IX. 2. 2020. február

gtÜàtÄÉÅ
Iskolai hírek
2-4. oldal

Önkormányzati hírek
5. oldal
Agrárhírek
6. oldal
Egyházi hírek
7-8. oldal

web: www.forraskut.hu

ingyenes

2020 február 23-án
2020.
n, farsang vasárnapján
ismét megrendezésre kerül a hagyományőrző farsangi

TUSKÓHÚZÁS
Forráskúton, melyre ezúton szeretettel meghívjuk
Önt és Kedves Családját!

Anyakönyvi hírek
9. oldal

Vásárnaptár
Állatorvosi ügyelet
Közérdekű telefonszámok
10. oldal

Gyülekező a Művelődési Háznál 1500órától,
1530-kor zenés–maskarás,
maskarás, tuskóhúzó felvonulásra indulunk a LagziSokk
Együttes közreműködésével.
közreműködésével. A felvonulás végén elégetjük a telet!
Vegyen Ön is részt a felvonuláson jelmezbe öltözve!
A beöltözéshez nem kell nevezni, jelentkezni előre, csak a tuskóhúzás
napjá beöltözve eljönni a felvonulásra.. A legjobb jelmezeseket,
napján
maskarásokat jutalmazzuk egyéni és csoportos kategóriában!

Mindenkit szeretettel várunk!
várunk

Farsangi fánksütő versenyt
hirdetünk!
A versenyre nevezni a Művelődési Házban lehet, február 20-ig.
A nevezés díjtalan! Sőt minden nevező egy adag fánk sütéséhez
szükséges olajat és lisztet kap.
A fánkot a Tuskóhúzásra (február
(
23-án
n 14.30
14
órára) kell elkészíteni, akkor a zsűri és a vendégek eldöntik kié a legfinomabb
farsangi fánk Forráskúton!
Segítse Ön is rendezvényünket!
ket! A versenyre benevezett fánkkal
fánkka
kínáljuk meg a rendezvényre látogatókat is. Így a versenyen vav
ló részvétellel Ön is aktív közreműködőjévé válik ennek a régi
forráskúti hagyománynak.
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26. alapítványi est

2020. január 25-én 19 órakor a művelő
űvelődési
dési házban került megrendezésre a 26. Alapítványi est.
Galzóné Gyuris Tímea SZMK vezető köszöntő szavai után Sápi Zoltán igazgató úr nyitotta meg a
rendezvényt, mely után a legjobban várt produkció a 8. osztályosok nyitótánca következett, erre Zsolnai
Tamás készítette fel a végzősöket.
ősöket. A hozzátartozók meghatódva figyelhették
figyelhették gyermekeik keringőjét,
kering
akik
a szülőket
ket is felkérték a második táncra.

Ezt követően
en a Borostyán étterem által készített svédasztalos vacsorát fogyaszthatták el a vendégek. A
vacsora után először
ször a 8. osztályosok vidám osztálytánccal szerepeltek,
szerepeltek, majd az anyukák és apukák a
„Greaser fiataljaiként” mutattak be egy fergeteges produkciót, mely 1978-ba
1978
repítette vissza a
közönséget.

Az est célja most is az iskola alapítványának anyagi támogatása volt, melyből
melyből versenyek, a lengyelországi
cserekapcsolat s a szabadidős
ős programok valósulhatnak meg.
Köszönjük az est szervezésében közreműködők
közrem
k munkáját, külön Török Tildáét, aki a dekorációt álmodta
és valósította meg ebben az évben.
Támogatóink: családja és akik munkájukkal segítik a rendezvényt, vagy véletlenül lemaradtak a listáról
… Támogatóink voltak: a CBA dolgozói, Balogh Attila és családja, Balogh Mónika, Belecz Csaba
vállalkozó, Borbás János és családja, Borostyán étterem, Deák Anikó és családja, Dobai Zoltán és
családja, Dudás Gusztáv és családja,
ádja, Fodor Imre és családja, Forráskút Község Önkormányzata, Galzó
Gábor és családja, Gazdag András és családja, Goods Market, Gyuris Géza cukrász, Gyuris Zsolt és
családja, Illés István és családja, Illés-Vizsnyiczai
Illé Vizsnyiczai Gábor és családja, Kálmán János és családja,
c
Király
Dezső és családja, Király Krisztián és családja, Kiss János és családja, Kovács Antal és családja, Lippai
István és családja, Maróti Zsolt és családja, Márta Zsuzsanna, Nagy Zsolt és családja, Ocskó Péter és
családja, Rabi Mihály és családja,
ja, Repkó Zoltán és családja, Sápi Zoltán és családja, Sárközi Antal és
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családja, Simon Ilona, Sisák Tamás és családja, Szalai Zsolt és családja, Széll Attila és családja,
Szilágyi József és családja, Tari Krisztián és családja, Tóth Katalin, Tóth-Rabi
Tóth
Mariann és családja,
Török Zsolt és családja, Veres Gyula és családja és akik munkájukkal segítik a rendezvényt, vagy
véletlenül lemaradtak a listáról …
A Forráskúti
ti Általános Iskolás Diákokért Alapítvány
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Szépolvasási verseny

