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„Ahhoz, hogy emlékezzenek ránk,
ahhoz, hogy valami fontosat
hagyjunk magunk után,
el kell mennünk.”

(Grace klinika c. film)

A Forráskúti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola ballagó osztálya
2012-2020.
Bársony Elvira
Berek Dominik Tibor
Borbás Lorina Marion
Czika Endre Gabriel
Gyöngyi Máté
Gyuris Adrienn
Kalmár Patrik István
Kormányos Krisztofer
Lajkó Dániel
Lévai Viktor Attila

Nagy Noé
Ocskó Lilla
Ocskó Patrícia
Sárközi Emília Panna
Sárközi Péter
Széll Szaffi
Török Karolin
Vass Karolina Kinga
Wenner Zsolt

Tóth Levente Lajos osztályfőnök

Kedves Ballagók!

Ez az év különleges számotokra, mert a hagyományos tanév március közepén félbeszakadt. A távoktatás
nagy nehézségek árán, de működött. Üres az iskola és üresek a tantermek, nem vagytok itt, pedig nan
gyon készültetek a hagyományos ballagásra, melyre csak nagyon korlátozott módon és csak a szüleitek
jelenlétében kerülhet sor!

Azt gondolom, hogy mindig emlékezni fogtok erre az évre és talán az elmúlt évekre is. Remélem
Reméle a kirándulások, versenyek, közös programok pillanatai jó emlékekké szilárdulnak. Itt kaptátok meg tanítóitoktanítóito
tól és tanáraitoktól azt a tudást, amelyre a következő években nagy szükségetek lesz középiskolás éveiéve
tek alatt. Itt leltétek meg azokat a barátokat
barátokat és kapcsolatokat, amelyek hosszú évekig kitarthatnak.

A tudás a tiétek, azt tesztek vele, amit akartok. Egy eszköz. Ha jól sáfárkodtok vele, akkor eligazodtok a
világban, ha nem, akkor sokszor megvezetnek benneteket.

Társak nélkül nem megy! A szüleitek,
tek, barátaitok, tanáraitok sokat tettek azért, hogy ide eljuthattatok.
Köszönjétek meg nekik!

Vigyázzatok magatokra, egymásra, barátaitokra, szüleitekre, nagyszüleitekre!

Legyetek jók, ha tudtok...

Sápi Zoltán
intézményvezető
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Ovis hírek
2020. május 29-én délelőtt
őtt
tt elbúcsúztattuk a Katica nagycsoportosokat. A búcsú nem a szokásos
módon történt. A jelenlegi helyzethez igazodva szabad téren, rendeztük meg kis ünnepségünket, csak
szülőkk és testvérek jelenlétével. Ünneplőben
Ünnepl ben felöltözve érkeztek a gyerekek és családjaik az óvoda
udvarára, ahol feldíszített környezetben vártuk őket.
Hihetetlenül gyorsan repültek el az ovis évek. A félénk, anyához bújó kis háromévesekből
háromévesekb szinte
pillanatok alatt lettek talpraesett, ügyes, okos nagycsoportosok. Az elmúlt évek alatt az óvó nénik,
dajka nénik mindenben segítették, támogatták őket,
ket, megmutatták nekik az élet szép és fontos dolgait.
Együtt játszottak, énekeltek, verseltek, rajzoltak, festettek. Szeptembertől
Szeptembertől már egy érdekes világ a
számok birodalma és betűkk országa vár rájuk.
Kívánjuk, hogy a gyermekek vigyék magukkal a szép óvodás élményeket,, a vidámságot – amely
jellemző volt rájuk, szorgalmat és a figyelmet – amellyel sok ötöst gyűjthetnek,
űjthetnek, a szeretetet –
amelytőll boldogabbá válik az élet körülöttük.
Óvodások, akiktől búcsúztunk:

1. Böröcz Csaba
2. Czékus Dominik
3. Daka Adél
4. Dobai Erik
5. Elekes Jázmin
6. Forrai Péter
7. Kappan-Tóth Nimród
8. Keresztes László
9. Király Zénó
10. Kisalbert Gusztáv Balázs
11. Kormányos Olivér
12. Lázár Kiara Szintia
13. Luzsi Mónika
14. Paplógó Sára
15. Patyik Dominik
16. Radu Krisztián
17. Sahin Blanka
18. Sápi Gábor
19. Simon László
20. Simon Szebasztián Zoltán
21. Szabó Kristóf Szebasztián
22. Szalai Leila
23. Szilágyi Levente
24. Szűcs Martin Damian
25. Tari Anna Blanka

