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INGYENES

Elhunyt Soós János esperes, plébános!
Amikor átgondoljuk, tudatosul bennünk ennek a fenti mondatnak a jelentése, akkor
megrezdül a tudatunkban, vagy inkább a lelkünkben valami.
Elsőként bennem az, hogy egy korszak zárult most le a halálával, hiszen közel 40
év katolikus hitéletének volt Ő a meghatározója, ikonikus személyisége a
településünkön. Gondoljuk csak meg, hány, meg hány misét és egyéb szertartást
celebrált hosszú szolgálati ideje alatt, hány meg, hány szentséget szolgáltatott ki?!
Ezeket összeszámolni nem lehet, de talán elmondható, hogy nincs olyan család
Forráskúton, aki ne került volna vele kapcsolatba, akár az életünk örömeihez
kapcsolódó események kapcsán, mint például keresztelő, esküvő, vagy a hitéleti
fejlődés állomásainál, az elsőáldozáskor, a bérmálkozáskor, de nehéz
időszakokban, betegségben, vagy családtag elmúlásakor.
Különös gondot fordított az idős, beteg emberekre, látogatta, segítette őket, hiszen szükségük volt rá,
szükségünk van a bátorító, megértő, nyugtató szavakra, amit csak paptól kaphatunk, amit csak pap adhat.
Életútjának rövid összefoglalásaként az alábbiakat írom le:
Soós János 1949. március 4-én született Kiskunhalason.
Az általános iskolát Zsanán végezte, majd a Kecskeméti Piarista Gimnáziumban érettségizett. Ezután
Szegeden a Hittudományi Főiskolán kezdte meg a tanulmányait, melyet 2 év sorkatonai szolgálat
szakított meg, ezután ismét Szegedre tért vissza, végül a Hittudományi Akadémián végzett.
1974. június 23-án szentelték pappá.
A káplánéveket Rákoscsabán töltötte, lelkészként tevékenykedett továbbá Isaszegen, Lajosmizsén,
Kiskundorozsmán, Kiskunfélegyházán.
Forráskút plébánosa 1983. szeptember 8-dika óta. Emellett Csólyospáloson, Üllésen, Zsombón is
látott el plébánosi, lelkipásztori teendőket.
Részt vett az általános iskolai hitoktatásban és felkészítette az elsőáldozókat, bérmálkozókat és a
házasulókat.
Bibliai konferenciák állandó résztvevője, valamint az Országos Műemlék Bizottságban is szerepet
vállalt, 1993. óta kerületi esperesi feladatokat is ellátott.
2006. évben Forráskút Község Díszpolgára címet adományozott számára a Képviselő-testület
tevékenységének elismeréséül.
Településünkön töltött 38 év szolgálati ideje alatt szikla volt Ő, talán egy olyan sziklát testesített meg
Forráskúton, amelyre annak idején Péter apostol bizton alapíthatta egyházát.
Köszönjük a szolgálatát, emléke örökké élni fog bennünk, munkásságából fakadó hagyatékát hosszú ideig
őrizni fogja közösségünk.
Isten akaratában megnyugodva, fájó szívvel a következő Evangéliumi idézettel búcsúzom és búcsúzik
Önkormányzatunk:
„De aki mindvégig állhatatos marad,
az üdvözül.”
(Máté 24:13)
Fodor Imre, polgármester
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FORRÁSKÚT IS CSATLAKOZOTT AZ ORSZÁGFÁSÍTÁSI PROGRAMHOZ
Forráskút Község Önkormányzata a tavalyi év
folyamán sikeresen pályázott az Agrárminisztérium
által meghirdetett Településfásítási Programra,
melyen a maximálisan elnyerhető 30 fára kapott
támogatást. A program célja közterületek fásítása,
ennek megfelelően Forráskúton négy helyszínen
ültettük el a fákat, két játszótéren, az Iskola,
valamint a Védőnői Tanácsadó udvarán.
Az alföldi tájhoz illő fajták kerültek kiválasztásra,
így platán, ezüsthárs, kőris, korai juhar és díszkörte
fogják díszíteni a települést. Az ünnepélyes
ültetésre március 18-án került sor Fodor Imre polgármester és Szrnka Mihály, a Délalföldi Erdészeti Zrt.
