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Február 23
sünket, a Tuskóhúzást, melyen idén kiemelkedő létszámban látogattak ki
és távolabbról érkezők is.
felvonuláson. Gyöngyi P
Zsolt és fia pedig a lakodalmas menetnek öltöző csapatot
felajánlásukkal színesítették a programot!
Az idén jelmezt is többen húztak, így a zsűrinek nem volt könnyű dolga, végül h
rom kategóriában jutalmazta a legjobbakat. 
kockásfülű nyulat
lett, és harmadik
Felnőtt kategóriában
dik helyezés Tuskóhúzónk, Gyuris István lett, harmadik a Sikoly,
Csoportos kategóri
lovaskocsival érkeztek. Menyasszony: Dudás Ferenc, Vőlegény: Dudás Ferencné, 
Anyakönyvvezető: Czékus
legény a Palatinus gyerekek, a lovaskocsit haj
Köszönjük mind
nyünket, ez
Az idei évben 
sereg is bőven kóstolgathatta a finomabbnál finomabb fánkokat.
szerint: Farkas Kitti
Vizsnyiczai Borbála, 
zsefné és
szintén hozzájárultak, hogy annyi a fánkot ehessünk, amennyi csak jól esik.
2020-ban a legfinomabb forráskúti fánkot 
Ezúton is köszönjük minden nevezőnek, hogy a fánksütésükkel hozzájárultak rendezv
nyünk lebonyolí
bort. 
Bízunk benne, hogy sikeresen elégettük a telet és mindenki jól érezte magát a f
mulatságunkon
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Tuskóhúzás, télégetés
Február 23-án, farsangvasárnapján tartottuk a forráskúti hagyományos téléget

ket, a Tuskóhúzást, melyen idén kiemelkedő létszámban látogattak ki
és távolabbról érkezők is. Idén rendhagyó módon két lovaskocsi is részt vett a 
felvonuláson. Gyöngyi Péter és fia a zenészeket, a Lagzisokk Együttest, Palatinus 
Zsolt és fia pedig a lakodalmas menetnek öltöző csapatot
felajánlásukkal színesítették a programot! 
Az idén jelmezt is többen húztak, így a zsűrinek nem volt könnyű dolga, végül h
rom kategóriában jutalmazta a legjobbakat. Gyermek kategóriában
kockásfülű nyulat, Veres Diánát jutalmazta, második a M

és harmadik a tigris, Mangó Dávid lett. 
kategóriában az első helyezést az órás ember, Maróti József nyerte

helyezés Tuskóhúzónk, Gyuris István lett, harmadik a Sikoly,
Csoportos kategóriában első helyezést a lakodalmas menet nyerte el, akik 
lovaskocsival érkeztek. Menyasszony: Dudás Ferenc, Vőlegény: Dudás Ferencné, 
Anyakönyvvezető: Czékusné Panni néni, Vőfély: Egri Mónika, kismennyasszony és 
legény a Palatinus gyerekek, a lovaskocsit hajtotta Palatinus Zsolt és fia.
Köszönjük mindenkinek, hogy jelmezbe öltözésükkel színesítették

, ezzel is emlékezetesebbé téve a tuskóhúzást, a farsangi télégetést.
Az idei évben is szép számmal jelentkeztek a fánksütő versenyre, így a népes vendé
sereg is bőven kóstolgathatta a finomabbnál finomabb fánkokat.

Farkas Kitti, Kapás Judit és Kapás Mihályné, Kálmánné Kovács Mónika
Vizsnyiczai Borbála, Tóthné Gyuris Katalin, Süveges Mónika, 
zsefné és Zádori Józsefné. Továbbá köszönjük a Borostyán étterem dolgozóinak, 
szintén hozzájárultak, hogy annyi a fánkot ehessünk, amennyi csak jól esik.

n a legfinomabb forráskúti fánkot Farkas Kitti sütötte
Ezúton is köszönjük minden nevezőnek, hogy a fánksütésükkel hozzájárultak rendezv
nyünk lebonyolításához, a vendégek kínálásához, továbbá köszönjük Szögi Jánosnak a 

Bízunk benne, hogy sikeresen elégettük a telet és mindenki jól érezte magát a f
mulatságunkon. 

 

Forráskút Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete 

KÖZMEGHALLGATÁSSAL egybekötött

FALUGYŰLÉST
2020. március 26-án, csütörtökön 1

a Jerney János Művelődési Ház nagytermében.

Minden érdeklődőt tisztelettel hívunk és várunk!
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Forráskút Község Önkormányzatának 

KÖZMEGHALLGATÁSSAL egybekötött 
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Testületi tájékoztató

A Képviselő-testület február 13-án tartotta soron 
következő ülését. 
  Első napirendi pontban döntöttek a Forrá
garét Óvoda és Bölcsőde zárva tartá
alábbiak szerint alakul: 

Óvoda zárva tart:  2020. július 1. napjától 
2020. július 31. napjáig

 2020. december 28
Bölcsőde zárva tart:  2020. április 21. (Bölcsődék 

napja) 
2020. július 20. napjától 
2020. július 31. napjáig
2020. augusztus 28
2020. december 28

Jogszabályi kötelezettségnek eleget téve a zárva ta
tás időpontjáról a szülők február 15-
kaptak. 
  Második napirendben az önkormányzat 2020. évi 
költségvetési rendeletét fogadták el a képviselők. A 
költségvetési rendelet-tervezet tartalmazza mindazon 
előirányzatokat, bevételi és kiadási előirányzat
csoportonként és a kiemelt előirányzatokat, melyet a 
vonatkozó jogszabályok, az önkormányzat érdekét 
szolgáló, fontosnak ítélt, 2020. évre vállalt 
kötelezettségei előírnak.  
Az előirányzat bevételi és kiadási főösszege 419.702 
ezer forint. Az előterjesztett rendelet
előzőleg a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és 
elfogadásra javasolta, majd a testület egyhangúlag 
jóváhagyta. 
  Harmadik napirendi pontban az Önkormányzat s
bevételeinek és az adósságot keletkeztető 
ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeit határozták 
meg a Képviselő-testület tagjai.  
A Stabilitási törvény rendelkezik arról, hogy az 
önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből 
származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az 
adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig 
egyik évben sem haladhatja meg az önkormányzat 
adott évi saját bevételeinek 50%-át. 
Az önkormányzatnak 2020. évben – az előző évekről 
áthúzódó – adósságot keletkeztető ügyleteibő
fizetési kötelezettsége a kerékpárút 
többletköltségének finanszírozására 2019. évben 
felvett hitel.  
Önkormányzatunk a 2020. költségvetési évben nem 
tervez olyan fejlesztési célt, amelynek a 
megvalósításához a Stabilitási törvény szerinti 
adósságot keletkeztető új ügylet válik esedékessé.
  Következő napirendben Homokháti Kistérség 
Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának 
módosításáról döntöttek a jelenlévők, tekintettel 
Ruzsa Község Önkormányzatának Képviselő
döntésében foglaltakra - mely szerint 2020.április 01. 
napjától a családsegítési és gyermekjóléti 
alapszolgáltatási feladatok ellátását Ruzsa, Öttömös 
és Pusztamérges települések közigazgatási területére 
kiterjedően a Ruzsa község fenntartásában működő 
Ruzsai Gondozási Központ, mint önálló költségvetési 
szerv útján kívánja ellátni. 