Tisztelt Forráskútiak!

Idén is megrendezésre került az alsó tagozaton a
szépolvasási verseny iskolai fordulója a 3-4.
3
évfolyamon.
A megmérettetés két részből állt.
Az elsőben egy előre begyakorolt szöveget kellett
kifejezően
en felolvasni, a másodikban egy ismeretlen
leírást, aminek ismertetése előtt
őtt rövid felkészülésre
nyílt lehetőség.
Helyezést a következő tanulók értek el:

Ezúton értesítjük Önöket, hogy a Csongrád
Megyei Kormányhivatal megyei szinten
megváltoztatta
a
járási
hivatalok
ügyfélkiszolgálási rendjét.
2020. február hónaptól megszűnik
megsz
a települési
ügysegédek helyi ügyfélfogadása, személyes
ügyintézésre ezentúl az Kormányablakokban
(Üllésen, Mórahalmon),
Mórahalmon) valamint a Mórahalmi
Járási Hivatalban lesz lehetőség
lehet
az alább leírt
ügyfélfogadási rend szerint.

3. osztály
I. Vajner Violetta Vanda
II. Soós Nikolett

Mindezek
ezek mellett a Kormányhivatal 2020.
március hónaptól rendszeresíti a mobilizált
kormányablak ügyfélszolgálatot, azaz a KAB
Busz helyi ügyfélfogadását.
ügyfélfogadását A Buszon az
ügysegédek által biztosított szolgáltatások teljes
köre, továbbá a személyes okmányok
ügyintézése is elérhetőő lesz.

4. osztály
I. Csomós Gabriella
II. Csikós Mirjam
III. Tari Zsuzsanna Ibolya

dr. Kapás Anita, jegyző

A mórahalmi
területi
versenyen
mindkét
korcsoportból az első és a második helyezett tanuló
vesz részt.
Köszönjük a gyerekeknek a felkészülést, a
helytállást, a zsűrinek az értékelést, a tanároknak és
szülőknek
knek pedig a felkészülésben való segítséget.
Gratulálunk a nyerteseknek és a résztvevőknek!
résztvevő

Mórahalmi Járási Hivatal
ügyfélfogadása
ügyfélfogadásai
Járásszékhelyen
Helye: 6782 Mórahalom, Szentháromság tér 1.

1 % az iskola
alapítványának

az Üllési Kormányablakban
Helye: 6794 Üllés, Dorozsmai út 40.
a Mórahalmi Kormányablakban
Helye: 6782 Mórahalom, Millenniumi sétány 17.

2020-ban is rendelkezhet az összevont adóalapját
terhelő, a kedvezményekkel és az önkéntes kölcsönös
pénztári egyéni számlára, valamint a nyugdíjnyugdíj
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
A forráskúti
orráskúti Általános Iskolás Gyermekekért
Alapítvány
18455852-1-06
javára

a Foglalkoztatási Osztályon
Osztály
Helye: 6782 Mórahalom, István király út 1/A.
Az ügyfélfogadási idő
id egységesen
Hétfő:
ő: 7:00 - 17:00
Kedd: 8:00 - 12:00
Szerda: 8:00 - 16:00
Csütörtök: 8:00 - 18:00
Péntek: 8:00 - 12:00

