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A felvonulás végén elégetjük a telet!

Vegyen Ön is részt a felvonuláson jelmezbe öltözve!
 A beöltözéshez nem kell nevezni, jelentkezni előre, csak a tuskóhúzás 
napján beöltözve 
maskarásokat jutalmazzuk egyéni és csoportos kategóriában!

A versenyre nevezni a Művelődési Házban lehet, február 
A nevezés díjtalan! Sőt minden nevező egy adag fánk sütéséhez 
szükséges olajat és lisztet kap. 
A fánkot a Tuskóhúzásra (
szíteni, akkor a szakavatott zsűri és a vendégek eldöntik kié a 
legfinomabb farsangi fánk 
Segítse Ön is rendezvényü
kínáljuk meg a rendezvényre 
ló részvétellel Ön is aktív közreműködőjévé válik ennek a régi 
forráskúti hagyománynak.
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2019. március 3-án
ismét megrendezésre kerül a hagyományőrző farsangi

TUSKÓHÚZÁS
Forráskúton, melyre ezúton szeretettel meghívjuk

Önt és Kedves Családját!
 
 

 

Gyülekező a Művelődési Háznál  1500órától,  

30-kor zenés–maskarás, tuskóhúzó felvonulásra indulunk.  

A felvonulás végén elégetjük a telet! 

Vegyen Ön is részt a felvonuláson jelmezbe öltözve!
A beöltözéshez nem kell nevezni, jelentkezni előre, csak a tuskóhúzás 
napján beöltözve eljönni a felvonulásra. A legjobb jelmezeseket, 
maskarásokat jutalmazzuk egyéni és csoportos kategóriában!

Mindenkit szeretettel várunk

 

Farsangi fánksütő versenyt 
hirdetünk! 

A versenyre nevezni a Művelődési Házban lehet, február 
A nevezés díjtalan! Sőt minden nevező egy adag fánk sütéséhez 
szükséges olajat és lisztet kap.  
A fánkot a Tuskóhúzásra (március 3-án 14
szíteni, akkor a szakavatott zsűri és a vendégek eldöntik kié a 
legfinomabb farsangi fánk Forráskúton! 
Segítse Ön is rendezvényünket! A versenyre benevezett fánkka
kínáljuk meg a rendezvényre látogatókat is. Így a versenyen v
ló részvétellel Ön is aktív közreműködőjévé válik ennek a régi 
forráskúti hagyománynak.  
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hagyományőrző farsangi 

TUSKÓHÚZÁS 
melyre ezúton szeretettel meghívjuk 

Önt és Kedves Családját! 

maskarás, tuskóhúzó felvonulásra indulunk.   

 

Vegyen Ön is részt a felvonuláson jelmezbe öltözve! 
A beöltözéshez nem kell nevezni, jelentkezni előre, csak a tuskóhúzás 

. A legjobb jelmezeseket, 
maskarásokat jutalmazzuk egyéni és csoportos kategóriában! 

Mindenkit szeretettel várunk! 

Farsangi fánksütő versenyt  
 

A versenyre nevezni a Művelődési Házban lehet, február 7-ig. 
A nevezés díjtalan! Sőt minden nevező egy adag fánk sütéséhez 

n 14.30 órára) kell elké-
szíteni, akkor a szakavatott zsűri és a vendégek eldöntik kié a 

ket! A versenyre benevezett fánkkal 
látogatókat is. Így a versenyen va-

ló részvétellel Ön is aktív közreműködőjévé válik ennek a régi 
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2019. január 26-án 19 órakor kezdetét vette a 25. Alapítványi est, ahol szép számmal jelentek meg 
vendégeink.  
Galzóné Gyuris Tímea SZMK vezető
negyedszázados rendezvényen külön köszöntöttük Fodor Lászlót és Miskolczi Józsefet, akik valamennyi 
évben részt vettek és szerepet vállaltak.   Hasonlóképp köszöntö
indította e rendezvényt. Állandó támogatásáért és segítségéért Forráskút Önkormányzata képviseletében 
Fodor Imre Polgármester Urat, valamint a Borostyán éttermet és Ádám Illésné Irmuskát is köszöntöttük. 
A szerevezésért több mint 10 évig Gyurisné Kálmán Jolán felelt, az utóbbi években pedig Galzóné Gyuris 
Tímea vette át a stafétabotot.  Az est ritmikus sportgimnasztika bemutatóval kezd
Nikolett, Goda Fanni, Nagy Léna, Tóth Maja, Borbás Linetta, Czakó
Felkészítőjük Gáborné Madácsi Ildikó és Gábor Violetta. A legjobban várt produkció a 8. osztályosok 
nyitótánca következett, melyre Békési Annamária készítette fel a végz
meghatódva figyelhették gyermekeik kering

Ezt követően a Borostyán étterem által készített svédasztalos vacsorát fogyaszthatták el a vendégek. A 
vacsora után először az iskola dolgozói szerepeltek Tóth Katalin irányításával, ma
apukák mutattak be az elmúlt évek legjobb produkcióiból összeállított  táncokat, melyet Bárkányi Piroska 
segített betanulni.  
Az est célja most is az iskola alapítványának az anyagi támogatása volt, melyb
lengyelországi cserekapcsolat s a szabadid
Támogatóink: Bahamas Nagyker, Balogh Mónika, Bárkányi Piroska és családja, Békési Annamária, 
Belecz Csaba vállalkozó, Borbás János és családja, Borostyán étterem, CBA dolgozói, Czékus Gyula és 
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25. alapítványi est 

án 19 órakor kezdetét vette a 25. Alapítványi est, ahol szép számmal jelentek meg 

Gyuris Tímea SZMK vezető köszöntő szavai Sápi Zoltán igazgató úr nyitotta meg az estet.  A 
negyedszázados rendezvényen külön köszöntöttük Fodor Lászlót és Miskolczi Józsefet, akik valamennyi 
évben részt vettek és szerepet vállaltak.   Hasonlóképp köszöntöttük Kocsis Máriát, aki 1994
indította e rendezvényt. Állandó támogatásáért és segítségéért Forráskút Önkormányzata képviseletében 
Fodor Imre Polgármester Urat, valamint a Borostyán éttermet és Ádám Illésné Irmuskát is köszöntöttük. 

ért több mint 10 évig Gyurisné Kálmán Jolán felelt, az utóbbi években pedig Galzóné Gyuris 
Tímea vette át a stafétabotot.  Az est ritmikus sportgimnasztika bemutatóval kezd
Nikolett, Goda Fanni, Nagy Léna, Tóth Maja, Borbás Linetta, Czakó Csenge és Széll Száva mutattak be. 

jük Gáborné Madácsi Ildikó és Gábor Violetta. A legjobban várt produkció a 8. osztályosok 
nyitótánca következett, melyre Békési Annamária készítette fel a végzősöket.  A hozzátartozók 

ermekeik keringőjét, akik a szülőket is felkérték a második táncra. 

en a Borostyán étterem által készített svédasztalos vacsorát fogyaszthatták el a vendégek. A 
ször az iskola dolgozói szerepeltek Tóth Katalin irányításával, ma

apukák mutattak be az elmúlt évek legjobb produkcióiból összeállított  táncokat, melyet Bárkányi Piroska 

Az est célja most is az iskola alapítványának az anyagi támogatása volt, melyb
rekapcsolat s a szabadidős programok valósulhatnak meg.  

Támogatóink: Bahamas Nagyker, Balogh Mónika, Bárkányi Piroska és családja, Békési Annamária, 
Belecz Csaba vállalkozó, Borbás János és családja, Borostyán étterem, CBA dolgozói, Czékus Gyula és 

 

án 19 órakor kezdetét vette a 25. Alapítványi est, ahol szép számmal jelentek meg 

 szavai Sápi Zoltán igazgató úr nyitotta meg az estet.  A 
negyedszázados rendezvényen külön köszöntöttük Fodor Lászlót és Miskolczi Józsefet, akik valamennyi 

ttük Kocsis Máriát, aki 1994-ben útjára 
indította e rendezvényt. Állandó támogatásáért és segítségéért Forráskút Önkormányzata képviseletében 
Fodor Imre Polgármester Urat, valamint a Borostyán éttermet és Ádám Illésné Irmuskát is köszöntöttük. 

ért több mint 10 évig Gyurisné Kálmán Jolán felelt, az utóbbi években pedig Galzóné Gyuris 
Tímea vette át a stafétabotot.  Az est ritmikus sportgimnasztika bemutatóval kezdődött, melyet Soós 

Csenge és Széll Száva mutattak be. 
jük Gáborné Madácsi Ildikó és Gábor Violetta. A legjobban várt produkció a 8. osztályosok 

ősöket.  A hozzátartozók 
ket is felkérték a második táncra.  