Ötödik napirendi pontban a közművelődési 
feladatok ellátásáról szóló 2019. évi beszámolót, 
valamint a 2020. évi közművelődési munkatervet 
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véleményezték a testület tagjai, amelyet Illés
Vizsnyiczai Borbála közművelődési szakember 
készített. A munkaterv szerint 2020
nagyrendezvények – Tuskóhúzás, Tavaszi zsongás, 
XXVII. Forráskúti Falunapok, XVI. Forráskúti 
Lovasnap, Szüreti mulatság, Népdalos találkozó, 
Adventi gyertyagyújtások, Falukará
megrendezése mellett különböző szakkörök, klubok 
várják majd az érdeklődőket, amelyekről minden 
lapszámban tájékozódhatnak.
  Hatodik napirendben a lakásvásárlási tám
lyi rendszerének kialakítási 
a képviselők, majd egyhangúlag döntöttek arról, hogy 
a témában a következő testületi ülésre Jegyző a
szony készítsen tervezetet. 
  Hetedik napirendi pontban az egyes szociális ellát
sokról szóló rendeletet módosították az egészségügyi 
támogatás és a szociális étke
változásának tekintetében. 
Önkormányzatunk települési támogatásként egés
ségügyi támogatás formájában az arra rászorulókat 
9.000,- Ft-tal segíti. Az elmúlt időszak tapasztalatai 
szerint azonban több esetben fordult elő, hogy nem 
vényköteles termékre fordították az összeget. A t
mogatás felhasználását a re
szűkítették le, hogy azt csak vén
rekre lehet ezentúl fordítani.
A szociális étkezés személyi térítési díjait k
rendeletünk sávosan határozta 
góriánként. Ezek a sávok azonban a jobb jövedelmi 
helyzetű személyek számára aránytalanul kedvezőbb 
személyi térítési díjakat biztosítanak, mint fordítva. 
Az étkeztetés javasolt intézményi térítési díja 2020. 
évben 845,- Ft. A Kormányrend
delkezéseit alapul véve új szem
került a rendeletbe a követk
az ellátott rendszeres havi jöv
ad részét nem érheti el. E számítási módot alapul v
ve meghatározott személyi térítési díjból biztosít az 
Önkormányzat további kedvezm
jövedelmi és egyéb szociális alapon.
A rendelet módosítást előzőleg a Szociális és Népjóléti 
Bizottság véleményezte és elfog
Képviselő testületnek. 
  Egyebek napirendben döntöttek Dudás Klára 
Forráskút község érdemérmesének 40 ezer forint 
összegű támogatásáról, melyet a 
diplomakoncertjéhez szükséges tekerőlant 
megvásárlására fordítja. 
 A képviselő-testület kiemelten fontosnak tartja a 
közlekedés biztonságának javí
iskola környékén. Ennek érdekében forgalom lassító 
járdasziget és ezzel egybeépített gyalogos átkelőhely 
tervezését rendelte meg egy arra jogosultsággal 
rendelkező tervezőtől.  
 Zárt ülés keretében egy szociális tárgyú kérelemről 
hozott határozatot a Képviselő
A falugyűlés időpontját is kitűzték, amit má
án 18:00 órai kezdettel tartanak meg.

Dudásné Gábor Tünde jegyzőkönyvvez

Kormányablak busz ügyfélfogadása Forráskúton

2020. március 16. hétfő 15

a Jerney János Művelődési Ház előtt.
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a Jerney János Művelődési Ház előtt. 



 

 
 

 
SAJTÓKÖZLEMÉNY 
 
44 MILLIÓ FORINT UNIÓS TÁMOGATÁSBÓL VAL
SULT MEG AZ EGÉSZSÉGHÁZ ÉS SPORTLÉTESÍ
MÉNY ÖLTÖZŐ ÉPÜLETÉNEK ENERGETIKAI FE
LESZTÉSE FORRÁSKÚTON 

 

Forráskút Község Önkormányzat 2017. júniusában 

44 millió forint vissza nem térítendő Európai Uniós 

támogatást nyert a „Önkormányzati épületek ene
getikai korszerűsítése” című pályázati kiíráson. 

 

A projekt általános célja: az egészségház és a 

sportlétesítmény épületek esetén fennálló 

üzemeltetési költségek csökkentése, az üzeme
etetési, fenntarthatósági problémákat okozó állapot 

orvoslása. A fejlesztéssel elért megtakarítások 

gazdaságosabb, társadalmilag hasznos tevéken

ségekre való felhasználása, ezáltal a lakosság 
megtartó képesség növelése. 

 

A projekt keretében az Egészségház felújítása s

rán homlokzati hőszigetelés és nyílászáró csere, 

akadálymentesítés, fűtésrendszer korszer
valamint napelemes, hálózatra tápláló rendszer k

építése valósult meg. A sportlétesítményen bel

az öltöző épületén homlokzati hőszigetelés és ny

lászáró csere, akadálymentesítés, fű
korszerűsítésére került sor. Mindkét épület eset

ben a fűtéskorszerűsítés során a radiátoros f

központi gázkazánnal került kialakításra, ugyanez 

a kazán biztosítja az épületek melegvíz

is.  
 

Az energetikai korszerűsítés eredményeként 
jelentősen csökkenek az épület /intézmény 
fenntartási költségei, melyek hozzájárulnak ahhoz, 
hogy az önkormányzat kedvezőbb és min
szolgáltatást tudjon nyújtani a településen él
részére, valamint a keletkezett megtakarítások 
összegét a közfeladat ellátás fejlesztésére tudja 
fordítani.  
 

 
További információ kérhető:

Forráskút Község Önkormányzat
6793, Forráskút Fő utca 74.

Tel: 62 287-222 
jegyzo@forraskut.hu 
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44 MILLIÓ FORINT UNIÓS TÁMOGATÁSBÓL VAL Ó-
SULT MEG AZ EGÉSZSÉGHÁZ ÉS SPORTLÉTESÍ T-

 ÉPÜLETÉNEK ENERGETIKAI FE J-

2017. júniusában 

ő Európai Uniós 

támogatást nyert a „Önkormányzati épületek ener-
 pályázati kiíráson.  

A projekt általános célja: az egészségház és a 

sportlétesítmény épületek esetén fennálló magas 

üzemeltetési költségek csökkentése, az üzemel-
etetési, fenntarthatósági problémákat okozó állapot 

orvoslása. A fejlesztéssel elért megtakarítások 

gazdaságosabb, társadalmilag hasznos tevékeny-

ségekre való felhasználása, ezáltal a lakosság 

A projekt keretében az Egészségház felújítása so-

szigetelés és nyílászáró csere, 

tésrendszer korszerűsítése 
valamint napelemes, hálózatra tápláló rendszer ki-

építése valósult meg. A sportlétesítményen belül 

őszigetelés és nyí-

lászáró csere, akadálymentesítés, fűtésrendszer 
indkét épület eseté-

sítés során a radiátoros fűtés 

központi gázkazánnal került kialakításra, ugyanez 

biztosítja az épületek melegvíz-ellátását 

sítés eredményeként 
sen csökkenek az épület /intézmény 

fenntartási költségei, melyek hozzájárulnak ahhoz, 
őbb és minőségi 

i a településen élők 
részére, valamint a keletkezett megtakarítások 
összegét a közfeladat ellátás fejlesztésére tudja 

További információ kérhető: 
Forráskút Község Önkormányzat 

 utca 74. 

 
Tisztelt Forráskúti Lakosok!
 
A fogorvosi rendelő
korszerűsítéséért folytatott munkálatok a 
végéhez értek. 
A fogorvosi rendelés ismét zavartalanul elérhető 
Forráskúton, az immár kívül
rendelőben. Rendelési idő: Hétfőn és csütörtökön 
8.30-16 óra között. 

 
Szintén energetikai korszerűsítés történt a 
Védőnői Tanácsadóban is, mely márciustól az 
alábbiak szerint elérhető: 
 
Védőnői fogadóóra:  

Hétfőtől-péntekig 8-
 

Védőnői várandós tanácsadás:
 Kedd 8-10 óra között
 
Védőnői csecsemő- és kisgyermek tanácsadás:

Kedd 10-12 óra között
 

Gyermekgyógyász MSZSZ: 
Hétfőn 11-12 óra között és csütörtökön 
9-11 óra között 
 

Gyermekorvosi rendelés (a Háziorvosi 
Rendelőben):  
 Hétfő 9-11 óra között
 

 

 

 

Tisztelt Forráskúti Lakosok! 

fogorvosi rendelő energetikai 
korszerűsítéséért folytatott munkálatok a 

A fogorvosi rendelés ismét zavartalanul elérhető 
Forráskúton, az immár kívül-belül megújult 

Rendelési idő: Hétfőn és csütörtökön 

 

Szintén energetikai korszerűsítés történt a 
ban is, mely márciustól az 

-9 óra között 

ós tanácsadás: 
10 óra között 

és kisgyermek tanácsadás: 
12 óra között 

 
12 óra között és csütörtökön 

Gyermekorvosi rendelés (a Háziorvosi 

között 

 



 

  
 

Maróti Istvánné Pannika néni köszöntése
 
Maróti Istvánné Pannika nénit (született Márki 
Anna) 90. születésnapja alkalmából 
Község Önkormányzata nevében 
polgármester úr és Kálmánné Kovács Mónika 
alpolgármester asszony köszöntötte.
mellett átadták Magyarország Miniszterelnöke által 
aláírt emléklapot, valamint Önkormányzatunk 
ajándékait. 
 
