolai hírek

Versenyeredményeink:
Galzó Kata 6.o.-os
os tanuló a Mórahalmon megrendezett
Szép magyar beszéd területi versenyen az 5-6.osztályosok
5
között II. helyezést ért el - felkészítő tanár: Kocsispéterné
Hunyadvári Éva.

Farsangoltunk
Végre eljött ez a nap is… Egy fergeteges
farsangi mulatsággal elzavartuk a telettelet
legalábbis
úgy
gondoltuk.
Iskolánkban kicsik és nagyok mind-mind
mind
izgalommal telve, lelkesen készültek az
ünnepségre.
A
hagyományoknak
megfelelően
minden
osztály jelmezbe bújt az adott témakörnek
megfelelően. A díszletről a kézműves tanszak
diákjai gondoskodtak. Idén a hősök témakört
jelenítették meg előttünk az osztályok.Igazán
ötletes
tletes és változatos koreográfiákat láthattunk:

én volt az alsós szavalóverseny,
Iskolánkban február 22-én
ahol a következő eredmények születtek:
1.osztály
I. Molnár Levente
II. Lajkó Barbara
III. Ujvári
ri Péter és Vajner Violetta
Vio
Felkészítő
elkészítő tanár : Lakatos Angéla
2. osztály
I. Sápi Bence
II. Tóth Maja
III. Jenei
enei Jázmin és Németh Zoárd
Felkészítő
elkészítő tanár : Szente Eszter
3. osztály
I. Széll Száva
II. Lippai Szabolcs
III. Borbás
ás Linetta és Gyuris Tímea
Felkészítő tanár : Nagyné Rabi Márta
4.osztály
I. Czakó Csenge
II. Czakó Ella
III. Szekeres Bálint
Felkészítő
elkészítő tanár : Gyukity Kornélia

1. osztály: Popey és a tengerészek
2. osztály: Katicák és a fekete macskák
3. osztály: Pizsihősök
4. osztály: A szuperhősök és szupernők
5. osztály: Hupikék törpikék
6. osztály: Nindzsa
7. osztály: Szoborpark
8. osztály: tánc

Gratulálunk a versenyzőknek és a felkészítő tanároknak
is!

Az osztályokon túl egyéni beöltözők is
színesítették a délutáni mulatságot (párat
kiemelve): Vasember, pulikutya, Kleopátra , sőt
Colombo is egy rögtönzött nyomozással bűvölt
el minket. A délutáni hangulatot tovább
fokozta, amikor az iskola
la dolgozói bölcsisnek
öltözve, rugdalózóban, csörgővel és cumival
előadták
vidám
produkciójukat.
A jelmezversenyek után jöttek a játékok,
melyben minden gyerek kipróbálhatta az
ügyességét és nyert egy-egy
egy csokit, apró
ajándékot. Lehetett csocsózni, pingpongozni,
pingpo
különböző logikai és ügyességi feladatokon
részt
venni.
Közben a büfében elfogytak a szendvicsek,
üdítők és a sütik. A fergeteges délután
záróakkordjaként következett a tombolahúzás,
ahol értékes ajándékok találtak gazdára.
Köszönet illet mindenkit,, aki segített, hiszen
idén
is
felejthetetlen
farsangot
sikerült
megrendezni.
Martyinné Pálföldi Anett
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Egyházközségi hírek
Márc. 1. csütörtök: ELSŐ CSÜTÖRTÖK, Jézus Szíve
Családok imája, szentségimádás
Márc. 2. péntek: ELSŐ PÉNTEK – KERESZTÚT
Nagyböjt minden péntekén délután ½ 5-től
KERESZTÚTJÁRÁS van.
Márc. 4 vasárnap: Nagyböjt 3. vasárnapja
Márc. 18 vasárnap: Nagyböjt 5. vasárnapja: Szentföldi
gyűjtés
Márc. 19. hétfő: Szent József a Boldogságos Szűz
Mária jegyese. Fő ünnep
19-20 NAGYBÖJTI LELKIGYAKORLATOK
Vezeti KOPASZ ISTVÁN üllési plébános atya.
Lelkigyakorlatos szentmise este 6 órakor kezdődik.
Gyóntatás: este 5 órától
Márc. 25. VIRÁG VASÁRNAP, barkaszentelés,
barkaszentelési körmenet, virágvasárnapi passió
A nyári időszámítás kezdete, az órákat egy órával
előbbre igazítjuk
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. 1. HÚSVÉTVASÁRNAP: délelőtt ½ 11 ÜNNEPISZENTMISE
Ápr. 2. HÚSVÉTHÉTFŐ: Mise reggel 7 órakor
Ápr. 5. csütörtök: ELSŐ CSÜTÖRTÖK, Jézus Szíve
Családok imája, szentségimádás
Ápr. 6. péntek: ELSŐ PÉNTEK
Ápr. 8. vasárnap: Isteni irgalmasság ünnepe – Húsvét
2. Vasárnapja
Ápr. 9. hétfő: Gyümölcsoltó Boldogasszony. Fő ünnep
EUCHARISZTIKUS HITVALLÁS
Hiszem és vallom, hogy az Eucharisztiában Isten
igéje és a Szentlélek ereje által, a pap szolgálata
révén, valóságosan jelen van a feltámadt, élő Jézus
Krisztus. Őt imádjuk, aki ebben a szentségben nekünk
adta önmagát.
Hiszem, hogy minden szentmiseáldozat, amelyben
jelenvalóvá válik Krisztus egyszeri, tökéletes és
megismételhetetlen keresztáldozata.
Hiszem, hogy az Oltáriszentség mindkét színe alatt,
az átlényegített kenyérben és a borban a teljes
Krisztus van jelen.
Hiszem, hogy a Eucharisztiában jelenlévő Jézus
Krisztus az örök Isten Fia, valóságos Isten és
valóságos ember, aki elválaszthatatlan egységben él az
Atyával és a Szentlélekkel.
Hiszem, hogy az Eucharisztia, a szeretet szentsége,
keresztény életünk forrása és csúcspontja.
VENDÉGSÉGBEN AZ ÚRNÁL
Nemcsak a testünk éhezik meg, hanem a lelkünk is.
Jézus tudta azt, hogy a lelki táplálékra ugyanúgy
szükségünk van, mint a testi táplálékra. Ezért
megígérte az apostoloknak és az egész emberiségnek,
hogy velünk lesz mindennap a világ végezetéig. És