KAB Busz
Helye: 6793 Forráskút, Petőfi
Pet u. 3.
Művelődési
ű ődési Ház előtt
el
ideje: minden hónap harmadik hétfőjén
hétf
15:00-17:00
17:00 óra között

Köszönjük, hogy támogatja alapítványunkat.
az alapítvány kuratóriuma
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HELYI ADÓK BEFIZETÉSE
Értesítjük a lakosságot, hogy a 2020
20. évi I. félévi adókat — magánszemélyek kommunális adóját,
telekadót, gépjárműadót
adót és a helyi iparűzési
ipar
adó előleget — 2020. március 16-ig
1
lehet befizetni
pótlékmentesen.
•

A befizetéseket
o postai csekken, vagy
o Takarékbank Zrt-nél
nél személyesen az értesítő bemutatásával,, vagy
o banki átutalással tudják teljesíteni.

Azon adózóink, akik befizetésüket átutalással szeretnék teljesíteni, kérjük utaláskor a megjegyzés
rovatba szíveskedjenek feltüntetni a kiküldött értesítő
értesít bal felső sarkában lévő „Mutató” számot,
amely maximum 4 számjegyet tartalmaz, továbbá az adózó nevét.
Fokozott figyelmet kérnénk azon adózóink esetében
esetében, akiknek több adónemben kell befizetést
teljesíteniük Önkormányzatunk felé,
felé hogy a megfelelő összeg a megfelelőő adószámlára
adószám
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 megfelelő
megfelel számlára teljesítette, úgy írásban kérheti az összeg
átvezetését a hátralékot mutató számla javára.
Kérjük a határidő pontos betartását!
Adóiroda

Jeges hónapok
A január és a február már meghozta a hideget, amivel az is együtt jár, hogy a mindennapi utazásaink
során még figyelmesebbnek kell lennünk. A téli közlekedés teljesen más vezetéstechnikát és
fokozottabb figyelmet igényel a járművezetőktől.
járm
Először
ször is, gépkocsival elindulni csak teljesen
jégmentesített szélvédővel,
vel, letakarított ablakokkal lehet, hiszen közlekedni, kanyarodni csak így
tudunk biztonságosan! A saras, latyakos időben
id
külön figyeljenek az első és a hátsó lámpák tisztán
tartására is! Az utazás során a legtöbb problémát a csúszós út, a romló látási viszonyok, eső,
es ónos eső
és a köd okozzák. Sajnos ezen okok miatt az elmúlt hónapokban több baleset is történt a település
környezetében. Fontos, hogy a balesetek elkerülése érdekében a jegesebb hónapokban csökkentsék
utazási sebességüket, tartsanak nagyobb követési távolságot, valamint figyeljenek gépkocsijuk és a téli
gumik megfelelő műszaki
szaki állapotára! Mindenkinek balesetmentes közlekedést kívánunk!

dr. Pőcze
cze Tünde c.r. őrnagy
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A falugazdász tájékoztatója

döntése után tudunk majd közölni.
Az SZJA, az ÁFA és a Járulékfizetés
szempontjából a 2020-as
as évre történtek
történte változások,
kérem
a
szükséges
információk
beszerzése
érdekében keressék fel az illetékes szakembereket.
A 2019-es
es területalapú támogatásokkal
kapcsolatos információk:
A 2019. évi támogatási előlegek első körös
kifizetése folyamatos azon gazdálkodók esetében,
ahol nem történt ellenőrzés. Az ellenőrzéssel
érintett gazdák támogatásainak kifizetése csúszni
fog, ennek időtartamáról nincs információnk. A
második körös kifizetés várhatóan január végétől
indul majd el.
A 2020. évi támogatások igénylése
várhatóan
an áprilisban kezdődik, melyhez időpont
egyeztetésére
majd
március
végétől
lehet
jelentkezni
Az anyajuhtartás támogatási kérelmének
benyújtása 2020.március 20.,
20 csak elektronikusan
lehet benyújtani, szükséges hozzá az instruktor
igazolása.. Az érintett juhtenyésztő
juht
gazdákat
kérem, vegyék fel a kapcsolatot az instruktorral.
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
odóknak
(emlékeztetőül:
5
nagyállat
nagyállategységnél több állatot tartanak, vagy nitrát
érzékeny területen gazdálkodnak) a gazdaságukban
2019. január 1. és a 2019.
2019 december 31.
között keletkezett és felhasznált szerves – és
műtrágya vonatkozásában a nitrát jelentést
jelent
2020.
március 31-ig
ig kell elkészíteni.
elkészíteni
A nitrátérzékeny területekről szóló információ a
2019. évi területalapú támogatási kérelemben
található meg a nyilatkozatok után, a térképek előtt
a hibaüzenetek között, a következő formátumban:

Februári aktualitások
Az
őstermelői
igazolványokkal
kapcsolatos tudnivalók
A 2017-ben kiállított kártya alapú őstermelői
igazolványokat 2017, 2018, és 2019-re
2019
érvényes
betétlappal láttuk el, ezek az igazolványok 2019.
december
31-ig
ig
voltak
érvényesek
érvényesek.
A
hatályosság kezdeti dátuma a kártya jobb alsó
sarkában található. A 2019. március 20-ig
20
igényelt betétlapokkal
etétlapokkal az őstermelői igazolvány
visszamenőleges hatállyal január 1-től
1
lesz
érvényes.
Minden termelőt arra kérek, hogy nézzék át a
kártya
alapú
őstermelői
igazolványaikat.
Amennyiben a hatályosság kezdete 2017. évre esik,
esik
úgy az igazolvány betétlapjai
ai lejártak, a 2020 és
2021 –re
re érvényes betétlapok kiállítása ügyében
keressenek. Ezt az információt a kártya jobb alsó,
nyíllal jelzett mezőjében találják meg:

„ Az igazolvány HATÁLYA! ! !”
Új őstermelői igazolvány igénylése
igénylés esetén a
szükséges dokumentumok:
mentumok: személyi igazolvány,
lakcímkártya, adóazonosító jel. Ezek az igazoló
iratok
eredetiben
szükségesek,
ugyanis
digitalizálás után elektronikusan fel kell tölteni a
NÉBIH rendszerébe. Szükséges még a használt
földterületekről szóló, az őstermelői tevékenységet
tev
megalapozó dokumentum. (földhasználati lap,
magánokirat stb.)
Két fontos változást emelnék ki az előző évekhez
viszonyítva:
Minden,
az
ügyintézés
során
keletkezett iratokon az ügyfélnek az eredeti
aláírása
szükséges,,
mivel
az
aláírt
dokumentumok
k
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
ehet elfogadnunk
(ezt is csatolnunk kell).
Minőségbiztosítási
őségbiztosítási 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
ügyint
ezeket mindig hozzák magukkal.
Az őstermelői igazolvánnyal, az őstermelői
státusszal, a családi
ádi mezőgazdasági vállalkozás,
vállalkozás
mint jogi formával kapcsolatosan a 2021-es
2021
évtől
változások várhatók. Ennek a tárgyalási szakasza
jelenleg is tart, érdemi információt a Parlament

Az érintett gazdálkodókat kérem, hogy egyeztetésre
jelentkezzenek.
Sok kérdés érkezik a 2018.
2018 december 31.
előtt engedély nélkül létesített kutak legalizálásával,
bejelentésével kapcsolatosan. Mint ismeretes, a
hosszú ideje húzódó, s az EU által is meghatározott
moratórium a 2018. december 21. napját megelőmegel
zően engedély nélkül vagy engedélytől eltérően lél
tesített vagy üzemeltet felszín alatti vízkivételt bizbi
tosító vízi létesítmény vízjogi fennmaradási engedéenged
lyezési eljárása ügyintézésével kapcsolatosan 2020
december 31 –ével
ével le fog járni. Tehát az idei évben
kérelmezni kell az így létesült kutakkal kapcsolatokapcsolat
san a fennmaradási engedélyt az illetékes hatósághatósá
nál…
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A konkrét tennivalókról, eljárásrendről, fizetendő
költségekről stb. még nincsenek konkrét informáinform
ciók, amint ezek birtokában leszünk, mindenféle
fórumon a lehető legtöbb tájékoztatást próbáljuk
majd nyújtani Önök felé. Elérhető és hasznos ini
formációk találhatók a nak.hu és a vizek.gov.hu
honlapon.