Panni néni 1930. február 18
Forráskúton. A 8. osztályt a Jerney Iskolában tiszta 
kitűnővel végezte el, sajnos a család nehéz anyagi 
helyzete miatt nem tanulhatott tovább. 
Férjével, Kómár Kálmánnal 1955. január 1
házasodtak össze, két lányuk született, Kómár Anna 
és Julianna. Panni néni a TSZ
mellette pedig a gyapjasi tanyájukon gazdálkodott. 
Hamar megözvegyült, de kemény munkával és 
kitartásával, pozitív életfelfogásával szépen 
felnevelte gyermekeit. Két felnőtt fiú unokája is van 
(Kiss Balázs és Kiss Ferenc Ádám), akik mai napig 
kikérik a véleményét. 
A közösségnek is aktív tagja, a nyugdíjas klubban
is, de pár éve még az amatőr színjátszókör 
darabjaiban is örömest elvállalta a nagymama 
szerepet.  
A hosszú élet titkát a hit, remény, szeretet 
hármasában látja. Idős korára is boldog, elégedett, 
nyugodt életet él. A családja szeretetében, a kerti 
munkában és a közösségi élet örömeiben találja 
meg boldogságát. 
Isten éltesse Pannika nénit még sok
egészségben, szeretetben! 

Illés-Vizsnyiczai Borbála
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Maróti Istvánné Pannika néni köszöntése 

(született Márki 
születésnapja alkalmából Forráskút 

Község Önkormányzata nevében Fodor Imre 
és Kálmánné Kovács Mónika 

köszöntötte. Jókívánságaik 
mellett átadták Magyarország Miniszterelnöke által 
aláírt emléklapot, valamint Önkormányzatunk 

Panni néni 1930. február 18-án született 
rney Iskolában tiszta 

vel végezte el, sajnos a család nehéz anyagi 
helyzete miatt nem tanulhatott tovább.  
Férjével, Kómár Kálmánnal 1955. január 1-jén 
házasodtak össze, két lányuk született, Kómár Anna 
és Julianna. Panni néni a TSZ-ben dolgozott, 

lette pedig a gyapjasi tanyájukon gazdálkodott. 
Hamar megözvegyült, de kemény munkával és 
kitartásával, pozitív életfelfogásával szépen 

őtt fiú unokája is van 
(Kiss Balázs és Kiss Ferenc Ádám), akik mai napig 

ktív tagja, a nyugdíjas klubban 
is, de pár éve még az amatőr színjátszókör 
darabjaiban is örömest elvállalta a nagymama 

A hosszú élet titkát a hit, remény, szeretet 
s korára is boldog, elégedett, 

odt életet él. A családja szeretetében, a kerti 
munkában és a közösségi élet örömeiben találja 

Isten éltesse Pannika nénit még sok-sok évig 

Vizsnyiczai Borbála 

90. születésnap

2020. február 17-e igen nevezetes és 
Nyugdíjasklubunk életében. Sajnos ritká
módunkban 90. éves születésnapot ünnepelni, de 
Hála Istennek, hogy Maróti Istvánné Pannika néni 
megélte ezt a szép kort. Mindannyiunk örömére 
megszervezte saját születésnapját, melyet 
meglepetésnek szánt. Csodálatra méltó akarater
türelem, becsületesség, embertársai iránti szeretet, 
tisztelet és hit jellemezte egész életét, mellyel példát 
mutatott és mutat mindenkinek. Szeret
dolgos Édesanya és Nagymama, aki mindent megtett 
azért, hogy gyermekei, unokái boldogok legyenek.

Az Amatőr Színkörnek és az 
is tiszteletbeli tagja. Nemrégen még aktívan részt vett 
különböző rendezvényeken
karaktereit, valamennyiünk örömére. E szép kerek 
születésnapot a jelenlévő
emlékezetessé és örömtelivé tenni Pannika néni 
számára. A „fogadott” kis unokák 
Viola – szavaltak és virággal kedveskedtek szerepbeli 
nagymamájuknak. A továbbiakban versekkel 
köszöntöttük az ünnepelt
Borbála, Bálint Ferencné, Gál Zoltánné, Tóth Erika, 
Tóth Szilveszterné, Rabi Antal, Kálmán Dáneilné. 
Befejezésül elénekeltük a „Boldog születésnapot” c. 
dalt, melyet ifjabb Rabi Antal kísért harmonikán.

Köszönjük szépen Dömsödi Aranká
finom és csodálatosan szép tortát.

Köszönjük szépen Pannika néninek és lányának, 
Jutkának a sok-sok finomságot és a szíves 
vendéglátást. 

Azt kívánjuk, hogy Pannika néni nagyon jó 
egészségben, békességben, boldogságban éljen még 
számtalan sok évet kedves családjával együtt.

Sok-sok szeretettel: a Nyugdíjas klub, a Népdalkör és 
a Színjátszókör valamennyi tagja

 

90. születésnap 

en nevezetes és emlékezetes nap 
asklubunk életében. Sajnos ritkán áll 

módunkban 90. éves születésnapot ünnepelni, de 
Hála Istennek, hogy Maróti Istvánné Pannika néni 
megélte ezt a szép kort. Mindannyiunk örömére 
megszervezte saját születésnapját, melyet 

ek szánt. Csodálatra méltó akaraterő, 
türelem, becsületesség, embertársai iránti szeretet, 
tisztelet és hit jellemezte egész életét, mellyel példát 
mutatott és mutat mindenkinek. Szerető, gondoskodó, 
dolgos Édesanya és Nagymama, aki mindent megtett 

hogy gyermekei, unokái boldogok legyenek. 

r Színkörnek és az Őszirózsa Népdalkörnek 
is tiszteletbeli tagja. Nemrégen még aktívan részt vett 

 rendezvényeken, ahol kiválóan alakította 
karaktereit, valamennyiünk örömére. E szép kerek 

napot a jelenlévők is szerették volna 
emlékezetessé és örömtelivé tenni Pannika néni 
számára. A „fogadott” kis unokák – Fannika, Niki és 

szavaltak és virággal kedveskedtek szerepbeli 
nagymamájuknak. A továbbiakban versekkel 
köszöntöttük az ünnepeltet: Illés-Vizsnyiczia 
Borbála, Bálint Ferencné, Gál Zoltánné, Tóth Erika, 
Tóth Szilveszterné, Rabi Antal, Kálmán Dáneilné. 
Befejezésül elénekeltük a „Boldog születésnapot” c. 
dalt, melyet ifjabb Rabi Antal kísért harmonikán. 

Köszönjük szépen Dömsödi Arankának a nagyon 
finom és csodálatosan szép tortát. 

Köszönjük szépen Pannika néninek és lányának, 
sok finomságot és a szíves 

Azt kívánjuk, hogy Pannika néni nagyon jó 
egészségben, békességben, boldogságban éljen még 

vet kedves családjával együtt. 

sok szeretettel: a Nyugdíjas klub, a Népdalkör és 
a Színjátszókör valamennyi tagja 
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Versenyeredmények 
 
Január 22-én, a magyar kultúra napján rendeztük 
meg felsőseink számára a Kazinczy-verseny iskolai 
fordulóját, ahol a következő dobogós helyek szüle
tek: 

5-6. évfolyam 
1. hely: Maróti Viola 
2. hely: Széll Száva 
3. hely: Czakó Ella Gréta 

 
7-8. évfolyam 
1. hely: Török Karolin 
2. hely: Borbás Lorina Marion 
3. hely: Széll Szaffi 
 
Iskolánkat a mórahalmi fordulóban Maróti Viola, 
Török Karolin és Borbás Lorina Marion képviselte.
 