Ballagtató óvónénik: Fodor Lászlóné Móni óvó néni és Sümegi Flóra
Dajka néni: Kecskeméti Miklósné Piroska néni
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A díszpolgári cím vonatkozásában olyanokra
várunk javaslatot, akik a község fejlődéséért
fejl
kiemelkedően
en
tevékenykedtek,
társadalmi,
gazdasági,
kulturális,
egészségügyi,
sport,
tudományos vagy művészeti
űvészeti téren eredményükkel,
alkotásukkal növelték a község hírnevét és
tekintélyét.
A
község
kapcsolatainak
létrehozásában,
ehozásában, kiszélesítésében, erősítésében
er
jelentősen közreműködtek.

Tisztelt Forráskúti Lakosok!
Ismét megkezdődik
dik egy hónap, amikor is számos
könnyítést
tapasztalhatunk
a
járványügyi
intézkedések sorában, de még mindig a COVID-19
COVID
árnyékában kell élnünk.
Újra
kinyitott
óvodánk,
bölcső
bölcsődénk,
az
iskolánkban június 26-ig
ig felügyeletet biztosítanak
az azt igénylő diákok számára, a Mű
Művelődési
házzal karöltve nyári táborokat szervezünk,
vendégeket fogad éttermünk, az egészségügyi
szolgáltatások is egyre elérhetőbb
őbbé válnak,
megnyitotta kapuit a Polgármesteri Hivatal.
Rendezvényeink (pl.: Falunap) megtartását is
tervezzük a vonatkozó jogszabályi előírások
el
betartásával.

Az érdemérem vonatkozásában
ozásában olyan személyre,
önszerveződő közösségre várjuk a javaslatokat,
akik a község fejlődéséért,
déséért, a falu lakosságmegtartó
erejének
növekedéséért,
az
életszínvonal
javításáért,
vításáért, a közösségi élet színesebbé tételéért, a
gazdasági élet élénkítéséért kimagaslóan sokat
tettek, illetve a sport, tudomány, művészet,
m
hagyomány-őrzés
rzés illetve egyéb területeken olyan
kimagasló eredményt értek el, amellyel a község
hírnevét öregbítették.

Mindezek azt sugallják nekünk, hogy visszaáll az
életünk a „normális kerékvágásba”. Ez azonban
koránt
ánt sem jelenti azt, hogy nyugodtak lehetünk,
hiszen a híradásokból továbbra is láthatjuk, hogy a
veszély nem múlt el.

Kérünk mindenkit, hogy 2020.
2020 június 23-ig adják
le írásbeli javaslatukat a Polgármesteri Hivatal
titkárságán.

Kérek ezért mindenkit, hogy az ésszerű,
ésszer
mértékletes megközelítést helyezze előtérbe
elő
a
társas kapcsolatoknál, a különbözőő szolgáltatások
igénybe
génybe vételénél, tehát mindenki csak a szükséges
mértékben vegye igénybe azokat, vigyázva a saját
egészségi
állapotának
meg
megőrzését.
Önkormányzatunk
továbbra
is
fokozott
odafigyeléssel gondoskodik lakosairól, nem
hagyunk senkit magára!

Tisztelt Ügyfeleink!
Kedves Forráskútiak!
A koronavírus
járvány
miatt
bevezetett
óvintézkedések Hivatalunk ügyfélszolgálati rendjét
is érintették, melyeket a központi enyhítésekkel
párhuzamosan mi is feloldottunk.

Kérem, ha szükségük van segítségre, jelezzék azt
ellátórendszerünkön keresztül!

2020. június 3. napjától a megszokott
ügyfélfogadási rendben, a Hivatal irodáiban
várjuk ügyfeleinket.

Továbbra is vigyázzunk egymásra!

Amennyiben tehetik, kérjük, hogy továbbra is
részesítsék előnyben
nyben az elektronikus
elekt
ügyintézési
formákat!