 

en a Borostyán étterem által készített svédasztalos vacsorát fogyaszthatták el a vendégek. A 
ször az iskola dolgozói szerepeltek Tóth Katalin irányításával, majd  az anyukák és 

apukák mutattak be az elmúlt évek legjobb produkcióiból összeállított  táncokat, melyet Bárkányi Piroska 

Az est célja most is az iskola alapítványának az anyagi támogatása volt, melyből versenyek, a 

Támogatóink: Bahamas Nagyker, Balogh Mónika, Bárkányi Piroska és családja, Békési Annamária, 
Belecz Csaba vállalkozó, Borbás János és családja, Borostyán étterem, CBA dolgozói, Czékus Gyula és  



 

családja, Csólyospálos Község Önkormányzata, Csúcs Miklós és családja, Dél
Kft., Dobai Zoltán és családja, Dr. Nagypál Dalma és családja, Dudás Gusztáv és családja, Fodor Imre és 
családja, Fodor László és családja, Forráskút Község Önkormányzata, F
Gábor és családja, Gazdag, András és cs
Péter és családja, Gyuris Zsolt és családja, Gyurisné Jenei Aranka és családja, Horváth Nikolett, Illés 
István és családja, Illés-Vizsnyiczai 
családja, Király Krisztián és családja, Kiss János és családja, Kocsis Mária, Kovács Antal és családja, 
Kucska Nándor és családja, Lippai István és családja, Maróti Dezs
Maróti Zsolt és családja, Monostori Tibor és családja, Nagy Zsolt és családja, Ocskó Attila és családja, 
Ocskó Géza és családja, Ocskó Péter és családja, Pekó Zsolt és családja, Prókai Gábor 
könyvelőiroda Rabi Mihály és családja, Rácz Melinda, Sápi Zoltán és családja, Sár
Sárköziné Kovács Julianna és családja, Simon Ilona, Sisák Tamás és családja , Széll Attila és családja, 
Tari Krisztián és családja, Topogó 2000 Bt, Tóth Antal és családja , Tóth Csaba és családja, Tóth Katalin, 
Tóth-Rabi Mariann és családja, Török Tilda, Vass Márk és családja 
családja, Zámbó Szabolcs és családja és akik munkájukkal segítik a rendezvényt, vagy véletlenül 
lemaradtak a listáról …  
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családja, Csólyospálos Község Önkormányzata, Csúcs Miklós és családja, Dél
Kft., Dobai Zoltán és családja, Dr. Nagypál Dalma és családja, Dudás Gusztáv és családja, Fodor Imre és 
családja, Fodor László és családja, Forráskút Község Önkormányzata, Fődi Kornél és családja, Galzó 
Gábor és családja, Gazdag, András és családja, Gyuris Ferenc és családja, Gyuris Géza cukrász , Gyuris 
Péter és családja, Gyuris Zsolt és családja, Gyurisné Jenei Aranka és családja, Horváth Nikolett, Illés 

Vizsnyiczai Gábor és családja, Kálmán Vencel és családja, Kirá
családja, Király Krisztián és családja, Kiss János és családja, Kocsis Mária, Kovács Antal és családja, 
Kucska Nándor és családja, Lippai István és családja, Maróti Dezső és családja, Maróti József és családja, 

ri Tibor és családja, Nagy Zsolt és családja, Ocskó Attila és családja, 
Ocskó Géza és családja, Ocskó Péter és családja, Pekó Zsolt és családja, Prókai Gábor 

iroda Rabi Mihály és családja, Rácz Melinda, Sápi Zoltán és családja, Sár
Sárköziné Kovács Julianna és családja, Simon Ilona, Sisák Tamás és családja , Széll Attila és családja, 
Tari Krisztián és családja, Topogó 2000 Bt, Tóth Antal és családja , Tóth Csaba és családja, Tóth Katalin, 

családja, Török Tilda, Vass Márk és családja – Forrásgépek, Veres Gyula és 
családja, Zámbó Szabolcs és családja és akik munkájukkal segítik a rendezvényt, vagy véletlenül 

A Forráskúti Általános Iskolás Diákokért  Alapítvány

 

 

 

 

családja, Csólyospálos Község Önkormányzata, Csúcs Miklós és családja, Dél-Gasztro Kereskedelmi 
Kft., Dobai Zoltán és családja, Dr. Nagypál Dalma és családja, Dudás Gusztáv és családja, Fodor Imre és 

ődi Kornél és családja, Galzó 
aládja, Gyuris Ferenc és családja, Gyuris Géza cukrász , Gyuris 

Péter és családja, Gyuris Zsolt és családja, Gyurisné Jenei Aranka és családja, Horváth Nikolett, Illés 
, Kálmán Vencel és családja, Király Dezső és 

családja, Király Krisztián és családja, Kiss János és családja, Kocsis Mária, Kovács Antal és családja, 
 és családja, Maróti József és családja, 

ri Tibor és családja, Nagy Zsolt és családja, Ocskó Attila és családja, 
Ocskó Géza és családja, Ocskó Péter és családja, Pekó Zsolt és családja, Prókai Gábor – Koktélbár, R&M 

iroda Rabi Mihály és családja, Rácz Melinda, Sápi Zoltán és családja, Sárközi Tibor és családja, 
Sárköziné Kovács Julianna és családja, Simon Ilona, Sisák Tamás és családja , Széll Attila és családja, 
Tari Krisztián és családja, Topogó 2000 Bt, Tóth Antal és családja , Tóth Csaba és családja, Tóth Katalin, 

Forrásgépek, Veres Gyula és 
családja, Zámbó Szabolcs és családja és akik munkájukkal segítik a rendezvényt, vagy véletlenül 

  
orráskúti Általános Iskolás Diákokért  Alapítvány 
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Állt a bál az iskolában, farsangoltunk
 
A farsangi időszak kezdete január 6. 
vízkereszt, a vége pedig a nagyböjtöt megel
húshagyó kedd éjfél, ami az idén február 13. 
Ezt az időszakot hagyományosan vidám 
mulatságok, bálok, lakomák, népünnepélyek 
jellemzik. Iskolánkban kicsik és nagyok mind
mind izgalommal telve, lelkesen készültek az 
ünnepségre. 
A hagyományoknak megfelelően minden 
osztály jelmezbe bújt, adott témakörnek 
megfelelően. Idén a sport témakört jelenítették 
meg előttünk az osztályok, igazán ötletes és 
változatos koreográfiákat láthattunk:

 
1. osztály: Amerikai focisták és a 

pompomlányok

 
2. osztály: Sakkjátszma

 
3. osztály: Zumbarock
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Állt a bál az iskolában, farsangoltunk 

szak kezdete január 6. 
vízkereszt, a vége pedig a nagyböjtöt megelőző 
húshagyó kedd éjfél, ami az idén február 13. 

szakot hagyományosan vidám 
mulatságok, bálok, lakomák, népünnepélyek 

Iskolánkban kicsik és nagyok mind-
d izgalommal telve, lelkesen készültek az 

ően minden 
osztály jelmezbe bújt, adott témakörnek 

en. Idén a sport témakört jelenítették 
ttünk az osztályok, igazán ötletes és 

unk: 

Amerikai focisták és a 

Sakkjátszma 

Zumbarock 

4. osztály: Tornászlányok és a karatés fiúk

5. osztály: Focisták és a lányok

6. osztály: Olimpiai sportágak

7. osztály: Jamaicai bobcsapat

8. osztály: 

 

Tornászlányok és a karatés fiúk

 
Focisták és a lányok  

 
Olimpiai sportágak 

 
Jamaicai bobcsapat 

 
8. osztály: Utolsó tánc 

 



 

  
 

Az osztályokon túl egyéni beöltöz
színesítették a mulatságot (párat kiemelve): 
mókus, boszorkány, bohóc, ördög. 
hangulatot tovább fokozta, hogy Zsolnai Tamás 
egy hatalmas zumba partival csábította táncba 
a kicsiket és a nagyokat. 
A gimnasztikás lányok is fellépetek, akik 
megmutatták milyen hajlékonyak és micsoda 
mutatványokra képesek egy hullahopp karika 
segítségével.  
Közben a büfében elfogytak a szendvicsek, 
üdítők és a sütik. A délutánt a tombolahúzás 
zárta, ahol értékes ajándékok találtak gazdára.
Köszönet illet mindenkit, aki segített, hiszen 
idén is felejthetetlen farsangot sikerült 
megrendezni. 

