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Ebben segítünk Önnek!

FORDULJON BIZALOMMAL

ÖNKORMÁNYZATUNKHOZ!

 Ha segítségre van szüksége, 

hívjon minket! 

Munkaidőben:  

287-222, 0670/489-5655

0670/7976-583 

Munkaidőn túl, legfeljebb 20 óráig

0670/7976-583 

Nem hagyjuk egyedül!
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FORDULJON BIZALOMMAL 

ÖNKORMÁNYZATUNKHOZ! 

Ha segítségre van szüksége,  

5655 és 

, legfeljebb 20 óráig:  

Nem hagyjuk egyedül! 
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Tisztelt Lakosság! 

 
A korona-vírus járvány megfékezése és hatásainak 
enyhítése érdekében számos rendkívüli intézkedés 
került foganatosításra falunkban: 

• a Forráskúti Margarét Óvoda és 
ködésének szüneteltetése; 

• a gyermekétkeztetés járványügyi helyzethez 
igazodott megvalósítása, indokolt esetben 
akár házhozszállítással is; 

• a fokozott kockázati csoportot jelentő koros
tály számára személyes segítségnyújtás, a 
létszükségletek kielégítésében (pl.: gyóg
szerkiváltás, élelmiszer-bevásárlás, stb.)

• a Művelődési Ház és a Könyvtár működés
nek szüneteltetése; 

• Borostyán Étterem vendégterének bezárása, 
működésének korlátozása (csak elvitelre, 
megrendelésre történik kiszolgálás);

• szükség esetén, igény alapján az idős koros
tály részére az Étteremből megrendelt ebéd 
lakcímre történő kiszállítása 
egyszerhasználatos edényekben;

• Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadásának á
szervezése, lehetőleg a telefonos és egyéb 
elektronikus felületek igénybevéte
térbe helyezésével; 

• a veszélyhelyzet ideje alatt lejáró lakhatási 
támogatások és a gyógyszertámogatások é
vényességi idejének meghosszabbítása a v
szélyhelyzet megszűnését követő második 
hónap végéig. 

A fenti intézkedések jelenleg is hatályban van
ezen rendkívüli szolgáltatások igénybevételének 
lehetősége folyamatosan biztosított. 

Kérem, ezekkel kapcsolatosan keressék az 
intézmények vezetőit, hivatalunkat, munkatársaimat 
a már eddig megszokott elérhetőségeken!

Nyomatékos kérésem, hogy települ
egészségügyi helyzetének megőrzése érdekében 
tartózkodjanak az indokolatlan lakhelyelhagyástól!

Maradjunk otthon!!!

Köszönöm megértésüket és türelmüket!

 

Testületi tájékoztató

A Képviselő-testület március 26-án 
következő ülését. 

Első napirendi pontban a képviselők rendeletet 
alkottak a veszélyhelyzeti rendkívüli szociális 
intézkedésekről:  

• egyrészt a februárban elfogadott új étkezt
tési térítési díj és kedvezményrendszer bev
zetésének elhalasztása, 
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légítésében (pl.: gyógy-
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Borostyán Étterem vendégterének bezárása, 
működésének korlátozása (csak elvitelre, 
megrendelésre történik kiszolgálás); 

tén, igény alapján az idős korosz-
tály részére az Étteremből megrendelt ebéd 
lakcímre történő kiszállítása 
egyszerhasználatos edényekben; 
Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadásának át-
szervezése, lehetőleg a telefonos és egyéb 
elektronikus felületek igénybevételének elő-

a veszélyhelyzet ideje alatt lejáró lakhatási 
támogatások és a gyógyszertámogatások ér-
vényességi idejének meghosszabbítása a ve-
szélyhelyzet megszűnését követő második 

A fenti intézkedések jelenleg is hatályban vannak és 
ezen rendkívüli szolgáltatások igénybevételének 

Kérem, ezekkel kapcsolatosan keressék az 
intézmények vezetőit, hivatalunkat, munkatársaimat 
a már eddig megszokott elérhetőségeken! 

Nyomatékos kérésem, hogy településünk 
egészségügyi helyzetének megőrzése érdekében 
tartózkodjanak az indokolatlan lakhelyelhagyástól! 

Maradjunk otthon!!! 

Köszönöm megértésüket és türelmüket! 
 

Fodor Imre 

Testületi tájékoztató 

 tartotta soron 

Első napirendi pontban a képviselők rendeletet 
a veszélyhelyzeti rendkívüli szociális 

egyrészt a februárban elfogadott új étkezte-
tési térítési díj és kedvezményrendszer beve-

• másrészt a rendszeres te
esetében a veszélyhelyzet ideje alatt lejáró 
támogatások meghosszabbítása.

Mindkét esetben a veszélyhelyzet megszüntetését 
követő második hónap első napjáig történik a 
halasztás. 
Második napirendben a személyes gondoskodást 
nyújtó ellátásokról és a gyermekétkeztetés térítési 
díjáról szóló önkormányzati rendelet módosítását 
fogadták el a testület tagjai. 
Önkormányzata által közvetlenül nyújtott szociális 
alapszolgáltatások: a tanyagondnoki szolgáltatás, 
valamint a szociális étkeztetés. 
A Homokháti Kistérség Többcélú Társulásán keresztül 
biztosított szociális alapszolgáltatások: családsegítés, 
házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás, idősek nappali ellátása és közösségi 
ellátás, Bordány Nagyközség Önkor
kötött együttműködés alapján: támogató 
szolgáltatás. Ezen szolgáltatások közül a 
tanyagondnoki szolgáltatás, a családsegítő 
szolgáltatás, a közösségi ellátás a törvény erejénél 
fogva ingyenes alapszolgáltatások, így térítési díjat 
nem kell meghatározni, a többi szolgáltatásnál 
viszont változatlan formában hagyta a térítési díjakat 
a Képviselő-testület. 
Harmadik napirendben Forráskút Község 
Önkormányzata 2020. évi összesített közbeszerzési 
tervét fogadták el a képviselők, amelyben szerepel a 
hulladékgazdálkodás közszolgáltatójának 
kiválasztása. 
Negyedik napirendi pontban a 2020/2021
évben indítható óvodai csoportok számáról, valamint 
az óvodai és bölcsődei beiratkozás időpontjáról 
döntöttek a képviselők.  
A nemzeti köznevelésről szóló 
szerint a fenntartó dönt az óvodába jelentkezés mó
járól és meghatározza az adott nevelési évben indí
ható óvodai csoportok számát.
A Képviselő-testület a 2020/2021
Forráskúti Margarét Óvoda és Bölcsőde óvodai 
intézményegységében indítható csoportok számát 3 
csoportban határozta meg. 

A veszélyhelyzet miatt elrendelt beiratkozás 
mikéntjéről bővebben ezen újság hasábjain 
olvashatnak. 

  Egyebek napirendben dr. Kapás Anita jegyző a
szony tájékoztatta a jelenlévőket,
Államkincstártól kapott körlevél szerint módosítani 
kell a Szervezeti és Működési Szabályzatot, mert k
rábban nem szerepelt benne a „veszélyhelyzeti” ko
mányzati funkció (COFOG) alaptevékenység. Az 
SZMSZ módosítást az előírtaknak megfel
tület tagjai elfogadták. 
  Az ülés végén Dr. Vereczkey Csaba tájékoztatást 
adott az aktuális járványügyi helyzetről.

Dudásné Gábor Tünde
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támogatások meghosszabbítása. 
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Negyedik napirendi pontban a 2020/2021-es nevelési 
évben indítható óvodai csoportok számáról, valamint 
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A veszélyhelyzet miatt elrendelt beiratkozás 
mikéntjéről bővebben ezen újság hasábjain 

Egyebek napirendben dr. Kapás Anita jegyző asz-
szony tájékoztatta a jelenlévőket, hogy egy, a Magyar 
Államkincstártól kapott körlevél szerint módosítani 
kell a Szervezeti és Működési Szabályzatot, mert ko-
rábban nem szerepelt benne a „veszélyhelyzeti” kor-
mányzati funkció (COFOG) alaptevékenység. Az 
SZMSZ módosítást az előírtaknak megfelelően a tes-

Az ülés végén Dr. Vereczkey Csaba tájékoztatást 
adott az aktuális járványügyi helyzetről. 

Dudásné Gábor Tünde jegyzőkönyvvezető 



 

  
 

Vigyázat: csalók húznak hasznot az új 
koronavírus-helyzetből 

A rendőrség tanácsai, hogy ne váljon a csalók 
áldozatává. 

A csalók az utóbbi napokban személyesen is igy
keznek kihasználni a világban jelenleg zajló egés
ségügyi válsághelyzetet. Hatósági személyeknek k
adva magukat arra hivatkoznak, hogy ingatlan fe
tőtlenítést hajtanak végre, vagy a vírus szűrésére 
alkalmas tesztet és maszkot értékesítenek, illetve 
idős személyek ellátásra szolgáltatást ajánlanak fel.

Ezek a bűnözők azokat a félelmeket és agg
dalmakat használják ki, amelyeket a COVID
19 kelt az önmaguk és szeretteik
féltő emberekben. Kellő óvatossággal és 
egészséges bizalmatlansággal megelőzheti, 
hogy a koronavírus veszélyeire hivatkozva b
csapják. 

Mindig tartsa szem előtt, hogy: 

• A koronavírus fertőzöttség kimutatására a
kalmas gyorsteszt egyelőre nem léte
az sem a gyógyászati segédeszköz boltokban, 
sem telefonon vagy személyesen nem kaph
tó. 

• A vásárlás módjától függetlenül, mindig ajá
lott leellenőrizni az árut ajánló vállalat vagy 
személy valódiságát. 

• Fogjon gyanút, ha orvosi felszerelést kíná
nak, vagy a járvány-helyzethez kapcsolódó 
szolgáltatásokat ajánlanak fel, vagy erre h
vatkozva személyes adatait kérik, a hivatalos 
szervek (pl.: önkormányzatok, vagy a házio
vos) nevében. A legálisan működő egészsé
ügyi szervezetek nem így veszik fel a ka
latot az állampolgárokkal, vállalkozásokkal, 
szervezetekkel. 

• A hozzátartozók kísérjék fokozott figyele
mel idős szeretteik mindennapjait és foly
matos – személyes kontaktust mellőzve 
kapcsolattartás keretében tájékoztassák
az előforduló veszélyekről, a segí
lehetőségeiről. 

• Kérjék a hozzátartozók az idős, távol lakó 
szeretteiket, hogy idegent ne engedjenek be 
a házba, lakásba, kertbe. Ez nem csak a cs
lók elkerülését, hanem a betegség terjedés
nek megelőzését is jelenti. 

• Előzzék meg az ún. „unokázós
Ha a hozzátartozóra hivatkozik az idegen, 
azonnal ellenőrizzék vissza, hogy igaz
mondtak! 