Egyházközségi hírek
Február 11. Kedd - Lourdi jelenés, betegek
világnapja
Február 14. Péntek - Szt. Cirill és Metód
Európa társvédőszentjei
őszentjei
Február 23. Vasárnap FARSANG
VASÁRNAP - gyűjtés
űjtés a katolikus
iskoláknak
Február 24. FARSANG hétfő
hétf
Február 25.. FARSANG Húshagyó kedd
Február
bruár 26. HAMVAZÓSZERDA (nagyböjt
kezdete, szigorú böjt) - hamvazás
Március 1. Nagyböjt 1. vasárnap – hamvazás,
Március 6. első-péntek:
péntek: KERESZTÚT
(nagyböjt minden péntekjén keresztút!)

Az Agrár-közigazgatás
közigazgatás szempontjából fontos
hivatalok elérhetőségei a következők:
Az MVH új neve és címe:
CSMKH Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal
Hiva
Agrárés
Vidékfejlesztést
Támogató
Főosztály
Székhelye: 6800 Hódmezővásárhely, Kálvin
János tér 4.
Levelezési cím: 6801 Hódmezővásárhely Pf.
129.
Telefon: 62/814-900
A Földművelésügyi Osztály címe
CSMKH Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal
Agrárügyi
Főosztály,
tály,
Földművelésügyi
Osztály
Székhelye: 6800 Hódmezővásárhely, Rárósi út
110.
Levelezési cím: 6801 Hódmezővásárhely Pf. 99.
Telefon: 62/680-785
A Növény és Talajvédelmi Szolgálat (Növényvédő
Állomás) címe:
CSMKH Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal
Agrárügyi
Főosztály,
Növény
és
Talajvédelmi Osztály
Székhelye: 6800 Hódmezővásárhely, Rárósi út
110.
Levelezési cím: 6801 Hódmezővásárhely Pf. 99.
Telefon: 62/681-080

N I N C S I D Ő D!
Szoktál-ee néha meg-megállni,
meg
És néhány percre megcsodálni
A zöld mezőt,
őt, a sok virágot,
Az ezer színű,
ű, szép világot
A dús erdőt,
őt, a zúgó fákat,
A csillagfényes éjszakákat,
A völgy ölét, a hegytetőt?
hegytet
Nem, neked erre nincs időd!
id
Szoktál-ee néha simogatni,
Sajgó sebekre enyhet adni,
A hulló könnyeket letörölni,
letör
Más boldogságán is örülni,
Meghallgatni akinek ajka
Bánatra nyílik és panaszra,
Vigasztalni a szenvedőt?
szenved
Nem, neked erre nincs időd!
id

A családi gazdaságok ügyintézésében
változás történt, 2020. január 1-től
től az illetékes
hatóság a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara!
Az ügyintézésre ezentúl bármelyik megyei
falugazdásznál
lesz
lehetőség.
Új
nyomtatványok vannak, a nak.hu, vagy a
nebih.gov.hu honlapjáról letölthetőek, vagy
nálam is beszerezhetőek. Az eljárás illetéke nem
változott, új családi
ádi gazdaság alapítása 3.000 Ft,
illetékbélyeg formájában kell leróni, a módosítás
illetékmentes.

És ha est borul a késő
kés másra,
Készülni kell a számadásra,
Mérlegre tenni egész életed,
Tettél-ee jót, láttál e szépet,
szépe
És nincs más vágyad csupán ennyi:
Nem rohanni, csak embernek lenni,
hiszen már látod a temetőt!
temet
De most már késő!...Nincs
ő!...Nincs időd!
id

Az
aktuális
információk,
pályázati
lehetőségek
a
www.szechenyi2020.hu
www.szechenyi2020.hu,
www.kormany.hu, a www.mvh.gov.hu és a
www.nak.hu honlapokon, kérem figyeljék ezeket
az oldalakat is.

És most meg-megállok
megállok és készülök
Készülök, Istenem a számadásra!
Simogatva sebeket bekötözök.
Örülök más boldogságán,
Csillagfényes éjszakán át látom
Látom szerető arcodat
Hallom hívó hangodat,
Ne siess,csak szeress!!
(Szádeczky-Kardos
Kardos György)

Tisztelettel:
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
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VEGYÜK ÉSZRE A SZÉPET!