erdőgazdálkodási ágazatvezetője részvételével.
A 2-5 méter magas csemetéket a Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zrt. biztosította.
Forráskút számára fontos a település zöldítése, szépítése, ezért a támogatás mellett önerőből további 10 fát
is ültettek a sportpálya mellé, a már veszélyessé vált nyárfák pótlására. A tavasz folyamán a Védőnői
Tanácsadó udvarán egy évelő virágágyást is kialakítanak.
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HÚSVÉTI PROGRAMOK FORRÁSKÚTON
A Jerney János Művelődési Ház az elmúlt években megszokott közös húsvéti kézműves készülődés,
tojáskeresés helyett a jelenlegi körülmények között is
megvalósítható, a település színesítését is szolgáló új
programkínálattal készült.
Ennek érdekében húsvéti ötletbörzét indítottunk a
művelődési ház facebook oldalán, kreatív kézműves
alkotásokhoz adtunk ötleteket, leírást, elkészítési
útmutatót.
A művelődési ház előtt tojásfát állítottunk fel, amelyre vártuk a saját díszített tojásokat, hogy együtt
varázsoljuk széppé a település központját.
„Szelfizz a nyuszival” felhívást tettünk közzé, melyhez a település két pontján, a Parkban és a Bem utcai
játszótéren húsvéti szelfi pontokat alakítottunk ki, lehetőséget adva a családoknak arra, hogy közös képet
készítsenek magukról ezeken a helyszíneken.
Emellett arra ösztönözzük a lakosokat is, hogy készítsenek
saját udvarukon vagy házuk elé húsvéti dekorációt,
csatlakozva ezzel a Húsvétra hangolódáshoz.
Bízunk abban, hogy ezekkel a lehetőségekkel sikerült szebbé
tenni ezt az ünnepi időszakot és egy új hagyományt elindítani
községünkben.
Ezúton szeretnénk megköszönni azoknak, akik csatlakoztak a
kezdeményezésünkhöz, elsősorban a titkos támogatóinknak, akik a Parkban lévő dekorációt bővítették,
illetve a településkapuknál helyeztek el húsvéti nyuszikat. Öröm volt látni, ahogy a gyerekek, családok
tojást akasztottak a tojásfára, vagy szelfiztek a különböző dekorációk előtt.
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Tisztelt Forráskúti lakosok!
Idén is lehetőség van arra, hogy rendelkezzen az összevont adóalap után befizetett személyi
jövedelemadója 1+1%-áról.
Ezt legkésőbb 2021. május 20-áig, az szja-bevallástól függetlenül is megteheti.
Magánszemélyként idén is dönthet úgy, hogy a megfizetett személyi jövedelemadójának 1%-át felajánlja:
Kinek ajánlhatja fel személyi jövedelemadója 1+1 %-át?
•
egy regisztrált civilszervezetnek,
•
további 1%-át pedig valamely technikai számmal rendelkező vallási közösségnek vagy a
kiemelt költségvetési előirányzatnak, 2021-ben a Nemzeti Tehetség Programnak. (A Nemzeti
Tehetség Program közvetett és közvetlen módon egyaránt támogatja a tehetséges magyar fiatalokat,
a színes palettán mindenki megtalálhatja a számára szükséges segítséget. Indulása óta évente 300350 ezer fiatal vehetett részt a tehetsége kibontakoztatását segítő programban.)
Az felajánlására jogosult civilszervezetek és vallási közösségek listája megtekinthető:
https://nav.gov.hu/nav/szja1_1/regisztralt_civil_2021
https://nav.gov.hu/nav/szja1_1/egyszaz_tszam_2021
Hogyan nyújthatja be nyilatkozatát?
Ha a magánszemély rendelkezik elektronikus tárhellyel, nyilatkozatát a legegyszerűbb módon,
elektronikusan nyújthatja be:
•
az e-SZJA webes felületen az online kitöltő segítségével vagy
•
az ÁNYK segítségével a bevallással együtt, annak EGYSZA lapját kitöltve vagy attól