• Amennyiben úgy érzi, csalás áldozatává vált, 
értesítse azonnal a rendőrséget a 112
gyenesen hívható segélyszámon!

A legfontosabb, amit tehet a megtévesztés 
ellen: 

Tájékozódjon mindig hiteles forrásból a 
https://koronavirus.gov.hu/ 
https://www.nnk.gov.hu/ weboldalakon minden 
információt megtalálhat a járvánnyal kapcsolatban.
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lansággal megelőzheti, 
hogy a koronavírus veszélyeire hivatkozva be-

A koronavírus fertőzöttség kimutatására al-
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mel idős szeretteik mindennapjait és folya-

személyes kontaktust mellőzve – 
kapcsolattartás keretében tájékoztassák őket 
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Kérjék a hozzátartozók az idős, távol lakó 
szeretteiket, hogy idegent ne engedjenek be 
a házba, lakásba, kertbe. Ez nem csak a csa-
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unokázós„ csalásokat. 
Ha a hozzátartozóra hivatkozik az idegen, 

zék vissza, hogy igaz-e, amit 

Amennyiben úgy érzi, csalás áldozatává vált, 
értesítse azonnal a rendőrséget a 112-es in-

tó segélyszámon! 

, amit tehet a megtévesztés 

Tájékozódjon mindig hiteles forrásból a 
és a 

weboldalakon minden 
információt megtalálhat a járvánnyal kapcsolatban. 

Forráskúti Margarét Óvoda és 

KEDVES SZÜL

Az emberi erőforrások minisztere 
helyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) 
Korm. rendeletre figyelemmel 
nevelési, illetve tanévre történ
általános iskolai beiratkozásról szóló 7/2020. 
(III. 25) EMMI határozatában 
EMMI határozat) a 2020/2021. nevelési évre tö
ténő óvodai beiratkozások vonatkozásában egy
di eljárási szabályokat határozott meg, amely a 
következő:  

A kötelező felvételt biztosító óvoda az ö
kormányzattól kapott lista alapján 
rilis 21-ig felveszi a felvételi körzetébe ta
tozó valamennyi olyan gyermeket, akik 
vonatkozásában nem érk
arról, hogy másik óvoda felvette volna 
őket. Ezekben az esetekben a beiratkozá
hoz szükséges iratok bemutatására a gye
mek első óvodai nevelésének napján kerül 
majd sor.  

A fentiek alapján tehát, minden olyan gye
mek, aki 2020. augusztus 31
életévét és nem érkezett jelzés, hogy másik 
óvoda felvette volna, automatikusan felvételre 
kerül. A gyermek felvételét követ
értesítünk minden érintett szül

Ha a beiratkozásról szeretne információt ké
ni, megteheti az ovoda@forraskut.hu
címen, illetve a 06-70
mon.  

 

Forráskúti Margarét Óvoda és 
Bölcsőde 

 
 

KEDVES SZÜLŐK!  

őforrások minisztere – a veszély-
ől szóló 40/2020. (III. 11.) 

figyelemmel – a 2020/2021. 
nevelési, illetve tanévre történő óvodai, valamint 

iratkozásról szóló 7/2020. 
(III. 25) EMMI határozatában (a továbbiakban: 
EMMI határozat) a 2020/2021. nevelési évre tör-

 óvodai beiratkozások vonatkozásában egye-
ási szabályokat határozott meg, amely a 

ő felvételt biztosító óvoda az ön-
kormányzattól kapott lista alapján 2020. áp-

szi a felvételi körzetébe tar-
tozó valamennyi olyan gyermeket, akik 
vonatkozásában nem érkezett hozzá jelzés 
arról, hogy másik óvoda felvette volna 

Ezekben az esetekben a beiratkozás-
hoz szükséges iratok bemutatására a gyer-

 óvodai nevelésének napján kerül 

A fentiek alapján tehát, minden olyan gyer-
mek, aki 2020. augusztus 31-ig betölti a 3. 
életévét és nem érkezett jelzés, hogy másik 

automatikusan felvételre 
kerül. A gyermek felvételét követően, írásban 
értesítünk minden érintett szülőt/gondviselőt.  

Ha a beiratkozásról szeretne információt kér-
ovoda@forraskut.hu e-mail 

70-4895646-os telefonszá-

Fodorné Szántó Ágota  
intézményvezető 



 

 

 

Tisztelt Szülő/Törvényes képvisel

Tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 
40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre, az általános 
iskolai beiratkozás folyamata a 2020/2021. 
évre vonatkozóan az emberi erőforrások minisztere 
7/2020. (III. 25.) EMMI határozata alapján történik.

Jelen tájékoztató levelünk a 2020/2021. tanévre 
történő általános iskolai beiratkozással kapcsolatos 
fontos szülői feladatokat tartalmazza. Kérj
figyelmesen olvassa el! 

Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben gyermekét a 
lakóhely szerinti körzetes általános iskolába 
szeretné beíratni, akkor az intézmény felé csak a 
szándék megerősítése szükséges, ebben az 
esetben a beiratkozás automatikusan megtör
Amennyiben másik intézményt választanak, 
akkor kell benyújtani jelentkezési kérelmet a 
kiválasztott iskolába. 

A veszélyhelyzetre való tekintettel kérjük, hogy 
gyermeke általános iskolai beíratását
szerint online módon intézze a KRÉTA rends
Ügyintézési felületén keresztül, amelyet 
a https://eugyintezes.e-
kreta.hu/kezdolap elérhetőségen talál meg.

A beiratkozás szakaszai: 

A beiratkozás két szakaszban történik:

• A beiratkozás első szakaszában 2020. április 
6. 0:00 óra és 2020. április 24. 24:00 óra 
között azok a szülők/törvényes képviselők a
hatják le beiratkozási kérelmeiket, akik

• nem állami fenntartású általános iskolába,
állami fenntartású, de körzettel nem rendelkező 
általános iskolába kívánják gyermeküket b
íratni. 

A körzetes iskolák listáját 
a https://kir.hu/KIR2_KORZET_3h/Pub/Index
n találhatja meg. 
• A beiratkozás második szakasz

április 28. 0:00 óra és 2020. május 15. 
24:00 óra között azok a szülők/törvényes 
képviselők végezhetik el a beiratkozással ka
csolatos ügyintézésüket, akik gyermeküket:

• olyan körzettel rendelkező általános isk
lába kívánják beíratni, amely azonban nem 
a gyermek lakóhelye/életvitelszerű ta
tózkodási helye szerinti körzetes általános 
iskola. 

• a gyermek lakóhelye/életvitelszerű ta
tózkodási helye szerinti körzetes általános 
iskolába kívánják beíratni. 

Minden olyan tanuló 2020. április 28
automatikusan felvételre kerül a lakóhelye, 
tartózkodási helye szerinti körzetes általános 
iskolába, aki nem nyert felvételt az első szakaszban, 
illetve nem adta be a jelentkezését más általános 
iskolába. Ebben a szakaszban szükséges 
megerősíteni azon gyermekek jelentkezését, akiket 
a szülők/törvényes képviselők a lakóhely szerinti 
körzetes általános iskolába szeretnének beíratni.
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/Törvényes képviselő! 

Tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 
40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre, az általános 
iskolai beiratkozás folyamata a 2020/2021. tanítási 
évre vonatkozóan az emberi erőforrások minisztere 
7/2020. (III. 25.) EMMI határozata alapján történik. 

Jelen tájékoztató levelünk a 2020/2021. tanévre 
történő általános iskolai beiratkozással kapcsolatos 
fontos szülői feladatokat tartalmazza. Kérjük, 

Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben gyermekét a 
lakóhely szerinti körzetes általános iskolába 
szeretné beíratni, akkor az intézmény felé csak a 

szükséges, ebben az 
esetben a beiratkozás automatikusan megtörténik. 
Amennyiben másik intézményt választanak, 

kell benyújtani jelentkezési kérelmet a 

A veszélyhelyzetre való tekintettel kérjük, hogy 
gyermeke általános iskolai beíratását lehetőség 

intézze a KRÉTA rendszer e-
Ügyintézési felületén keresztül, amelyet 

elérhetőségen talál meg.  

történik: 

2020. április 
6. 0:00 óra és 2020. április 24. 24:00 óra 

azok a szülők/törvényes képviselők ad-
hatják le beiratkozási kérelmeiket, akik 

nem állami fenntartású általános iskolába, vagy 
állami fenntartású, de körzettel nem rendelkező 

iskolába kívánják gyermeküket be-

A körzetes iskolák listáját 
https://kir.hu/KIR2_KORZET_3h/Pub/Index  oldalo

második szakaszában 2020. 
2020. május 15. 

azok a szülők/törvényes 
képviselők végezhetik el a beiratkozással kap-
csolatos ügyintézésüket, akik gyermeküket: 
olyan körzettel rendelkező általános isko-
lába kívánják beíratni, amely azonban nem 

lszerű tar-
tózkodási helye szerinti körzetes általános 

a gyermek lakóhelye/életvitelszerű tar-
tózkodási helye szerinti körzetes általános 

Minden olyan tanuló 2020. április 28-án 
automatikusan felvételre kerül a lakóhelye, 
tartózkodási helye szerinti körzetes általános 
iskolába, aki nem nyert felvételt az első szakaszban, 
illetve nem adta be a jelentkezését más általános 
iskolába. Ebben a szakaszban szükséges 
megerősíteni azon gyermekek jelentkezését, akiket 

es képviselők a lakóhely szerinti 
körzetes általános iskolába szeretnének beíratni. 

A beiratkozáshoz kapcsolódó
alábbi dokumentumokra van szükség, melyeknek 
bemutatása a jelenlegi helyzetre tekintettel 
elegendő, ha csak a 2020/21
történik meg. 
• A gyermek személyazonosságát igazoló hat

sági igazolvány 
• A gyermek nevére kiállított TAJ kártya
• A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló h

tósági igazolvány 
• Nyilatkozat az életvitelszerű ott lakásról
• Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti

korlására vonatkozóan 

Az online felületen a gyermekek körzetes iskolába 
való beíratási szándékának megerősítése úgy 
történik, hogy a gyermek azonosításához szükséges 
adatok megadása után megjelölik az intézményt. 
Online jelentkezés esetén a felület
a dokumentumok másolatát, személyes megjelenés 
esetén pedig kérjük bemutatni, illetve átadni az 
intézményi ügyintézőnek. A 7/2020. (III. 25.) EMMI 
határozat alapján az online beiratkozás esetén az 
eredeti iratok bemutatására a 2020/202
első napján kerül sor. 

Az életvitelszerű ott lakásra és a közös szülői 
felügyeleti jog gyakorlására vonatkozó 
nyilatkozatokat elektronikus beiratkozás esetén a 
KRÉTA e-Ügyintézés felületén 
megadását követően - az „Előnézet” ikonra katt
tudja letölteni és aláírást követően fel tudja tölteni a 
rendszerbe. Személyes megjelenéssel történő 
beiratkozás esetén a formanyomtatványokat az 
intézmény biztosítja. 