Valóban – velünk van, és találkozhatunk vele egy kis ostya
formájában, amikor a szentáldozáshoz járulunk. – Persze
csak azok, akiknek a lelkét nem terheli súlyos bűn,
Akiknek a lekélt mégis terhelné súlyos bűn, azok a
szentgyónásban megszabadulhatnak bűneiktől!
Az áldozás előtt közösen megismételjük a római
százados szavait, akinek szolgáját Jézus meggyógyította:
Uram nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem
csak egy szóval mondd, és meggyógyul az én lelkem.
Az atya kijön az oltár elé és megáldoztatja a hozzá
közeledő embereket. Előtte mindenkit figyelmeztet:
„Krisztus Teste!”, mire az áldozó azt feleli: „Ámen” azaz –
„Így van.”
Amikor valaki eszik valamit, az testének részévé válik.
Amikor Krisztus testét magunkhoz vesszük, közösségbe
kerülünk Vele. Ez az örök élet eledele. Jézus megígérte,
hogy aki ebből eszik örökké élni fog.
A szentáldozás után csendben imádkozunk, üdvözöljük
Jézust szívünkben. Az utolsó imádság után mindenki feláll
és az atya megáldja a híveket. „Az Atya, a Fiú és a
Szentlélek nevében.” Mi pedig keresztvetéssel fogadjunk
az áldást.
„Az Úr erőt ad népének, az Úr békével áldja meg népét.”
(Zsolt.29,11)
Kinek van ereje? Annak, aki megnyer egy fontos versenyt?
Vagy annak, aki legyőz másokat? Nem egészen. Az erő és
béke Istentől van. Mi vagyunk az Isten népe és nekünk
adja ezt a két nagy ajándékát. – erőt és a békét. Aki erős,
az nem bántja a gyengét és békében él vele. Sőt törődik
azzal, hogy ez egész környezete békés legyen.
(2020-ban Budapesten rendezik meg az 52. Nemzetközi
Eucharisztikus Kongresszust. Az eseménynyitó napja 2020.
szeptember 13.-a. Itt 20.000 fős gospel kórus ad két órás
koncertet. Az eseményen Guinness-rekord kísérletre is sor
kerül
A jelenlegi Guinness-Rekordot 2015-ben, a Fülöp-szigeteki
QUEZON-ban egy 8.688 főből álló gospel kórus állította fel.
Az Örömteli Magyarország Alapítvány alapvető küldetése
az öröm közvetítése, a lelki és kulturális felemelkedés,
melynek egyik legkiválóbb eszköze a közös öröméneklés.
Rück Zsolt, az Alapítvány elnöke hangsúlyozta: „Víziónk
egy vidám, egymást tisztelő és szerető, hitben és
reményben gazdag, örömteli Magyarország. Víziónk
megvalósításához
a
gospelt,
mint
zenei
műfajt
választottuk. A gospel jelentése evangélium, azaz örömhír.
A szervezők várnak mindenkit, aki szeret énekelni és
részese kíván lenni egy világra szóló kalandnak, határon
innen és határon túl.
Az Eucharisztikus Kongresszus egy nyolc napon át tartó
ünnepségsorozat.
Ennek
középpontjában
az
Oltáriszentségben jelenlévő Krisztus áll. Őt ünnepeljük a
szentmisében, éneklésben és a gyertyás körmenetekben, a
szentségimádásokban, és a róla szóló tanúságtételek,
tanítások és katekézisek révén. De róla szólnak a
délutánok és az esték során Budapest szerte megtartott
kulturális és vallási programok is. Amelyek mindenki
számára nyitottak.
Mindenki számára nyitott a 20 000 ezer fős Örömteli
Gospel Kórus is. Dicsőítsük közösen Jézus Krisztust! Aki
énekel kétszeresen imádkozik. A közös tett, a közös siker