elkülönítve a 20EGYSZA nyomtatvány kitöltésével.
Papíralapon postán, vagy lezárt borítékban a NAV ügyfélszolgálatain személyesen, illetve meghatalmazott
útján nyújthatja be:
•
a személyijövedelemadó-bevallással együtt, annak EGYSZA lapját kitöltve,
•
az e-SZJA felületen megtalálható kitöltő program segítségével elkészített, majd
kinyomtatott nyilatkozati lapon,
•
a 20EGYSZA jelű nyomtatványon vagy annak adattartalmával egyező nyilatkozati lapon,
továbbá
•
ha a munkáltató vállalja a nyilatkozatok összegyűjtését, 2021. május 10-ig lezárt borítékban
leadva a munkáltatónak. A borítékon a leragasztás helyén szerepelnie kell a felajánló aláírásának.
Ha a nyilatkozatokat eseti meghatalmazott nyújtja be, a nyilatkozathoz csatolni kell a meghatalmazást.
Az szja 1+1%-ról rendelkező nyilatkozatán dönthet úgy, hogy nevét és elérhetőségét a megjelölt civil
kedvezményezettel közölje a NAV. Az adatkezelési hozzájárulás és az adatok feltüntetése a rendelkező
nyilatkozaton önkéntes, nem feltétele az érvényes rendelkezésnek.Idén is lehetőség van arra, hogy
rendelkezzen az összevont adóalap után befizetett személyi jövedelemadója 1+1%-áról.
Ezt legkésőbb 2021. május 20-áig, az szja-bevallástól függetlenül is megteheti.
Magánszemélyként idén is dönthet úgy, hogy a megfizetett személyi jövedelemadójának 1%-át felajánlja:
Kinek ajánlhatja fel személyi jövedelemadója 1+1 %-át?
•
egy regisztrált civilszervezetnek,
•
további 1%-át pedig valamely technikai számmal rendelkező vallási közösségnek vagy a
kiemelt költségvetési előirányzatnak, 2021-ben a Nemzeti Tehetség Programnak. (A Nemzeti
Tehetség Program közvetett és közvetlen módon egyaránt támogatja a tehetséges magyar fiatalokat,
a színes palettán mindenki megtalálhatja a számára szükséges segítséget. Indulása óta évente 300350 ezer fiatal vehetett részt a tehetsége kibontakoztatását segítő programban.)
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Az felajánlására jogosult civilszervezetek és vallási közösségek listája megtekinthető:
https://nav.gov.hu/nav/szja1_1/regisztralt_civil_2021
https://nav.gov.hu/nav/szja1_1/egyszaz_tszam_2021
Hogyan nyújthatja be nyilatkozatát?
Ha a magánszemély rendelkezik elektronikus tárhellyel, nyilatkozatát a legegyszerűbb módon,
elektronikusan nyújthatja be:
•
az e-SZJA webes felületen az online kitöltő segítségével vagy
•
az ÁNYK segítségével a bevallással együtt, annak EGYSZA lapját kitöltve vagy attól
elkülönítve a 20EGYSZA nyomtatvány kitöltésével.
Papíralapon postán, vagy lezárt borítékban a NAV ügyfélszolgálatain személyesen, illetve
meghatalmazott útján nyújthatja be:
•
a személyijövedelemadó-bevallással együtt, annak EGYSZA lapját kitöltve,
•
az e-SZJA felületen megtalálható kitöltő program segítségével elkészített, majd
kinyomtatott nyilatkozati lapon,
•
a 20EGYSZA jelű nyomtatványon vagy annak adattartalmával egyező nyilatkozati lapon,
továbbá
•
ha a munkáltató vállalja a nyilatkozatok összegyűjtését, 2021. május 10-ig lezárt borítékban
leadva a munkáltatónak. A borítékon a leragasztás helyén szerepelnie kell a felajánló aláírásának.
Ha a nyilatkozatokat eseti meghatalmazott nyújtja be, a nyilatkozathoz csatolni kell a meghatalmazást.
Az szja 1+1%-ról rendelkező nyilatkozatán dönthet úgy, hogy nevét és elérhetőségét a megjelölt civil
kedvezményezettel közölje a NAV. Az adatkezelési hozzájárulás és az adatok feltüntetése a rendelkező
nyilatkozaton önkéntes, nem feltétele az érvényes rendelkezésnek.