Szavalóverseny 

Az idei tanévben 2020. március 3
megrendezésre az alsós tanulók szavalóversenye. 
Tanulóink meglepően nagy számban, közel 30
vettek részt a versenyen. Szinte mindannyian bátor 
kiállással, alapos felkészültséggel adták el
szebbnél szebb verseket.  
 A zsűri két korcsoportban értékelte 
teljesítményüket, ami különösen nehéz feladat volt, 
hiszen nagyszámban hallhattunk tehetséges 
versmondókat. A végső döntés a következ
alakult: 
1-2. osztály 

I. Budai Blanka és Nagy Léna
II.  Bodnár Réka és Tóth-Rabi Lara
III.  Rabi Elizabet 
IV.  Kálmán Romi 
V. Tari Krisztián 

3-4. osztály 
I. Csikós Mirjam és Rácz Gabriella
II.  Németh Dzsenifer és Tari Zsuzsanna 

Ibolya 
III.  Goda Fanni és Vajner Violetta Vanda

Köszönjük a gyerekeknek a felkészülést, a 
helytállást, a zsűrinek az értékelést, a tanároknak és 
a szülőknek pedig a felkészülésben való segítséget! 
Gratulálunk a nyerteseknek és a résztvevő

Az ásotthalmi területi versenyen 2020. március 
4-én mindkét korcsoportban az első helyezettek 
vettek részt, ahol Nagy Léna, ott is els
végzett a korcsoportjában. Így továbbjutott a 
szentesi megyei szavalóversenyre. Sok sikert 
kívánunk neki! 
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én, a magyar kultúra napján rendeztük 
verseny iskolai 

 dobogós helyek szület-

Iskolánkat a mórahalmi fordulóban Maróti Viola, 
Török Karolin és Borbás Lorina Marion képviselte. 

Az idei tanévben 2020. március 3-án került 
megrendezésre az alsós tanulók szavalóversenye. 

en nagy számban, közel 30-an 
vettek részt a versenyen. Szinte mindannyian bátor 
kiállással, alapos felkészültséggel adták elő a 

ri két korcsoportban értékelte 
teljesítményüket, ami különösen nehéz feladat volt, 
hiszen nagyszámban hallhattunk tehetséges 

 döntés a következőképpen 

Budai Blanka és Nagy Léna 
Rabi Lara 

Csikós Mirjam és Rácz Gabriella 
Németh Dzsenifer és Tari Zsuzsanna 

Goda Fanni és Vajner Violetta Vanda 

Köszönjük a gyerekeknek a felkészülést, a 
nek az értékelést, a tanároknak és 

knek pedig a felkészülésben való segítséget! 
Gratulálunk a nyerteseknek és a résztvevőknek! 

Az ásotthalmi területi versenyen 2020. március 
én mindkét korcsoportban az első helyezettek 

, ott is első helyen 
végzett a korcsoportjában. Így továbbjutott a 
szentesi megyei szavalóversenyre. Sok sikert 

 

 

Forráskúti Általános Iskola és 
Alapfokú M
6. osztálya tisztelettel 

meghívja Önt és kedves
családját

2020. március 13
12.00 órára

 a Jerney János M
Házba

MÁRCIUS 15
műsorára

 
 
 
 
 
 
 
 

Szeretettel 
várjuk!

 
Iskolavezetés

 

 

 

A  
Forráskúti Általános Iskola és 

Alapfokú Művészeti Iskola 
6. osztálya tisztelettel 

meghívja Önt és kedves 
családját 

2020. március 13-án (péntek)  
12.00 órára 

a Jerney János Művelődési 
Házba 

MÁRCIUS 15-i ünnepi 
sorára!  

 
 
 
 
 
 
 
 

retettel 
várjuk! 

 
Iskolavezetés 



 

 

Megyejárók – ava
 

Ahogy tavaly, idén is jelentkeztünk a Magyar Országgyűlés, a Hungarikum Bizottság, valamint a Ne
zeti Művelődési Intézet támogatásával meghirdetett 
című vetélkedőre. Ismét nagy meglepetést okozott a második forduló: a fő feladat egy megye értékinek bem
tatása volt. Hogy a kihívásnak eleget tegyen a kis csapatunk, meglátogattuk Csongrád megye néhány n
tességét.     

        
Első utunk a kisteleki Bíbic-tó felkutatása után a megy

határon túlra, Ceglédre vezetett. Itt megnéztük a Kékfestő kiáll
tást, majd Török Tilda és Török Karolin vezetésével megismertük 
a város főbb látványosságait. A nap végére b
csapatunk előtt is, hogy Cegléd Kossuth városa, hiszen a legtöbb 
nevezetesség a Kossuth családhoz köthető. 

A következő utunk egy Bordány
kirándulás volt. A bordányi faluháznál a Legjava termékekkel 
szerettünk volna egypár képet készíteni, ám a szívélyes vendé
látásnak köszönhetően az értékes információk mellett a főbb 

lászcsárda kilátójába, ahonnan gyönyörű panoráma nyílt az Alföld ezen kis szegl
tére.  
Csongrádon megnézhettük a Kubikos szobrot, a csongrádi fahidat és a város régi 
központjában lévő halászházak között is sétálhattunk. A kirándulásaink egyik le
szebb nevezetességével, a Körös-torokkal zártuk a napot. A torkolat még télen is 
gyönyörűen festett. Főleg az tetszett, a
partszéli fák, ezzel majdnem teljesen összemosva a földet és az eget. 

A második fordulónak nemcsak a kirándulásokat köszönhettük, hanem a 
sok finom, jellegzetes ételt is. Megkóstolhattuk a csörögefánkot/herőcét, a csí
málét, a görhét, a rétest és a túrós lepényt, voltunk disznóvágáson. 

 
Hálásak vagyunk a Peták-Paplogó Kertészetnek, hogy kérésünkre körb

vezettek minket az üvegházaikban. Köszönjük a sok
ink szüleinek, az iskolánknak, a települ
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avagy a Hungarikum vetélkedő 2. fordulója

Ahogy tavaly, idén is jelentkeztünk a Magyar Országgyűlés, a Hungarikum Bizottság, valamint a Ne
ti Művelődési Intézet támogatásával meghirdetett „Értékek, kincsek, hagyományok a Kárpát

című vetélkedőre. Ismét nagy meglepetést okozott a második forduló: a fő feladat egy megye értékinek bem
tatása volt. Hogy a kihívásnak eleget tegyen a kis csapatunk, meglátogattuk Csongrád megye néhány n

tó felkutatása után a megye-
határon túlra, Ceglédre vezetett. Itt megnéztük a Kékfestő kiállí-
tást, majd Török Tilda és Török Karolin vezetésével megismertük 
a város főbb látványosságait. A nap végére bebizonyosodott a 
csapatunk előtt is, hogy Cegléd Kossuth városa, hiszen a legtöbb 
nevezetesség a Kossuth családhoz köthető.  

A következő utunk egy Bordány-Ásotthalom-Mórahalom 
kirándulás volt. A bordányi faluháznál a Legjava termékekkel 

gypár képet készíteni, ám a szívélyes vendég-
látásnak köszönhetően az értékes információk mellett a főbb 

termékeket meg is 
kóstolhattuk. Ásott-
halmon megnéztük a Bedő Albert Erdészeti Szakképző Iskola T
nulmányi erdejének két büszkeségét: a Kiss Ferencnek ál
lékfát, valamint a közel 220 éves Rúzsa-
ám még négyen sem értük körbe a törzset. Végül Mórahalmon fe
kerestük a Szent Erzsébet Gyógyfürdőt, a Bivalyrezervátumot és a 
Rétesházat. Az utóbbinál a rétest is.  

Zárásként Szegedre, majd Csongrádra utaztunk. Egy kis p
henőre megálltunk a zsombói Rúzsa Sándor csárda előtt, a szeged
kiskundorozsmai Sziksóstónál és a szélmalomnál. Szegeden beme
tünk a Helyi-Ség elnevezésű boltba, ahol a Csongrád megyében k
szült termékeket is megtekinthettük. Megcsodálhattunk számos 
szobrot és emlékművet, és ihattunk az 
Anna-kút vizéből is. Útban Csongrád 
felé még felmentünk a fehér-tói ha-

lászcsárda kilátójába, ahonnan gyönyörű panoráma nyílt az Alföld ezen kis szegle-

a Kubikos szobrot, a csongrádi fahidat és a város régi 
központjában lévő halászházak között is sétálhattunk. A kirándulásaink egyik leg-

torokkal zártuk a napot. A torkolat még télen is 
gyönyörűen festett. Főleg az tetszett, ahogy a víz színén visszatükröződtek a 
partszéli fák, ezzel majdnem teljesen összemosva a földet és az eget.  

A második fordulónak nemcsak a kirándulásokat köszönhettük, hanem a 
sok finom, jellegzetes ételt is. Megkóstolhattuk a csörögefánkot/herőcét, a csíra-
málét, a görhét, a rétest és a túrós lepényt, voltunk disznóvágáson.  