* Felhívjuk a figyelmet, hogy iskolánk 
esetében a második szakaszban van lehetőség
a beiratkozás folyamatának ügyintézésére, 
melyről igény szerint telefonos tájékoztatást is 
adunk  
(62-587-141; +36-30
30/2200123) 

Amennyiben az elektronikus úton történő 
beiratkozás az Ön számára nem megoldható, a 
köznevelési intézmények lehetőséget biztosítanak 
a személyes ügyintézésre is. Tájékoztatjuk, hogy 
személyes megjelenéssel történő beiratkozás esetén 
a járványügyi helyzettel összefüggésben bevezetett 
fokozott óvintézkedésekkel kell számolni.

 * Iskolánkban a jelentkezések

• személyes benyújtására naponta 8
van lehetőség, időpontot telefonon lehet 
kérni, +36-62-587-141 és 
7403213; telefonszámokon, munkaidőben.

• Online módon a KRÉTA rendszer e
felületén keresztül, amelyet 
a https://eugyintezes.e-
kreta.hu/kezdolap elérhetőségen talál meg.

Felhívjuk figyelmét, hogy a két szakaszban történő 
beiratkozás során a második szakaszban
egyetlen általános iskolába kérheti gyermek
felvételét. 

Szeretettel várjuk leendő tanulóinkat!

Sápi Zoltán 
intézményvezető
+36-30-220

igazgatosag@ufcs.hu

 

 

A beiratkozáshoz kapcsolódóan az 
ra van szükség, melyeknek 

bemutatása a jelenlegi helyzetre tekintettel 
elegendő, ha csak a 2020/21-es tanév első napján 

A gyermek személyazonosságát igazoló ható-

A gyermek nevére kiállított TAJ kártya 
A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló ha-

Nyilatkozat az életvitelszerű ott lakásról 
Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gya-

Az online felületen a gyermekek körzetes iskolába 
való beíratási szándékának megerősítése úgy 
történik, hogy a gyermek azonosításához szükséges 
adatok megadása után megjelölik az intézményt. 
Online jelentkezés esetén a felületre fel lehet tölteni 
a dokumentumok másolatát, személyes megjelenés 
esetén pedig kérjük bemutatni, illetve átadni az 
intézményi ügyintézőnek. A 7/2020. (III. 25.) EMMI 
határozat alapján az online beiratkozás esetén az 
eredeti iratok bemutatására a 2020/2021. tanév 

Az életvitelszerű ott lakásra és a közös szülői 
felügyeleti jog gyakorlására vonatkozó 
nyilatkozatokat elektronikus beiratkozás esetén a 

Ügyintézés felületén - az adatok 
az „Előnézet” ikonra kattintva 

tudja letölteni és aláírást követően fel tudja tölteni a 
rendszerbe. Személyes megjelenéssel történő 
beiratkozás esetén a formanyomtatványokat az 

* Felhívjuk a figyelmet, hogy iskolánk 
esetében a második szakaszban van lehetőség 
a beiratkozás folyamatának ügyintézésére, 
melyről igény szerint telefonos tájékoztatást is 

30-7403213; +36-

Amennyiben az elektronikus úton történő 
beiratkozás az Ön számára nem megoldható, a 

lehetőséget biztosítanak 
re is. Tájékoztatjuk, hogy 

személyes megjelenéssel történő beiratkozás esetén 
a járványügyi helyzettel összefüggésben bevezetett 
fokozott óvintézkedésekkel kell számolni. 

* Iskolánkban a jelentkezések 
es benyújtására naponta 8-16 óráig 

van lehetőség, időpontot telefonon lehet 
141 és +36-30-

telefonszámokon, munkaidőben. 
a KRÉTA rendszer e-Ügyintézési 

felületén keresztül, amelyet 

elérhetőségen talál meg.  

Felhívjuk figyelmét, hogy a két szakaszban történő 
beiratkozás során a második szakaszban csak 

általános iskolába kérheti gyermeke 

Szeretettel várjuk leendő tanulóinkat! 

Sápi Zoltán  
intézményvezető 

220-0123 
igazgatosag@ufcs.hu 



 

  
 

BETARTANDÓ ÓVINTÉZKEDÉSEK
Az új koronavírus járvány terjedésének 
megelőzése érdekében az alábbi 
óvintézkedések betartása szükséges:
• Mosson kezet rendszeresen és alaposan, 

legalább 20 másodpercig szappannal és f
lyóvízzel, vagy tisztítsa meg kezét alkoh
los kézfertőtlenítővel!  

o hazaérkezés után  
o ételkészítés előtt és közben 
o étkezés előtt  
o WC használatot követő
o tüsszentés, köhögés, orrfújás 

után  
o beteggel érintkezés elő
o állatokkal vagy állatok ürülék

vel való érintkezés után 
• Szemhez, szájhoz, archoz ne nyúljon, 

illetve csak kézmosást követő
• Szellőztessen rendszeresen! 
• Otthonában tisztítsa a gyakran megéri

tett felületeket rutinszerűen (például: 
asztalok, ajtókilincsek, villanykapcs
lók, fogantyúk, íróasztalok, WC
pok, mosogatók és mobiltelefonok)! 

• A gyermekek által használt játékok, 
eszközök napi fertőtlenítő tisztítása j
vasolt.  

• Kerülje a nagy tömeget, zárt légter
lyiségeket!  

• Kerülje az érintkezést betege
köhög, tüsszög, lázas – legyen bárm
lyen okból a betegsége (influenza, ba
teriális fertőzés, egyéb)!  

• Köhögéskor, tüsszentéskor használjon 
papírzsebkendőt, amit használat után 
azonnal dobjon el! Amennyiben erre 
nincs lehetősége, ne a kezébe köhög
illetve tüsszentsen, hanem a behajlított 
kar könyökhajlatába!  

• Amennyiben Ön beteg, tartson távols
got másoktól!  

o tartózkodjon a mások
szoros fizikai érintkezést

o lehetőleg használjon külön WC
t és mosdót  

o használjon külön étkészletet 
o használjon külön törülköz

• Csak akkor használjon maszkot, ha lé
zőszervi tünetei vannak (köhögés, tü

 5 

BETARTANDÓ ÓVINTÉZKEDÉSEK  
Az új koronavírus járvány terjedésének 

zése érdekében az alábbi 
óvintézkedések betartása szükséges: 

Mosson kezet rendszeresen és alaposan, 
másodpercig szappannal és fo-

lyóvízzel, vagy tisztítsa meg kezét alkoho-

őtt és közben  

WC használatot követően  
tüsszentés, köhögés, orrfújás 

beteggel érintkezés előtt és után  
latokkal vagy állatok ürüléké-

vel való érintkezés után  
Szemhez, szájhoz, archoz ne nyúljon, 
illetve csak kézmosást követően!· 

ztessen rendszeresen!  
Otthonában tisztítsa a gyakran megérin-

űen (például: 
k, villanykapcso-

lók, fogantyúk, íróasztalok, WC-k, csa-
pok, mosogatók és mobiltelefonok)!  
A gyermekek által használt játékok, 

ő ő tisztítása ja-

Kerülje a nagy tömeget, zárt légterű he-

Kerülje az érintkezést betegekkel, aki 
legyen bármi-

lyen okból a betegsége (influenza, bak-

Köhögéskor, tüsszentéskor használjon 
t, amit használat után 

azonnal dobjon el! Amennyiben erre 
sége, ne a kezébe köhögjön, 

illetve tüsszentsen, hanem a behajlított 

Amennyiben Ön beteg, tartson távolsá-

kkal történő 
ros fizikai érintkezéstől  

leg használjon külön WC-

használjon külön étkészletet  
jon külön törülközőt  

Csak akkor használjon maszkot, ha lég-
szervi tünetei vannak (köhögés, tüsz-

szentés), ezzel védje a környezetében 
lévőket!  

• Szoptatási gyakorlaton ne változtasson, 
a lehetőség szerinti leghosszabb ideig 
szoptasson!  

TOVÁBBI SEGÍTSÉGRE VAN 
SZÜKSÉGE? 

Amennyiben további kérdés merül fel Önben, 
az alábbi elérhetőségeken állunk az Ön szíves 
rendelkezésére: 

• telefonszám: 06 80 277 455 és 06 80 
277 456  

• emailcím: koronavirus@bm.gov.hu 
• honlap: https://koronavirus.gov.hu/ 
• facebook oldal és messenger: 

https://www.facebook.com/koronavirus
.gov.hu/ 

Jelen dokumentumot készítette: a
Erőforrások Minisztériuma Egészségügyért 
Felelős Államtitkársága  
 
 

 

szentés), ezzel védje a környezetében 

Szoptatási gyakorlaton ne változtasson, 
őség szerinti leghosszabb ideig 

SEGÍTSÉGRE VAN 

Amennyiben további kérdés merül fel Önben, 
őségeken állunk az Ön szíves 

telefonszám: 06 80 277 455 és 06 80 

emailcím: koronavirus@bm.gov.hu  
honlap: https://koronavirus.gov.hu/  

dal és messenger: 
https://www.facebook.com/koronavirus

Jelen dokumentumot készítette: az Emberi 
források Minisztériuma Egészségügyért 
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A forráskúti háziorvosi rendel

MARADJ OTTHON!!!

Nyomatékosan megkérünk minden kedves forráskúti lak ost, ha teheti, maradjon otthon, közösségbe 
egyáltalán ne, boltba, patikába, rendel

Általános információk:  
A koronavírussal kapcsolatban hiteles információkat talál:
- www.haosz.hu 
- www.koronavirus.gov.hu 
- facebook.com/Forráskúti orvosi sz
Központi tájékoztató telefonszám: 
Készenléti mentők telefonszáma: 
Forráskúti rovosi rendelő telefonszáma: 
Dr. Vereczkey Csaba: 06-30/9952
Kérjük betegeinket, hogy csak az alábbi esetekben hívják az orvosi rendel
- receptíratás 
- előre egyeztetett időpont foglalása, lemondása
- akut, sürgős eset 
 
 
Gyógyszerek íratása: 
Tájékoztatjuk kedves betegeinket, hogy gyógyszert íratni csak telefonon van lehet
A forráskúti orvosi rendelő telefonszámát(06
felíratni kívánt gyógyszerek nevét. Megsz
betegek esetén úgynevezett eRecept kerül felírásra, melyet bármely hozzátartozó kiválthat 
a patikában a beteg TAJ kártyájának felmutatása után.
 