Martyinné Pálföldi Anett

Szép magyar beszéd 

A „Szép magyar beszéd” verseny helyi 

fordulóját 2019. január 15-én tartottuk meg az 

iskolában. A helyezettek: 

5-6. osztály   

I. Szekeres Bálint Ádám  

II. Oláh Ferenc   

III. Czékus Ella Gréta  

Csongrádi Zoltán Gábor  

Török Sarolt   

 

7-8. osztály 

I. Török Karolin   

II. Széll Szaffi   

III. Borbás Lorina Marion 

Csongrádi Kamilla  

Pekó Emília   
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Az osztályokon túl egyéni beöltözők is 
színesítették a mulatságot (párat kiemelve): 
mókus, boszorkány, bohóc, ördög. A délutáni 
hangulatot tovább fokozta, hogy Zsolnai Tamás 

zumba partival csábította táncba 

A gimnasztikás lányok is fellépetek, akik 
megmutatták milyen hajlékonyak és micsoda 
mutatványokra képesek egy hullahopp karika 

Közben a büfében elfogytak a szendvicsek, 
ütik. A délutánt a tombolahúzás 

zárta, ahol értékes ajándékok találtak gazdára. 
Köszönet illet mindenkit, aki segített, hiszen 
idén is felejthetetlen farsangot sikerült 

Martyinné Pálföldi Anett 

 

ny helyi 

én tartottuk meg az 

5. osztály 

5. osztály 

5. osztály 

5. osztály 

5. osztály 

7. osztály 

7. osztály 

7. osztály 

8. osztály 

8. osztály 

A mórahalmi területi versenyen a forráskúti 

iskolát ők képviselik majd:

Szekeres Bálint Ádám, Oláh Ferenc, 

Török Karolin és Széll Szaffi.

Gratulálunk minden résztvev

Köszönjük a felkészítő pedagógusok munkáját.

 

1 % az iskola 
alapítványának

2019-ben is rendelkezhet az összevont adóalapját 
terhelő, a kedvezményekkel és az önkéntes 
kölcsönös pénztári egyéni számlára, valamint a 
nyugdíj-előtakarékossági számlára az Ön által 
átutalni rendelt összeggel csökkentett és befizetett 
adója 2x1 százalékáról. Az 
külön törvényben meghatározott alapítvány, 
társadalmi szervezet vagy külön nevesített 
intézmény, elkülönített alap javára juttathatja. 

Kérjük tegye ezt ebben az évben is a
A forráskúti Általános Iskolás Gyermekekért 

Alapítvány
18455852

javára

 

Köszönjük, hogy támogatja alapítványunkat.

 

 

A mórahalmi területi versenyen a forráskúti 

k képviselik majd: 

Szekeres Bálint Ádám, Oláh Ferenc, 

Török Karolin és Széll Szaffi. 

Gratulálunk minden résztvevőnek. 

ő pedagógusok munkáját. 

 

1 % az iskola 
alapítványának 
is rendelkezhet az összevont adóalapját 

terhelő, a kedvezményekkel és az önkéntes 
kölcsönös pénztári egyéni számlára, valamint a 

előtakarékossági számlára az Ön által 
átutalni rendelt összeggel csökkentett és befizetett 
adója 2x1 százalékáról. Az egyik 1 százalékot a 
külön törvényben meghatározott alapítvány, 
társadalmi szervezet vagy külön nevesített 
intézmény, elkülönített alap javára juttathatja.  

Kérjük tegye ezt ebben az évben is a 
orráskúti Általános Iskolás Gyermekekért 

Alapítvány 
2-1-06 

javára 

Köszönjük, hogy támogatja alapítványunkat. 

Kuratórium 
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VÁLTOZÁS A HELYI ADÓK 
BEFIZETÉSÉBEN!  

 
Értesítjük a lakosságot, hogy a 2019. évi I. félévi 
adókat — magánszemélyek kommunális adóját,
telekadót, gépjárműadót és a helyi ipar
előleget — 2019. március 18-ig lehet befizetni 
pótlékmentesen.  

VÁLTOZÁS az előző évhez képest: 

• Programváltozás miatt postai csekk kerül 
kiküldésre az egyenlegértesítővel

• A befizetéseket  

o postai csekken, vagy 
o 3A Takarékszövetkezetnél szem

lyesen az értesítő bemutatásával, 
vagy 

o banki átutalással  

tudják teljesíteni. 

Azon adózóink, akik befizetésüket átutalással 
szeretnék teljesíteni, kérjük utaláskor 
rovatba szíveskedjenek feltüntetni a kiküldö
értesítő bal felső sarkában lévő „Mutató” számot
amely maximum 4 számjegyet tartalmaz, továbbá az 
adózó nevét. 

Fokozott figyelmet kérnénk azon adózóink 
esetében, akiknek több adónemben kell befizetést 
teljesíteniük Önkormányzatunk felé, hogy a 
megfelelő összeg a megfelelő adószámlára 
kerüljön átutalásra. 

Számlaszámok: 

Magánszemélyek kommunális adója: 
57600039-11059479 

Telekadó:    
 57600039-11095639 
Helyi iparűzési adó:   
 57600039-11059486 
Gépjárműadó:    

57600039-11059558 
Késedelmi pótlék:   

57600039-11059565 
Amennyiben a befizetést nem a megfelel
teljesítette, úgy írásban kérheti az összeg átvezetését
a hátralékot mutató számla javára. 

Kérjük a határid ő pontos betartását!

Továbbá felhívjuk azon adózóink figyelmét, akik 
elmaradtak a korábbi év(ek) adóinak befizetésével, 
hogy minél hamarabb egyenlítsék ki a tartozásukat, 
mert az elmaradásokra késedelmi pótlék számítódik 
fel.  
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VÁLTOZÁS A HELYI ADÓK 
 

2019. évi I. félévi 
magánszemélyek kommunális adóját, 

adót és a helyi iparűzési adó 
ig lehet befizetni 

postai csekk kerül 
az egyenlegértesítővel.  

 
3A Takarékszövetkezetnél szemé-

ő bemutatásával, 

Azon adózóink, akik befizetésüket átutalással 
 a megjegyzés 

szíveskedjenek feltüntetni a kiküldött 
„Mutató” számot , 

amely maximum 4 számjegyet tartalmaz, továbbá az 

Fokozott figyelmet kérnénk azon adózóink 
esetében, akiknek több adónemben kell befizetést 
teljesíteniük Önkormányzatunk felé, hogy a 

ő adószámlára 

  

 

 

Amennyiben a befizetést nem a megfelelő számlára 
írásban kérheti az összeg átvezetését 

 pontos betartását! 

Továbbá felhívjuk azon adózóink figyelmét, akik 
a korábbi év(ek) adóinak befizetésével, 

hogy minél hamarabb egyenlítsék ki a tartozásukat, 
mert az elmaradásokra késedelmi pótlék számítódik 

Adóiroda 

A falugazdász tájékoztatója
 
Februári aktualitások 
 Az őstermelői igazolványokkal kapcsolatos 
tudnivalók 

A 2016-ban kiállított 
igazolványokat 2016, 2017, és 2018
betétlappal láttuk el, ezek az igazolványok 
december 31-ig voltak érvényesek
őstermelők esetében kifejezetten fontos!). 
hatályosság kezdeti dátuma a kártya jobb alsó 
sarkában található. Sajnos megtéveszt
kártyán található információ, ugyanis a 
hatályosság nem megegyez
érvényességgel. Az őstermel
akkor érvényes, ha van a tárgyévre szóló 
érvényes értékesítési beté
 A 2019. március 20-ig 
őstermelői igazolvány visszamen
január 1-től lesz érvényes. 
Minden termelőt arra kérek, hogy nézzék át a 
kártya alapú őstermel
Amennyiben a hatályosság 
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 mez

 
 
„ Az igazolvány HATÁLYA ! ! !”
 
Új őstermelői igazolvány igénylés
szükséges dokumentumok: személyi igazolvány, 
lakcímkártya, adóazonosító jel. Ezek az igazoló 
iratok eredetiben 
digitalizálás után elektronikusan fel kell tölteni a 
NÉBIH rendszerébe. Szükséges még a használt 
földterületekről szóló, az 
tevékenységet megalapozó dokumentum. 
(földhasználati lap, magánokirat stb.)
Két fontos változást emelnék ki az el
viszonyítva:  

 

A falugazdász tájékoztatója 

 
ői igazolványokkal kapcsolatos 

 kártya alapú őstermelői 
2017, és 2018-ra érvényes 

betétlappal láttuk el, ezek az igazolványok 2018. 
voltak érvényesek. (Főállású 

k esetében kifejezetten fontos!). A 
ezdeti dátuma a kártya jobb alsó 

Sajnos megtévesztő a 
kártyán található információ, ugyanis a 
hatályosság nem megegyező az 

őstermelői igazolvány csak 
akkor érvényes, ha van a tárgyévre szóló 
érvényes értékesítési betétlapja ! ! !  

 igényelt betétlapokkal az 
i igazolvány visszamenőleges hatállyal 

lesz érvényes.  
őt arra kérek, hogy nézzék át a 
őstermelői igazolványaikat. 