– Mi

van abban a bőröndben?
őröndben? - kérdezte a férfi.
– A te javaid. - felelte az Isten.
– Az én javaim? Talán a ruháim a pénzem?
– Azok
k nem a te tulajdonaid, hanem a te földi
javaid részei – közölte az Isten.
– Akkor az emlékeim vannak a bőröndben?
b
érdeklődött a férfi.
– Azok sosem voltak a tieid, azok az Idő
Id
birtokát képezték mindig. - mondta az Úr.
– Akkor a bőrönd
rönd mélyén a tehetségeim
rejtőznek?
– Azokat is a körülményeknek köszönheted –
mondta az Isten.
– Akkor a családom és barátaim vannak
benne??
– Ők
k sem képezték a tulajdonodat, ők életutad
részei voltak – szólt az Isten.
– Akkor
mi van benne, a testem? próbálkozott tovább a férfi.
– A tested a Földé, így őt illeti – felelt az Isten.
– Akkor csak egy dolog maradt, a lelkem...
– Tévedsz, A LELKED AZ ENYÉM - a lelked
az enyém!
A férfi kinyitotta a bőröndöt,
b
nagy
meglepetésére üres volt. Könnycseppek
gördültek le az arcán, majd azt kérdezte:
– Nem
m volt soha semmim?
– Nem, soha nem volt semmid – közölte az
Isten.
– Akkor mégis miért éltem?
– Az apró pillanatoknak, örömöknek kellett
volna élned, azok mind a tieid lettek volna, és
itt lennének a bőröndben – mondta az Isten.
Az Élet mindössze egy nagy pillanat,
pilla
ami csak
a miénk. Azt,hogy ezt a pillanatot miként
éljük meg, az dönti el, hogy végül mi kerül
bele abba bizonyos Bőröndbe.
őröndbe. Ezért fontos
tudatosítani
az
imádságban
Isten
jelenlétét,hogy gyakoroljuk a jelen pillanatban
élést! Mondjuk magunkban:
„Mostt mi az ami igazán fontos?” Isten mit kér
most tőlem?
ISTENEM! Látom szerető arcodat. Hallom
hívó hangodat, Ne siess, csak szeress! SZERESS!!

Évekkel ezelőtt
tt egy tavaszi reggelen történt.
Az egyik nagyvárosban a nap rosszul indult, s
úgy tűnt,
nt, a folytatás sem lesz jobb. Bosszúsan,
kialvatlanul gubbasztottam a buszon, amely
zsúfolt volt mint mindig. A többi embernek se
volt a hangulata egy szót see kinyögni. Csak a
motor zúgása és a város zaja szűrődött
ű ődött be.
Egyszer csak az első székek valamelyikéről
valamelyikér
harsány hang zengett föl: „Jó reggelt! Szép
napunk van, nem igaz? Emberek, nézzék,
milyen szépen süt a Nap! És milyen szép a
tavaszi táj! Csodálatosak
sak
a virágok az
ablakokban, Most megyünk el egy gyönyörű
gyönyör
park mellett, színes madarak ugrándoznak az
ágak között. Most meg a templom mellé
értünk. Éppen ekkor szólaltak meg a harangok,
mintha a busz érkezésére vártak volna. Hallják
milyen dallamosan zengenek
enek a harangok?”
Az emberek egyre többen kapták fel a fejüket,
hogy kinézzenek az ablakon. Néhányan
gúnyosan vigyorogtak, s a kezükkel jelezték,
hogy bolondnak tartják az ismeretlenül és
kéretlenül idegenvezetőnek
nek felcsapott férfit.
A többség azonban őszintén
szintén elmosolyodott, s
itt ott még spontán beszélgetések is kialakultak
a buszon. Én is egészen felvidultam.
Vártam,hogy mikor áll föl és akar leszállni a
beszélő férfi, akinek eddig csak a hátát láttam.
Kíváncsi voltam az arcára. Valóban, néhány
megálló
álló múltán felállt és megfordult. Sötét
napszemüveg volt rajta. Az ülés alól fehér
botot húzott ki, s tapogatózva indult az ajtó
felé. Vak volt.
Mi gyakran természetesnek vesszük a jót,
pedig minden ajándék Vegyük észre a szépet
és jót, ami körülvesz bennünket, hiszen ezek
Isten ajándékai számunkra.
Egy borongós őszi
szi napon egy férfi autóbaleset
szenvedett és ELVESZTETTE AZ ÉLETÉT!
Amikor „felfogta”, hogy halott, hirtelen
megpillantott a Istent egy nagy bőrönddel
bő
a
kezében.
– Fiam, ELÉRKEZETT AZ IDŐD..
ŐD... indulnod
kell – szólt az Úr.
– Most? Már? De annyi tervem volt még –
mondta a férfi.
– Sajnálom,
de INDULNOD KELL! válaszolta Isten.