Paplogó Kertészetnek, hogy kérésünkre körbe-
vezettek minket az üvegházaikban. Köszönjük a sok-sok támogatást csapattagja-
ink szüleinek, az iskolánknak, a településünknek, és mindenkinek, aki a segítségünkre volt!

 

2. fordulója  

Ahogy tavaly, idén is jelentkeztünk a Magyar Országgyűlés, a Hungarikum Bizottság, valamint a Nem-
„Értékek, kincsek, hagyományok a Kárpát-medencében” 

című vetélkedőre. Ismét nagy meglepetést okozott a második forduló: a fő feladat egy megye értékinek bemu-
tatása volt. Hogy a kihívásnak eleget tegyen a kis csapatunk, meglátogattuk Csongrád megye néhány neveze-

halmon megnéztük a Bedő Albert Erdészeti Szakképző Iskola Ta-
nulmányi erdejének két büszkeségét: a Kiss Ferencnek állított em-

-fát, amit át is ölelhettük, 
ám még négyen sem értük körbe a törzset. Végül Mórahalmon fel-

restük a Szent Erzsébet Gyógyfürdőt, a Bivalyrezervátumot és a 

gedre, majd Csongrádra utaztunk. Egy kis pi-
henőre megálltunk a zsombói Rúzsa Sándor csárda előtt, a szeged-
kiskundorozsmai Sziksóstónál és a szélmalomnál. Szegeden bemen-

Ség elnevezésű boltba, ahol a Csongrád megyében ké-
ekinthettük. Megcsodálhattunk számos 

ésünknek, és mindenkinek, aki a segítségünkre volt! 
 

Török Karolin 



 

Egyházközségi hírek 

Márc. 19. csütörtök: Szent József a Boldogságos 
Szűz Mária jegyese. Fő ünnep 

Március 25. szerda: Gyümölcsoltó Boldogasszony 
ünnepe Fő ünnep 

Március 29. nagyböjt 5. vasárnapja 
     nyári-időszámítás kezdete, az órákat egy órával 

előbbre igazítjuk 
március 30-31., április 1. Nagyböjti 

LELKIGYAKORLAT HÉTFŐ – KEDD -SZERDA
      vezeti Dr. SERFŐZŐ LEVENTE atya, Szegedi 

szeminárium tanulmányi felügyelője.
Április 2. első csütörtök: Jézus Szíve családok imája
Április 3. Első péntek: keresztút 
Április 5. Virágvasárnap: barkaszentelés 
Április 6-tól NAGYHÉT  
 

NE BÁNTSD... 
Ne bántsd a lelkem, 

csak azt ne bántsd, kérlek, 
mert oly sok fájdalom 
vájt már benne éket, 

hogy nincs több szabad hely...
az újabb sebeknek, 

melyek a megbántás szavából
könnyként születnek. 

Tudod, 
az idő gyengíti a lelket, 

s kiszakítja belőle 
azt az élni vágyó hitet, 

mely ahhoz szükségeltetik, 
hogy felülemelkedjék 
ezerszeres túlerejű 

fájdalma felett.     (Kun Magdolna)

 TÁPLÁLÓ SZENT KENYÉR 
   Ki az ember? - Az ember TEST és LÉLEK egy 
személyben! Itt a földön mindkettőnek táplálékra 
van szüksége. 
Kezdjük ott, hogy a középkorban szent Folignói 
Angéla közvetlenül Assisi szent Ferenc halála után 
született 1248-ban az olaszországi Umbriában, csak 
néhány kilométerre Assisitől. Családja már korán 
nagy akadályokat gördített az Isten felé vezető 
útján. Így korán, egész fiatalon férjhez ment, majd 
négy gyermek anyja lett. Közben teljesen világias 
életet élt. Szokásból betartotta a vallási előírásokat, 
De életét a hiúság, a pompa és a kényelemszeretet 
jellemezte. Saját bevallása szerint, megvetette a 
Krisztust követő vezeklő embereket. 
1279-ben földrengés rázta meg a földjüket, 
háború követte. Ez nagyon megbolygatta 
biztonságos hétköznapi életét is. A történtek 
hatására mélyen magába szállt és elgondolkozott 
életének értelméről. Bűneit és Istentől való 
távolságát felismerte. Segítséget keresett, Assisi 
szent Ferenchez fordult, aki egy látomásban a 
szentgyónás elvégzésére kérte. Egy ferences atya 
szent beszédének hatására 37 évesen végre 
meggyónt. Ez volt a megtérése. Kiöntötte Istennek 
a szívét és Istent választotta. Ennek az lett a 
következménye, hogy nem találta helyét 
Szűz Mária és az összes szentek közbenjárását 
és Angéla megkapta Istentől azt a kegyelmet,
olyan szeretettel tudjon imádkozni, mint azelőtt még 
soha. Azt is kérte,hogy mutassa meg az utat mely 
feléje vezet. A világias gondolkodás és az élet egyre 
távolabbinak tűnt számára. Teljesen kiszakította 
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személyben! Itt a földön mindkettőnek táplálékra 
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De életét a hiúság, a pompa és a kényelemszeretet 
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életének értelméről. Bűneit és Istentől való 
távolságát felismerte. Segítséget keresett, Assisi 
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szentgyónás elvégzésére kérte. Egy ferences atya 
szent beszédének hatására 37 évesen végre 
meggyónt. Ez volt a megtérése. Kiöntötte Istennek 
a szívét és Istent választotta. Ennek az lett a 

lyét a világban. 
Szűz Mária és az összes szentek közbenjárását kérte 

kegyelmet, hogy 
olyan szeretettel tudjon imádkozni, mint azelőtt még 

meg az utat mely 
feléje vezet. A világias gondolkodás és az élet egyre 
távolabbinak tűnt számára. Teljesen kiszakította 

életének eddigi folyásából. Először édesanyja, majd 
a férje és a gyermekei egymás
pedig az ekeszarvára tette 
hogy soha többé nem nézett hátra. Azzal kezdte
hogy vagyonát mind szétosztotta a szegények 
között. Ő pedig beöltözött a ferences III. rend 
ruhájába. Majd zarándokútra indult, melyen 
szenvedő Krisztus mély nyomot hagyott a lelkében, 
Lelke erőteljes tisztuláson ment keresztül. 
kegyelmet kapott Istentől. Látomásait lelki atyja 
foglalta könyvbe. Hamarosan kis lelki család gyűlt 
köréje és épültek példáján. Nagylelkűen és 
önfeláldozóan ápolta a betegeket és gondozta a 
leprásokat. Életének az utolsó 12 évében kizárólag 
az Oltáriszentséggel táplálkozott. Más földi 
táplálékra nem volt szüksége. Krisztus az 
eucharisztikus jelenlétével nemcsak a lelkét, hanem 
a testét is táplálta. Angéla számára Krisztus minden 
tekintetben, a legmélyebb vonatkozá
kenyere volt. Krisztus az élet, és ő valóban belőle 
élt. Angéla könyvében ez olvasható: „Ó, te 
megfoghatatlan, megfoghatóvá lettél!
Ó, te teremtetlen, teremtményé lettél! Ó, te 
elgondolhatatlan, elgondolhatóvá lettél! Ó, te 
tapinthatatlan tapinthatóvá lettél!”  Angéla Krisztus 
katonája, aki egész lényével befogadta Urát, aki 
teljes erejével szolgált neki, akinek az 
Oltáriszentség nem csupán
mindene volt.1309-ben halt meg Folignóban.  
Angélát a 17. század végén XII. Ince pápa
boldoggá. 
Angéla élete folyamán újra és
a valóságos Istent az Eucharisztiában. És vele 
eltelve jelent meg az Ú színe előtt:”És mindenki, aki 
megjelenik színed előtt, betelik azzal a szeretettel, 
melyet magába fogadott”. 
Jézus Krisztus kínszenvedése előtt ezekkel a 
szavakkal zárta le az Eucharisztia alapítását: „ezt 
cselekedjétek az én emlékezetemre!” S elindította 
az Egyház titokzatos földi munkáját. Ezt a feladatott 
rábízta a tizenkettőre - ekkor még köztük volt Júdás 
is!  A szentmise nem más, mint ennek a parancsnak 
a teljesítése. A szentmise a legcsodálatosabb 
ajándék, amelyben a megkeresztelt és a 
megbérmált emberek részesülhetnek.
élünk vele, annál inkább fölfedezzük életünkben, 
hogy mit is jelent a mindennapi él
Jézus, erre hív az egyház, hogy a megváltó Jézus 
emlékezetére „cselekedjük”, 
kenyérként élve vele! 
   Jézus szavai ma is minden nap felhangzanak.