Amennyiben a hatályosság kezdete 2016. évre 
, úgy az igazolvány betétlapjai lejártak, a 

ra érvényes betétlapok kiállítása 
ügyében keressenek. Ezt az információt a kártya 

nyíllal jelzett mezőjében találják meg: 

 

„ Az igazolvány HATÁLYA ! ! !”  

i igazolvány igénylése esetén a 
szükséges dokumentumok: személyi igazolvány, 
lakcímkártya, adóazonosító jel. Ezek az igazoló 

szükségesek, ugyanis 
digitalizálás után elektronikusan fel kell tölteni a 
NÉBIH rendszerébe. Szükséges még a használt 

ől szóló, az őstermelői 
tevékenységet megalapozó dokumentum. 
(földhasználati lap, magánokirat stb.) 

elnék ki az előző évekhez 



 

 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 közjegyz
hitelesített Meghatalmazást lehet elfogadnunk
(ezt is csatolnunk kell). 
 Minőségbiztosítási és egyéb elszámolási 
okokból ezentúl a falugazdásznál mindennem
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 területalapú tám
kapcsolatos információk: 
A 2018. évi támogatási előlegek els
kifizetése megtörtént azon gazdálkodók 
esetében, ahol nem történt ellenő
ellenőrzéssel érintett gazdák támogatásainak 
kifizetése csúszni fog, ennek időtartamáról
információnk. A második körös kifizetés 
várhatóan január végétől indul majd el.
 A 2019. évi támogatások igénylése
várhatóan áprilisban kezdődik, melyhez id
egyeztetésére majd március végét
jelentkezni 

Az anyajuhtartás 
kérelmének benyújtása az előző
megjelent információktól eltérően 2019.
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,
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 több állatot tartanak, vagy nitrát 
érzékeny területen gazdálkodnak) a 
gazdaságukban 2017. január 1. 
december 31. között keletkezett és felhasznál
szerves – és műtrágya vonatkozásában a nitrát 
jelentést 2018. március 31-ig kell elkészíteni
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elektronikusan azonnal továbbításra fognak 
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után lesz lehetséges, 

ezért az a kérésem, hogy ezentúl az 
mindig hozzák magukkal.  

as területalapú támogatásokkal 

őlegek első körös 
kifizetése megtörtént azon gazdálkodók 
esetében, ahol nem történt ellenőrzés. Az 

rzéssel érintett gazdák támogatásainak 
őtartamáról nincs 

információnk. A második körös kifizetés 
l indul majd el. 

A 2019. évi támogatások igénylése 
ődik, melyhez időpont 

egyeztetésére majd március végétől lehet 

támogatási 
nyújtása az előző számban 

2019. március 
, csak elektronikusan lehet benyújtani, 

instruktor igazolása. 
Azoknál a gazdáknál, akik valamilyen 

beruházási célú támogatást, vagy egyéb 
tást vettek igénybe, s ha 

őírja, monitoring 
adatszolgáltatási kötelezettségük lesz, melyet 
szintén elektronikusan kell teljesíteni. (A sima 

ő gazdáknak nincs 

nitrát adatszolgáltatásra kötelezett 
őül: 5 nagyállat-

egységnél több állatot tartanak, vagy nitrát 
érzékeny területen gazdálkodnak) a 

 és a 2017. 
keletkezett és felhasznált 

trágya vonatkozásában a nitrát 
ig kell elkészíteni. 

Az érintett gazdálkodókat kérem, hogy 
egyeztetésre jelentkezzenek.
Az ügyfélfogadási idő
kérem, figyeljék az aktuális kiírásokat.
Az Agrár-közigazgatás szempontjából
hivatalok elérhetőségei a következ
Az MVH új neve és címe:
CSMKH Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal

Agrár és Vidékfejlesztést Támogató F
Székhelye: 6800 Hódmez

János tér 4.
Levelezési cím: 6801 Hód

129.
Telefon: 62/814

A Földművelésügyi Osztály címe
CSMKH Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal

Agrárügyi Főosztály, Földm
Osztály

Székhelye: 6800 Hódmez
110.

Levelezési cím: 6801 Hódmez
Telefon: 62/680

A Növény és Talajvédelmi Osztály
Állomás) címe:

CSMKH Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal
Agrárügyi Főosztály, Növény és Talajvédelmi 

Osztály
Székhelye: 6800 Hódmez

110.
Levelezési cím: 6801 Hódmez

Telefon: 62/681

A családi gazdaságok ügyintézése ezentúl a 
Mórahalmi Járási Hivatal Járási Földhivatalánál 
történik 
Az ügyintézéshez ezeket az információkat 
kérem, vegyék figyelembe.
2019. január 11-től hatályos az új 
Törvény, mely a Termő
kapcsolatosan jelentő
eredményezett. A részletekr
érdeklődjenek. 

Az aktuális információk, pályázati 
lehetőségek (aktuálisan a Tanyafejlesztés
www.szechenyi2020.hu,
www.mvh.gov.hu és a www.nak.hu
kérem, figyeljék ezeket az oldalakat is
 
    
 Tisztelettel:  

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
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Az érintett gazdálkodókat kérem, hogy 
egyeztetésre jelentkezzenek. 
Az ügyfélfogadási idő némiképp módosult, 
kérem, figyeljék az aktuális kiírásokat. 

zigazgatás szempontjából fontos 
őségei a következők: 

Az MVH új neve és címe: 
ővásárhelyi Járási Hivatal 

Agrár és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály 
6800 Hódmezővásárhely, Kálvin 

János tér 4. 
6801 Hódmezővásárhely Pf. 

129. 
62/814-900 

űvelésügyi Osztály címe 
ővásárhelyi Járási Hivatal 

őosztály, Földművelésügyi 
Osztály 

6800 Hódmezővásárhely, Rárósi út 
110. 

6801 Hódmezővásárhely Pf. 99. 
62/680-785 

A Növény és Talajvédelmi Osztály (Növényvédő 
Állomás) címe: 
ővásárhelyi Járási Hivatal 

őosztály, Növény és Talajvédelmi 
Osztály 

6800 Hódmezővásárhely, Rárósi út 
110. 

6801 Hódmezővásárhely Pf. 99. 
62/681-080 
 

A családi gazdaságok ügyintézése ezentúl a 
Mórahalmi Járási Hivatal Járási Földhivatalánál 

Az ügyintézéshez ezeket az információkat 
kérem, vegyék figyelembe. 

hatályos az új Földforgalmi 
ely a Termőföldek adásvételével 

kapcsolatosan jelentős változtatásokat 
eredményezett. A részletekről kérem, 

Az aktuális információk, pályázati 
aktuálisan a Tanyafejlesztés!!!) a 

, www.kormany.hu, a 
www.nak.hu honlapokon, 

figyeljék ezeket az oldalakat is. 

  

Agrárgazdasági Kamara 
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Egyházközségi hírek 

Február 11. Hétfő - Lourdi jelenés, betegek világnapja
Február 14. Csütörtök - Szt. Ciril és Metód Európa 
társvédőszentjei 
Március 1. ELSŐ PÉNTEK – mise előtt gyónási 
lehetőség 
Március 3. Évközi 8. Vasárnap FARSANG VASÁRNAP
Március 4. FARSANG hétfő 
Március 5. FARSANG Húshagyó kedd 
Március 6. HAMVAZÓSZERDA (nagyböjt kezdete,
szigorú böjt) - hamvazás 
Március 8. péntek: KERESZTÚT (nagyböjt minden 
péntekjén keresztút!) 
Március 10. Nagyböjt 1. vasárnap – hamvazás
Március 17. Nagyböjt 2. vasárnap - gyűjtés a katolikus 
iskoláknak 
 

KÉREM KEGYELMEDET 
 

Dicsőség Királya, mennyei, szent Felség,
leborul előtted: a Föld és az ég!

 
Mindenható, jó Atyám, kegyelmes Istenem

dicsőítlek Téged, áldom szent Neved!
Leborulok előtted, kérem kegyelmedet:

 
hányszor nem hallgatok figyelmező szavadra,

veszem a Neved  méltatlanul ajkamra.
 

Milyen jó hogy Neked mindent elmondhatok
öröm, vagy bánat az Hozzád fordulhatok.

 
Öröm és boldogság, hogyha szólsz hozzám!

Szeretnék mindenkor hallgatni Reád
és lenni szerető, hűséges gyermeked!

 
Ezt csak a Te erőd adhatja meg nekem.

Köszönöm szereteted, Teremtőm, Istenem.
Áldom szent Neved. 

Most és mindörökkön örökké!!   
(Dencs Lenke ) 

 
 
MEGJELENT KÖZÖTTÜNK ISTEN JÓSÁGA!!!
 
  Tudjuk, hogy Szűz Mária és Szent József eredetileg 
Názáretben laktak, és vélhetőleg ott kötöttek 
házasságot. A népszámlálás miatt kellett Betlehembe 
költözniük, ahol a kis Jézus megszületett. Jézus 
születése után szent József Betlehemben valószínűleg 
megfelelő munkát és megfelelő szállást is talált. Itt is 
gondoskodott Jézusról és Máriáról. Ezért nem kellett 
visszaköltözniük Názáretbe. 
Így amikor a bölcseket Isten kegyelme csodálatosan 
elvezette Betlehembe, akkor már a kis Jézus egy éves 
lehetett. 
     A bölcsek látogatása után kellett a szent Családnak 
Egyiptomba menekülniük, ahonnan csak Heródes 
király halála után, térhettek haza Názáretbe. Amikor 
az Úr Jézus 30 éves korában elindult tanító útjára, 
akkor költözött Názáretből Kafarnaumba.
   Abban az időben nem volt anyakönyvezés, Jézus 
születésének napját senki nem jegyezte fel. A legtöbb 
ismerősünkről mi sem tudjuk, hol és mikor született, 
így ezt még Jézus tanítványai sem tudták, hogy nem 
Názáretben, hanem Betlehemben született. Amint azt 
Máté evangéliumában leírta. Az Úr Jézus kis 
gyermekkorától fogva szüleivel élt Názáretben. Ahol 
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Március 6. HAMVAZÓSZERDA (nagyböjt kezdete,- 

Március 8. péntek: KERESZTÚT (nagyböjt minden 

hamvazás 
gyűjtés a katolikus 

Dicsőség Királya, mennyei, szent Felség, 
leborul előtted: a Föld és az ég! 