Fodor Imre

Ügyfélfogadásunk változatlan:
Hétfő: 8:00 – 16:30
Kedd: nincs ügyfélfogadás
Szerda: 8:00 – 16:30
Csütörtök: 8:00 – 16:30
Péntek: 8:00 – 12:00

Díszpolgári Címre kiírás
Amint arra minden évben sor kerül, úgy idén is
dönt a képviselő-testület
testület arról, hogy ki kapja meg
„Forráskút község Díszpolgára”
ára” kitüntető
kitüntet címet,
illetve kinek adományoz a testület „Forráskút
községért Érdemérmet”.

Az ügyintézés során a személyek közötti 1,5 m
védőtávolság megtartása kötelező,
kötelez a szájat és az
orrot eltakaró maszk, sál vagy kendő
kend használata,
valamint kézfertőtlenítés ajánlott.
ajánlott
A folyosón több helyen kézfertőtlenítőt
kézfert
helyeztünk
ki, melyeket szabadon használhatnak!

A kitüntetések adományozásáról a 10/2015. (V.4.)
önkormányzati rendelet szól. A díszpolgári cím és
az érdemérem adományozására Forráskút község
Önkormányzatának Képviselő-testülete
testülete jogosult.
A Díszpolgári Cím és Érdemérem adományozására
javaslatot tehet minden választójoggal rendelkező
rendelkez
forráskúti lakosú állampolgár és közösség,
valamint bármely önkormányzati képviselő.
képviselő

Megértésüket köszönjük!
Kapás Anita
jegyző
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fölszámolta a hagyományos magyar önkormányzatiságot és
annak történelmi szerveit, köztük a vármegyerendszert,
helyette pedig a szovjet mintájú tanácsrendszert vezette be.
Ekkor alakult ki tehát a mai Csongrád megye. Három
egykori történelmi vármegyei entitásból
enti
áll: a 11. században
Szent István által alapított Csongrád vármegye és Csanád
vármegye, valamint a 13. században szerveződött Torontál
vármegye területének kisebb-nagyobb
kisebb
része terül el
megyénk jelenlegi határai között – foglalta össze Miklós
Péter történész, aki 2017-ben
ben a megyei közgyűlés tagjaként
terjesztette elő a névváltoztatás anyagát.

Tisztelt Adózók!
A helyi iparűzési adó bevallásával kapcsolatban néhány
n
fontos szabályra szeretnénk felhívni a figyelmüket.
A Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében
ben a koronavíruskoronavírus
járvány gazdasági
sági hatásainak mérséklése érdekében
szükséges adózási könnyítésekről szóló 140/2020.
(IV.21.) Korm.rendelet engedményeket tesz a helyi
iparűzési adóval kapcsolatban is.
A rendelet értelmében, 2020. április 22-én
22
vagy azt
követően
vetően beérkezett iparűzési adó bevallások
bevall
esetében a bevallott
allott adó és a megfizetett adóelőleg
ad
pozitív
különbözete (azaz a fizetendő adó) 2020. szeptember
30-án lesz esedékes.
•

•

Ezen vármegyék, mint közigazgatási egységek a török
megszállás időszakában elenyésztek, s csak a 18. században
– már a Habsburg-adminisztráció
adminisztráció idején – szervezték őket
újjá. Csongrád vármegye 1723-ban,
1723
Csanád vármegye
1730-ban,
ban, Torontál vármegye 1779-ben
1779
tartotta meg az
újjáalakulást követő első közgyűlését. A polgári korszak
közigazgatási és vármegyei rendszerének szabályozása után
Csongrád vármegye székhelye Szentes,
S
Csanád vármegye
központja
Makó,
Torontál
vármegye
székvárosa
Nagybecskerek volt – idézte fel az igazgató.

20. szeptember 15.
Amennyiben a bevallás 2020.
előtt beérkezik, akkor a 2020. szeptember
szep
15ei előleg összege a 2019. évről szóló helyi iparipa
űzési adóbevallás alapján kiszámított összeg
lesz.
Amennyiben a bevallás 2020. szeptember 15.
után érkezik be,, akkor a 2020. szeptember
szep
15-én
én fizetendő adó összege megegyezik
me
a
2020. március 15-ei előleg összegével.
szegével.

