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Március 3-án,
3 n, 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 római katonát, Rácz Veronikát
Ve
jutalmazta, második a fekete Macska, Veres Diána lett, és harmadik a pöttyös túrórudi, Goda
Fanni lett.
Felnőtt kategóriában az első helyezést nyerte a fűrészes ember, Maróti József
nyerte.. Második
M
helyezést a Pizsihősök, a Tóth család nyerte.
nyerte Harmadik a Tuskóhúzó emberünk, Gyuris István lett.
lett
Köszönjük mindenkinek,
mind
hogy jelmezbe öltözésükkel színesítették a farsangi rendezvényünket,, ezzel
ez
is emlékezetesebbé téve a tuskóhúzást, a farsangi télégetést.
Az idei évben is szép számmal jelentkeztek a fánksütő
sütő versenyre, így a népes vendégvendé
sereg is bőven kóstolgathatta a finomabbnál finomabb fánkokat. A tizenkét fánksütőnk
név szerint: Barakonyiné Kómár Anikó, Farkas Kitti, Fodorné Szántó Ágota, Huszár AnA
talné, Illés-Vizsnyiczai
Illés
Borbála, Kálmán Noémi, Kővágó József, Maróti Viola és Tóthné
Gyuris Katalin,
Katalin Süveges Mónika, Szabó Lajosné, Tóth-Németh
Németh Jolán és Zádori Józsefné.
Továbbá köszönjük a Borostyán étterem dolgozóinak, akik szintén hozzájárultak, hogy
annyi a fánkot ehessünk, amennyi csak jól esik.
2019-ben
ben a legfinomabb forráskúti fánkot Barakonyiné Kómár Anikó sütötte.
sütötte
Ezúton is köszönjük minden nevezőnek, hogy a fánksütésükkel hozzájárultak rendezvérendezv
nyünk lebonyolításához, a vendégek kínálásához.
Bízunk benne, hogy sikeresen elégettük a telet és mindenki
mindenki jól érezte magát a farsangi
mulatságunkon
mulatságunkon.

Forráskút Község Önkormányzatának
nkormányzatának
Képviselő-testülete

KÖZMEGHALLGATÁSSAL egybekötött

FALUGYŰLÉST tart
2019 március 21-én,
2019.
én, csütörtökön 18
1 órától
a Jerney János Művelődési Ház nagytermében.
Minden érdeklődőt tisztelettel hívunk és várunk!

környékének burkolására is. A magyar falu programprogra
ban szeretnénk
nénk pályázni az orvosi rendelő
rendel felújítására.
A falugyűlés időpontjáról
pontjáról is egyeztettek, amely má
március 21-én
én 18:00 órakor kezdődik.
kezdő

Testületi tájékoztató
A Képviselő-testület február 14-én
én tartotta soron
következő ülését, amelyen részt vett dr. Szántó Mária
Járási hivatalvezető asszony is.
Első napirendi pontban az önkormányzat 2019. évi
költségvetési rendeletét fogadták el a képviselők.
képvisel
A
költségvetési rendelet-tervezet
tervezet tartalmazza mindazon
előirányzatokat,
irányzatokat, bevételi és kiadási el
előirányzatcsoportonként és a kiemelt előirányzatokat,
őirányzatokat, melyet a
vonatkozó jogszabályok, az önkormányzat érdekét
szolgáló, fontosnak ítélt, 2019. évre vállalt
kötelezettségei előírnak.
Az előirányzat bevételi és kiadási főösszege
őösszege 503.069
ezer forint. Az előterjesztett
terjesztett rendelet-tervezetet
rendelet
előzőleg a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és
elfogadásra javasolta, majd a testület egyhangúlag
jóváhagyta.
Második napirendi pontban a közművelődési
közm
feladatok ellátásáról szóló 2018. évi beszámolót,
valamint a 2019. évi közművelődési
ű ődési munkatervet
véleményezték a testület tagjai, amelyet
ame
IllésVizsnyiczai Borbála közművelődési
ű ődési szakember
készített. A munkaterv szerint 2019-ban
ban is a szokásos
nagyrendezvények – Tuskóhúzás, Tavaszi zsongás,
XXVI. Forráskúti Falunapok, XV. Forráskúti
Lovasnap, Szüreti mulatság, Népdalos találkozó,
Adventi
gyertyagyújtások,
Falukarácsony
–
megrendezése mellett különbözőő szakkörök, klubok
várják majd az érdeklődőket,
ket, amelyekről
amelyekr
minden
lapszámban olvasóként tájékozódhatnak.
Harmadik napirendben döntöttek a Forráskúti MarMa
garét Óvoda és Bölcsőde zárva tartásáról,
tartásár amely az
alábbiak szerint alakul:
Óvoda esetében:
2019. július 1. napjától
2019. augusztus 2. napjáig
napj
2019. december 30-31.
30
Bölcsőde esetében: 2019. április 23.
2019. július 22. napjától
2019. augusztus 2 napjáig
2019. augusztus 29-30.
29
2019. december
decemb 30-31.
Jogszabályi kötelezettségnek eleget téve a zárva tartás
időpontjáról a szülők február 15-ig
ig tájékoztatást
tájéko
kaptak.
Egyebek napirendben döntöttek a Képviselők
Képvisel
egy
külterületi
ingatlan
megvásárlásáról
településfejlesztési célok megvalósítása céljából.
Továbbá aktualitásokról tájékoztatta a jelenlévőket
jelenl
Fodor Imre polgármester úr: az orvosi rendelő
re
és környékének rendbetétele folyamatban van, amelyhez kék
ri mindenki türelmét, hiszen a munkálatok nem fejefej
ződtek be, aszfaltozás és további
vábbi térkövezés
térköv
még hátra
van. Valamint kértünk
tünk árajánlatot a volt Áfész bolt