Vérvétel: 
Az előjegyzéses vérvétel jelenleg sehol sincs, a vérszállítás szünetel, csak kivét
esetben orvossal való megbeszélés után lehet indokolt, sürg
Tehát akik be voltak írva hozzánk vérvételre, kérjük ne telefonáljanak, ne jöjjenek! Dr. Úr 
fel fogja azokat keresni telefonon, akiknek szükséges a vérvétel. A
speciális terápia miatt vérvizsgálatra szorulnak, azoknak a kezel
vérvételt! 
 
Szakorvosi ellátások: 
A szakorvosi ellátások szünetelnek minden krónikus, gondozás, tervezhet
esetben. A helyben, tehát Forrás
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A forráskúti háziorvosi rendelő tájékoztatója
 

MARADJ OTTHON!!!  
 

Nyomatékosan megkérünk minden kedves forráskúti lak ost, ha teheti, maradjon otthon, közösségbe 
patikába, rendel őbe csak a legszükségesebb esetben menjen!!!

 
A koronavírussal kapcsolatban hiteles információkat talál: 

facebook.com/Forráskúti orvosi szűrőprogram 
Központi tájékoztató telefonszám: 06-80-277-455/ 06-80-277-456 

k telefonszáma: 1824 
ő telefonszáma: 06-62/287-034 

30/9952-023 
Kérjük betegeinket, hogy csak az alábbi esetekben hívják az orvosi rendel

foglalása, lemondása 

Tájékoztatjuk kedves betegeinket, hogy gyógyszert íratni csak telefonon van lehet
ő telefonszámát(06-62/287-034) kell felhívni és bediktálni a 

felíratni kívánt gyógyszerek nevét. Megszűnt a papír alapú recept. 14. 
betegek esetén úgynevezett eRecept kerül felírásra, melyet bármely hozzátartozó kiválthat 
a patikában a beteg TAJ kártyájának felmutatása után. 

jegyzéses vérvétel jelenleg sehol sincs, a vérszállítás szünetel, csak kivét
esetben orvossal való megbeszélés után lehet indokolt, sürgős esetben vérvizsgálatot kérni. 
Tehát akik be voltak írva hozzánk vérvételre, kérjük ne telefonáljanak, ne jöjjenek! Dr. Úr 
fel fogja azokat keresni telefonon, akiknek szükséges a vérvétel. A
speciális terápia miatt vérvizsgálatra szorulnak, azoknak a kezelő szakorvosuk intézi a 

A szakorvosi ellátások szünetelnek minden krónikus, gondozás, tervezhet
Forráskút-Mórahalom- Szeged ellátási körben kialakított 

 

ő tájékoztatója 

 

Nyomatékosan megkérünk minden kedves forráskúti lak ost, ha teheti, maradjon otthon, közösségbe 
be csak a legszükségesebb esetben menjen!!!  

Kérjük betegeinket, hogy csak az alábbi esetekben hívják az orvosi rendelőt:  

Tájékoztatjuk kedves betegeinket, hogy gyógyszert íratni csak telefonon van lehetőségük. 
034) kell felhívni és bediktálni a 

nt a papír alapú recept. 14. életévét betöltött 
betegek esetén úgynevezett eRecept kerül felírásra, melyet bármely hozzátartozó kiválthat 

jegyzéses vérvétel jelenleg sehol sincs, a vérszállítás szünetel, csak kivételes 
ős esetben vérvizsgálatot kérni. 

Tehát akik be voltak írva hozzánk vérvételre, kérjük ne telefonáljanak, ne jöjjenek! Dr. Úr 
fel fogja azokat keresni telefonon, akiknek szükséges a vérvétel. Akik műtét, vagy 

ő szakorvosuk intézi a 

A szakorvosi ellátások szünetelnek minden krónikus, gondozás, tervezhető, halasztható 
Szeged ellátási körben kialakított  
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szakorvosi ellátásokkal kapcsolatban a rendelőt kell felhívni a halaszthatatlan 
szakorvosi ellátások ügyében. MINDEN egyéb, halasztható, tehát pl.: diabétesz 
kontroll, vagy bármi más vizsgálat, ami NEM háziorvosi beutalóval történne, jelenleg 
elmarad. A veszélyhelyzet ideje alatt lejáró szakorvosi javaslatok, a veszélyhelyzet 
végéig meghosszabbodnak. Mi hosszabbítjuk a javaslatokat, tehát minket kell hívni 
ebben az esetben. 
A II. kórház  több járóbeteg rendelése a Vasas Szent Péter utcai rendelőbe került át. 
(Pszichiátriai rendelés a Vasas Szent Péter utcában: 06/62-34-16-34) 
A Móra-Vitál Kft.  is csak sürgősségi betegellátást végez. (Pszichiátriai ellátás: Dr. 
Kasznár-Tóth Ildikó, saját betegeinek receptírás csütörtökön 13:00-14:00 óráig) 
A rheuma tanszéken /II. kórház/ gondozott betegek keressék kezelőorvosukat! Az 
ambulancia a Vasas Szent Péter utcába költözött! 
Az urológia ambulancián /szintén II. kórház / kezelt betegek szintén a Vasas Szent 
Péter utcában kapják meg gyógyszerüket! 
 
Lejáró okmányok:  
A 2020. március 12-t követően (veszélyhelyzetben) lejáró, a magyar állampolgárok 
Magyarország területén hatályos valamennyi hivatalos okmánya (személyi igazolvány, 
jogosítvány, stb.) a veszélyhelyzet megszűnését követő 15 napig érvényes. Az 
okmányok megújítására jelenleg tehát nincs szükség, azokat Magyarország területén 
továbbra is használhatják, külföldön azonban nem érvényesek a lejárt okmányok. 
 
Gyermekek sürgősségi ellátása: 
A gyermekek sürgősségi ellátása megváltozott! A Szilágyi utcában a gyermekorvosi 
ügyelet megszűnt, az ő feladatukat a Gyermekklinika „A” (Szeged, Korányi fasor 14-
18.) látja el. Indulás előtt mindig fel kell hívni a 06-62/545-331-es telefonszámot!!! 
 
65 év felettiek: 
65 év feletti betegeink hozzátartozóit megkérjük, hogy segítsék szeretteiket a 
mindennapi intézni valóikban. Szükség esetén a helyi szociális munkatársak segítségét 
kérhetik! 
 
Külföldi tartózkodás:  
Nyomatékosan megkérünk mindenkit, aki az elmúlt időszakban külföldön 
tartózkodott, hogy haladéktalanul keresse telefonon az orvosi rendelőt!!! A 14 napos 
kötelező önkéntes karantén letelte után is, panasz, jellegzetes panasz esetén! 
  
Általános tanácsok: 
Egy eddig ismeretlen kórokozó/vírus (COVID19–nek nevezték el az egyszerűség 
kedvéért) okoz világjárványt. A világ minden országában jelen van a fertőzés. 
Európában nagyon sok beteg van, DE hazánkban eddig sikerült a megbetegedések 
számának növekedését lassítani. Jelenleg ez a járvány elleni védekezés legfontosabb 
fegyvere:  
 

MARADJ OTTHON!  



 

  
 

MINDENKI oldja meg, ki-ki a saját életében, hogy a lehet
találkozzon! 
EZÉRT KÉREM, tartsuk be a hivatalos utasításokat! NE okoskodjunk, én sem teszem. 
Területünkön az orvosi ellátás átszervezése megtörtént, DE nagyon fontos, hogy a helyzet 
változásával az ellátásrendben változások voltak is, és várhatóan lesznek is. EZÉRT 
kérem, minden család kövesse a 
oldalunkat, ott napi szinten közlöm a közérdek
az internetet nem használók is értesüljenek a fontos, hasznos hírekr
arról, hogy mindenki érezze, érezhesse: 

Értsük meg: MINDENKI most
orvosok, az ellátórendszerek, és igen, NAGYON FONTOS, HOGY MINDENKI 
TANULJA MEG ÉS PONTOSAN HAJTSA IS VÉGRE a járvány által rá szabott 
feladatokat! 
 
Nincs csodagyógyszer, csodaeljárás, az egyetlen hatásos 
a fertőzést, ezért:  

 
Itt is köszönet és dicséret kedves betegeinknek: a legtöbben megértették és eredményesen 
végre is hajtották eddig a kötelező

A legfontosabb tapasztalatunk: az információhiány a nagy ellenségünk, ezért hozzáteszem:
TÁJÉKOZTASS MINDENKIT AKIT LEHET, TANÍTSUK EGYMÁST A KÖTELEZ
TEENDŐKRŐL!  
KÖTELEZŐ, MERT EMBERÉLETEK FOGNAK MÚLNI AZON, HOGY MENNYIRE 
EREDMÉNYESEN, SIKERESEN TUDJA MI
MEGVALÓSÍTANI A RÁ SZABOTT, A RÁ ÉRVÉNYES TEEND
 
Mindenkinek jó egészséget, türelmet, kitartást!
Bennünk a kötelező alázat a soha nem látott helyzettel, ellenséggel szemben megvan. 
 
 

A forráskúti rendel
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ki a saját életében, hogy a lehető legkevesebb emberrel 

tartsuk be a hivatalos utasításokat! NE okoskodjunk, én sem teszem. 
Területünkön az orvosi ellátás átszervezése megtörtént, DE nagyon fontos, hogy a helyzet 
változásával az ellátásrendben változások voltak is, és várhatóan lesznek is. EZÉRT 
kérem, minden család kövesse a www.facebook.com/Forráskúti orvosi sz

lunkat, ott napi szinten közlöm a közérdekű tudnivalókat! Gondoskodjunk arról, hogy 
az internetet nem használók is értesüljenek a fontos, hasznos hírekrő
arról, hogy mindenki érezze, érezhesse:  

NEM VAGY EGYEDÜL!!!  

Értsük meg: MINDENKI most TANULJA a járvány elleni teendő
orvosok, az ellátórendszerek, és igen, NAGYON FONTOS, HOGY MINDENKI 
TANULJA MEG ÉS PONTOSAN HAJTSA IS VÉGRE a járvány által rá szabott 

Nincs csodagyógyszer, csodaeljárás, az egyetlen hatásos fegyver a megel

MARADJ OTTHON! 

Itt is köszönet és dicséret kedves betegeinknek: a legtöbben megértették és eredményesen 
végre is hajtották eddig a kötelező feladatokat. A legfontosabb továbbra is: 

 
MARADJ OTTHON!  

 
A legfontosabb tapasztalatunk: az információhiány a nagy ellenségünk, ezért hozzáteszem:
TÁJÉKOZTASS MINDENKIT AKIT LEHET, TANÍTSUK EGYMÁST A KÖTELEZ

, MERT EMBERÉLETEK FOGNAK MÚLNI AZON, HOGY MENNYIRE 
EREDMÉNYESEN, SIKERESEN TUDJA MINDEN EGYES EMBER 
MEGVALÓSÍTANI A RÁ SZABOTT, A RÁ ÉRVÉNYES TEENDŐKET!!!

Mindenkinek jó egészséget, türelmet, kitartást! 
 alázat a soha nem látott helyzettel, ellenséggel szemben megvan. 