Csanád vármegye területét a trianoni békediktátum
befolyásolta, 1923-ban
ban a Trianon által Magyarországtól
elszakított Arad és Torontál vármegye
vármegy egy-egy kisebb,
hazánk területén maradt sávját hozzá csatolták, ezzel
létrehozva Csanád-Arad-Torontál
Torontál közigazgatásilag egyelőre
egyesített
vármegyét.
1945
1945-ben
azonban
a
nevét
megváltoztatták: ismét Csanád vármegye lett. A baloldali
Nemzeti Parasztpárt színeiben
íneiben politizáló, valójában titkos
kommunista párttag Erdei Ferenc belügyminiszter ugyanis
rendeletben szüntette meg a „közigazgatásilag egyelőre
egyesített vármegye” elnevezést, mivel azt „revizionistának”
minősítette.

Felhívjuk figyelmüket, hogy bevallás benyújtási
nyújtási határidehatárid
jének eltolódása miatt a 2020. II. félévi egyenlegéregyenlegé
tesítő
tő feltehetően még nem fogja tartalmazni
ta
a helyi iparűzési adó vonatkozásában
atkozásában a fizetendő öszö
szegeket (pozitív
zitív adókülönbözet, 2020. szeptember 1515
ei előleg), ezért a helyi iparűzési
űzési adó önadózásos
önadóz
jellegére tekintettel kérjük, hogy a bevallás alapján
ala
teljesítsék a befizetéseket.
Kérjük továbbá, hogy a bevallások benyújtásával ne
n
várják meg a határidő utolsó napját,
napját amint tehetik
küldjék be, ezzel segítve az adatok folyamatos
feldolgozását,,
hiszen
az
adó
megfizetésének
esedékessége a bevallás benyújtásától
ól függetlenül 2020.
szeptember 30. napja.
2018. január 1-től a gazdálkodó szervezeteknek
szer
–
köztük az egyéni vállalkozóknak
kozóknak is – kötelező az
elektronikus ügyintézés, így kizárólag az elektronikus
úton benyújtott dokumentumok
kumentumok fogadhatóak be, illetve a
pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózó a
fizetési
kötelezettségét
belföldi
pénzforgalmi
számlájáról történő átutalással köteles teljesíteni.
Megértésüket köszönjük!

-

Annak ellenére, hogy 70 évig Csongrádnak
Cso
nevezték megyénket, a csanádi részen élők ma is igyeigy
keznek őrizni csanádi identitásukat – zárta le a történelmi áttekintést Miklós Péter.

Az 1030-ban
ban alapított Csanád megye 1920 után az ország
közepéből a szélévé vált, az országhatárt megváltoztató
megváltozta
erőszakos trianoni diktátum következményeként – mondta
Juhász Tünde kormánymegbízott. Az Országgyűlés Lázár
János országgyűlési képviselői indítványára - ellenszavazat
nélkül -, még 2017-ben
ben fogadta el, hogy 2020. június 4-től,
4
a trianoni békeszerződés aláírásának 100. évfordulójától,
megyénk, Csongrád-Csanád
Csanád megye lesz.
Büszkén viselheti megyénk immár Csongrád mellett
Csanád nevét is, amely mindenképpen
minde
eszmei értékkel bír. Hiszem,
szem, hogy legalább ilyen jelképes oro
vosságra minden magyar lelkének szükség lenne!
– jegyezte meg. Hozzátéve: másrészről az 1000
éves magyar közigazgatás fontos egysége, a legrélegr
gebbi vármegyénk, Csanád
Cs
neve ily módon a harmadik évezredben is tovább él, őrizve múltunkat,
örökségünket.

dr. Kapás Anita
jegyző

Június 4-től: Csongrád-Csanád
Csanád megye
A trianoni békeszerződés
100. évfordulóján, június
4-én
én
megváltozik
megyénk
neve,
Csongrád
Csongrád-Csanád
megyére.
Napjaink
Csongrád
megyéjének
délkeleti
egysége
az
egykori, 1030-ban
ban alapított Csanád vármegye két
délnyugati járása volt korábban. Lázár János
országgyűlési
gyűlési képviselő indítványára, 70 év után
megyénk neve a csanádi identitást is őrzi majd.

A névváltozással kapcsolatban a megyénkben élőknek
él
nincs
teendőjük, hiszen a személyes okmányok országosan
egységesek – hangsúlyozta dr. Juhász Tünde.
Gémes László, a Csongrád Megyei Önkormányzat
Önkormán
elnöke úgy
vélte: az ország megyéinek elnevezése ma sem tükrözi teljes mértékben
ben a történelmi Magyarország
Magya
vármegyéinek az
ország területén
letén meglévő örökségét. A június 4-i
4 névváltozás alkalmából
ból pedig a megyei önkormányzat
ö
emlékérmet
készíttetett. Az érme elő lapján
ján, oldalán Csongrád-Csanád
megye
gye címere, míg a hátoldalán a két megye nevével
nev
ellátott pajzs, a megye határvonala,
nala, valamint
v
a jelenlegi és a
korábbi megyeszékhelyek látha
atóak – tette hozzá.