Dudásné Gábor Tünde jegyzőkönyv-vezető
jegyzőkönyv

KORMÁNYABLAK
BUSZ KIHELYEZETT ÜGYFÉLFOGADÁST
ÜGYFÉLFOG
TART
Április 12-én
én 9-12.
9
óra között
a Forráskúti Polgármesteri Hivatal előtt
ahol az alábbi személyes okmányokkal kapcsokapcs
latos ügyintézés lehetséges:
Személyazonosító igazolvány
igazolvá
ügyintézés;
Lakcímigazolvánnyal kapcsolatos ügyintézés;
Útlevél ügyintézés;
NEK adatlap igénylése;
Rendelkezési Nyilvántartás regisztráció;
Ügyfélkapu regisztráció;
Elveszett, eltulajdonított személyi okmányok pótlápótl
sa; megrongálódott személyi okmányok cseréje
NEK adatlap igényléséhez szükséges dokumentumok:
dokume

•

•

•

14 év alatti kiskorú esetében a gyermek személyes
megjelenése mellett a szülő, törvényes képviselő
megjelenése
e is szükséges, személyazonosságot igazoigaz
ló okirattal
a kiskorú személy érvényes személyazonosító igazoligazo
ványa, vagy érvényes útlevele, vagy ezek hiányában
születési anyakönyvi kivonata, továbbá lakcímkártyálakcímkárty
ja
amennyiben nem rendelkezik érvényes személyazoszemélyaz
nosításra
sításra alkalmas okmánnyal, akkor a személyazoszemélyaz
nosító igazolvány készítése miatt mindkét szülő szesz
mélyes jelenléte szükséges, amennyiben az egyik
szülő
lő jelenléte akadályoztatott, hozzájáruló nyilatkonyilatk
zata szükséges.

3A Taka
arékbusz
Forráskúton
a művelődési ház előtt
az alábbi időpontokban
tart ügyfélfogadást:
Hétfő: 12.10-15.30
Szerda:08.30-11.00

Járási ügysegéd ügyfélfogadása:
szerda:8.30
szerda:8.30-16.30
Építéshatósági ügyfélfogadás:
csütörtök 13.00-14.00
13.00
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Ovis farsang
„Éljen a tánc, a móka, itt a farsang, szól a nóta.”
Idén is hagyományaink szerint megrendezésre került óvodánkban a farsang hete. Minden évben igyekszünk a
gyerekek számára minél színesebb programmal megtölteni ezt az időszakot,
id szakot, hiszen ilyenkor megcáfolhatatlanul
elérkezik a felhőtlen
tlen mulatság, „bohóckodás” ideje. Természetesen nem volt ez idén sem másképp. A csoportokban
a gyerekek közösen készültek az óvó nénikkel és dajka nénikkel erre a napra. Mesékkel, dalokkal, dalos játékokkal
felidéztük a régebbi korok farsangi szokásait, játékait, ételeit, öltözékét.
öltözékét
Az ünnepi ráhangolódás jegyében álarcokat készítettünk, szépen feldíszítettük a csoportszobákat.
És hát mi más is koronázhatta volna meg a hetet, mint a beöltözős,
beöltöz s, jelmezes, táncos mulatság, amelyet február 12.12.
én tartottunk. Reggel csupa kipirult arcú,
arcú izgatott gyermek érkezett a Művelődési
dési Házba. Volt olyan, akit meg sem
ismertünk - csak második ránézésre - a jelmezében. Természetesen mindenki bemutatkozott társainak, előadta
el
jelmezének rejtett képességeit. A régi korok ijesztő
ijeszt jelmezeit ma már kedves állat figurák, ismert rajzfilm, vagy
mesefilm hősei
sei váltották fel. Így az a szokás, mely szerint elijesztjük a telet, a hideget, a rosszat csak verseinkben
és dalainkban követhető nyomon.
Majd indult a fergeteges tánc, ahol mindenki úgy ropta, ahogy bírta,
bírta, nem volt jókedvben hiány. A móka azonban
még itt sem ért véget, hiszen megérkezett a Péter és Pán nevű
nev gyermekzenekar, amely színvonalas el
előadásával
elvarázsolta a gyerekeket.
A délelőtt
tt folyamán együtt roptuk a táncot, míg csak el nem fáradt a lábunk, közben pedig finom csemegéket,
szülőkk által készített süteményeket és farsangi fánkot falatoztunk, amivel jól megtömtük a pocakunkat.
Nagy örömünkre, idén első alkalommal a bölcs
bölcsődések
dések is részt vettek ezen a mulatságon. Sajnos betegség miatt sok
gyerek nem lehetett részese a programnak,
ogramnak, reméljük jövőre
jöv
ők is velünk együtt énekelhetnek, táncolhatnak,
verselhetnek, hiszen már csak egy évet kell várnunk a következő
következ farsangra.
A gyermekek nevében köszönjük a Szülői
Szülő Szervezet segítségét, a szülőkk pozitív hozzáállását
hozzáá
az ünnepi hangulat
megteremtéséhez.
Óvoda dolgozói
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Művelődési Ház programajánlója
Szakköreinkhez, klubjainkhoz
továbbra is folyamatosan lehet csatlakozni!
Szeretettel várunk mindenkit!