A forráskúti rendelő munkatársai 

 

ő legkevesebb emberrel 

tartsuk be a hivatalos utasításokat! NE okoskodjunk, én sem teszem.  
Területünkön az orvosi ellátás átszervezése megtörtént, DE nagyon fontos, hogy a helyzet 
változásával az ellátásrendben változások voltak is, és várhatóan lesznek is. EZÉRT 

www.facebook.com/Forráskúti orvosi szűrőprogram 
 tudnivalókat! Gondoskodjunk arról, hogy 

az internetet nem használók is értesüljenek a fontos, hasznos hírekről! Gondoskodjunk 

TANULJA a járvány elleni teendőket. A tudósok, az 
orvosok, az ellátórendszerek, és igen, NAGYON FONTOS, HOGY MINDENKI 
TANULJA MEG ÉS PONTOSAN HAJTSA IS VÉGRE a járvány által rá szabott 

fegyver a megelőzés, ne kapjuk el 

Itt is köszönet és dicséret kedves betegeinknek: a legtöbben megértették és eredményesen 
 feladatokat. A legfontosabb továbbra is:  

A legfontosabb tapasztalatunk: az információhiány a nagy ellenségünk, ezért hozzáteszem: 
TÁJÉKOZTASS MINDENKIT AKIT LEHET, TANÍTSUK EGYMÁST A KÖTELEZŐ 

, MERT EMBERÉLETEK FOGNAK MÚLNI AZON, HOGY MENNYIRE 
NDEN EGYES EMBER 

ŐKET!!!  

 alázat a soha nem látott helyzettel, ellenséggel szemben megvan.  
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Egyházközségi hírek: 

A veszélyhelyzetre való tekintettel minden egyházi 
szertartás felfüggesztésre került a veszélyhelyzet 
elmúlásáig. 

VIGYÁZZ, EZ ŐRÜLET! 
 

Oly korban élünk, amikor
a telefonjaink vezeték nélküliek,

a tűzhelyeink lángnélküliek,
az autóink kulcs nélküliek,
az ételeink zsír nélküliek,

az autókerekeink belső nélküliek,
a ruháink ujj nélküliek, 

a fiataljaink munkanélküliek,
a kisnyugdíjasok pénz nélküliek,
a vezetőink ERKÖLCS  nélküliek,

a tetteink cél nélküliek, 
a kapcsolataink értelem nélküliek,
az ifjúpárjaink házasság nélküliek,
a hozzáállásaink érzés nélküliek,

az elhatározásaink LÉLEK nélküliek,
a foglalkozásaink felelősség nélküliek,

az emberi kötődéseink BIZALOM nélk
az élet felfogásunk HIT nélküliek,

a kisbabáink apák-anyák nélküliek,
az érzéseink SZÍV nélküliek,

a neveléseink érték nélküliek,
a gyermekeink modor nélküliek,

a plébániáink pap nélküliek,
a templomaink hívek nélküliek,

a világunk pedig ISTEN NÉLKÜ
(ismeretlen szerző) 

 
A BŰN HATALMA 
 
Assisi szent Ferenc hús-vér emberként,
val és gyengeségeivel a BŰNT, azaz Istentől való e
választottságot elsősorban tapasztalati szinten élte 
meg. Tudjuk, hogy ifjú korában milyen pazarló és 
kicsapongó életet élt: gazdagon öltözködött, étk
zett az élet gőgje őt is megkísértette. Önző létmó
jában nem sokat törődött mások szenvedésével, sőt 
lenézte és megvetette az nála szegényebbeket és a 
bajbajutottakat.  
   Amikor Ferenc a bűnről beszél, akkor különös
hangsúlyt fektet a kisajátítás bűnére. Ferenc előbb 
az édesapja, majd később saját ambícióiban is
te, hogy az ember képes Istentől elsajátítani, képes 
a maga számlájára írni dolgokat. A BECSVÁGYÓ 
EMBER kiemeli önmagát, szinte ellopja magát az I
ten kezéből – minden jót az életében, a kegyelm
ket, a tehetséget, a saját akaratát, az anyagi dolg
it, MINDENT ÖNMAGÁNAK TULAJDONÍT, saját h
táskörébe helyez. Ezzel gyakorlatilag az Isten h
lyébe lép. És egyeduralkodóvá teszi magát, Eltula
donítja azt, ami az Istent illeti. Ferenc így ír: „Mert a 
jó tudás fájáról eszik, aki az akaratát a maga kiz
rólagos tulajdonának tartja és felfuvalkodik azon jók 
miatt, amiket az Úr mond és művel általa.”
   Ferenc a saját tapasztalatából ismerte a bűn ö
szetettségét. Nagyon jól tudta, hogy a bűnös ember 
a dicsőséget is Isten helyett inkább önmagának írja 
fel. Az anyagi dolgokat sem Isten ajándékaként éli 
meg, hanem saját tulajdonaként, ezért azokat is 
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szertartás felfüggesztésre került a veszélyhelyzet 

 

Oly korban élünk, amikor 
telefonjaink vezeték nélküliek, 

nélküliek, 
az autóink kulcs nélküliek, 
az ételeink zsír nélküliek, 

az autókerekeink belső nélküliek, 
 

nélküliek, 
a kisnyugdíjasok pénz nélküliek, 
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a kapcsolataink értelem nélküliek, 
az ifjúpárjaink házasság nélküliek, 
a hozzáállásaink érzés nélküliek, 

az elhatározásaink LÉLEK nélküliek, 
a foglalkozásaink felelősség nélküliek, 

az emberi kötődéseink BIZALOM nélküliek, 
az élet felfogásunk HIT nélküliek, 

anyák nélküliek, 
az érzéseink SZÍV nélküliek, 

a neveléseink érték nélküliek, 
a gyermekeink modor nélküliek, 

a plébániáink pap nélküliek, 
a templomaink hívek nélküliek, 

a világunk pedig ISTEN NÉLKÜLI!!!   
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azaz Istentől való el-

választottságot elsősorban tapasztalati szinten élte 
hogy ifjú korában milyen pazarló és 

ó életet élt: gazdagon öltözködött, étke-
az élet gőgje őt is megkísértette. Önző létmód-

nem sokat törődött mások szenvedésével, sőt 
lenézte és megvetette az nála szegényebbeket és a 

Amikor Ferenc a bűnről beszél, akkor különös 
hangsúlyt fektet a kisajátítás bűnére. Ferenc előbb 

ajd később saját ambícióiban is átél-
te, hogy az ember képes Istentől elsajátítani, képes 
a maga számlájára írni dolgokat. A BECSVÁGYÓ 
EMBER kiemeli önmagát, szinte ellopja magát az Is-

minden jót az életében, a kegyelme-
ket, a tehetséget, a saját akaratát, az anyagi dolga-
it, MINDENT ÖNMAGÁNAK TULAJDONÍT, saját ha-
táskörébe helyez. Ezzel gyakorlatilag az Isten he-
lyébe lép. És egyeduralkodóvá teszi magát, Eltulaj-

stent illeti. Ferenc így ír: „Mert a 
jó tudás fájáról eszik, aki az akaratát a maga kizá-

lagos tulajdonának tartja és felfuvalkodik azon jók 
miatt, amiket az Úr mond és művel általa.” 

Ferenc a saját tapasztalatából ismerte a bűn ösz-
jól tudta, hogy a bűnös ember 

a dicsőséget is Isten helyett inkább önmagának írja 
fel. Az anyagi dolgokat sem Isten ajándékaként éli 
meg, hanem saját tulajdonaként, ezért azokat is 

megtartja. Ferenc saját maga is megéli, hogy az I
tentől elválasztott ember 
is birtokolni szeretné, a saját kezébe tartani, 
hatni és manipulálni. De az élethe
embertárait is saját hatáskörébe szeretné emelni. 
Mások bírája akar lenni. Ezáltal ura is akar lenni 
testvérének. Birtokolni akarja, mivel azt gondolja, 
hogy a viselkedésük is az ő hatáskörébe tartozik. 
Azt hiszi, hogy megítélheti őket, sőt
hödtnek érzi magát, ha a másik nem úgy viselkedik, 
ahogyan azt ő szeretné. Ezzel van össze
az ÍRÍGYSÉG és a FÉLTÉKEN
ember Istent játszik a mások életéhez is Istenként 
akar viszonyulni. Ugyanakkor kisajátítani a tudást 
és a műveltséget, ezzel a mások fölé helyezni ö
magát, vagyis mások felett hatalmat gyakorolni. 
Pedig tudjuk, hogy minden  TUDÁS É
FORRÁSA  és birtoklása EGYEDÜL  AZ ISTENÉ.   F
renc jól ismerte az emberi természetet, ezért hat
rozottan dönt a szegénység mellett.  A szegénység, 
az alázat, a kiüresítés mellett dönt. A bűnös ember 
gőgös életmódjával ellentétben ő a minoritás é
formát választotta. Szembe ment a bűnös életmód 
csábításával. Isten kezébe ajánlotta önmagát.  F
renc számára a bűn nem csupán az előírások áth
gása, megszegése, hanem az Istennel való élő ka
csolat megszakítása. Ez az állapot az emberi ka
csolatokban mutatkozik meg. Ferencet égette a le
kiismerete. Ezért alamizsnát adott egy egy szegény 
koldusnak. Ha leprások iránt nem volt kellő figy
lemmel lelkiismerete tiltakozott. Az ő m
igazából az ő emberhez való oda fordulásban val
sult meg. A bűnnel való szakításának közösségi v
tülete volt. A leprásokhoz költözött és ápolta őket. 
Első tanítványait is erre a feladatra buzdította. F
renc tudta, hogy a BŰN AZ SOHASEM EGYÉNI D
LOG. Mindig kihatással van a környezetre. Kihatá
sal van a körülöttünk lévő embere
soknak kárt, sebeket osztunk. Másokat megbá
tunk, másoknak sebeket osztunk! A BŰNNEK NAGY 
ROMBOLÓ HATÁSA VAN! Életeket olt ki, 
kat tör ketté,- elszakít, elválaszt, rombol, öl, más
kat leigáz, sért, vádol, sőt másokat is bűnre sark
Gyümölcse az individualizmus, a bizonytalan és b
zárkózott létmód.  Ferenc óva int
kodottságtól, hiú dicsekvéstől, fösvénységtől, e v
lág gondjától, és aggódástól,
lódástól!” Ne civakodjanak sem egymással,
másokkal. Ne haragudjanak, szeressék egymást. 
Miként az Űr mondja: „az én parancsom, hogy sz
ressétek egymást, amint én szeretlek titeket!” „Ne 
szeressünk se szóval, se nyelvvel, hanem cselek
detekkel és igazsággal.” Senkit se szidalmazzanak, 
ne zúgolódjanak, ne ócsároljanak másokat. Jó pé
dával járjanak elől, amivel kitölthetik a bűn okozta 
ürességet, az emberi szívekben.
    A TITANIK KATASZTRÓFÁJÁBAN
vesztette életét. A rettenetes tragédiát 
lőtlenség okozta. Ez azzal kezdődött, hogy a l
helyeket akarták növelni, ezért a szükségesnél jóval 
kevesebb mentőcsónaknak jutott hely.
közvetlen ok is. A HÍRNÉV
a jégveszély ellenére rekordidő alatt akarta me
tenni az utat.     Gyorsabban,
„Ezt a hajót még az Úristen sem süllyeszti el! 
mondták az építők, tervezők!” És az önhitt, Istent 
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ember Istent játszik a mások életéhez is Istenként 
akar viszonyulni. Ugyanakkor kisajátítani a tudást 
és a műveltséget, ezzel a mások fölé helyezni ön-
magát, vagyis mások felett hatalmat gyakorolni. 
Pedig tudjuk, hogy minden  TUDÁS ÉS HATALOM 
FORRÁSA  és birtoklása EGYEDÜL  AZ ISTENÉ.   Fe-
renc jól ismerte az emberi természetet, ezért hatá-
rozottan dönt a szegénység mellett.  A szegénység, 
az alázat, a kiüresítés mellett dönt. A bűnös ember 
gőgös életmódjával ellentétben ő a minoritás élet-
formát választotta. Szembe ment a bűnös életmód 
csábításával. Isten kezébe ajánlotta önmagát.  Fe-
renc számára a bűn nem csupán az előírások áthá-
gása, megszegése, hanem az Istennel való élő kap-
csolat megszakítása. Ez az állapot az emberi kap-