Csongrád megye 1950 óta működik a mai közigazgatási
határai között. A kommunista diktatúra kiépítésének egyik
utolsó fázisaként ugyanis Rákosi Mátyás és pártállama

5

Kezdeném ott, hogy az életemben ez a
harmadik karantén--helyzet.

Egyházközségi Hírek
Újra lehet templomba jönni! Figyeljük az
ünnepeket!

1944 karácsonyától 1945 februárjának végéig Budapest ostroma idején - pincében kellett, hogy
tartózkodjunk. Egy bomba a szemközti házba
csapódott, de azt is túléltük. Kemény dolog volt, nem
csak az állandó életveszély miatt, hanem utána a
lakások megrongálódása
ongálódása miatt még hosszú heteket
töltöttünk a pincében. 1956-ban,
1956
a forradalom és
szabadságharcot
követ
követően,
novemberben,
decemberben még hosszú ideig nem lehetett
munkába, iskolába menni. A harmadik karanténom ez
a mostani.

KORONA előtt
Na most kulcsold össze a két kezed!!!
Ha máskor tán nem is teszed
Nyíljon ajkad imádra!
S kérj áldást a világra!
Most tedd össze a két kezed!
Ha már Másét nem érintheted.
De segíts, higgy és imádkozz.
S most add hozzá a világhoz!
Most forraszd össze két kezed!
Ha más nincs, amit megtehetsz.
Ha egy ima sincsen hiába, mert
gyógyulást hozhat a világra
Hát most kulcsold össze a két kezed!
S értékeld át az életet!
Hisz az imádat Isten és sok Ember várja
S tán megérted, hogy mit jelentett
KRISZTUS KORONÁJA!

Jóisten ajándéka, hogy helyreigazít
hely
bennünket és
megadja a lehetőséget,
őséget, hogy - akár kemény
paraméterek között is - vállaljuk a javulást,
megtérést.
„Ne féljetek!” - szinte a rögeszmém ez a
bibliai felszólítás, amely 365 helyen
szerepel a Szentírásban és II. (Szent)
János Pál pápánk is ezt hagyta ránk
útravalóul.
Én sem vagyok különösebben bátor, de azért most
beállok a sorba, nemcsak magamra figyelve. Ma a
keresztények legfontosabb erénye lenne, hogy
legyenek
bátrak.
Megfontoltan,
józanul
természetesen, tehát nem a vakmerőség
vakmer
szintjén.

COVID-19 -KARANTÉN
Várszegi Asztrik nyugalmazott pannonhalmi főapát
f apát
A koronavírus előszele
szele olyan hirtelen csapott le ránk,
mint ahogy a vihar szokott a Balatonon. Elöljáróink
meghozták az ön- és közösségvédőő rendelkezéseket.
Egy, a napokban tartott megbeszélésen kifejezett
ajánlásra önként vállaltam a következő időre a teljes
visszavonulást. Aktív éveimben többször ismétlődő
ismétl
tüdőgyulladásaim, felső légúti hurutjaim, megfázásos
betegségeim, érzékenységem
m indokolják ezt. A
szobám biztonsága és a séta meg a gondoskodás segít
most az elvonulás idején. Hálás vagyok ezért Istennek
és testvéreimnek. Minden meghívást lemondtam, újat
nem vállaltam, és a közösség sem. Nem fogadunk
most sem vendéget, sem látogatót.. A vírus terjedését
és lefolyását egyelőre
re csak sejtjük. Az emberi
óvatosság elengedhetetlen, ISTEN KEZÉBEN
VAGYUNK, ISTENRE HAGYATHOZUNK!!