Sok szeretettel Soós János esperes-plébános
esperes
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Anyakönyvi hírek

Művelődési Ház programajánlója
Szakköreinkhez, klubjainkhoz
továbbra is folyamatosan lehet csatlakozni!

Házasságkötés

Szeretettel várunk mindenkit!

Tajthy Károly és Sztancs Beatrix

fogadott örök hűséget. Gratulálunk!

Nyugdíjasklub hétfőnként
főnként 14.00-tól
1

Gólyahír

Őszirózsa népdalkör próbák hétfőnként 16.00
órától

Lajkó Zoltánnak és Fodor Lillának
Félix

Baba-Mama Klub szerdánként 9 órától

nevű gyermeke született. Gratulálunk!

Kézimunkakör „az egymástól tanulás jegyében”
csütörtökönként 16 órától az Alkotóházban

Halálozás
Id. Rácz Alajosné Dudás Ilona
(élt 86 évet)

Zumba

Sós László
(élt 44 évet)

hétfőnként 19 órától

(élt 73 évet)

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

(élt 79 évet)

Egészségklub Godáné Ádám Mária
egészségfejlesztő-terapeuta
terapeuta vezetésével

(élt 66 évet)

Nagycsaládos gyűlés
Március 3-án, 16. órától

Rácz Tiborné Solczi Zsuzsanna

Vásárhelyi Istvánné Lippai Piroska

Soós Vince

Hozzátartozóik fogadják részvétünket!

SZÁMÍTÓGÉPES SZOBA
hétfőtől – péntekig, 13 – 18 óráig tart nyitva
KÖNYVTÁR
Kedden és csütörtökön 8-12
8
és 13-18 óráig,
szerdán 13-15
15 óra között

Szeretettel várjuk!
várjuk
Művelődési Ház nyitva tartása:
hétfő: 10-20
10
óráig
kedd- péntek: 10-18
10
óráig
www.facebook.com/forraskut
www.facebook.com/forraskutmuvhaz

Eladó lakóingatlant keresünk Forráskút
belterületén 9-10millió
10millió forint értékben.
Tel.: 0670/3122-099
099
Forráskúton 7ha termő gyümölcsös (5ha
őszibarack,
szibarack, 2ha szilva) kiadó.
Érd.: 06203621045, 06302487306
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KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK ÉS
E-MAIL
MAIL CÍMEK:
CÍMEK

Vásártartások
Kistelek
március 1. állat- és kirakodó vásár
Ruzsa
március 15. állat- és kirakodó vásár
Mórahalom
március 22. 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
Február 15-én és 16-án 08 órától 20 óráig
Dr. Kovács Tibor
Telefon: 06 30/965-3114
Február 22-én és 23-án 08 órától 20 óráig
Dr. Tóth Ferenc
Telefon: 20/476-3517
Február 29-én és márc. 1-én 08 órától 20 óráig
Dr. Szőke Csaba
Telefon: 30/324-5032
30/324

e-mail: polgarmester@forraskut.hu
Általános Iskola

e-mail:

Orvosi ügyelet

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

iskola@forrasku
iskola@forraskut.hu

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

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

- 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 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
800 Ft/adag, előfizetve 750 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

Posta Forráskút

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

Kormányablak Üllés
Polgárőrség

06 62/287-001
06 62/681-370
06 70/279 0078

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

Nyitva tartás: mindennap 1100 - 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 900 példányban
Megjelent: 2020.02.14.. Következő lapzárta február 28.

Az újság minden háztartás számára ingyenes.
ingyenes
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