utatkozik meg. Ferencet égette a lel-
kiismerete. Ezért alamizsnát adott egy egy szegény 
koldusnak. Ha leprások iránt nem volt kellő figye-

lelkiismerete tiltakozott. Az ő megtérése 
az ő emberhez való oda fordulásban való-

szakításának közösségi ve-
tülete volt. A leprásokhoz költözött és ápolta őket. 
Első tanítványait is erre a feladatra buzdította. Fe-

hogy a BŰN AZ SOHASEM EGYÉNI DO-
LOG. Mindig kihatással van a környezetre. Kihatás-
sal van a körülöttünk lévő emberekre. A bűnnel má-
soknak kárt, sebeket osztunk. Másokat megbán-
tunk, másoknak sebeket osztunk! A BŰNNEK NAGY 

TÁSA VAN! Életeket olt ki, kapcsolato-
elszakít, elválaszt, rombol, öl, máso-

kat leigáz, sért, vádol, sőt másokat is bűnre sarkall. 
vidualizmus, a bizonytalan és be-

zárkózott létmód.  Ferenc óva int „minden felfuval-
hiú dicsekvéstől, fösvénységtől, e vi-

gódástól, megszólástól és zúgo-
lódástól!” Ne civakodjanak sem egymással, sem 

kal. Ne haragudjanak, szeressék egymást. 
Miként az Űr mondja: „az én parancsom, hogy sze-
ressétek egymást, amint én szeretlek titeket!” „Ne 

szóval, se nyelvvel, hanem cseleke-
detekkel és igazsággal.” Senkit se szidalmazzanak, 

e ócsároljanak másokat. Jó pél-
dával járjanak elől, amivel kitölthetik a bűn okozta 
ürességet, az emberi szívekben. 

A TITANIK KATASZTRÓFÁJÁBAN: 1503 ember 
. A rettenetes tragédiát emberi fele-

lőtlenség okozta. Ez azzal kezdődött, hogy a luxus 
helyeket akarták növelni, ezért a szükségesnél jóval 
kevesebb mentőcsónaknak jutott hely.  Volt egy 

RNÉV. Az óceánjáró, luxusgőzös 
a jégveszély ellenére rekordidő alatt akarta meg-
tenni az utat.     Gyorsabban, mint az eddigi hajók! . 
„Ezt a hajót még az Úristen sem süllyeszti el! - 

, tervezők!” És az önhitt, Istent  



 

 

játszó emberek áldozatául esett ez az óceánjáró! E
hez még közbejátszott a kapitány felelőtlensége is. K
adja a jelszót „Teljes gőzzel előre!” A jéghegy, aminek 
nekiütköztek, a hajó jobb oldalán a vízvonal alatt 90 
méter hosszan feltépte a luxusgőzös testét. A 16 ví
záró rekeszből 4 megsérült, ezzel a hajó menthete
lenné vált. 1912. április 15-én hajnali 2 óra 20 perckor 
elsüllyedt! Elsüllyedt, miután a hajó törzse kettétört. 
Tengernyi bűn a Titanikon. Amikor a baj megtörtént, a 
halál árnyékából is az isteni világosság kiszüremk
dett. A legendás zenekar nem menekült, hanem a a 
végsőkig játszott, a süllyedés  pillanatáig. A ment
csónakban ülők többen is hallották amint a végső pe
cekben játszották a KÖZELEBB, KÖZELEBB URAM 
HOZZÁD - keresztény himnuszt. A beszámolók három 
hősiesen viselkedő papról is szólnak. Nem akartak m
nekülni, imádkoztak, szentségeket szolgáltattak ki, v
gasztalni próbáltak. Név szerint: a huszonhét éves li
ván JUOZÁS MONTVILA, a negyven éves német J
SEPH PERUSHITZ bencés atya, illetve THOMAS BYLES 
atya, végig a fedélzeten maradtak. Feloldozást adtak 
azoknak, akiknek már nem jutott hely a mentő csón
kokban. Nyugtatgatták a rémült utasokat, rózsafüzér 
imádságot vezettek. A visszaemlékezések szerint felk
náltak nekik többször is menekülési lehetőséget a 
mentőcsónakokban, de visszautasították a beszállást a 
mentőcsónakokba.  - 1912 április 14.e  húsvét utáni 
első vasárnap volt, ma az Isteni irgalmasság vasárna
ja. A három atya ekkor együtt mutatta be az utolsó 
szentmiséjét. A szemtanúk jól megjegyezték Byles 
atya prédikációjának szavait. Arról beszélt, hogy a „k
sértés idején ne legyünk lelki roncsok” és, felszólított, 
hogy „használjuk ki az imádság és a szentségek me
tőcsónakját.” 
   Egyes kutatók szerint a legendás óceánjáró 3800 
méteres mélységekben fekvő roncsa nagyon rossz á
lapotban van, bármikor összeomolhat. A hajó mara
ványai az erős áramlatok, a sós víz és a fémevő bakt
riumok miatt roncsolódik. . 
   Az IMÁDSÁG és a BŰNBÁNAT mentő csónakjai ma is 
várnak minket is. 

   Sok szeretettel: Soós János atya

Tartós szeretet 

Caritas Hungarica minden évben meghirdeti az 
Együtt a babákért programot, aminek keretein belül 

8 csomag pelenkát osztanak ki egy
egy rászoruló családnak. 
Gyurisné Kálmán Jolika védőnővel 
közösen 5 pályázatot, adtunk be, 
amiből három nyert. Márciusban 
átvehettük a 24 csomag pelenkát. 

A tartós szeretet program a 
megpróbáltatások ellenére is sikeresen zárult. 
Hálásan köszönjük a márciusi élelmiszergyűjté
részt vevőknek az adományaikat. Megközelítőleg 
30kg gyűlt össze, amit a faluban 5 rászoruló család 
kap meg. 
Amennyiben szeretné támogatni továbbiakban is a 
Caritas munkáját azt megteheti 
https://karitasz.hu/segitene/onlineadomany
oldalon. 

Mojzesné Kocsispéter Edit
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lapotban van, bármikor összeomolhat. A hajó marad-
ványai az erős áramlatok, a sós víz és a fémevő bakté-
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Soós János atya 

Caritas Hungarica minden évben meghirdeti az 
nek keretein belül 

nkát osztanak ki egy-
egy rászoruló családnak. Idén 
Gyurisné Kálmán Jolika védőnővel 
közösen 5 pályázatot, adtunk be, 
amiből három nyert. Márciusban 
átvehettük a 24 csomag pelenkát.  

A tartós szeretet program a 
megpróbáltatások ellenére is sikeresen zárult. 
Hálásan köszönjük a márciusi élelmiszergyűjtésben 
részt vevőknek az adományaikat. Megközelítőleg 
30kg gyűlt össze, amit a faluban 5 rászoruló család 

Amennyiben szeretné támogatni továbbiakban is a 
Caritas munkáját azt megteheti 
https://karitasz.hu/segitene/onlineadomany 
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2020-as egyesületi programok

A Forráskútért Civil Egyesület is 
felelősséget érez a közösségért, ezért 
a jelen helyzetben úgy döntöttük, hogy az idénre 
tervezett szabadtéri rendezvényeinket nem tartjuk 
meg addig, amíg a járvány miatti veszélyhelyzet 
fennáll. 

Viszont nem maradunk láthatatlanok és a 
Virágosabb Forráskútért programot 2020
megtartjuk! Kicsit másképp, mint tavaly, de a 
virágok nem hiányozhatnak a
örökbefogadók jelentkezését idén is várjuk 
telefonon, illetve facebook
programmal kapcsolatban a facebook
lesznek elérhetőek! 

Megértésüket és együttműködésüket köszönjük és 
legyünk idén is vidámak és
 

FORRÁSKÚTON
a Jerney János Mű

2020. április 28
9-13 óráig

A véradás az ÁNTSZ állásfoglalása 
alapján a járványügyi veszélyhelyzetben 

is megtartható a megfelel
szabályok betartása mellett, melyr
Országos Vérellátó Szolgálat és a Vörös 

Kereszt munkatársai gondoskodnak. 

 

as egyesületi programok 

A Forráskútért Civil Egyesület is 
felelősséget érez a közösségért, ezért 
a jelen helyzetben úgy döntöttük, hogy az idénre 

szabadtéri rendezvényeinket nem tartjuk 
meg addig, amíg a járvány miatti veszélyhelyzet 

Viszont nem maradunk láthatatlanok és a 
Virágosabb Forráskútért programot 2020-ban is 
megtartjuk! Kicsit másképp, mint tavaly, de a 
virágok nem hiányozhatnak a településünkről. Az 
örökbefogadók jelentkezését idén is várjuk 
telefonon, illetve facebook-on! További részletek a 
programmal kapcsolatban a facebook-os oldalunk 

Megértésüket és együttműködésüket köszönjük és 
legyünk idén is vidámak és virágosak! 

 

FORRÁSKÚTON 
a Jerney János Művelődési Házban 

április 28-án 
13 óráig 

A véradás az ÁNTSZ állásfoglalása 
alapján a járványügyi veszélyhelyzetben 

is megtartható a megfelelő higiéniai 
szabályok betartása mellett, melyről az 
Országos Vérellátó Szolgálat és a Vörös 

Kereszt munkatársai gondoskodnak.  
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A falugazdász tájékoztatója 
 

Áprilisi aktualitások 

Tisztelt Termelők! 