1 % az iskola alapítványának
2021-ben is rendelkezhet az összevont adóalapját terhelő, a kedvezményekkel és az önkéntes kölcsönös pénztári
egyéni számlára, valamint a nyugdíj-előtakarékossági számlára az Ön által átutalni rendelt összeggel csökkentett
és befizetett adója 2x1 százalékáról. Az egyik 1 százalékot a külön törvényben meghatározott alapítvány,
társadalmi szervezet vagy külön nevesített intézmény, elkülönített alap javára juttathatja.
Kérjük, tegye ezt ebben az évben is
A forráskúti Általános Iskolás Gyermekekért Alapítvány
18455852-1-06
javára!
Köszönjük, hogy támogatja alapítványunkat.
az alapítvány kuratóriuma
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Tartós szeretet adománygyűjtés

A csalók csomagküldő szolgáltatók nevében
küldenek üzeneteket

2021
tavaszán
nagyböjti
élelmiszergyűjtést
szerveztünk.
Örömmel írhatom, hogy közel 100
kg összegyűlt, amiből 5 nagy
családnak
és
több
idős
egyedülállónak szebbé tehettük
az ünnepeit.
Köszönjük mindenkinek, aki segített.

A karantén-szabályok életbe lépése óta jelentősen
megemelkedett az internetes vásárlások, valamint a
csomagküldő szolgáltatók általi kézbesítések
száma. A helyzet új lehetőséget teremtett a
kiberbűnözőknek arra, hogy személyes adatokat
szerezzenek meg, kompromittálják az elektronikus
kommunikációt, és ezek felhasználásával további
bűncselekményeket kövessenek el.
Az elmúlt napokban több lakossági bejelentést is
érkezett a rendőrségre olyan SMS-üzenetekre
hivatkozva,
melyben
a
címzettet
egy
csomagküldemény rövid időn belüli érkezésére
emlékeztetik. Az üzenet egy linket tartalmaz,
amelyet megnyitva valamely csomagküldő
szolgálat arculati elemeivel ellátott weboldal jelenik
meg, azonban ott semmilyen funkció nem érhető el.
Az oldal egyetlen célja, hogy az óvatlan látogató
telefonjára vagy más okoseszközére egy kártékony
kódot tartalmazó alkalmazást telepítsen, melynek
segítségével az elkövetők hozzáférhetnek az
eszközön tárolt adatokhoz. A támadás elsősorban
Android-rendszert futtató eszközöket érint,
melyeken települést követően az alkalmazás akár a
netbank-applikációban
tárolt
adatokhoz
is
hozzáférhet.
Az áldozattá válás elkerülése érdekében fogadják
meg az alábbi tanácsokat!
A támadás megelőzése céljából minden esetben
ellenőrizze, hogy valóban attól a csomagküldőszolgáltatótól kapja-e az értesítést, amelytől a
csomagot várja!

A halál mindig fájdalmas. Fájdalmas, mert azt
az embert veszi el tőlünk, aki igazán fontos
számunkra. Azt az embert ragadja el mellőlünk,
akihez kötődünk, akit szeretünk. Azt az embert
viszi magával, aki a szó minden értelmében
része az életünknek… 1993 májusában alakult
meg Forráskúton a helyi szervezet, aminek
2019 januárjáig Komár Nándor volt a vezetője.
Nándi mindig lelkiismeretesen, és önmagát
háttérbe szorítva segített az embertársainak,
halála mindannyiunkat megrázott. Vigasztaljon
minket a tudat, hogy ismerhettük, hogy
köztünk, velünk élt. Nyújtson vigaszt a
gondolat, hogy nekünk, értünk dolgozott!

Vegye figyelembe azt is, hogy a csomagküldő
szolgáltatók saját, hivatalos weblapjukra irányítják
át a felhasználókat a csomagkövetési rendszer
eléréséhez! A legtöbb esetben a szolgáltatók
közvetlenül az üzenetben is tájékoztatják a
csomagkézbesítés várható időpontjáról, azt nem
szükséges külön felületen ellenőrizni.
Az üzenetben érkezett hivatkozásra kattintás előtt
minden esetben érdemes megtekinteni, hogy milyen
címen nyílik meg az adott tartalom, és amennyiben
ez már látszólag is eltér a szolgáltató valós
oldalától, azt mielőbb zárják be! Az androidos
eszközökön nem javasolt az ismeretlen forrásból
származó
alkalmazások
telepítésének
engedélyezése. Ezen kívül célszerű lehet
valamilyen biztonsági szoftver használata is, amely
automatikusan blokkolja a kártékony tartalmak
elérését.