Nyugdíjasklub hétfőnként 14
4.00-tól

Iskolánk

alsó

tagozatos

tanulói

részére

Őszirózsa népdalkör próbák hétfőnként 16.00
16.0 órától

szavalóversenyt hirdetett 2019. február 26-án.
26

Baba-Mama Klub szerdánként 9 órától

A versenyen résztvevőkk nagy száma arról
szívesen

Kézimunkakör „az egymástól tanulás jegyében”
csütörtökönként 15 órától az Alkotóházban

gyermek

Tűzzománc szakkör Csütörtökönként
sütörtökönként 18.00 órától
órátó

tanúskodik,

hogy

kisiskolásaink

mondanak

verseket,

hiszen

32

örvendeztette meg a zsűrit
rit és a közönséget

Zumba

színvonalas

hétfőnként 19 órától

előadásával,
adásával,

amit

ezúton

is

köszönünk nekik. Iskolánkat az 1-2.
2. osztályból

Alakformáló torna
Hétfőnként 17. órától;; Edző: Guth Gabi

2 fő és a 3-4.
4. osztályból is a 2 fő, az első
els és
második helyezettek képviselik Ásotthalmon
2019. 03. 06-án
án a területi szavalóversenyen.
A verseny helyezettjei:
1-2. osztály

III.

I.

Nagy Léna

II.

Goda Fanni

Galzó Zalán és Soós Nikoletta
IV.
V.

Tari Krisztián
Németh Dzsenifer

Amatőr SzínKör
Hétfőnként
étfőnként 18 órától Kálmán Dánielné vezetésével
Egészségklub Godáné Ádám Mária egészségfejlesztőegészségfejlesztő
terapeuta vezetésével március 19--én 14. órától, április 2-án
15. órától!!!
Nagycsaládos gyűlés
Április 9-én, 18. órától
SZÁMÍTÓGÉPES SZOBA
hétfőtől – péntekig, 13 – 18 óráig tart nyitva
KÖNYVTÁR
Kedden és csütörtökön 8-12
12 és 13-18
13
óráig, szerdán 1315 óra között

Szeretettel várjuk!
várjuk

3-4. osztály
I.

IV.
V.

Művelődési Ház nyitva tartása:
hétfő: 10-20
20 óráig
kedd- péntek: 10-18
10
óráig

Tari Zsuzsanna

II.

Maróti Viola

III.

Rácz Gabriella

www.facebook.com/forraskut
www.facebook.com/forraskutmuvhaz

Tavaszi óraátállítás időpontja

Csomós Gabriella és Tóth Maja

A téli időszámítás március
utolsó vasárnapján hajnali 22
kor végződik.
Március 31-én (vasárnap)
hajnalban 2:00 órakor 3:00
órára - egy órával előre - kell
állítani az órákat!

Gyuris Tímea és Veres Diána

5

Alkotó Nap Tiszaszigeten
án a Csipkebogyó Kézimunkakör tagjai egy sikeres, tevékeny alkotó napon vettek részt
Február 23-án
Tiszaszigeten. Forráskútról, Ferencszállásról, Szegedről,
Szegedr
a vajdasági Csókáról és természetesen
Tiszaszigetrőll érkeztünk ide az új ismeretek megszerzésének lehetőségéért,
lehetőségéért, az alkotás öröméért. A
Napsugaras Egyesület képviseletében Forró István fazekas, Ágoston Mária mézeskalács készítő
készít és
Baranyai Erika Piros szappanos--nemezelő kézművesek jóvoltából népi kismesterségek alapjaival
ismerkedhettünk meg. Délelőtt
őtt vetítéssel egybekötött előadásokat
el adásokat hallhattunk a kismesterségek alapjairól,
majd a gyakorlatban is kipróbálhattuk a szakmák fogásait. A nap végén ismeretekben gazdagodva, új
barátságokat kötve, az alkotás örömével térhettünk haza. Köszönjük a szervezőknek,
szervez
hogy részesei
lehettünk ennek az alkotó napnak.
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kifizetés elkezdődött, a teljes körű kifizetéseket június
30-ig
ig kell teljesíteni a Magyar Államkincstárnak.
Ezekkel kapcsolatosan a kifizetett, vagy a kifizetésre
kerülő összegekről különböző időpontokban fognak
majd
határozatokat
kapni,
melyeket
célszerű
egyeztetni az egyenlegértesítőkön szereplő adatokkal.
Az anyajuhtartás támogatási kérelmének
benyújtási határideje 2019. 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.
A
nitrát
adatszolgáltatásra
kötelezett
gazdálkodóknak (emlékeztetőül: 5 nagyállat-egységnél
nagyállat
több állatot tartanak, vagy nitrát érzékeny területen
gazdálkodnak) a gazdaságukban 2018. január 1. és
a 2018. december 31.
31 között keletkezett és
felhasznált szerves – és műtrágya vonatkozásában a
nitrát
jelentést
2019..
március
31-ig
kell
elkészíteni.. Az érintett gazdálkodókat kérem, hogy
egyeztetésre jelentkezzenek.
zenek.
A 2019. évi támogatások igénylése
várhatóan április első hetében kezdődik, melyhez
időpont egyeztetésére majd március végétől lehet
jelentkezni. A pontos feltételek még nem ismertek, de
alapjaiban nem fog változni a támogatás rendszere.
Április első-második
második hetében tájékoztató előadást
szeretnék majd tartani, melyről értesítéssel leszek.
Az ügyfélfogadási idő némiképp módosult, kérem,
figyeljék az aktuális kiírásokat.