– Sehol senki nem lehet abszolút biztonságban, van,
amikor az emberi akarat önmagában nem elég. Ennek
a betegségnek nincsen életkori korlátja, időseket
id
éppúgy megtámadhat, mint középkorúakat vagy
fiatalokat. Nem számít a társadalmi státusz sem,
gazdag, szegény egyaránt áldozatul eshet a vírusnak.
Ez egy láthatatlan kór, amit bárhol, bármikor
elkaphatunk, nagyon komolyan kell venni.
A betegség és a gyógyulásom még jobban
megerősítette
sítette bennem azt, hogy a Teremtővel
való élő kapcsolat adhat ezekben a
gyötrelmesen
lmesen
nehéz
id
időkben
az
embereknek reményt, hogy kilábalunk
ebből.
Csakúgy, mint a bibliai csapások – Szodoma és
Gomorra, a sáskajárás és sorolhatnám –, és ez a
mostani járvány is, jelek, az emberiség okulására,
tanulására szolgálnak, ezért mindenkinek le kell
vonnia a megfelelőő következtetéseket. Hiszem azt,
hogy a koronavírus-járvány
járvány figyelmeztetés, hogy
nem jó irányba haladunk. Járványok kb. százévente
vannak, és rosszabbak, mint a háborúk, mert nem
látjuk az ellenséget.

Brückner Ákos Előd,
d, a ciszterci rend örökfogadalmas
tagja. 1933. június 24-én
én született Budapesten. A
Győri Szeminárium
nárium spirituálisa majd a Budai
Ciszterci
Rendház
házfőnöke,
őnöke,
2011-től
2011
a
Székesfehérvári
Ciszterci
Nagyboldogasszony
templom plébánosa és a Ciszterci Szent István
Gimnázium spirituális vezetője.
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NYÁRI NAPKÖZIS
TÁBOROK A
mŰVELŐDÉSI
HÁZBAN

– A hite mennyire változott meg a drámai
történések hatására?
– Egyértelműen megerősödött
Kalapos István 38 éves, a keszthelyi tévé képernyős
képerny
munkatársa, híradót vezet, kulturális magazint,
emellett családi vállalkozásukban munkamunka és
tűzvédelemmel
zvédelemmel foglalkozik, és a keszthelyi
Magyarok Nagyasszonya-plébánia
plébánia tagja. A
közelmúltban ő és szülei is megbetegedtek
koronavírusban. 74 éves édesapja elhunyt, 68
esztendős édesanyja és ő maga is meggyógy
meggyógyultak.

I. turnus: Július 20-24.
20
Javasolt korosztály:
k
6-8
8 évesek
II. turnus: Július 27-31.
27
Javasolt korosztály:

Mindannyiunk élete nagyon rövid, szinte csak csak
egy pillanat. A harag a tökéletes boldogság
elvesztegetett pillanata! Nevessünk sokat, tudjunk
bocsánatot kérni, mikor kell! Engedjük el amin
nem tudunk változtatni. Szeressünk szívből,
szívb
bocsássunk megg gyorsan. Éljünk a lehetőségekkel
lehet
amik vannak!

9-14
14 évesek

Részletes program a jelentkezők
jelentkez számának és
korosztályának megfelelően
megfelel
a későbbiekben
várható.
Ami biztosan lesz:
Biciklitúra
Sok-sok
sok kézműveskedés
kézmű
Kirándulás Szegedre, vagy Ópusztaszerre
Egy nap a Jerney Iskolában
Lovaskocsikázás

Mosolyogjunk! Bárhová is megyünk, bárki is áll
velünk szembe mosolyogjunk! Egy jó reggelt vagy
egy jó éjszakát szó ne csak úgy jöjjön, ha nem
kívánjuk szívből, szeretetből!
l! Egy mosollyal életet
viszünk be bárhová
rhová is belépünk! Tegyük félre a
rosszat a negativat a jóval! Az élet néha akármilyen
rossz is de holnap mindig felkel a nap, egy új
ébredés jön és új tervek új lehetőségek
lehet
megvalósítása! Csak is rajtunk áll, hogy mit
kezdünk az új lehetőségekkel
Csodás napra
apra ébredtem a mai reggelen is. Levegőt
Leveg
tudtam venni, le tudtam szállni az ágyamról,
egészséges vagyok! Céllal keltem fel ezen a
reggelen, amit szeretnék ma megvalósítani, amihez
szabad akaratom van! Próbálom hasznos tettekkel
lezárni majd ezt a napot is. És biztos vagyok abba,
hogy este majd álmokkal fekszem le, amit holnap
kell majd megvalósítani. A legjobbat hozom ki ma
magamból

A tábor díja 8.000.- forint, mely az ebédet
tartalmazza.
Jelentkezés július 6-áig
áig a Művelődési
M
Házban,
Illés-Vizsnyiczai
Vizsnyiczai Borbálánál.