Forráskúti Karitász csoport
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összefüggő betegségben veszíti el életét. A
tüdőrákban elhunytak 90 százaléka dohányzott.

EGÉSZSÉGPERCEK:
FÓKUSZBAN A
DOHÁNYZÁS

A passzív dohányzás is káros?
A cigarettafüst nem csak az aktív dohányzókat,
hanem azok környezetében lévőket is károsítja. A
passzív dohányosok a környezeti dohányfüstöt
lélegzik be. Ebben a füstben is rendkívül nagy az
egészségkárosító mérgező anyagok és rákkeltők
mennyisége. Egyes megfigyelések alapján a
dohányzással összefüggésben elhunytak közül
minden negyedik személy passzív dohányzó volt,
aki élete során nem dohányzott.

A MÓRAHALMI
EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI
IRODA (EFI) ROVATA
Magyarországon
minden
ötödik
ember
dohányzással összefüggő betegségben veszíti el
életét. A dohányzás növeli a három leggyakoribb
halálokot: a szív- és érrendszeri betegségeket, a
rosszindulatú daganatos megbetegedéseket és a
krónikus obstruktív légúti betegségeket. Ennek
egyik oka, hogy a cigarettafüstben több mint 4000
különböző kémiai anyag található, ami nem csak a
dohányzók, hanem azok környezetében élők
egészségét is károsítja. A függőség miatt a leszokás
nem mindig könnyű, de többfajta támogatás is
segítséget nyújthat.

Miért érdemes abbahagyni a dohányzást?
Mindenkinek magában érdemes megválaszolnia ezt
a kérdést, hogy személyes értékei, céljai és
motivációja
felszínre
kerülhessen
vagy
megerősödjön. Általánosságban megállapítható
azonban, hogy a leszokást követően egyértelműen
javulni fog az egészségünk. A dohányzás
abbahagyása után már órákon-napokon belül
rendeződik a vérnyomás és a pulzusszám, javul a
végtagok keringése, csökken a szívinfarktus
kockázata, tisztul a tüdő, javul az ízlés és szaglás,
nő a szervezet energiaszintje. Egy év elteltével a
szívinfarktus kockázata feleződik, majd öt év
elteltével megközelíti a nemdohányzók kockázatát.
A tüdőrák esetében a feleződés ideje öt-tíz év, és tíztizenöt év alatt közelíti meg a soha nem dohányzók
kockázatát. Mindezek mellett még hosszasan
lehetne sorolni azokat az egészségügyi, gazdasági
és társas kapcsolati pozitív hatásokat, amik a
leszokásnak köszönhetők.

Mi van a cigarettafüstben?
A dohányfüstben találhatunk például WC
tisztítókban használt ammóniát, patkányirtókban
lévő arzént, rovarölő szerként használt nikotint,
elemgyártásban használt kadmiumot, az aszfalthoz
hasonló kátrányt és a tökéletlen égéskor keletkező
szén-monoxidot. Annyi különféle vegyület van a
cigarettafüstben, mintha egy bevásárlóközpont
háztartási vegyszereket (pl. Domestos, Flóraszept
stb.) tartartalmazó polca lángra kapna. A több ezer
vegyület magából a dohánynövényből és annak
termesztésekor, a feldolgozáskor, a cigaretta
gyártásakor használt vegyszerekből, valamint a
cigaretta égési termékeiből származik. A füst és az
abban lévő káros vegyületek kedvezőtlenül
befolyásolják testünk sejtjeinek működését és
betegségeket okoznak.