A koronavírus járvány miatt rendkívüli munkarend 
lépett életbe a falugazdász hálózatnál is. Ennek az a 
célja, hogy mindannyian megő
egészségünket. A rendkívüli munkarend lényege, 
hogy április 11-ig nincs személyes ügyfélfogadás a 
falugazdász hálózatnál. Április 11-tő
információink alapján – csak bizonyos irodákban 
lehet személyesen ügyet intézni, kizárólag telefonos 
időpont egyeztetés alapján. Ezek az irodák: 
Agrárkamara Szeged Kossuth Lajos sgt. 17. (tel 
62/423-360) és Mórahalom Falug
Röszkei út 34. Forráskúton és Zsombón nincs 
személyes ügyfélfogadás!!! Telefonon és egyéb 
elektronikus felületen továbbra is állok 
rendelkezésükre. 
Két fontos aktualitást emelnék ki: 
 Az őstermelői igazolványokkal kapcsolatos 
tudnivalók 
Az őstermelői igazolvány érvényességének és 
hatályosságának a tudnivalói az előző
szerepelnek, az érvényesítéshez személyes ügyintézés 
szükséges! Mindenképpen egyeztessenek id

Április 6- án elkezdődik az Egységes 
kérelem benyújtási időszaka, ame
szerint május 15-ig tart. Ebben az id
nem lesz lehetséges a személyes egyeztetés, úgy kell 
készülnünk, hogy a kérelem benyújtása 
egyeztetés alapján fog megtörténni. 
A cél az, hogy lehetőleg gördülékenyen, és a 
legnagyobb pontossággal nyújtsuk be a kérelmeket. 
Ehhez szükséges lesz a fokozottabb 
közreműködésükre. 
Fentiek alapján a következőkre kérném Önöket
1; Készítsék elő a tavalyi Területalapú támogatási 
kérelmüket. Rajzolják a térkép részletre a tábla 
alakját, írják mellé a növénykultúrákat, és a 
területnagyságot!  Ha a térkép kicsi, készítsenek 
nagyobb méretű rajzot! Célszerű ráírni a helyrajzi 
számot/számokat is. Ha nem változott a terület 
nagysága, csak a kultúra, úgy nem szükséges rajzolni. 
Amennyiben a vetésszerkezet változott (pl. több 
parcellára osztódik a területünk, vagy összevonódnak 
a parcellák stb.), mindenképpen szükséges a 
térképrajz. A kérésem, hogy jól elkülönülten és 
egyértelműen történjenek a bejelölések. Ha új terület 
van, akkor a települést, a helyrajzi 
növénykultúrát és a területnagyságot írják le, szükség 
esetén itt is készítsenek rajzot. Ezen adatok 
ismeretében tudom az új területet rögzíteni. 
 Ha növény alapú termeléshez kötött kiegészít
támogatást is szeretnének igényelni, azt is jelöljék
meg a térképen. Ekkor szükséges lesz majd a 
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A koronavírus járvány miatt rendkívüli munkarend 
lépett életbe a falugazdász hálózatnál is. Ennek az a 
célja, hogy mindannyian megőrizzük az 
egészségünket. A rendkívüli munkarend lényege, 

ig nincs személyes ügyfélfogadás a 
től – jelenlegi 

bizonyos irodákban 
, kizárólag telefonos 

pont egyeztetés alapján. Ezek az irodák: 
Agrárkamara Szeged Kossuth Lajos sgt. 17. (tel 

360) és Mórahalom Falugazdász iroda 
Röszkei út 34. Forráskúton és Zsombón nincs 
személyes ügyfélfogadás!!! Telefonon és egyéb 
elektronikus felületen továbbra is állok 

i igazolványokkal kapcsolatos 

i igazolvány érvényességének és 
hatályosságának a tudnivalói az előző számokban 
szerepelnek, az érvényesítéshez személyes ügyintézés 
szükséges! Mindenképpen egyeztessenek időpontot! 

ődik az Egységes 
szaka, amely a tervezet 

bben az időszakban  
nem lesz lehetséges a személyes egyeztetés, úgy kell 
készülnünk, hogy a kérelem benyújtása telefonos 

leg gördülékenyen, és a 
ntossággal nyújtsuk be a kérelmeket. 

Ehhez szükséges lesz a fokozottabb 

kre kérném Önöket! 
 a tavalyi Területalapú támogatási 

kérelmüket. Rajzolják a térkép részletre a tábla 
a növénykultúrákat, és a 

területnagyságot!  Ha a térkép kicsi, készítsenek 
ű ráírni a helyrajzi 

számot/számokat is. Ha nem változott a terület 
nagysága, csak a kultúra, úgy nem szükséges rajzolni. 

változott (pl. több 
parcellára osztódik a területünk, vagy összevonódnak 
a parcellák stb.), mindenképpen szükséges a 
térképrajz. A kérésem, hogy jól elkülönülten és 

en történjenek a bejelölések. Ha új terület 
van, akkor a települést, a helyrajzi számot, a 
növénykultúrát és a területnagyságot írják le, szükség 
esetén itt is készítsenek rajzot. Ezen adatok 
ismeretében tudom az új területet rögzíteni.  
Ha növény alapú termeléshez kötött kiegészítő 
támogatást is szeretnének igényelni, azt is jelöljék 
meg a térképen. Ekkor szükséges lesz majd a 

szaporító anyag mennyiségének a feltüntetése, a vetés 
ideje is. Gyümölcsösök esetén kérem, jelöljék meg, 
hogy az extenzív/ intenzív támogatást igénylik
2; A telefonos egyeztetéseknek ezek az információk 
lesznek az alapjai, ezek fognak nekem támpontot 
nyújtani ahhoz, hogy a legpontosabban nyújtsam 
be a kérelmüket. A bonyolultabb területek esetében 
szeretném kérni Önöktől elektronikus formában az 
Önök által berajzolt térképet, azaz fényképezzék 
le/szkenneljék be (bármi megoldás jó), s küldjék el a 
megadott elérhetőségekre. 
Ha a tavalyi kérelem nincs meg, vagy nehezen 
olvasható, az Önök által megadott e
tudom juttatni a pdf dokumentumot. A pdf. 
dokumentum szerkeszthető
írni, bármi, ami megkönnyíti a beazonosítást.
3; Állat alapú (Szarvasmarha) támogatások esetén 
segíteni tudok abban, hogy az ENAR rendszerb
tudom kérdezni a támogatható állatok listáját, s 
egyeztetésre el tudom küldeni az Önök által megadott 
e-mail címre. 
4; Erdős jogcímek esetén a már meglév
esetében a tavalyi kérelembő
azt a tényt tisztázzák le a Támogatói Okiratból, hogy 
jár-e még az Erdőtelepítési támogatásból valamilyen 
összeg, vagy csak a Területalapú támogatás? Új erd
igénylés esetén egyeztetés szükséges. Egyéb speciális 
jogcímek esetében szintén egyeztetés szükséges.
5; Március 23-án, illetve április 1
ültetvényekben fagykár keletkezett
bejelentésére 15 napig, azaz április 16
lehetőség, aki a Kárenyhítési rendszernek tagja. Az a 
kérésem, ha károsodott az ültetvény, mihamarabb 
vegyék fel velem a kapcsolatot, mert a kár 
bejelentésére csak akkor van lehet
a Területalapú támogatási kérelmet is elkészítjük.
Ebben a formában még nem dolgoztunk, biztos, 
hogy lesznek majd kezdeti nehézségek. 
Türelmet és megértést szeretnék kérni 
mindenkitől. Mindenkinek a kérelme be lesz 
nyújtva a határidőn belül!

Az a kérésem, hogy a megbeszélt id
mindenkinél legyen ott a telefonja, meg az 
előkészített rajzok, dokumentumok. A megbeszélt 
időpontban én fogom keresni a beütemezett 
ügyfeleket a kérelem beadása céljából. 
Az Agrárkamarától már kaptak értesítést,
Önöket sms formájában keresni az id
egyeztetésre. 
A kérelemkitöltés ütemezésére, 
április 1-től lesz lehetőség. Ha már az id
kérésekor tudunk egyeztetni a (tehát már most tudják, 
hogy melyik táblájukban mi lesz), azza
nekem segíteni.  
Nagy valószínűséggel a telefonom sokszor fog foglalt 
állapotot jelezni. A kiírt telefonszámot az adott nap 
folyamán vissza fogom hívni

 

szaporító anyag mennyiségének a feltüntetése, a vetés 
ideje is. Gyümölcsösök esetén kérem, jelöljék meg, 
hogy az extenzív/ intenzív támogatást igénylik-e? 

A telefonos egyeztetéseknek ezek az információk 
ek az alapjai, ezek fognak nekem támpontot 

nyújtani ahhoz, hogy a legpontosabban nyújtsam 
. A bonyolultabb területek esetében 

ől elektronikus formában az 
Önök által berajzolt térképet, azaz fényképezzék 

(bármi megoldás jó), s küldjék el a 
őségekre.  

Ha a tavalyi kérelem nincs meg, vagy nehezen 
olvasható, az Önök által megadott e- mail címre el 
tudom juttatni a pdf dokumentumot. A pdf. 
dokumentum szerkeszthető, abba is lehet rajzolni, 

, bármi, ami megkönnyíti a beazonosítást. 
3; Állat alapú (Szarvasmarha) támogatások esetén 
segíteni tudok abban, hogy az ENAR rendszerből le 
tudom kérdezni a támogatható állatok listáját, s 
egyeztetésre el tudom küldeni az Önök által megadott 

s jogcímek esetén a már meglévő erdők 
esetében a tavalyi kérelemből előhívhatók az adatok, 
azt a tényt tisztázzák le a Támogatói Okiratból, hogy 

őtelepítési támogatásból valamilyen 
összeg, vagy csak a Területalapú támogatás? Új erdő 
igénylés esetén egyeztetés szükséges. Egyéb speciális 
jogcímek esetében szintén egyeztetés szükséges. 

án, illetve április 1-én a gyümölcsös 
ültetvényekben fagykár keletkezett. Ennek a 
bejelentésére 15 napig, azaz április 16-ig van 

aki a Kárenyhítési rendszernek tagja. Az a 
kérésem, ha károsodott az ültetvény, mihamarabb 
vegyék fel velem a kapcsolatot, mert a kár 
bejelentésére csak akkor van lehetőség, ha előzetesen 
a Területalapú támogatási kérelmet is elkészítjük. 

még nem dolgoztunk, biztos, 
hogy lesznek majd kezdeti nehézségek.  
Türelmet és megértést szeretnék kérni 

l. Mindenkinek a kérelme be lesz 
őn belül! 