Mindenható, jó Atyám, kegyelmes Istenem 
Neved! 

Leborulok előtted, kérem kegyelmedet: 

hányszor nem hallgatok figyelmező szavadra, 
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akkor költözött Názáretből Kafarnaumba. 

m volt anyakönyvezés, Jézus 
születésének napját senki nem jegyezte fel. A legtöbb 
ismerősünkről mi sem tudjuk, hol és mikor született, 
így ezt még Jézus tanítványai sem tudták, hogy nem 
Názáretben, hanem Betlehemben született. Amint azt 

leírta. Az Úr Jézus kis 
gyermekkorától fogva szüleivel élt Názáretben. Ahol 

felnőve ácsmesterként dolgozott Lukács 
evangéliumában is csak annyit jegyeztek fel, hogy 
Jézus Augusztus császár népszámlása idején született, 
(mai időszámításunk kezdete előtt kb
   Sokan megpróbálták a bölcseknek megjelent csillag 
„titkát” megfejteni, hogy milyen rendkívüli csillagászati 
jelenség lehetett, amit esetleg mások is láthattak, 
megfigyelhettek. Számunkra ez teljesen lényegtelen 
kérdés, mert bármilyen égi jel
amellyel ISTEN KEGYELME a bölcseket elvezettek a 
Messiáshoz. 
   Vízkereszt ünnepének liturgikus neve „EPIFÁNIA 
DOMINI” Az Úr megjelenésének ünnepe, amelyen azt 
ünnepeljük, hogy Isten minden embert üdvözíteni 
akar, aki ezért küldte el köz
Megváltónkat. 
   Az Ószövetségben az Úr választott népének 
nyilatkoztatta ki magát. Az Úr Jézus által pedig 
nemcsak a VÁLASZTOTT NÉPNEK, hanem MINDEN 
EMBERNEK, zsidóknak, pogányoknak, akiket 
Betlehembe elvezetett napkeleti bölcsek képviselnek.
    Mennyei atyának erről 
szeretetéről írta Szent Pál apostol: „Jézus Krisztusban 
megjelent Istennek minden embere üdvösséget 
árasztó kegyelme, amely arra tanít, hogy szakítsunk az 
istentelenséggel és a világi vágyakkal, éljünk 
mértéktartóan, szentül és buz
   Vízkereszt ünnepe Istentől kapott hitünk ünnepe, 
ami minket hálaadásra és megtérésre késztet. Ha 
szétnézünk a mai pogány világban, akkor láthatjuk , 
hogy milyen nagy ajándéka Istennek, hogy 
megismerhettük Jézust és az Ő Örömhí
SZERET MINKET, HOGY HINNI TUDJUNK JÉZUS 
KRISZTUSBAN, aki által meghív minket  mennyei örök 
országába. Egész ÉLETÜNK ISTEN AJÁNDÉKA, hiszen 
nem mi választottuk meg szüleinket, sem születésünk 
idejét, sem születésünk helyét. Isten kegyelme 
alakította így életkörülményeinket, hogy Egyháza által 
megismerhettük  AZ „ÖRÖMHÍRT”és megkaptuk  A 
„HIT KEGYELMÉT.”  Ezért mindegyikünk feladata, hogy 
Az Úr JÉZUSHOZ VEZETŐ „CSILLAG” legyünk. 
Közömbös és nem hívő vagy éppen hitünk ellen 
harcoló emberek számára. 
    Hegyi Ferencnek van egy csodálatos műve: 
„Szeressétek egymást..” A Szeretett Tanítvány, szent 
János apostol életének egy részét Efezusban töltötte. 
„Az újabban otthonául szolgáló ház udvarán, egy lócán 
üldögélt, Előtte a földre vetett birkabőr van, ame
három tanítvány kucorgott. A meleg már lanyhult, s a 
délutáni szellő meglebegtette ősz szakállát
kezdetekről kérdeztek? - 
felett. (S a lelke Szent földön termett, ahol Jézus élt.) 
- Nagyon régen volt már az! (…), 
akkoriban, állt még Jeruzsálem, állt a templom! Azt 
hirdettük, reméltük, hogy mi leszünk az a nemzedék, 
amely meglátja Izrael naggyá válását, az idegen iga 
lerázását! Kerestük az igazságosabb, az Istennek 
tetszőbb élethez az utat, Hittünk a Messiás
eljövetelében. Figyeltük a híreket, a jeleket. 
(…)mindenre odafigyeltünk, aminek az általunk 
vágyott változáshoz köze lehetett. Így ugyancsak 
felkaptuk a fejünket, mikor egy vándorkereskedő 
portékája kirakása mellett a Júdeai pusztában 
prédikáló fura szerzetről ejtett szót! Faggatásunkra 
elmondta, az illető teveszőrből készült ruhát visel, 
széles bőrövvel rögzítette azt magán, állítólag sáskán 
és vadmézen élve a kietlen tájon azt hirdeti: „tartsatok 

 

felnőve ácsmesterként dolgozott Lukács 
evangéliumában is csak annyit jegyeztek fel, hogy 
Jézus Augusztus császár népszámlása idején született, 
(mai időszámításunk kezdete előtt kb. 6 évvel). 

Sokan megpróbálták a bölcseknek megjelent csillag 
„titkát” megfejteni, hogy milyen rendkívüli csillagászati 
jelenség lehetett, amit esetleg mások is láthattak, 
megfigyelhettek. Számunkra ez teljesen lényegtelen 
kérdés, mert bármilyen égi jelenség is lehetett, 
amellyel ISTEN KEGYELME a bölcseket elvezettek a 

Vízkereszt ünnepének liturgikus neve „EPIFÁNIA 
DOMINI” Az Úr megjelenésének ünnepe, amelyen azt 
ünnepeljük, hogy Isten minden embert üdvözíteni 
akar, aki ezért küldte el közénk a FIÚISTENT, A MI 

Az Ószövetségben az Úr választott népének 
nyilatkoztatta ki magát. Az Úr Jézus által pedig 
nemcsak a VÁLASZTOTT NÉPNEK, hanem MINDEN 
EMBERNEK, zsidóknak, pogányoknak, akiket 
Betlehembe elvezetett napkeleti bölcsek képviselnek. 

Mennyei atyának erről a minden embert üdvözítő 
szeretetéről írta Szent Pál apostol: „Jézus Krisztusban 
megjelent Istennek minden embere üdvösséget 
árasztó kegyelme, amely arra tanít, hogy szakítsunk az 
istentelenséggel és a világi vágyakkal, éljünk 
mértéktartóan, szentül és buzgón e világon” (Tit. 2,11) 

Vízkereszt ünnepe Istentől kapott hitünk ünnepe, 
ami minket hálaadásra és megtérésre késztet. Ha 
szétnézünk a mai pogány világban, akkor láthatjuk , 
hogy milyen nagy ajándéka Istennek, hogy 
megismerhettük Jézust és az Ő Örömhírét: ISTEN 
SZERET MINKET, HOGY HINNI TUDJUNK JÉZUS 
KRISZTUSBAN, aki által meghív minket  mennyei örök 
országába. Egész ÉLETÜNK ISTEN AJÁNDÉKA, hiszen 
nem mi választottuk meg szüleinket, sem születésünk 
idejét, sem születésünk helyét. Isten kegyelme 

tta így életkörülményeinket, hogy Egyháza által 
megismerhettük  AZ „ÖRÖMHÍRT”és megkaptuk  A 
„HIT KEGYELMÉT.”  Ezért mindegyikünk feladata, hogy 
Az Úr JÉZUSHOZ VEZETŐ „CSILLAG” legyünk. 
Közömbös és nem hívő vagy éppen hitünk ellen 

 
Hegyi Ferencnek van egy csodálatos műve: 

„Szeressétek egymást..” A Szeretett Tanítvány, szent 
János apostol életének egy részét Efezusban töltötte. 
„Az újabban otthonául szolgáló ház udvarán, egy lócán 
üldögélt, Előtte a földre vetett birkabőr van, amelyen 
három tanítvány kucorgott. A meleg már lanyhult, s a 
délutáni szellő meglebegtette ősz szakállát- A 

 nézett el messze a fejük 
felett. (S a lelke Szent földön termett, ahol Jézus élt.) 