összekovácsol, közösséget teremt, bátorít, erőt ad!
Kedves Forráskútiak! Mi is dicsőítsük Jézus Krisztust!
Érezzük meg, hogy a közös tett, a közös siker
összekovácsol, bátorít és erőt ad! Isten adjon erőt a
hívőknek és kevésbé hívőknek egyaránt.
Üdv: Soós János-esperes plébános
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Márciusi aktualitások
Tisztelt Termelők!
Az őstermelői igazolvány ügyintézésével
kapcsolatos tudnivalók
Az őstermelői igazolványok cseréje az elmúlt években
nagyrészt megtörtént, az igazolványok legalább 2018.
december 31-ig
ig érvényesek. Az őstermelői igazolvánnyal
kapcsolatban ügyintézés csak akkor szükséges, ha a
személyes adatokban, vagy 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,
ad
MVH
Regisztrációs
szám,
Családi
gazdaság
nyilvántartási száma (ha van), Agrárkamarai
nyilvántartási szám
Két fontos változást emelnék ki az előző évekhez
viszonyítva:
Minden, az ügyintézés során keletkezett
iratokon az ügyfélnek az eredeti aláírása
aláírás szükséges,
mivel az aláírt dokumentumok elektronikusan azonnal
továbbításra fognak kerülni. Emiatt az a kérésem, hogy az
ügyintézéskor az igazolvány kiállításában érintett személy
is jelenjen meg. Csak közjegyző által hitelesített
Meghatalmazást lehet elfogadnunk
fogadnunk (ezt is csatolnunk kell).
Az ügyintézés során, legfőképpen az új
igazolvány kiállításakor a személyes okmányokat
eredetiben kell szkennelnünk, s továbbítanunk a NEBIH
felé . A kérésem , hogy a személyi igazolványt, a
lakcímkártyát és az adóazonosító
sító jelet ezentúl mindig
hozzák magukkal.
A jogszabályváltozások, valamint az adminisztrációs
kötelezettségek miatt az ügyintézési idő hosszabb lesz,
ezt kérem, vegyék figyelembe
A 2017-es
es területalapú támogatásokkal
kapcsolatos információk:
A 2017. évi támogatási előlegek első körös kifizetése
megtörtént azon gazdálkodók esetében, ahol nem történt
ellenőrzés.
Az
ellenőrzéssel
érintett
gazdák
támogatásainak
kifizetése
csúszni
fog,
ennek
időtartamáról nincs információnk. A második körös
kifizetés várhatóan február- márciustól indul majd el.
A gázolaj jövedéki adó visszaigénylést továbbra is
elektronikusan ügyfélkapun keresztül lehet benyújtani. A
2017. január 1. és március 31. között vásárolt gázolaj
után
100,49225
forint
jövedéki
adót
lehet
visszaigényelni literenként, 2017. április 1. után
vásárolt gázolaj után 90,487 forintot.
forintot Másik fontos
változás, hogy a 2017. június 30-ig
ig vásárolt gázolajnál a
„Fajtakód „oszlopba az 523-as
as kódot kell írni, a július 1.
után vásárolt gázolaj esetében a 016-ost
Az anyajuhtartás támogatási kérelmének
benyújtása az előző számban leírtakhoz képest változott:
a határidő 2018.március 20, csak elektronikusan lehet
benyújtani, szükséges hozzá az instruktor igazolása.
Emlékeztetőül: minimálisan 10 db támogatható egyed
szükséges hozzá, valamint szükséges az instruktor
aláírása is. Az érintett gazdákat kérem, mihamarabb
keressék fel az instruktort, majd a támogatás
igényléséhez jelentkezzenek.
A 2017. október 15. és október 31. közötti