       Sok szeretettel: Soós János plébános atya
 

Tartós szeretet
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 
minden évben meghirdeti a nagyböjti 
élelmiszergyűjtést.
Idén Forráskúton a templomban és a 
COOP boltban (csak a helyben vásárolt 
áruk számára) is lesz gyűjtőhely. 
Mindenkit, aki jó szívvel ad tartós 
élelmiszert azt kö

húsvét előtt kiosztjuk a faluban a rászorulók részére.
Tartós élelmiszer: liszt, cukor, rizs, tészta, búzadara, 
olaj, konzervek, zacskós leves, tartós tej, keksz, 
édesség, lekvár, kávé, tea, bébiétel
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katonája, aki egész lényével befogadta Urát, aki 
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az Egyház titokzatos földi munkáját. Ezt a feladatott 
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Tartós szeretet 
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 
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élelmiszergyűjtést. 
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A szegedi vasúti híd 
 

Lehet, hogy sokan nem tudják, Szegednek volt 
egy vasúti hídja is, amely Trianon után 
összeköttetés volt Romániával. Nem véletlen 
hát, hogy a II. világháború alatt az egyik 
legfontosabb célpont lett. A szemtanúk szerint 
az amerikai bombázók a Tisza vonalát 
követték. A légvédelmet a forráskúti Vass 
Mihály irányította, a dühös kisember így 
vezényelt: az ágyúk csak hét kilométerre 
hordanak, a gépek tíz kilométer magasan 
vannak. De azért tűz. Viszont meglep
pontosak voltak. Az első egy tonnás (!) bomba 
mindjárt a vasúti hidat találta el, a második 
egy hajót a vízen, a többi a vasúti állomást. 
Különös, hogy mindezt sebészi pontossággal
A rejtélyre később derült fény. A támadás után 
egy amerikai főhadnagy jelent meg a 
városban. A Kiss utcát keresem, mondta, íze
szögedi tájszólással. Szántó Sándor vagyok, a 
kerékpár kereskedő fia. A bámészkodó 
tömegnek elmondta, az amerikai légier
került a háború előtt, az eligazításkor közölték: 
a Szeged nevű várost fogjuk bombázni, van, 
aki ismeri Szegedet? „Én szegedi vol
„Remek, - mondta az eligazító –maga fogja 
vezetni a támadást. a fiúknak rögtön 
megjelöltem a térképen, mi az, amit nem 
szabad támadni: a Fogadalmi templomot, a 
gyaloghidat, a múzeumot, a színházat, na és 
persze az apám házát. De kilenc bomba leesett 
Újszegeden, ami nem robbant fel – szólt közbe 
egy szájtáti járókelő. Persze, hogy nem, hiszen 
nem is volt beélesítve. Házuk helyén ma bank 
áll. Talán egy utcanevet megérdemelne Szántó 
Sándor, akinek igazán sokat köszönhet a
szülővárosa. 
 

Dudás József
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Művelődési Ház programajánlója
Szakköreinkhez, klubjainkhoz 

továbbra is folyamatosan lehet csatlakozni! 

Szeretettel várunk mindenkit!

Nyugdíjasklub hétfőnként 1

Őszirózsa népdalkör próbák hétfőnként 16.0

órától 

Baba-Mama Klub szerdánként 9 órától

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

Zumba

hétfőnként 19 órától                    

Egészségklub Godáné Ádám Mária 
egészségfejlesztő-terapeuta vezetésével 

Nagycsaládos gyűlés  
Április 7-én, 16. órától 

SZÁMÍTÓGÉPES SZOBA
hétfőtől – péntekig, 13 – 18 óráig tart nyitva

KÖNYVTÁR                  
Kedden és csütörtökön 8-12 és 13
szerdán 13-15 óra között 
 

Szeretettel várjuk
Művelődési Ház nyitva tartása: 

hétfő: 10-20 óráig

kedd- péntek: 10

www.facebook.com/forraskut

K. László Szilvia: Tavaszváró ének

Tavasszal a virágok
egymás után nyílnak,

hóvirág és ibolya
kirándulni hívnak.

Rügyet bontanak a fák,
kivirul most minden,

tavaszi szél könnyedén
ágról-ágra libben.

Kisfiúk és kislányok
kacagva szaladnak,
örülnek virágnak,
örülnek tavasznak.
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az Alkotóházban 

Zumba  

                     

Godáné Ádám Mária 
terapeuta vezetésével  

 

SZÁMÍTÓGÉPES SZOBA 
18 óráig tart nyitva  

 

12 és 13-18 óráig, 

Szeretettel várjuk! 
Művelődési Ház nyitva tartása:  

20 óráig 

péntek: 10-18 óráig 

www.facebook.com/forraskutmuvhaz 

K. László Szilvia: Tavaszváró ének 

Tavasszal a virágok 
egymás után nyílnak, 

hóvirág és ibolya 
kirándulni hívnak. 

tanak a fák, 
kivirul most minden, 

tavaszi szél könnyedén 
ágra libben. 

Kisfiúk és kislányok 
kacagva szaladnak, 
örülnek virágnak, 
örülnek tavasznak. 



TzÜöÜ{•Üx~ 

 

A falugazdász tájékoztatója 
 
Márciusi aktualitások 

 Az őstermelői igazolványokkal kapcsolatos 
tudnivalók 
A 2017-ben kiállított kártya alapú őstermelői 
igazolványokat 2017, 2018, és 2019
betétlappal láttuk el, ezek az igazolványok 
december 31-ig voltak érvényesek. A hatályosság  
kezdeti dátuma a kártya jobb alsó sarkában található 
2019. március 20-ig igényelt betétlapokkal az őstermelői 
igazolvány visszamenőleges hatállyal január 1
érvényes.  
A két településen még kb 120 termelő nem érvényesítette 
az igazolványát! 
Minden termelőt arra kérek, hogy nézzék át a kártya alapú 
őstermelői igazolványaikat. Amennyiben a 
kezdete 2017. évre esik, úgy az igazolvány betétlapjai 
lejártak, a 2020 és 2021 –re érvényes betétlapok kiállítása 
ügyében keressenek. Ezt az információt a kártya jobb 
mezőjében találják meg: 
 
 Minőségbiztosítási és egyéb elszámolási okokból 
ezentúl a falugazdásznál mindennemű ügyintézés 
csak az őstermelői igazolvány, egyéni vállalkozók 
esetében a Kamarai kártya digitális beazonosítása
után lesz lehetséges, ezért az a kérésem, hogy ezentúl az 
ügyintézéshez ezeket mindig hozzák magukkal. 
 Az őstermelői igazolvánnyal, az őstermelői 
státusszal, a családi mezőgazdasági vállalkozás,
formával kapcsolatosan a 2021-es évtől változások 
várhatók. Ennek a tárgyalási szakasza jelenleg is tart, 
érdemi információt a Parlament döntése után tudunk majd 
közölni. 

Az SZJA, az ÁFA és a Járulékfizetés szempontjából 
a 2020-as évre történtek változások, kérem a szükséges 
információk beszerzése érdekében keressék fel az illetékes 
szakembereket. 

A 2019-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 folyamatos. 
  A 2020. évi támogatások igénylése
kezdődik, a benyújtás határideje május 15, melyhez 
időpont egyeztetésére majd március végétől lehet 
jelentkezni. 
A rendelet elfogadása és aláírása után mindkét településen 
tájékoztató előadást fogok tartani az aktualitásokról, az 
előadás időpontjáról a későbbiekben értesítéssel leszek.