A falugazdász tájékoztatója
Márciusi aktualitások
Az
őstermelői
igazolványokkal
kapcsolatos tudnivalók
A 2016-ban kiállított kártya alapú őstermelői
igazolványokat 2016, 2017,, és 2018-ra
2018
érvényes
betétlappal láttuk el,, ezek az igazolványok 2018.
december 31-ig voltak érvényesek.
érvényesek
(Főállású
őstermelők
esetében
kifejezetten
fontos!).
A
hatályosság kezdeti dátuma a kártya
kárt
jobb alsó
sarkában található. Sajnos megtévesztő a kártyán
található információ,
nformáció, ugyanis a hatályosság nem
megegyező az érvényességgel .Az őstermelői
igazolvány csak akkor érvényes , ha van a
tárgyévre szóló érvényes értékesítési betétlapja !
!!
A 2019. március 20-ig igényelt betétlapokkal az
őstermelői
igazolvány
visszamenőleges
nőleges
hatállyal
január 1-től lesz érvényes. Március 20 után kiállított
betétlappal az igazolvány csak a kiállítás napjától lesz
érvényes!
Minden termelőt arra kérek, hogy nézzék át a kártya
alapú őstermelői igazolványaikat. Amennyiben a
hatályosság kezdete 2016. évre esik,
esik
úgy az
igazolvány betétlapjai lejártak, a 2019 és 2020 –ra
érvényes betétlapok kiállítása ügyében keressenek. Ezt
az információt a kártya jobb alsó, nyíllal jelzett
mezőjében találják meg:

„ Az igazolvány
HATÁLYA! ! !”

A családi gazdaságok ügyintézése ezentúl a Mórahalmi
Járási Hivatal Járási Földhivatalánál
vatalánál történik
Az ügyintézéshez ezeket az információkat kérem,
vegyék figyelembe.
2019 Január 11-től
11
hatályos az új
Földforgalmi
Törvény,,
mely
a
Termőföldek
adásvételével kapcsolatosan jelentős változtatásokat
eredményezett. A részletekről kérem, érdeklődjenek.
Az Európai Bizottság a közelmúltban kijelenkijele
tette, hogy a Közös Agrárpolitika (KAP) forrásainak
egy részét a migránsok beilleszkedésére kívánja felfe
használni. Amennyiben az intézkedés megvalósul, a
magyar gazdák jelentős európai uniós forrásoktól
forrás
esnek el.
Ezek a tervek veszélyeztetik a magyar gazdák jövejöv
delmét és versenyképességét, valamint a szektorban
dolgozó munkavállalók megélhetését.
A MAGOSZ és a Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara
a
leghatározottabban
kiáll
az
agrártámogatások megvédése mellett,
m
egy Petíciót
kívánnak benyújtani a Bizottságnál, melynek célja,
hogy a támogatásokat továbbra is a gazdák kapják
meg.
Ha Ön is egyetért ezzel a céllal, a Falugazdász
irodában az aláírásával támogathatja a Petíciót.
Az aktuális információk, pályázati
pályáz
lehetőségek
a
www.szechenyi2020.hu
www.szechenyi2020.hu,
www.kormany.hu,
a
www.mvh.allamkincstar.gov.hu és a www.nak.hu
honlapokon, kérem, figyeljék ezeket az oldalakat is

Új őstermelői igazolvány igénylésének
ének feltételei az
előző
számokban
szerepeltek,
a
szükséges
dokumentumok: személyi igazolvány, lakcímkártya,
adóazonosító jel, valamint a használt földterületekről
szóló adatok. (földhasználati lap, magánokirat stb.)
Két fontos
tos változást emelnék ki az előző évekhez
viszonyítva:
Minden, az ügyintézés során keletkezett
iratokon az ügyfélnek az eredeti aláírása
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 (ezt
ezt is csatolnunk kell).
kell)
Minőségbiztosítási
és
egyéb
elszámolási
okokból ezentúl a falugazdásznál mindennemű
ügyintézés csak az őstermelői igazolvány, egyéni
vállalkozók esetében a Kamarai kártya digitális
beazonosítása után lesz lehetséges , ezért az a
kérésem, hogy ezentúl az ügyintézéshez ezeket
mindig hozzák magukkal.
A 2018-as
as területalapú támogatásokkal
kapcsolatos információk:
A 2018. 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