időszakban viharkárt szenvedett fóliás létesítményekben
gazdálkodó személyek a káresemény kompenzálása céljából
vissza nem térítendő csekély összegű támogatást vehetnek
igénybe. A benyújtási határidő: 2018. március 15. között
postai úton lehetséges. A támogatás mértéke
mérté
legfeljebb
2.000 Ft/ négyzetméter (a károsodott terület nagysága).
Szükséges hozzá a fóliás létesítményeket ért viharkárról szóló
nyilatkozat, valamint a vihar bekövetkeztét alátámasztó
bizonyító erejű dokumentumok ( pl. Biztosító igazolása ) ,
vagy
fénykép
ykép
a
viharkár
utáni
állapotról.
Ezen dokumentumok megléte esetén állítom ki a falugazdász
igazolást, melyet a mellékletekkel együtt csatolni kell a
kérelemhez. Az érintet termelők kérem, jelentkezzenek.
A nitrát rendelet és a hozzá kapcsolódó
adatszolgáltatással
áltatással kapcsolatos információk
A
nitrát
adatszolgáltatásra
kötelezett
gazdálkodóknak
(emlékeztetőül: 5 nagyállat-egységnél
egységnél több állatot tartanak,
vagy
nitrát
érzékeny
területen
gazdálkodnak)
a
gazdaságukban 2017. január 1. és a 2017. december 31.
között keletkezett és felhasznált szerves – és műtrágya
vonatkozásában a nitrát jelentést 2018. március 31-ig kell
elkészíteni.. Az érintett gazdálkodókat kérem, hogy
egyeztetésre jelentkezzenek.
A 2018. évi támogatások
támogatás
igénylése várhatóan
április első hetében elkezdődik, melyhez időpont egyeztetésére
majd március vége- április elejétől lehet jelentkezni. A
részletekről az aláírt támogatási rendelet ismeretében a
következő számban fogok írni
Azoknál a gazdáknál, akik valamilyen
v
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
támogatá
igénylő gazdáknak nincs ilyen kötelezettségük.)
Az Agrár-közigazgatás
közigazgatás átalakulásával Fontos hivatalok, (MVH
és
NÉBIH
FM
Főosztály)
szervezetileg
átalakult,
Hódmezővásárhelyre települt. Az új elérhetőségek a
következők:
Az Magyar Államkincstár (régi nevén
nevé 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
62/814
Az FM új neve és címe:
CSMKH
H Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal
Agrárügyi Főosztály, Földművelésügyi Osztály
Székhelye: 6800 Hódmezővásárhely, Rárósi út 110.
Levelezési cím: 6801 Hódmezővásárhely Pf. 99.
Telefon: 62/680-785
62/680
A Növény- és Talajvédelmi Osztály címe:
CSMKH Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal
Növény és Talajvédelmi Osztály
Székhelye: 6800 Hódmezővásárhely, Rárósi út 110.
Levelezési cím: 6801 Hódmezővásárhely Pf. 99.
Telefon: 62/680-785
62/680
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, a www.mvh.gov.hu és a www.nak.hu
honlapokon, kérem, figyeljék ezeket az oldalakat is.