Nagyon régen volt már az! (…), - Más idők jártak 
akkoriban, állt még Jeruzsálem, állt a templom! Azt 
hirdettük, reméltük, hogy mi leszünk az a nemzedék, 
amely meglátja Izrael naggyá válását, az idegen iga 
lerázását! Kerestük az igazságosabb, az Istennek 
tetszőbb élethez az utat, Hittünk a Messiás közeli 
eljövetelében. Figyeltük a híreket, a jeleket. 

mindenre odafigyeltünk, aminek az általunk 
vágyott változáshoz köze lehetett. Így ugyancsak 
felkaptuk a fejünket, mikor egy vándorkereskedő 
portékája kirakása mellett a Júdeai pusztában 

ra szerzetről ejtett szót! Faggatásunkra 
elmondta, az illető teveszőrből készült ruhát visel, 
széles bőrövvel rögzítette azt magán, állítólag sáskán 
és vadmézen élve a kietlen tájon azt hirdeti: „tartsatok  



 

  
 

bűnbánatot, mert közel van a mennyek országa.” 
Keresztelő Jánosnak hívja a nép, mert azokat, akik 
megvallják bűneiket, megkereszteli a közeli Jordán 
folyóban. 
   - Gondolhatjátok, azonnal látni, hallani akartam azt 
az embert! (…) 
   János hangja ekkor elfulladt, nagyokat krákogott. 
Hozzon – valamelyiktek vizet bentről, mert teljesen 
kiszáradt a torkom, - mondta. Amint a pohár a kezébe 
került, mohón inni kezdett, a vízből jócskán került a 
szakállára is. A göndör hajú tanítvány elszaladt és 
kendővel tért vissza hozzá. János megköszönte, majd 
komótosan megtörölgette magát. 
- Ekkor találkozott Jézussal, - kérdezte közben a 
csillogó szemmel a pont előtte ülő fiú. 
- Várd ki a sorát! Először Keresztelő Jánossal 
ismerkedtem meg.  - Miként nézett ki? Tényleg 
teveszőrből készült a ruhája? - firtatta most a göndör 
hajú.  - János végigsimított szakállán. Keresztelő 
János, magas, erőteljes, tekintélyparancsoló férfi volt 
válaszolta merengő hangon. Szavaiban erő lakozott, 
ha megszólalt, figyelni kellett rá. Mikor odaértünk, már 
kisebb tömeg vette körül. Csak közelebb nyomakodva 
láttuk meg őt a kőr közepén, teveszőr csuhájában, 
amit széles bőröv fogott össze csípőjén 
kereskedő leírta számunkra. Amint kicsit megnyugodva 
jobban körülnéztem, papokat és levitákat fedeztem fel 
a tömegben a magunkhoz hasonló egyszerű emberek 
között! Az egyikük éppen felemelve karját, szót kért. 
Zengő gyakorlott hangon szólalt meg. „Hosszú
megtéve Jeruzsálemből jöttünk, azzal a küldetéssel, 
hogy megkérdezzük tőled: ki vagy te tulajdonképpen? 
Talán a Messiás, mint hírlik?”  - Képzelhetitek, még 
levegőt venni is elfelejtettem, annyira figyeltem a 
válaszra! Keresztelő János a pap felé for
vagyok a Messiás!”  - jelentette ki határozottan. A pap 
tovább faggatódzott. „Hát akkor, talán Illés vagy?”
János ezt is tagadta, miképp visszautasította, hogy 
próféta lenne. Teljesen meg voltam zavarodva, csak 
úgy, mint a Jeruzsálemből érkezettek 
vagy?” - kiáltotta indulatosan egy másik közülük. 
„Választ kell vinnünk azoknak, akik küldtek. Mit 
mondasz magadról?” - Velem együtt az egész tömeg 
lélegzet visszafojtva várta, kinek kell tisztelni a 
Keresztelőt? - „A pusztába kiáltó sz
Egyengessétek az Úr útját, amint Izaiás próféta 
mondta.” - adta tudtukra. - „Akkor miért keresztelsz, 
ha nem vagy sem a Messiás, sem Illés, sem Próféta?”
kérdezte az előbbi pap értetlenül. 
   Keresztelő János teleszívta a keblét levegővel és 
harsányan hirdette ki minden jelenlévőnek: „Én csak 
vízzel keresztelek, d e köztetek áll az, akit nem 
ismertek, aki a nyomomba lép, s akinek még a 
saruszíját sem vagyok méltó megoldani.
   A küldöttek méltatlankodva elvonultak, mi viszont 
Andrással igyekeztünk a keresztelő közelébe jutni és 
megszólítani, Amint sikerült, elmondtam honnan 
jövünk, majd arra kértem tanítson bennünket. A nap 
végéig mellette maradhattunk, s azzal váltunk el, 
holnap újra elvár ide minket és segíthetünk a 
keresztelésnél. 
   S így is történt, Andrással együtt másnap már korán 
útra keltünk- bár rokonaink erősen morgolódtak az 
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bűnbánatot, mert közel van a mennyek országa.” 
Keresztelő Jánosnak hívja a nép, mert azokat, akik 
megvallják bűneiket, megkereszteli a közeli Jordán 

Gondolhatjátok, azonnal látni, hallani akartam azt 

János hangja ekkor elfulladt, nagyokat krákogott. - 
valamelyiktek vizet bentről, mert teljesen 

mondta. Amint a pohár a kezébe 
t, a vízből jócskán került a 

szakállára is. A göndör hajú tanítvány elszaladt és 
kendővel tért vissza hozzá. János megköszönte, majd 

kérdezte közben a 

Várd ki a sorát! Először Keresztelő Jánossal 
Miként nézett ki? Tényleg 

firtatta most a göndör 
János végigsimított szakállán. Keresztelő 

János, magas, erőteljes, tekintélyparancsoló férfi volt – 
álaszolta merengő hangon. Szavaiban erő lakozott, 

ha megszólalt, figyelni kellett rá. Mikor odaértünk, már 
kisebb tömeg vette körül. Csak közelebb nyomakodva 
láttuk meg őt a kőr közepén, teveszőr csuhájában, 
amit széles bőröv fogott össze csípőjén – miként a 
kereskedő leírta számunkra. Amint kicsit megnyugodva 
jobban körülnéztem, papokat és levitákat fedeztem fel 
a tömegben a magunkhoz hasonló egyszerű emberek 
között! Az egyikük éppen felemelve karját, szót kért. 
Zengő gyakorlott hangon szólalt meg. „Hosszú utat 
megtéve Jeruzsálemből jöttünk, azzal a küldetéssel, 
hogy megkérdezzük tőled: ki vagy te tulajdonképpen? 

Képzelhetitek, még 
levegőt venni is elfelejtettem, annyira figyeltem a 
válaszra! Keresztelő János a pap felé fordult: „Nem én 

jelentette ki határozottan. A pap 
tovább faggatódzott. „Hát akkor, talán Illés vagy?” 
János ezt is tagadta, miképp visszautasította, hogy 
próféta lenne. Teljesen meg voltam zavarodva, csak 

ettek - „Akkor ki 
kiáltotta indulatosan egy másik közülük. - 

„Választ kell vinnünk azoknak, akik küldtek. Mit 
Velem együtt az egész tömeg 

lélegzet visszafojtva várta, kinek kell tisztelni a 
„A pusztába kiáltó szó vagyok: 

Egyengessétek az Úr útját, amint Izaiás próféta 
„Akkor miért keresztelsz, 

ha nem vagy sem a Messiás, sem Illés, sem Próféta?”- 

Keresztelő János teleszívta a keblét levegővel és 
sányan hirdette ki minden jelenlévőnek: „Én csak 

vízzel keresztelek, d e köztetek áll az, akit nem 
ismertek, aki a nyomomba lép, s akinek még a 
saruszíját sem vagyok méltó megoldani. 