Tisztelettel: Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
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Jézus nem azért tett csodákat, hogy elkápráztassa
az embereket, vagy megoldja valamilyen súlyos
gondjukat, hanem jelezze, hogy vele és általa
ELÉRKEZETT A VILÁGBA AZ ISTEN ORSZÁGA,
ennek tagjaiként az emberek megszabadulhatnak
bűneik következményeitől és az örök haláltól, és
eljussanak az örök életre. Az evangélium Lk.5,1-11
Lk.5,1
szerzője a csodálatos halfogás jel szerepét
hangsúlyozza.
Jézus
feltámadása
és
Egyház
pünkösdi születése után élő keresztényeknek szánt
írásában azt emeli ki, hogy Jézus a Messiás, aki
megmenti
gmenti és üdvösségre segíti az embereket. És e
tevékenységét
a
választott
tanítványok
közreműködésével akarja végbevinni.
A szimbólumok közül az egyik maga a GENEZÁRET
TAVA, amelyet a zsidók Galileiai tengernek is
neveztek.
Mivel
a
tenger
az
ószövetség
gondolatvilágában az istenellenes hatalmaknak is
jelképe. (vö. Dán. 7.), a helyszín a feltámad
Krisztusban hívő keresztényeket a bűnös hatalmak
által uralt földi lét tengerére emlékeztette. SIMON
PÉTER BÁRKÁJÁT, amelybe Jézus beszállt, a
keresztények könnyen
en tekinthették valamiféle új
Noé bárkájának, a krisztusi közösséget szimbolizáló
Egyház hajójának.
Abból a mozzanatból, hogy Jézus Péter bárkájából
tanította a népet, a hívők azt olvasták ki: ez az
apostol már kezdettől fogva kiemelkedő és
kitüntetett
szerepet
kapott
a
tanítványi
közösségben. A halfogásra való Jézusi felszólítást oly
megbízásként értelmezték,
elmezték, amelyben biztatja őket,
hogy útmutatása szerint mentsék ki az embereket a
bűnös földi lét tengeréből. és emeljék be őket az
üdvösséget
jelentő
Egyház
hajójába.
Az
elbeszélésnek abból a fordulatából, amely szerint
Péter sok halat fog ki, a közösség
közössé
tagjai
megértették: Ha Jézus útmutatása szerint végzik
tanúságtevő feladataikat, sikereik lesznek, azaz
meglepően sok ember üdvösségéhez tudnak
hozzájárulni. A péteri bűnvallomás Isten irgalmára
emlékeztette a föltámadt Krisztusban hívőket. Az
tudatosította
otta bennük, hogy Isten nem erkölcsileg
kifogástalan és tiszta személyeket, hanem bűnös
embereket választ munkatársaivá. A Péternek és
rajta keresztül a társainak szóló Jézusi kijelentés,
kijelentés
„mostantól
mostantól embereket fogsz élve” (amelyet a
magyar fordítók az „emberhalász
„embe
leszel” kifejezéssel
adnak vissza) Ez ara felismerésre ébresztette rá, a
húsvét utáni közösség tagjait, hogy az evangélium
terjesztése által EMBEREKET HALÁSZNI, a bűn
pusztító tengeréből kiemelni és a kimentetteket az
Egyház hajójába emelni, minden kereszténynek
feladata.
A feltámadt Krisztusban hívő első keresztényekhez
hasonlóan gondolkodjunk el mi is Jézus csodájának
jelentésén. Fontoljuk meg a csoda nekünk szóló
üzenetét. Tudatosítsuk magunkban, hogy PÉTER
HAJÓJÁBA UTAZUNK, ahhoz az EGYHÁZHOZ
TARTOZUNK, amelynek ma is feladata, kimentse az
embereket a bűn pusztító tengeréből. Ezért
figyeljünk lelkiismeretünkben megszólaló Jézus
útmutatásaira, és ennek szellemében hirdessük az
evangéliumot még akkor is, ha ez emberileg nem
látszik célravezetőnek
k Gyarlóságunk, bűneink tudata
ne akadályozzon tanúságtevő munkánkban:

Egyházközségi hírek
Marc. 19. kedd: Szent József a Boldogságos Szűz
Mária jegyese. Fő ünnep
Március 25. Hétfő: Gyümölcsoltó Boldogasszony
ünnepe Fő ünnep
Március 31. nagyböjt 4. vasárnapja - a nyári
időszámítás kezdete, az órákat egy órával
előbbre igazítjuk
Április 4. első - csütörtök. Jézus Szíve családok
imája
Április 5. Első - péntek
Április 8-10.
10. Nagyböjti LELKIGYAKORLAT
vezeti VERÉB LÁSZLÓ ezüstmisés atya, Szegedi
szeminárium Spirituális atyja
URÁRA NÉZ SZERETETTEL
Oly csodás az úrasztala!
Jézus hív a vacsorára.
Én is Vele lehetek,
tizenkettőhöz ülhetek.
Elárulta Mesterét
Júdás az ezüst pénzért.
Szeretem-e én az Urat?
Ki a keresztjére mutat.
Van-e
e igaz bánat bennem
Vétkeimért a szívemben?
Jézus Krisztus életre hív
aki vágyik ott lehet mind,
az éltető forrásnál
a terített asztalnál.
Térdet, fejet hajthatok
Urammal maradhatok,
ha őszinte az én szívem,
új életre vágyik lelkem.
Jézus vére erőt adhat
a keskeny úton haladhat,
aki mindig Rá figyel,
Urára néz szeretettel.
Jézussal boldog lehet
már e földön s majd a mennyben.
(Dencs Lenke)