Akkor kezdünk el igazán élni, amikor rájövünk,
hogy nincs mitőll félnünk, nincs szükségünk
semmire ahhoz, hogy boldogok legyünk,
legyü
csak a
SZERETETRE és semmi másra. Arra amit adni
tudsz, és amit kaphatsz. Hiszen a szívünk azért
van, hogy szeressen. A szeretet az egy csoda! Ne
pazaroljuk el! Merjünk szeretni, merjünk élni,
merjünk mosolyogni! Ezért vagyunk itt! Feltétel
nélkül. Túl rövid az élet ahhoz, hogy egyetlen nap
is szeretet nélkül teljen el!
Megbocsátani és bocsánatot kérni, csak erős
er
emberek képesek!!!
Sok szeretettel: Soós János atya
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Változás az előző évhez képest
képest: A zöldségfélék,
az ipari zöldségnövények (burgonya) és a szálas
fehérjenövények (lucerna) termeléshez kötött
kiegészítő növényalapú támogatását igé
igénylő
termelőknek adatszolgáltatási kötelezettségük
keletkezett. A MÁK Adatváltozás felületén meg
kell adni növényfajonként a szaporítóanyag
vásárlás dátumát, bizonylatszámot, szaporítóanyag
mennyiségét és a LOT számot. Ha ez utóbbit nem
tartalmazza a számla,
a, akkor a csomagoló anyagról
kell leolvasni ezt az azonosítót. Lehetőség
Lehet
szerint
ezeket az adatokat is telefonon, vagy
elektronikusan jelezzék nekem, vagy egyeztetés
alapján személyesen hozzák be a bizonylatokat.
Egyelőre
re nem történt határidő meghatározása, de
az ellenőrzések,
rzések, valamint a kifizetések gyorsabbá
tétele
érdekében
az
érintett
termel
termelők
jelentkezzenek, illetve keresni fogom.
Az a kérésem, hogy mindenki ellenőrizze
ellen
át a kérelmét, ugyanis a telefonos kitöltés során
nagyobb lehet az esetleges hibalehetőség.
hiba
Ha az idei év során elemi kár ér bárkit, a
káresemény bekövetkeztétől számított 15 napon
belül azt be kell jelenteni az MKR elektronikus
felületén. A gabonafélék esetleges aszálykárának a
bejelentésére legkésőbb
őbb az aratás megkezdése előtt
el
15 napig van lehetőség
A vírushelyzet okozta gazdasági válság
miatt az Agrárkamara az őszi időszakra
id
halasztotta
a tagdíjbevallási és tagdíjfizetési időszakot.
id
Erről a
későbbiek
bbiek során tájékoztatást fogunk adni.
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,
kérem figyeljék ezeket
az oldalakat is.

A falugazdász tájékoztatója
Júniusi aktualitások
Tisztelt Termelők!
A koronavírus járvány miatt rendkívüli
munkarend van életben jelenleg is a falugazdász
hálózatnál. Ennek az a célja, hogy mindannyian
megőrizzük az egészségünket.
A rendkívüli munkarend a falugazdász hálózat
ügyfélfogadási
idejében
a
vonatkozó
Kormányrendelettel
elettel összhangban június elsejétől
elsejét
változni fog, korlátozott időtartamban
őtartamban lehetséges
lesz a személyes ügyfélfogadás mindkét
településen.
A személyes ügyfélfogadásra Zsombón minden
héten hétfőn 8.00-tól 12.00-ig , Forráskúton
minden héten kedden 8.00-tól 12.00-ig
12.00
lesz
lehetőség.
ség. A kérésem az, hogy a személyes
ügyfélfogadásra kizárólag telefonos időpont
id
egyeztetés alapján jelentkezzenek. Másik kérésem,
hogy csak a személyes jelenlétet igénylő
ügyintézés céljából keressenek személyesen!
Telefonon és egyéb elektronikus
lektronikus felületen
természetesen továbbra is állok rendelkezésükre.
Két fontos aktualitást emelnék ki:
Az
őstermelőii
igazolványokkal
kapcsolatos tudnivalók
Az őstermelőii igazolvány érvényességének és
hatályosságának a tudnivalói az előző
őző számokban
szerepelnek,
epelnek, az érvényesítéshez személyes
ügyintézés és személyes jelenlét szükséges! Ebből
Ebb
a célból mindenképpen egyeztessenek időpontot
id
velem.
Az Egységes kérelmek benyújtása május
15-ig megtörtént, a határidőő után benyújtott
kérelmekre a korábbi évekhez hasonlóan
onlóan naptári
naponként egy %-os
os szankció várható. A szankciós
kérelembenyújtás utolsó napja június 9., ezután
már nem lehetséges a 2020-as
as évre új kérelmet
benyújtani.
A kérelmek módosítására az esetek egyedi
megbeszélése után lesz lehetőség.
őség. A kérésem, hogy
a módosításra lehetőség
ség szerint telefonon keresztül,
vagy elektronikusan kerüljön sor.
A másodvetésű növényeket az eddigi gyakorlat
szerint a vetés/ ültetéstőll számított 15 napon belül
be kell jelenteni. Ettől az évtől
ől az ellenőrzési
ellen
gyakorlat meg fogja
ja követelni a másodvetésű
másodvetés
növények betakarítási idejének a bejelentését is.