A küldöttek méltatlankodva elvonultak, mi viszont 
k a keresztelő közelébe jutni és 

megszólítani, Amint sikerült, elmondtam honnan 
jövünk, majd arra kértem tanítson bennünket. A nap 
végéig mellette maradhattunk, s azzal váltunk el, 
holnap újra elvár ide minket és segíthetünk a 

örtént, Andrással együtt másnap már korán 
bár rokonaink erősen morgolódtak az 

újabb távollétünk miatt -, odaérkezésünktől egész nap 
lestük a Keresztelő szavát és serénykedtünk mellette. Ő 
egyszer csak magát félbeszakítva, egy magas fiatal fér
felé bökte ujját, és felkiáltott:”Nézzétek, az Isten 
Báránya! Ő veszi el a világ bűneit, róla mondtam: a 
nyomomba lép valaki, aki nagyobb nálam, mert előbb 
volt, mint én!” Pillanatra láttuk, akiről beszélt, azonban 
utána hiába kerestük, nyoma veszett. V
Keresztelőhöz, annak elmondása szerint, számára 
ugyancsak ismeretlen volt, aki miatt felkiáltott: „de aki 
vízzel keresztelni küldött, azt mondta, hogy akire látod, 
hogy leszáll a lélek galambja és rajta is marad, az majd 
a Szentlélekkel fog keresztelni. Én pedig láttam a 
Lelket, hogy galamb formájában leszállt rá és rajta 
maradt.” 
   Ezek után úgy döntöttünk, hogy nem térünk haza, 
hanem a Keresztelő Jánossal éjszakázunk, nehogy 
elmulasszuk Istent Választottjának esetleges újabb 
kora reggeli eljövetelét. S a lényeget illetően igazunk 
lett. Másnap pirkadattól a Keresztelő mellett 
tartózkodtunk, ám már jócskán elmúlt dél, mikor újra 
megjelent a látogatók között a tegnapi férfi. A 
Keresztelő reszkető kézzel mutatott feléje: „nézzétek az 
Isten Báránya!” Mi ketten okulva a tegnapi történteken, 
azonnal a nyomába szegődtünk
   Kitartóan loholtunk utána, 
míg egyszer csak megtorpant, megfordult és kérdőre 
vont bennünket: „Mit akartok?” Zavarunkba azt 
kérdeztük tőle: „Mester hol 
majd elmosolyodott: „gyertek, nézzétek meg.” 
mondta. 
   S az úton és szerény szállásán hagyta nekünk 
elmesélni, miért és miként kerültünk Keresztelő János 
mellé. Közben valami hihetetlen bizalom szállt meg 
bennünk, úgy beszéltünk hozzá, mint ahhoz, akit régtől 
ismerünk Meghallgatott türelmesen, aztán megdicsért 
bennünket, amiért a Keresztelőhöz csatlakoztunk, mert 
„az asszonyok fiai között, nincs aki nagyobb volna, 
Jánosnál Őróla mondja az Írás: Nézd, elküldöm 
követemet előtted, hogy előkészítse utadat.” Azonnal 
megértettük, Isten teljesítette, amire vágytunk, 
MEGTALÁLTUK A MESSIÁST!
 Az apostol elcsendesedett és végigsimította ősz 
szakállát. - Másnap aztán elvittük az örömhírt 
testvéreinknek – folytatta kisvártatva a történetet 
akikkel együtt tértünk vissza Jézushoz. S ezután 
indultunk vele arra a hosszú útra 
csatlakozókkal együtt, amiről már sok mindent tudtok, 
meg majd tanultok. Most azonban legyen ennyi elég! 
Kiszáradt a torkom, hozzatok vizet!
    A göndör fürtű ismét ugrott volna, ám a mellette ülő 
társa visszarántotta és Ő iramodott be a házba. Lihegve 
tért vissza a teli kupával, míg az öregember ivott 
megkérdezte: „mire intette tanítványait legtöbbször 
Krisztus?” János apostol miután megtörölte a száját, 
szakállát, rávillantott a tekintetét:
„Szeressétek egymást, szeressétek felebarátaitokat! 
Erre figyelmeztetett folyton, legyintette meg gyengéden 
az ifjú kobakját – miként én is titeket!”
      Legyünk mi is a mások számára „a krisztusi 
örömhír vivői” és Isten ehhez adja ma is kegyelmét.   

Sok szeretettel. Soós János esperes

 

, odaérkezésünktől egész nap 
lestük a Keresztelő szavát és serénykedtünk mellette. Ő 
egyszer csak magát félbeszakítva, egy magas fiatal férfi 
felé bökte ujját, és felkiáltott:”Nézzétek, az Isten 
Báránya! Ő veszi el a világ bűneit, róla mondtam: a 
nyomomba lép valaki, aki nagyobb nálam, mert előbb 
volt, mint én!” Pillanatra láttuk, akiről beszélt, azonban 
utána hiába kerestük, nyoma veszett. Visszatérve a 
Keresztelőhöz, annak elmondása szerint, számára 
ugyancsak ismeretlen volt, aki miatt felkiáltott: „de aki 
vízzel keresztelni küldött, azt mondta, hogy akire látod, 
hogy leszáll a lélek galambja és rajta is marad, az majd 

resztelni. Én pedig láttam a 
Lelket, hogy galamb formájában leszállt rá és rajta 

Ezek után úgy döntöttünk, hogy nem térünk haza, 
hanem a Keresztelő Jánossal éjszakázunk, nehogy 
elmulasszuk Istent Választottjának esetleges újabb 

övetelét. S a lényeget illetően igazunk 
lett. Másnap pirkadattól a Keresztelő mellett 
tartózkodtunk, ám már jócskán elmúlt dél, mikor újra 
megjelent a látogatók között a tegnapi férfi. A 
Keresztelő reszkető kézzel mutatott feléje: „nézzétek az 

a!” Mi ketten okulva a tegnapi történteken, 
azonnal a nyomába szegődtünk- 

Kitartóan loholtunk utána, - mert gyors járású volt - 
míg egyszer csak megtorpant, megfordult és kérdőre 
vont bennünket: „Mit akartok?” Zavarunkba azt 
kérdeztük tőle: „Mester hol lakol?”Merőn ránk nézett, 
majd elmosolyodott: „gyertek, nézzétek meg.” - 

S az úton és szerény szállásán hagyta nekünk 
elmesélni, miért és miként kerültünk Keresztelő János 
mellé. Közben valami hihetetlen bizalom szállt meg 

k hozzá, mint ahhoz, akit régtől 
ismerünk Meghallgatott türelmesen, aztán megdicsért 
bennünket, amiért a Keresztelőhöz csatlakoztunk, mert 
„az asszonyok fiai között, nincs aki nagyobb volna, 
Jánosnál Őróla mondja az Írás: Nézd, elküldöm 

hogy előkészítse utadat.” Azonnal 
megértettük, Isten teljesítette, amire vágytunk, 
MEGTALÁLTUK A MESSIÁST! 
Az apostol elcsendesedett és végigsimította ősz 

Másnap aztán elvittük az örömhírt 
folytatta kisvártatva a történetet - 

akikkel együtt tértünk vissza Jézushoz. S ezután 
indultunk vele arra a hosszú útra – a később 
csatlakozókkal együtt, amiről már sok mindent tudtok, 
meg majd tanultok. Most azonban legyen ennyi elég! 
Kiszáradt a torkom, hozzatok vizet! 

smét ugrott volna, ám a mellette ülő 
társa visszarántotta és Ő iramodott be a házba. Lihegve 
tért vissza a teli kupával, míg az öregember ivott 
megkérdezte: „mire intette tanítványait legtöbbször 
Krisztus?” János apostol miután megtörölte a száját, 

át, rávillantott a tekintetét: 
„Szeressétek egymást, szeressétek felebarátaitokat! 
Erre figyelmeztetett folyton, legyintette meg gyengéden 

miként én is titeket!” 
Legyünk mi is a mások számára „a krisztusi 

hez adja ma is kegyelmét.    

Sok szeretettel. Soós János esperes-plébános 
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Könyvtári hírek 

A Somogyi-könyvtár szervezésében ellátogatott hozzánk a Lóca együttes, óvodásaink és els
örömére. 
A gyerekek érdeklődve hallgatták a dalokat és aktívan 
Köszönjük a Lóca együttesnek a színvonalas m
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könyvtár szervezésében ellátogatott hozzánk a Lóca együttes, óvodásaink és els

dve hallgatták a dalokat és aktívan részt vettek a „rétes készítésben”, a táncban és mulatságban…
Köszönjük a Lóca együttesnek a színvonalas műsort, amely mindenkinek nagyon tetszett! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
A január 19-i találkozó margójára… 

 
Állítom, hogy a tér ki volt töltve. 

Voltunk, bizony szépen, 
Pontosan, ahogy képzeltem. 
Együtt voltunk, nevetésben, 

Valamint könnyeink törlésében. 
A szívünk együtt dobbant, 
Köszönöm, amit itt kaptam. 

 

Lehettünk volna többen? 
Hát igen! Úgy láttam. 

Bár nem lógtak a csilláron, 
Velünk voltak, egy hullámon. 

Lesz-e ki folytatást szorgalmazna? 
Tudjuk, csak egyszer hullt, 

Az égből manna! 
Miért várnék a sült galambra? 

Elmondhatom, teljességgel, 
A könyvtár megtelt, EMBERSÉGGEL! 

 
Rabi Antal 

 

 

könyvtár szervezésében ellátogatott hozzánk a Lóca együttes, óvodásaink és első osztályosaink nagy 

részt vettek a „rétes készítésben”, a táncban és mulatságban… 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

AAnnyyaakköönnyyvvii  hhíírr
 

 

Halálozás  
 Lakatos Józsefné Kókai Mária 

 Vass Lajosné Hajós Ilona  

 Hunyadvári István 

 Halász Antal 

 Farkas István Vincéné Gyuris Julianna

 Gorra Guerra Gertrudis Rafaela 

  
 Hozzátartozói fogadják részvétünket!