KIÚT A BIZONYTALANSÁGBÓL
Hadd kezdjem a betegek Lourdes-i
Lourdes
imájával:
„Hatalmas
Hatalmas Isten, gyarlóságunk erős gyámolítója és
oltalmazója, életünk határait te szabod meg, azért
könyörgünk
Fenségedhez
beteg
szolgáidért:
vigasztald, bátorítsd őket, és erősítsd meg, hogy
zúgolódás nélkül vegyék és csendesen fogadják
támogatásodat. Gyógyítsd és mentsd meg őket a
rájuk
mért
csapásoktól,
hogy
megismerjék
jóságodat,
óságodat, hálát adjanak irgalmadért, és atyai
látogatásod által szeretetben növekedjenek. Áldott
Jézus, aki legyőzted a halál fullánkját, légy beteg
szolgáid segítségére, aki az Atyával és a
Szentlélekkel együtt élsz és uralkodol mindörökké.
Ámen.”

8

Emlékezzünk,
hogy
Jézus
MÉLTATLAN
VÁLASZTOTTAK
KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL
AKARJA
ÜDVÖZÍTENI AZ EMBERISÉGET!
A feladat
szentsége visszafelé is hat: bennünket is
megszentel.
Hadd zárjam egy történettel: „Tizennégy éves
koromban fellázadtam. Idősebb barátoktól semmi
jót nem tanultam. Ekkor kábítószerezni kezdtem –
először marihuánát használtam, aztán amfetamint,
végül a kemény drogokig eljutottam. Nem láttam
értelmét az életnek,
etnek, és csak arra gondoltam
hogyan szerezhetném be a következő adagot. Volt,
hogy kábítószerért még loptam is. Iskolában csak
a tanárok könyörületességéből jutottam az egyik
évfolyamból a másikba.
Néhány barátom törvénybe ütköző dolgot követett
el, elítélték
élték őket. Ma börtönben vannak, örülök,
hogy én nem végeztem így.
A nagymamám nagyon beteg volt, az orvosok
csak nyolc hónapot adtak neki. Anyukám
imádkozott érte egy medugorjei zarándoklaton. A
nagyi meggyógyult és még nyolc évet élt. Az
orvosok ingatták
ták a fejüket és csodálkoztak, hogyan
gyógyulhatott meg az ilyen súlyos betegségből, ők
nem hittek az ima erejében. Amikor édesanyám
hazajött a zarándoklatról, nem értettem mi
történik. Istenről kezdett beszélni nekünk, azt
mondta, hogy ő találkozott az Istennel!
tennel! Megígérte
nekünk, hogy egyszer elmegyünk Medugorjébe,
mindannyian
együtt.
2006-ban
ban
engem
is
bejelentett
a
zarándokútra.
Rábeszélt
a
kirándulásra, azt mondta, hogy meglátom az adriai
tengert és kellemesen töltöm a szünidőt.
Medugorjében augusztus 1. és 7-e
e között minden
évben ifjúsági fesztivál van. És elérkezett a várva
várt nap és én is felszálltam a buszra, olyan
kellemetlenül
éreztem
magam.
Néhány
öregasszony a rózsafüzért imádkozta. „Hová
kerültem?”- gondoltam. Egyáltalán nem volt
kedvem velük utazni,
tazni, le akartam szállni. Anyám
könnyes
szemmel
rám
nézett
és
tovább
imádkozott, viselkedésével és imáival maradásra
bírt. Majd csak kibírod valahogy, - mondtam
magamnak... belül, dúltam fúltam. És kibírtam...
az
imádság
ereje
lecsendesített.
Közben
megérkeztünk.
keztünk. Medugorjében eleinte úgy tűnt,
hogy én vagyok az egyetlen, aki nem tudja, miről
van szó. A lányok és a fiúk rózsafüzért tartanak a
kezükben, az emberek énekelnek, táncolnak,
Istenhez imádkoznak. A fiatalok és idősek
egyaránt.
Kicsit
nyugtalanná
vá
váltam.
Azt
gondoltam, ezek mind bolondok. Én az Adriai
tengerről álmodoztam, de itt csak táncoló
fiatalokat látok, akik hozsannát énekelnek… Nem
hittem Istenben, a kiránduláson szerettem volna
valakivel megismerkedni, de semmi több nem volt
az agyamban, de a szívemben sem. De nézzük a
történteket.
Az első napon odajött hozzám egy leány Jelenia
Górából. Megdöbbentem. Negyvenezer ember
közül pont egy olyan lány szólított meg, aki
ugyanabból a városból származik, mint én! Másnap
a horvátországi Tatiana énekesnő
esnő énekelt. Meg
akartam venni az albumát, de csak annyi pénzünk
volt, hogy a kirándulás végéig elég legyen. A
koncert után Tatiána váratlanul odajött hozzám és