A vírushelyzet miatt az Egységes kérelmek
kitöltését 2020-ban
ban olyan formában sikerült
teljesíteni, amelyben még nem volt részünk.
Mindenkinek tisztelettel köszönöm a türelmet és a
megértést.
A telefonszámom: 06-30/337
30/337-2520
E-mail címem: gyuris.ferenc2@nak.hu
Facebookon/Messengeren
/Messengeren is elérhető
elérhet
vagyok
Gyuris Ferenc néven, ide is küldhetnek képeket.
Tisztelettel: Nemzeti agrárgazdasági Kamara
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Anyakönyvi hírek
Házasságkötés
Gyuris Klaudia Mária és Molnár-Megyeri
Molnár
Sándor
fogadott örök hűséget. Gratulálunk!

Gólyahír
Ónozó Andrásnak és Zámbó Katalinnak
Adél

Kopasz Attilának és Kocsis--Savanya
Lindának
Kevin
nevű gyermeke született. Gratulálunk!

Halálozás
Kovács József
(élt 65 évet)
Hozzátartozóik fogadják részvétünket!

Eladó lakóingatlant keresünk Forráskút
belterületén 9-10millió
10millió forint értékben.
Tel.: 0670/3122-099

Kormányablak busz ügyfélfogadása
Forráskúton
a hónap 3. hétfőjén,
JÚNIUS 15-én
én 15-17
15
óra között

Jó állapotban egy nagy körasztal 6 párnás székkel
eladó.
érd: 0630/482-9132

a Jerney János Művel
űvelődési Ház előtt.

Kedves Érdeklődők!
Mint minden évben, idén is elérkezik augusztus. És ha augusztus, - akkor Falunapok! Ha Falunapok,
- akkor kézimunka KIÁLLÍTÁS! A hagyományainkhoz híven, szeretnénk, ha idén is minél többen
megmutatnák alkotásaikat. A jelszavunk a régi: Minden, ami kézi munka
mun – kézimunka. Hozzák el,
mutassák meg, mivel foglalkoznak szabadidejükben. Alkotásaikkal tegyék színesebbé jubileumi,
ötödik kiállításunkat! Részleteket a következő
következ lapszámban találhatnak. Addig is jó alkotást kívánok.
Pálnik Zoltánné
Csipkebogyó Kézimunkakör
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KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK ÉS
E-MAIL
MAIL CÍMEK:
CÍMEK

Vásártartások
Mórahalom
Június 21. állat- és kirakodó vásár
Ruzsa
Június 28. állat- és kirakodó vásár
Kistelek
Július 5. 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

e-mail: polgarmester@forraskut.hu

A járvány ideje alatt a körzetet ellátó állatorvos ügyel:
Dr. Hursán Mihály

Általános Iskola

Telefon:0630/998
Telefon:0630/998-6139

e-mail:

Orvosi ügyelet

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

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.

- 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 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
850 Ft/adag, előfizetve 800 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!

Posta Forráskút

06 62/287-001

Kormányablak Üllés

06 62/681-370

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 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: 2020.06.11.. Következő lapzárta június 30.

Az újság minden háztartás számára ingyenes.
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