Az anyajuhtartás támogatási kérelmének 
benyújtása 2020.március 20., csak elektronikusan lehet 
benyújtani, szükséges hozzá az instruktor igazolása
érintett juhtenyésztő gazdákat kérem, 
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 kötelezettségü
szintén elektronikusan kell teljesíteni. (A sima területalapú 
támogatást igénylő gazdáknak nincs ilyen 
kötelezettségük.) 
Részletek később várhatók. 
  A nitrát adatszolgáltatásra kötelezett 
gazdálkodóknak (emlékeztetőül: 5 nagyállat
több állatot tartanak, vagy nitrát érzékeny területen 
gazdálkodnak) a gazdaságukban 2019. január 1
2019. december 31. között keletkezett és felhasznált 
szerves – és műtrágya vonatkozásában a nitrát jelentést
2020. március 31-ig kell elkészíteni.  
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Az őstermelői igazolványokkal kapcsolatos 

kártya alapú őstermelői 
és 2019-re érvényes 

ezek az igazolványok 2019. 
. A hatályosság  

kezdeti dátuma a kártya jobb alsó sarkában található  A 
igényelt betétlapokkal az őstermelői 

január 1-től lesz 

A két településen még kb 120 termelő nem érvényesítette 

Minden termelőt arra kérek, hogy nézzék át a kártya alapú 
őstermelői igazolványaikat. Amennyiben a hatályosság 

, úgy az igazolvány betétlapjai 
re érvényes betétlapok kiállítása 

ügyében keressenek. Ezt az információt a kártya jobb alsó, 

Minőségbiztosítási és egyéb elszámolási okokból 
mindennemű ügyintézés 

egyéni vállalkozók 
a Kamarai kártya digitális beazonosítása 

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

, az őstermelői 
vállalkozás, mint jogi 
es évtől változások 

várhatók. Ennek a tárgyalási szakasza jelenleg is tart, 
érdemi információt a Parlament döntése után tudunk majd 

, az ÁFA és a Járulékfizetés szempontjából 
kérem a szükséges 

információk beszerzése érdekében keressék fel az illetékes 

es területalapú támogatásokkal 

atási előlegek első körös kifizetése 
, ahol nem történt 

ellenőrzés. Az ellenőrzéssel érintett gazdák 
támogatásainak kifizetése csúszni fog, ennek 

információnk. A második körös 

A 2020. évi támogatások igénylése áprilisban 
kezdődik, a benyújtás határideje május 15, melyhez 
időpont egyeztetésére majd március végétől lehet 

után mindkét településen 
az aktualitásokról, az 

előadás időpontjáról a későbbiekben értesítéssel leszek. 
támogatási kérelmének 

, csak elektronikusan lehet 
instruktor igazolása. Az 

 vegyék fel a 

Azoknál a gazdáknál, akik valamilyen beruházási 
vagy egyéb magasabb szintű támogatást 
s ha a támogatási rendelet előírja, 

monitoring adatszolgáltatási kötelezettségük lesz, melyet 
szintén elektronikusan kell teljesíteni. (A sima területalapú 
támogatást igénylő gazdáknak nincs ilyen 

nitrát adatszolgáltatásra kötelezett 
gazdálkodóknak (emlékeztetőül: 5 nagyállat-egységnél 

vagy nitrát érzékeny területen 
január 1. és a 

keletkezett és felhasznált 
és műtrágya vonatkozásában a nitrát jelentést 

A nitrátérzékeny területekről szóló információ a 2019. évi 
területalapú támogatási kérelemben található meg a 
nyilatkozatok után, a térképek előtt a hibaüzenetek között
Az érintett gazdálkodókat 
jelentkezzenek. 
 Sok kérdés érkezik 
engedély nélkül létesített kutak 
sével kapcsolatosan. Mint ismeretes
dó, s az EU által is meghatározott moratórium a 
december 21. napját megelőzően engedély nélkül vagy 
engedélytől eltérően létesített vagy üzemeltet felszín alatti 
vízkivételt biztosító vízilétesítmény vízjogi fennmaradási 
engedélyezési eljárása ügyintézésével kapcsolatosan 2020
december 31-ével le fog járni. Tehát az idei évben kére
mezni kell az így létesült kutakkal kapcsolatosan a fen
maradási engedélyt az illetékes hatóságnál…
A konkrét tennivalókról, eljárásrendről,
gekről stb. még a jelenleg érvényes jogszabályok alapján 
vannak információk. Ezek alapján a legalizálási eljárás 
több százezer forintos nagyságrendű költségtétel a gazd
sági célú kutakra.  
Az előzetes információk alapján Agrárkamarától egy m
dosítási javaslat elő van terjesztve az eljárás egyszerűsít
sére, valamint a költségek mérséklésének vonatkozás
ban, a Parlament a Tavaszi Ülésszak alatt fogja majd ezt 
tárgyalni. Az új információk birtokában a lehető legtöbb 
tájékoztatást próbáljuk majd nyújtani Önök felé. 
Elérhető és hasznos információk 
vizek.gov.hu honlapon  
 
Az Agrár-közigazgatás szempontjábó
elérhetőségei a következők: 
Az MVH új neve és címe: 
CSMKH Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal
Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály
Székhelye: 6800 Hódmezővásárhely, Kálvin János tér 4.
Levelezési cím: 6801 Hódmezővásárhely Pf. 129.
Telefon: 62/814-900 
A Földművelésügyi Osztály címe
CSMKH Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal
Agrárügyi Főosztály, Földművelésügyi Osztály
Székhelye: 6800 Hódmezővásárhely, Rárósi út 110.
Levelezési cím: 6801 Hódmezővásárhely Pf. 99.
Telefon: 62/680-785  
A Növény és Talajvédelmi Szolgálat 
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  
 

A családi gazdaságok ügyintézésében 
változás történt, 2020. január 1
a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara!
Az ügyintézésre ezentúl bármelyik megyei falugazdásznál 
lesz lehetőség. Új nyomtatványok
vagy a nebih.gov.hu honlapjáról letölthetőek, vagy nálam 
is beszerezhetőek. Az eljárás illetéke nem 
családi gazdaság alapítása 3.000 
formájában kell leróni, a módosítás illetékmentes.
 

Az aktuális információk, pályázati 
www.szechenyi2020.hu, 
www.mvh.gov.hu és a www.nak.hu
figyeljék ezeket az oldalakat is
 
    
 Tisztelettel: Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

 

 

itrátérzékeny területekről szóló információ a 2019. évi 
területalapú támogatási kérelemben található meg a 

a térképek előtt a hibaüzenetek között. 
Az érintett gazdálkodókat kérem, hogy egyeztetésre 

 a 2018. december 31. előtt 
gedély nélkül létesített kutak legalizálásával, bejelenté-
vel kapcsolatosan. Mint ismeretes, a hosszú ideje húzó-
, s az EU által is meghatározott moratórium a  2018. 
ember 21. napját megelőzően engedély nélkül vagy 

élytől eltérően létesített vagy üzemeltet felszín alatti 
kivételt biztosító vízilétesítmény vízjogi fennmaradási 

ügyintézésével kapcsolatosan 2020. 
ével le fog járni. Tehát az idei évben kérel-

kutakkal kapcsolatosan a fenn-
maradási engedélyt az illetékes hatóságnál… 

eljárásrendről, fizetendő költsé-
gekről stb. még a jelenleg érvényes jogszabályok alapján 
vannak információk. Ezek alapján a legalizálási eljárás 

zer forintos nagyságrendű költségtétel a gazda-

Az előzetes információk alapján Agrárkamarától egy mó-
dosítási javaslat elő van terjesztve az eljárás egyszerűsíté-
sére, valamint a költségek mérséklésének vonatkozásá-

i Ülésszak alatt fogja majd ezt 
Az új információk birtokában a lehető legtöbb 

jékoztatást próbáljuk majd nyújtani Önök felé.  
Elérhető és hasznos információk találhatók a nak.hu és a 

közigazgatás szempontjából fontos hivatalok 
 

CSMKH Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal 
és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály 

6800 Hódmezővásárhely, Kálvin János tér 4. 
6801 Hódmezővásárhely Pf. 129. 

A Földművelésügyi Osztály címe 
CSMKH Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal 
Agrárügyi Főosztály, Földművelésügyi Osztály 

6800 Hódmezővásárhely, Rárósi út 110. 
6801 Hódmezővásárhely Pf. 99. 

ény és Talajvédelmi Szolgálat (Növényvédő Állomás) 

CSMKH Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal 
Agrárügyi Főosztály, Növény és Talajvédelmi Osztály 

6800 Hódmezővásárhely, Rárósi út 110. 
6801 Hódmezővásárhely Pf. 99. 

A családi gazdaságok ügyintézésében 
, 2020. január 1-től az illetékes hatóság 

Kamara! 
Az ügyintézésre ezentúl bármelyik megyei falugazdásznál 

Új nyomtatványok vannak, a nak.hu, 
vagy a nebih.gov.hu honlapjáról letölthetőek, vagy nálam 
is beszerezhetőek. Az eljárás illetéke nem változott, új 
családi gazdaság alapítása 3.000 Ft, illetékbélyeg 

a módosítás illetékmentes. 

mációk, pályázati lehetőségek a 
, www.kormany.hu, a 
www.nak.hu honlapokon, kérem, 

figyeljék ezeket az oldalakat is. 