nővéremhez, két aláírt CD--t ajándékozott nekünk, és
megadta az e-mail
mail címét. Ismét megdöbbentem.
megdöbbente
A fesztivál harmadik napján egy csodálatos dolgot
éltem át. Az esti szentségimádáson figyeltem az
embereket, ahogy Istent dicsőítik. Csodálkoztam
rajtuk. Érzékeltem, hogy van valamijük, aminek én
híjával vagyok: BOLDOGOK. Nekem meg elég sok
marihuána kellett ahhoz, hogy boldognak érezzem
magam… Azon gondolkoztam, hogy kihez imádkoznak
ezek az emberek, kinek énekelnek. Elhatároztam,
hogy nem fogok hallgatni. Kiabálni kezdtem Istennel:
„HA LÉTEZEL, MUTASD MEG MAGAD NEKEM, MERT ÉN
NEM HISZEK BENNED!”
Abban a pillanatban különös dolog történt. Hosszú
éveken át mások sírtak miattam, mert megbántottam
őket. Anyukám sok könnyet ontott miattam. De most
a szentségimádás alatt, én kezdtem el sírni. Ma
tudom, hogy JÉZUS ELJÖTT HOZZÁM A BÉKE
AJÁNDÉKÁVAL. Megtisztított
isztított az önzéstől, a bűnöktől
és a hűtlenségtől. Úgy döntöttem, hogy meggyónok.
Féltem, hogy a pap elmenekül, ha meghallja, hogy mi
mindenen mentem keresztül. Szerencsére nem
menekült el. Egy órás gyónás után én is úgy éreztem
magam, mint a többi negyvenezer
negyv
ember. MÁR
TUDTAM MIÉRT ÉS KIÉRT VAGYOK ITT. MEGTALÁLTAM
ÉLETEM ÉRTELMÉT.
Majd hazamentünk. Otthon a barátaim újra
megpróbáltak rábeszélni a drogokra és a bulizásra.
Amikor elutasítottam őket, kinevettek, és azt
mondták, hogy megbolondultam. A nővéremmel
n
mindennap jártunk a szentmisére, és eljutottam a
karizmatikus mozgalomba, ahol tovább formálódtam
és
elmélyítettem
kapcsolatomat
az
Istennel.
Mindenkinek ajánlom, hogy legyen tagja valamilyen
közösségnek, mert ez sokat segít abban, hogy
hűségesek maradjunk Krisztushoz.
2006 óta tudom, hogy nem hallgathatok tovább.
Elkezdtem rappelni Istenről. Olyan számokat írtam,
melyekben a múltamról beszélek és Jézusról, aki a
múltamat megváltoztatta. Már négy albumom van és
továbbiak vannak előkészületben. Vannak amerikai,
kanadai, jamaicai és karibi rapper barátaim, akikkel
együttműködöm.
Ma iskolákat, nevelőintézeteket és börtönöket
látogatok. Koncertezem és elmondom, ISTEN HOGYAN
VÁLTOZTATTA MEG ÉLETEMET. Üzenetem az elveszett
és kereső emberekhez szól.
l. A fiatalok, a raprajongók
az „élő”, eredeti számokat szeretik. Igyekszem úgy
énekelni, hogy arra buzdítsam őket, hogy Jézust
válasszák. Nekem nem fontos, hogy engem, mint
rappert dicsérjenek.
Inkább azt akarom, hogy az emberek a zeném által
ISTENRE TALÁLJANAK.
LJANAK. Ez a lényeg. Hiszem, hogy
egyre több fiatal választja a jót és föltámad bennük a
mennyország utáni vágy.”
Íme, egy kiút a bizonytalanságból! Arra kérem
Istent, hogy sok-sok
sok ember találja meg ezt az utat.
Sok szeretettel: Soós János esperes-plébános
espere
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Fecskehívogató
Afrikába postagalamb viszi el a levelet,
feladója széncinege, emígy szól az üzenet:
villásfarkú gyere haza, de ne csak egymagad,
erre felé úgy is mondják, egy fecske nem
csinál nyarat. Lett erre nagy sürgés-forgás,
sürgés
csomagol a kis sereg, segédkezik gólyakoma
és két nyakigláb gyerek.
Induljatok fecskeszomszéd, már otthon a
kikelet, attól félek, lekésitek a friss tavaszi
szelet. Mi is megyünk
ünk nemsokára, utolérünk
titeket, meg kell venni a két gyereknek első
els
helyre a jegyet. Besenyei Füsti Feri
(műrepülő világbajnok) idegesen integet, egy
némelyik fiatal még kapkodja a legyeket.
Elindulnak nagy sokára, azaz csak
indulnának, de nem bírják a csomagot,
c
vezetőjük
jük jó előre
elő
egy izompacsirtát
fogadott. Jajj de nagyon elfáradtam, nyafogott
a legkisebbik, soká érünk Forráskútra,
Forráskútra nem
bántják a fészkünket? Akármerre tekintgetek,
csizmát látok mindenütt, ősszel mikor erre
jártunk, itt a Kanári--sziget feküdt.
Legendásak hűségükrő
űségükről, hisz minden évben
visszatérnek, szerintem a legszebb nóta:
Eresz alatt fecskefészek.
Fecskeszárnyán jött a tavasz, a télnek búcsút
int, de mi csak ennyit mondunk, megjöttek a
fecskéink.
Dudás József

2019. április 25-én
én,
10.00 – 13.00 óráig
a Művelődési
dési Házban.