 

Nyulász Péter: Farsang 
 
Van egy vágyam: gomba lenni, nagyra n

nap alatt, 
lenne rajtam csipkegallér, és egy jó nagy 

pöttyös kalap. 
Meggondoltam mégse gomba, inkább messze 

szálló lepke, 
fejem búbján két kis csápom, hátamon meg 

szárnyam lenne. 
Pille nem jó, hanem cica!
Elég lesz egy csíkos ruha,
cérna bajusz, hosszú farok,

láthatnák, hogy macska vagyok.
Talán mégis rendőr inkább, tányérsapkás, 

komoly, délceg, 
esetleg egy kalóz vezér, vagy egy fehér lovas 

herceg. 
Van még pár nap eldönteni, mi legyen a tuti 

jelmez 
Az a fő, hogy nemsokára felvonulós jelmezbál 

lesz: 
ágyú dördül, sípszó harsan: fület sért

fals hang. 
Dudafújó, kerepelő, télkergető, zsongó 

farsang. 
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rreekk  

(élt 67 évet) 

(élt 95 évet) 

(élt 74 évet) 

(élt 91 évet) 
István Vincéné Gyuris Julianna 

(élt 83 évet) 
 

(élt   64 évet) 

Hozzátartozói fogadják részvétünket! 

Gazdag Erzsi:  
A hóvirág éneke 
 
Kinyílott a hóvirág,
Vidámabb lett a világ ...
Itt a tavasz, megy a tél,
Kis magban a csíra kél.
Szikrázik a napsugár,
Nyakát nyújtja a gúnár,
Táncot jár a víz fodra,
Tavaszi szél forgatja.
Itt a tavasz, gyerekek,
Kacagnak a verebek.
 

Van egy vágyam: gomba lenni, nagyra nőni fél 

rajtam csipkegallér, és egy jó nagy 

Meggondoltam mégse gomba, inkább messze 

fejem búbján két kis csápom, hátamon meg 

Pille nem jó, hanem cica! 
Elég lesz egy csíkos ruha, 
cérna bajusz, hosszú farok, 

gy macska vagyok. 
r inkább, tányérsapkás, 

esetleg egy kalóz vezér, vagy egy fehér lovas 

Van még pár nap eldönteni, mi legyen a tuti 

, hogy nemsokára felvonulós jelmezbál 

n: fület sértő-bántó 

, télkergető, zsongó 

 

Kinyílott a hóvirág, 
Vidámabb lett a világ ... 
Itt a tavasz, megy a tél, 
Kis magban a csíra kél. 
Szikrázik a napsugár, 

gúnár, 
Táncot jár a víz fodra, 
Tavaszi szél forgatja. 
Itt a tavasz, gyerekek, 
Kacagnak a verebek. 
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Hétvégi állatorvosi ügyelet
 

Február 16-án és 17-én 08 órától 20 óráig
 Dr. Kovács Tibor Telefon: 06 30/965

Február 23-án és 24-én 08 órától 20 óráig
 Dr. Papp Zalán Telefon: 06 

Orvosi ügyelet 
Forráskúton az Orvosi Rendelőben 
8 – 12 óráig tart a rendelés. 

A betegek bejelentkezésére 11.30
lehetőség. 

12 – 16 óráig rendelkezésre állási idő
A SÜRGŐSSÉGI ELLÁTÁS természetesen folyamatos a 
forráskúti rendelőben 7.30 – 16 óra között, ezen kívüli 
időben (hétköznap délután  
16 órától reggel 7.30 óráig, illetve hétvégén

HÍVJÁK a Szegedi Központi Háziorvosi 
ügyeletet a 104 –ES KÖZPONTI MENTŐ 

SEGÉLYHÍVÓN!!! 

Borostyán étterem 
Forráskút, Petőfi S. u. 3/a.     
Tel.: 287-118 
www.borostyanetterem.net 
Menüétkeztetés  

750 Ft/adag, előfizetve 700 Ft/adag. 
Valamint egyéb menü lehetőségek!

 
Vállaljuk továbbá családi rendezvények 

lebonyolítását előjegyzés alapján, 120 

Pizza elvitelre és helyben fogyasztásra.

Várjuk megrendelését telefonon is!

Nyitva tartás: mindennap 1100 - 2100

Várjuk kedves vendégeinket!
Erzsébet utalványt és  

SZÉP Kártyát is elfogadunk!

Dobó Zoltán Autószerelő és vizsgabiztos
Vállalja: - személy- és kistehergépjárművek 

javítása, vizsgára való felkészítése és 
vizsgáztatása 

- gumiabroncsok árusítása 
- motorolajak értékesítése 
- gépjárművek diagnosztikája
- gépjárművek okmányirodai ügyintézése

mobil: 06-30/264-6476 
e-mail: doboszaki@freemail.hu 
6793 Forráskút, Széchenyi u. 4. 
Nyitvatartás: minden nap 8-17-ig
 

Vásártartások 
Mórahalom        február 17. állat- és kirakodó 
Ruzsa          február 24. állat- és kirakodó vásár
Kistelek       március 3. állat- és kirakodó vásár
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állatorvosi ügyelet 

órától 20 óráig  
Telefon: 06 30/965-3114 

08 órától 20 óráig  
Telefon: 06 20/973-9149 

 

orráskúton az Orvosi Rendelőben  

A betegek bejelentkezésére 11.30-ig van 

rendelkezésre állási idő. 
természetesen folyamatos a 

16 óra között, ezen kívüli 

16 órától reggel 7.30 óráig, illetve hétvégén)  
Szegedi Központi Háziorvosi 

ES KÖZPONTI MENTŐ 

 

Ft/adag.  
Valamint egyéb menü lehetőségek! 

Vállaljuk továbbá családi rendezvények 
lebonyolítását előjegyzés alapján, 120 főig. 

elvitelre és helyben fogyasztásra. 

Várjuk megrendelését telefonon is! 

00 óráig. 
Várjuk kedves vendégeinket! 

 
SZÉP Kártyát is elfogadunk! 

vizsgabiztos 
és kistehergépjárművek 

javítása, vizsgára való felkészítése és 

gépjárművek diagnosztikája 
gépjárművek okmányirodai ügyintézése 

 

KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK

E-MAIL CÍMEK

Polgármesteri Hivatal 
  
  
 e-mail:  hivatal@forraskut.hu
Fodor Imre polgármester

  e-mail:  polgarmester@forraskut.hu

Általános Iskola 
                                       
                            

  e-mail:  iskola@forraskut.hu

Margarét Óvoda és Bölcsőde
- Óvodai intézményegység
                                     
 e-mail:  ovoda@forraskut.hu

- Bölcsődei intézményegység
          e-mail:  bolcsode@forraskut.hu

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

Tanácsadó 

Fogorvosi Rendelő 

Gyógyszertár  
 e-mail:  dr.cseh

Négyforrás Nonprofit Kft.
 e-mail:   negyforraskft@forraskut.hu
Borostyán Étterem 

Alföldvíz Zrt. Ügyfélszolgálata

Műszaki hibabejelentés: 

Szennyvízrákötés bejelentése

3A Takarék 

Posta Forráskút 

Kormányablak Üllés 

Polgárőrség 

Körzetben szolgálatban lévő rendőr, 0
órában hívható 

ÁLTALÁNOS SEGÉLYHÍVÓ: 
 

ORVOSI KÖZPONTI ÜGYELET: 

Szegedi ügyelet (Kossuth L. sgt. 15
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Szerkesztésért felelős: Dr. Kapás Anita
Sajtótermék nyilvántartási száma: 726939
Kapcsolat: Jerney János Művelődési Ház
  Cím: 6793 Forráskút, Petőfi S. u. 3.
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TELEFONSZÁMOK ÉS 

MAIL CÍMEK: 

Polgármesteri Hivatal            06 62/287-222  

      fax: 06 62/287-323 
         06 70/489 5655 

hivatal@forraskut.hu 
Fodor Imre polgármester  06 70/38 28 031 

polgarmester@forraskut.hu 

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

iskola@forraskut.hu 

és Bölcsőde  
Óvodai intézményegység     06 62/287-123 

                                     06 70/489-5646 
ovoda@forraskut.hu 

i intézményegység  06 70/705-2371 
bolcsode@forraskut.hu 

tel./fax: 06 62/287-023 

muvhaz@forraskut.hu 
      06 62/287-034 

          06 62/287-066 

           06 62/287-112 

          06 62/287-002 
cseh.gy@gmail.com 

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

          06 62/287-118 

gyfélszolgálata: 06 40/922-334 

Műszaki hibabejelentés:         06 80/922-333 

bejelentése: 06-30/496-2450 

         06 62/287-156 

          06 62/287-001 

          06 62/681-370 

       06 70/279 0078 

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

ÁLTALÁNOS SEGÉLYHÍVÓ:           112 

ORVOSI KÖZPONTI ÜGYELET:      104   

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

Tel.: 06 62/433-104 

Forrás Forráskút község lapja 

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 

muvhaz@forraskut.hu 
példányban 
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