Tisztelettel: Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
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Anyakönyvi hírek
Gólyahírek
Bak Nándornak és László Tímeának
Nimród Nándor
nevű gyermeke született. Gratulálunk!

Halálozás
Kormányos Antal
(élt 64 évet)
Id. Tanács Imre
(élt 73 évet)
Özv. Kálmán Ferencné Hegedűs Gizella
(élt 76 évet)
Hozzátartozói fogadják részvétünket!

Tavaszi óraátállítás időpontja
A téli időszámítás március
utolsó vasárnapján hajnali 2-kor
2
végződik.
Március
25-én
(vasárnap)
hajnalban 2:00
00 órakor 3:00
órára - egy órával előre - kell
állítani az órákat!

2018. április 12-én
én,
10.00 – 13.00 óráig
a Művelődési
dési Házban.
Személyigazolványát, lakcímkártyáját és

TAJ kártyáját hozza magával!
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KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK ÉS
E-MAIL
MAIL CÍMEK:
CÍMEK

Vásártartások
Ruzsa
Kistelek
Mórahalom

március 25. állat- és kirakodó vásár
április 8. állat- éss kirakodó vásár
április 15. állat- és kirakodó vásár

Polgármesteri Hivatal

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

Fodor Imre polgármester

Hétvégi állatorvosi ügyelet

06 70/38 28 031

e-mail:
mail: polgarmester@forraskut.hu

Február 17-én és 18-án 08 órától 20 óráig
Dr. Hursán Mihály
Telefon: 06 30/998-6139
3
Február 24-én és 25-án 08 órától 20 óráig
Dr. Papp Sándor
Telefon: 06 30/4879-805

Általános Iskola

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

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

Orvosi ügyelet
Forráskúton
orráskúton az Orvosi Rendelőben
8 – 12 óráig tart a rendelés.
A betegek bejelentkezésére 11.30-ig
11.30 van
lehetőség.
12 – 16 óráig rendelkezésre állási idő.
idő

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

A SÜRGŐSSÉGI ELLÁTÁS természetesen folyamatos a
forráskúti rendelőben 7.30 – 16 óra között, ezen kívüli
időben (hétköznap délután
16 órától
rától reggel 7.30 óráig, illetve hétvégén)
hétvégén
HÍVJÁK a Szegedi Központi Háziorvosi
ügyeletet a 104 –ES
ES KÖZPONTI MENTŐ
SEGÉLYHÍVÓN!!!

Orvosi Rendelő

06 62/287-034

Tanácsadó

06 62/287-066

Fogorvosi Rendelő

06 62/287-112

Gyógyszertár
06 62/287-002
e-mail:
mail: dr.cseh.gy@gmail.com
Négyforrás Nonprofit Kft.
e-mail:
mail:

06 70/489-5656

negyforraskft@forraskut.hu

Borostyán Étterem

06 62/287-118

Alföldvíz Zrt. Ügyfélszolgálata
gyfélszolgálata: 06 40/922-334

Borostyán étterem

Műszaki hibabejelentés:

Forráskút, Petőfi S. u. 3/a.
Tel.: 287-118
www.borostyanetterem.net
Menüétkeztetés
670 Ft/adag, előfizetve 640 Ft/adag.
Valamint egyéb menü lehetőségek!

06 80/922-333

Szennyvízrákötés bejelentése: 06-30/496-2450

Pillér Forráskút

06 62/287-156

Posta Forráskút

06 62/287-001

Üllési Okmányiroda

06 62/681-370

Polgárőrség

Vállaljuk továbbá családi rendezvények
lebonyolítását előjegyzés alapján, 120 főig.
Pizza elvitelre és helyben fogyasztásra.
Várjuk megrendelését telefonon is!

06 70/279 0078

ÁLTALÁNOS SEGÉLYHÍVÓ:

112

ORVOSI KÖZPONTI ÜGYELET:

104

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

Nyitva tartás: mindennap 1100 - 2100 óráig.
Várjuk kedves vendégeinket!
Erzsébet utalványt és
SZÉP Kártyát is elfogadunk!

Tel.: 06 62/433-104

hír-Forrás
Forrás Forráskút község lapja
l
Dobó Zoltán Autószerelő és vizsgabiztos
Vállalja: - személy- és kistehergépjárművek
javítása, vizsgára való felkészítése és
vizsgáztatása
- gumiabroncsok árusítása
- motorolajak értékesítése
- gépjárművek diagnosztikája
- gépjárművek okmányirodai ügyintézése
mobil: 06-30/264-6476
e-mail: doboszaki@freemail.hu
6793 Forráskút, Széchenyi u. 4.
Nyitvatartás: minden nap 8-17-ig

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
P
S. u. 3.
Telefon/fax: 62/287-023
62/287
E-mail: muvhaz@forraskut.hu
Megjelenés: havonta 900 példányban
Megjelent: 2018.03.07.. Következő lapzárta március 22.

Az újság minden háztartás számára ingyenes.
ingyenes

10