Személyigazolványát, lakcímkártyáját és

TAJ kártyáját hozza magával!
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Anyakönyvi hírek
Születések
Czári Kinga Máriának és Demeter Róbertnek
Róbert
nevű gyermeke született. Gratulálunk!

Halálozás
Nagymihály Antalné Zámbó Mária Magdolna
(élt 84 évet)
Kondász Jánosné Peták Erika
(élt 60 évet)
Hozzátartozói fogadják részvétünket!

Állampolgársági esküt tett:
Tínu Alína Elísabeta
Gratulálunk!

RUHAVÁSÁR
MINDEN KEDDEN 6-11
11 ÓRÁIG
A PIAC TÉREN
A NAGYSÁTORBAN
Női, férfi és gyermekruhák
(Olasz, török, lengyel)
Extra méret 4-10XL
Lakás textil
Fürdőruhák
Sportcipők, papucsok
Alkalmi ruhák és blúzok
Hetente új árukészlettel
várom kedves vevőimet.
Apróhirdetések:
Szántóföld (faluhoz közel) 6309 m2 és
egy 3801m2 és 1846 m2 területűű eladó.
Érd.: 30/698-0918
Nemes és szürke nyárfa eladó vágottan
tűzifának 12.000.-/m3,
/m3, talpon 9.000.9.000.
Ft/m3. Továbbá fa apríték eladó 3000.3000.
/m3.
Érd.:0630/460-8084
Forráskút, Petőfi
fi u. 11. szám alatti
ingatlan eladó.
Érdeklődni a helyszínen.
Érd.:0630/460-8084
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KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK ÉS
E-MAIL
MAIL CÍMEK:
CÍMEK

Vásártartások
Mórahalom
Ruzsa
Kistelek

március 17. állat- és kirakodó vásár
március 24. állat- és kirakodó vásár
április 7. állat- és kirakodó vásár

Polgármesteri Hivatal

06 62/287-222
fax: 06 62/287-323
06 70/489 5655
e-mail: hivatal@forraskut.hu
Fodor Imre polgármester
06 70/38 28 031

Hétvégi állatorvosi ügyelet
Március 15, 16-án és 17-én 08 órától 20 óráig
Dr. Kovács Tibor
Telefon: 06 30/965-3114
30/965
Március 23-án és 24-én 08 órától 20 óráig
Dr. Papp Sándor
Telefon: 06 30/487-9805
Március 30-án és 31-én 08 órától 20 óráig
Dr. Szőke Csaba
Telefon: 06 30/324-5032
30/324

e-mail: polgarmester@forraskut.hu
Általános Iskola

e-mail:

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

- Bölcsődeii intézményegység 06 70/705-2371
e-mail: bolcsode@forraskut.hu

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

Művelődési Ház
tel./fax: 06 62/287-023
62/287
e-mail: muvhaz@forraskut.hu
Orvosi Rendelő
06 62/287-034

Borostyán étterem

Tanácsadó

06 62/287-066

Fogorvosi Rendelő

06 62/287-112

Gyógyszertár
e-mail:

06 62/287-002

dr.cseh.gy@gmail.com

Négyforrás Nonprofit Kft.
06 70/489-5656
e-mail: negyforraskft@forraskut.hu

Forráskút, Petőfi S. u. 3/a.
Tel.: 287-118
www.borostyanetterem.net
Menüétkeztetés
750 Ft/adag, előfizetve 700 Ft/adag.
Valamint egyéb menü lehetőségek!

Borostyán Étterem

06 62/287-118

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

06 80/922-333

Szennyvízrákötés bejelentése: 06-30/496-2450

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

iskola@forraskut.hu

Margarét Óvoda és Bölcsőde
- Óvodai intézményegység
06 62/287-123
06 70/489-5646
e-mail: ovoda@forraskut.hu

Orvosi ügyelet

tartás: mindennap 1100 -

06 62/587-140
tel/fax:587-141
06 30/740-3213

3A Takarék

06 62/287-156

Posta Forráskút

06 62/287-001

Kormányablak Üllés

06 62/681-370

Polgárőrség

06 70/279 0078

Körzetben szolgálatban lévő rendőr, 0-24
0
órában hívható
06 20/232-6655

2100 óráig.

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

ÁLTALÁNOS SEGÉLYHÍVÓ:

112

ORVOSI KÖZPONTI ÜGYELET:

104

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

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

hír-Forrás
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
62/287
E-mail: muvhaz@forraskut.hu
Megjelenés: havonta 850 példányban
Megjelent: 2019.03.14.. Következő lapzárta március 31.

Az újság minden háztartás számára ingyenes.
ingyenes
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