  
: Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 



 

 

Hitelt is csak körültekint

A közösségi média körültekintő és mértékletes alkalmazása nagyon hasznos segítség lehet a 
hétköznapokban, de a hiszékeny alkalmazók számára nagy veszélyeket 
Amennyiben vásárolni, hitelt szeretnének igényelni, akkor a kedvez
el mindenfajta kételkedés, ellenőrzés nélkül, hiszen b
médiában látott bankok ajánlatai lehet, ho
hitelintézetek ajánlataitól, de az online felületen kívül semmi mást nem közölnek magukról. Kérjük 
Önöket, hogy ilyen jellegű hirdetéseknek ne higgyenek, ne utaljanak több tízezer forintot ismer
személyek részére hitelbírálati és egyéb, el
a befizetett pénzösszegüket is elveszítik, és még hitelt sem kapnak! Fontos, hogy csak olyan 
hitelintézethez forduljanak anyagi segítségért, ame
Vigyázzanak értékeikre! 
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Hitelt is csak körültekintően! 

A közösségi média körültekintő és mértékletes alkalmazása nagyon hasznos segítség lehet a 
hétköznapokban, de a hiszékeny alkalmazók számára nagy veszélyeket rejthet. 
Amennyiben vásárolni, hitelt szeretnének igényelni, akkor a kedvező, kecsegtető

őrzés nélkül, hiszen bűncselekmény áldozataivá válhatnak. A közösségi 
médiában látott bankok ajánlatai lehet, hogy kedvezőbbek a megszokott, székhellyel, irodával rendelkez
hitelintézetek ajánlataitól, de az online felületen kívül semmi mást nem közölnek magukról. Kérjük 

ű hirdetéseknek ne higgyenek, ne utaljanak több tízezer forintot ismer
személyek részére hitelbírálati és egyéb, előre nem közölt díjak megfizetésére, mert nagy valószín
a befizetett pénzösszegüket is elveszítik, és még hitelt sem kapnak! Fontos, hogy csak olyan 
hitelintézethez forduljanak anyagi segítségért, amely ellenőrizhető és biztosan létezik!

   dr. Pőcze Tünde c.r. őrnagy
   Szrk. Mórahalom Rend

 

 és mértékletes alkalmazása nagyon hasznos segítség lehet a 

, kecsegtető ajánlatokat ne higgyék 
ncselekmény áldozataivá válhatnak. A közösségi 

bbek a megszokott, székhellyel, irodával rendelkező 
hitelintézetek ajánlataitól, de az online felületen kívül semmi mást nem közölnek magukról. Kérjük 

 hirdetéseknek ne higgyenek, ne utaljanak több tízezer forintot ismeretlen 
re nem közölt díjak megfizetésére, mert nagy valószínűséggel 

a befizetett pénzösszegüket is elveszítik, és még hitelt sem kapnak! Fontos, hogy csak olyan 
 és biztosan létezik! 

cze Tünde c.r. őrnagy 
Szrk. Mórahalom Rendőrőrs



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

AAnnyyaakköönnyyvvii  hhíírr
Házasságkötés 

Bogyó Katalin és Kovács Attila

fogadott örök hűséget. Gratulálunk!

Gólyahír 
 Budai Nikolettának és Kondász Imrének

Kamilla 

Demeter Tímeának és Váradi Hubának

Viktória 

nevű gyermeke született. Gratulálunk!

Halálozás 
Szalai Sándor 

Kálmán Vencelné Gyuris Margit 

Özv. Simon Istvánné Fekete Ilona 

Hozzátartozóik fogadják részvétünket!

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

 
Forráskúton 7ha termő gyümölcsös (5ha 
rack, 2ha szilva) kiadó. 
Érd.: 06203621045, 06302487306 
                     

 

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik 
szerettünk, Özv. Simon Istvánné Fekete Ilona 
búcsúztatásán megjelentek, sírjára virágot 
helyeztek, fájdalmunkban velünk együtt 
éreztek. 

Gyászoló Család
 

Köszönetnyilvánítás 
 

Fodor Imre polgármesternek a viharkárban 
nyújtott segítségéért. 
Kálmán Dánielné, Ocskó Géza képvisel
önzetlen segítségéért. 
Veres Gyula, Huszár Antal és segít
munkások áldozatos munkájáért hálás 
köszönettel: 

Rácz Sándorné
Maróti Lajosné
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rreekk  

Bogyó Katalin és Kovács Attila 

fogadott örök hűséget. Gratulálunk! 

Budai Nikolettának és Kondász Imrének 

Demeter Tímeának és Váradi Hubának 

Gratulálunk! 

(élt 82 évet) 

(élt 70 évet) 

(élt 83 évet) 

Hozzátartozóik fogadják részvétünket! 

Eladó lakóingatlant keresünk Forráskút 
10millió forint értékben. 

 gyümölcsös (5ha ősziba-

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik 
szerettünk, Özv. Simon Istvánné Fekete Ilona 
búcsúztatásán megjelentek, sírjára virágot 
helyeztek, fájdalmunkban velünk együtt 

Gyászoló Család 

 

Fodor Imre polgármesternek a viharkárban 

Kálmán Dánielné, Ocskó Géza képviselők 

Huszár Antal és segítő 
munkások áldozatos munkájáért hálás 

Rácz Sándorné 
Maróti Lajosné 

FORRÁSKÚTON
a Jerney János Mű

2020. április
10-13 óráig

Óraátállítás
március 29-én vasárnap

kettő órakor három órára kell el

 

FORRÁSKÚTON 
a Jerney János Művelődési Házban 

április  28-án 
13 óráig 

Óraátállítás 
én vasárnap hajnalban  

 órakor három órára kell előreállítani az órát 



 

  
 

 

 

Hétvégi állatorvosi ügyelet 
Március 14-én és 15-én 08 órától 20 óráig

 Dr. Papp Zalán Telefon: 06 
Március 21-én és 22-én 08 órától 20 óráig

 Dr. Kovács Tibor Telefon: 
Március 28-án és 29-én 08 órától 20 óráig

 Dr. Papp Sándor Telefon: 30/

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

A betegek bejelentkezésére 11.30
lehetőség. 

12 – 16 óráig rendelkezésre
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  

850 Ft/adag, előfizetve 800 Ft/adag. 
Valamint egyéb menü lehetőségek!

 
Vállaljuk továbbá családi rendezvények 

lebonyolítását előjegyzés alapján, 120 főig.

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        március 15. állat- és kirakodó 
Ruzsa           március 22. állat- és kirakodó vásár
Kistelek       Április 5. állat- és kirakodó vásár
 

 12 

 
08 órától 20 óráig  

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

Telefon: 30/965-3114 
órától 20 óráig  

Telefon: 30/487-9805 

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 

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! 

Erzsébet utalványt és  
SZÉP Kártyát is elfogadunk! 

Autószerelő és vizsgabiztos 
és kistehergépjárművek 

javítása, vizsgára való felkészítése és 

gépjárművek diagnosztikája 
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

Posta Forráskút 

Kormányablak Üllés 

Körzetben szolgálatban lévő rendőr, 0
órában hívható 

ÁLTALÁNOS SEGÉLYHÍVÓ: 
 

ORVOSI KÖZPONTI ÜGYELET: 

Szegedi ügyelet (Kossuth L. sgt. 15

 

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
  E-mail: muvhaz@forraskut.hu
Megjelenés: havonta 900 példányban
Megjelent: 2020.03.11. Következő lapzárta 

Az újság minden háztartás számára 

és kirakodó vásár 
és kirakodó vásár  

és kirakodó vásár 

 

KÖZÉRDEKŰ 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 62/287-001 

          06 62/681-370 

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 

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 

: 6793 Forráskút, Petőfi S. u. 3. 
Telefon/fax: 62/287-023 

muvhaz@forraskut.hu 
példányban 

. Következő lapzárta március 31. 
Az újság minden háztartás számára ingyenes. 