Az a kérésem, hogy a megbeszélt időpontban 
mindenkinél legyen ott a telefonja, meg az 

készített rajzok, dokumentumok. A megbeszélt 
pontban én fogom keresni a beütemezett 

ügyfeleket a kérelem beadása céljából.  
Az Agrárkamarától már kaptak értesítést, én is fogom 
Önöket sms formájában keresni az időpont 

A kérelemkitöltés ütemezésére, időpont kérésére 
lesz lehetőség. Ha már az időpont 

kérésekor tudunk egyeztetni a (tehát már most tudják, 
hogy melyik táblájukban mi lesz), azzal sokat tudnak 

séggel a telefonom sokszor fog foglalt 
állapotot jelezni. A kiírt telefonszámot az adott nap 

vissza fogom hívni. (folytatás a következő oldalon) 



 

 

Emiatt az e-mailes megkeresést javasolnám 
mindenkinek. 
 
A telefonszámom: 06-30/337-2520 
E-mail címem: gyuris.ferenc2@nak.hu
Facebookon / Messengeren is elérhet
Gyuris Ferenc néven, ide is küldhetnek képeket.
 
Mindkét településen az egyes támogatási 
jogcímek igénylésének a feltételei ki vannak 
függesztve. Tájékoztatásul a közvetlen 
támogatások rendszere: 
A közvetlen támogatások rendszere:

Alaptámogatás 
Minden termesztett kultúrára jár, minimális 
táblaméret 2.500 négyzetméter, Minimálisan 1 
hektárra lehet támogatást benyújtani.

Zöldítés 
1; A 10 hektár alatti szántóval rendelkez
gazdaságok automatikusan megkapják
2; 10 hektár felett legalább két kultúrát 
kötelezően termeszteni kell 
3; 30 hektár felett legalább három kultúrát kell 
termeszteni 
DE!! 
15 hektár szántó felett a szántóterület legalább 5 
%-át ökológiai célterületként kell használni, azaz
a; pihentetett terület (vegyszermentességi 
követelmények!!!) 
b; Nitrogénmegkötő növények (lucerna
fémzárolt vetőmag használata) 
c; Ökológiai célú másodvetés 
 A kisgazdaságok támogatása
 2015-ben lehetett ebbe a rendszerbe 
belépni 
 Fiatal gazdálkodók támogatása
támogatás igénylésekor még 40 év alatti 
gazdálkodó, maximum 5 évig, és 2020
igényelhető.  

Kiegészítő támogatások, melyek a 
Területalapú támogatás felett igényelhet
a; Zöldségfélék termeléshez kötött támogatása
Feltétel a hektáronkénti minimális vet
vagy palánta megléte, számlával és vet
tasakkal kell igazolni a fémzárolt vető
b; Ipari zöldségfélék kiegészítő támogatása 
(Burgonyára is igényelhető termeléshez kötött 
ipari zöldségnövény támogatás, a vet
mennyiségét számlával és címkével kell igazolni
c; Szálas fehérjenövények támogatása (lucerna)
Feltétel a hektáronkénti 15 kg vet
mennyiségről szóló számla és címke megléte
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mailes megkeresést javasolnám 

 
mail címem: gyuris.ferenc2@nak.hu 

Facebookon / Messengeren is elérhető vagyok 
Gyuris Ferenc néven, ide is küldhetnek képeket. 

Mindkét településen az egyes támogatási 
jogcímek igénylésének a feltételei ki vannak 
függesztve. Tájékoztatásul a közvetlen 

A közvetlen támogatások rendszere: 

Minden termesztett kultúrára jár, minimális 
táblaméret 2.500 négyzetméter, Minimálisan 1 
hektárra lehet támogatást benyújtani. 

1; A 10 hektár alatti szántóval rendelkező 
gok automatikusan megkapják 

2; 10 hektár felett legalább két kultúrát 

3; 30 hektár felett legalább három kultúrát kell 

15 hektár szántó felett a szántóterület legalább 5 
használni, azaz 

a; pihentetett terület (vegyszermentességi 

 növények (lucerna- 

A kisgazdaságok támogatása
ben lehetett ebbe a rendszerbe 

zdálkodók támogatása Első 
támogatás igénylésekor még 40 év alatti 
gazdálkodó, maximum 5 évig, és 2020-ig 

 támogatások, melyek a 
Területalapú támogatás felett igényelhetők 
a; Zöldségfélék termeléshez kötött támogatása 

áronkénti minimális vetőmag, 
vagy palánta megléte, számlával és vetőmag 
tasakkal kell igazolni a fémzárolt vetőmagot. 

kiegészítő támogatása 
ő termeléshez kötött 

ipari zöldségnövény támogatás, a vetőgumó 
ségét számlával és címkével kell igazolni 

támogatása (lucerna) 
Feltétel a hektáronkénti 15 kg vetőmag 

l szóló számla és címke megléte 

d; Gyümölcs ültetvények
Feltétel a hektáronkénti minimális t
megléte, az ültetvény életkora (maximum 20 év), 
valamint a 85 %-os tőszámbeállottság
e;Termeléshez kötött állat alapú támogatások
 Hízott bika támogatás
A 2018. április 1. és a 2019. március 31. között 
leadott bikák ENAR száma szükséges hozzá

Húshasznú anyatehén t
Hazai forrásból finanszírozva)
A jogosult állatok ENAR száma és a hármas 
mentesség szükséges, (vérvétel megléte), de nem 
kell csatolni az állatorvosi igazolást

Tejhasznú anyatehén támogatása 
és Hazai forrásból finanszírozva)
A jogosult állatok ENAR száma és a hármas 
mentesség szükséges,(vérvétel megléte),
kell az állatorvosi igazolás
 Erdős jogcímek 
kell rendelkezni. 
 
Kérdések esetén állok rendelkezésükre. 
 
VIGYÁZZANAK MAGUKRA, VIGYÁZZUNK 
EGYMÁSRA 
  

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Nőnapi köszöntés

Március 9-én hétfőn nő
Imre polgármester úr köszöntötte a Nyugdíjas 
klub, a Kézimunkakör, az Egészség klub és a 
Népdalkör tagjait. A köszönt
virágot ajándékozott minden 
követően pedig az Amatő
tagjai, Rabi Antal, Dudás József és ifjabb Rabi 
Antal adott műsort a jelenlév
prózákkal és zenés produkciókkal is készültek.
A jelenlévők nevében ezúton is köszönjük Fodor 
Imre polgármester úr köszönt
virágot, valamint a színjátszókör tagjainak a 
sokszínű műsort és az Önkormányzatnak a n
köszöntéshez nyújtott támogatását.
 

 

d; Gyümölcs ültetvények támogatása 
Feltétel a hektáronkénti minimális tőszám 

az ültetvény életkora (maximum 20 év), 
őszámbeállottság 

e;Termeléshez kötött állat alapú támogatások 
Hízott bika támogatás 

A 2018. április 1. és a 2019. március 31. között 
leadott bikák ENAR száma szükséges hozzá 

Húshasznú anyatehén támogatás (EU és 
Hazai forrásból finanszírozva) 
A jogosult állatok ENAR száma és a hármas 
mentesség szükséges, (vérvétel megléte), de nem 
kell csatolni az állatorvosi igazolást 

Tejhasznú anyatehén támogatása (EU 
és Hazai forrásból finanszírozva) 

állatok ENAR száma és a hármas 
mentesség szükséges,(vérvétel megléte), de nem 
kell az állatorvosi igazolás 

 Támogatói okirattal 

Kérdések esetén állok rendelkezésükre.  

VIGYÁZZANAK MAGUKRA, VIGYÁZZUNK 

Tisztelettel:  
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 

 

 
 

őnapi köszöntés 
 

nőnap alkalmából Fodor 
köszöntötte a Nyugdíjas 

klub, a Kézimunkakör, az Egészség klub és a 
Népdalkör tagjait. A köszöntőt követően egy szál 

ándékozott minden hölgy részére, ezt 
en pedig az Amatőr Színjátszókör férfi 

tagjai, Rabi Antal, Dudás József és ifjabb Rabi 
űsort a jelenlévőknek. Versekkel, 

prózákkal és zenés produkciókkal is készültek. 
k nevében ezúton is köszönjük Fodor 

e polgármester úr köszöntő szavait és a 
virágot, valamint a színjátszókör tagjainak a 

sort és az Önkormányzatnak a nőnapi 
köszöntéshez nyújtott támogatását. 

Illés-Vizsnyiczai Borbála 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

AAnnyyaakköönnyyvvii  hhíírr
Házasságkötés 

Vass Csilla és Mosolygó Viktor László

fogadott örök hűséget. Gratulálunk!

Halálozás 
Ifj. Ádám András 

Hozzátartozóik fogadják részvétünket!

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

 

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak a 
tisztelőknek, akik Ádám András temetésén 
megjelentek és örök nyughelyét virágaikkal 
díszítették. 

Gyászoló Család

„Csak nézek és találgatom, hol az én 
kedvesem; 
Álmomban, éberen egyre csak keresem.”
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Mosolygó Viktor László 

fogadott örök hűséget. Gratulálunk! 

(élt 69 évet) 

Hozzátartozóik fogadják részvétünket! 

Eladó lakóingatlant keresünk Forráskút 
10millió forint értékben. 

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak a 
tisztelőknek, akik Ádám András temetésén 
megjelentek és örök nyughelyét virágaikkal 

Gyászoló Család 
 

„Csak nézek és találgatom, hol az én 

keresem.” 
 

 



 

  
 

 

 

Hétvégi állatorvosi ügyelet 

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

850 Ft/adag, előfizetve 
Ft/adag.  

 

AZ ÉTTEREM A JÁRVÁNYÜGYI HELYZETRE 
VALÓ TEKINTETTEL HATÁROZATLAN 

IDEIG ZÁRVA TART. 

További információkért Kövessék a Boro
étterem facebook oldalát (facebook/ Borostyán 
étterem és szállás Forráskút). 

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 

A vásárok a járványügyi veszélyhelyzetre való 
tekintettel felfüggesztésre kerültek!
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A járvány ideje alatt a körzetet ellátó állatorvos ügyel:
Telefon: 30/998-6139 

 

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, előfizetve 800 

AZ ÉTTEREM A JÁRVÁNYÜGYI HELYZETRE 
VALÓ TEKINTETTEL HATÁROZATLAN 

 

övessék a Borostyán 
(facebook/ Borostyán 

Autószerelő és vizsgabiztos 
és kistehergépjárművek 

javítása, vizsgára való felkészítése és 

gépjárművek diagnosztikája 
okmányirodai ügyintézése 

ig 

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: 2020.04.09. Következő lapzárta 

Az újság minden háztartás számára 

A vásárok a járványügyi veszélyhelyzetre való 
tekintettel felfüggesztésre kerültek! 

 

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 április 30. 
Az újság minden háztartás számára ingyenes. 