Mire van szükség a leszokáshoz?
A cél, hogy megszabaduljunk függőségünktől és
káros szokásunktól. Ehhez megfelelő tudásra,
motivációra és támogató környezetre van
szükségünk. Hiteles forrásokból olvassunk minél
többet a dohányzásleszokásról, gyógyszeres és nem
gyógyszeres támogatási lehetőségekről, a leszokás
útján
felmerülő
nehézségekről
és
azok
leküzdésének
módszereiről.
Erősítsük
motivációnkat és elhatározásunkat a dohányzás
abbahagyásával
kapcsolatban.
Tegyük
fel
magunkban például a következő kérdéseket: Mi
nem jó a dohányzásban? A dohányzás milyen káros
hatását veszem észre magamon? Mit nyerek a
leszokással? Miért és kiért szeretnék leszokni?
Ismerjük meg dohányzási szokásainkat, ezért
vezessünk dohányzási naplót. Tanuljunk stressz
csökkentő technikákat, gyűjtsük össze testi és lelki

Milyen betegségek alakulhatnak ki?
A dohányzás hatására jelentősen fokozódik a szívés érrendszeri megbetegedések (pl. szívinfarktus,
magasvérnyomás-betegség,
érelmeszesedés,
érelzáródás, stroke), a daganatok (különösen a tüdő, szájüregi, gége-, nyelőcső- és hólyagrák) és az
idült légúti szűkülettel járó tüdőbetegség (COPD)
kockázata. A nemdohányzókhoz képest a napi húsz
szál cigarettát elszívók körében 15-ször gyakoribb
a tüdőrák és 12-szer gyakoribb a COPD. A
dohányzás nem csak a betegségek kialakulását,
hanem az azok okozta halálozás esélyét is növeli.
Hazánkban minden ötödik ember dohányzással
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egészségünket
szolgáló
örömforrásainkat,
mozogjunk naponta legalább 30 percet. Keressünk
olyan személyeket, akik támogatnak a leszokásban.
Környezetünket készítsük fel a leszokásra pl.
mossuk ki füstös ruháinkat, pakoljuk el a
dohányzásra emlékeztető tárgyakat, mondjuk el
családunknak,
barátainknak
és
akár
munkatársainknak is, hogy szeretnénk a dohányzás
rabságából kiszabadulni.
Kitől kérhetek tanácsot a leszokással
kapcsolatban?
Tanácsot kaphatunk például a Mórahalmi
Egészségfejlesztési
Iroda
munkatársaitól,
háziorvosunktól,
a
területi
tüdőgondozó
tüdőgyógyász szakorvosától, pszichológustól, már
sikeresen leszokott ismerősünktől is. A
dohányzásról való leszokásnak az első és nagyon
fontos lépése, hogy a dohányos eldöntse, és tényleg
komolyan is gondolja, hogy leszokik a
dohányzásról.
Szakmai
segítséggel
könnyebb
és
eredményesebb a leszokás!
A szakemberek segítenek erősíteni a leszokás iránti
motivációt, eltökéltségét. Segítenek kidolgozni a
leszokás első lépéseit és leküzdeni a leszokás
nehézségeit. Segítenek új szokásokat kialakítani és
megelőzni a visszaesést. Ha le szeretne szokni és
segítségre van szüksége, akkor keresse fel EFI
irodánkat,
írjon
nekünk
az
efi.morahalom@gmail.com címre vagy hívjon
minket a +36703718663 számon. A 06-80-44-2044
ingyenes
zöld
számon
szakképzett
pszichológusok segítenek a leszokásban, akikkel
előre egyeztetett időben hetente beszélgetnek a
leszokni
vágyó
dohányosok.
Telefonos
alkalmazások is segíthetnek a leszokásban (pl.
Dohányzásról leszokás applikáció). További
hasznos
információkért
látogasson
el
a
leteszemacigit.hu weboldalra.
"Egészségfejlesztés a Homokhátságon” című,
EFOP-1.8.19-17-2017-00019 azonosítószámú
projekt támogatásában.
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szaporító anyag mennyiségének a feltüntetése, a
vetés ideje is, valamint új tartalmi elemként a
számlaadatok feltüntetése: számla száma, kelte,
szaporító anyag mennyisége, növény faj, fajta, LOT
szám. Gyümölcsösök esetén kérem, jelöljék meg,
hogy az extenzív/ intenzív támogatást igénylik-e?
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. Egyéb esetekben elég
lehet a telefonos egyeztetés.
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,
írni, bármi, ami megkönnyíti a beazonosítást.
3; Állatalapú (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 e-mail címre.
4; Erdős jogcímek esetén a már meglévő erdők
esetében a tavalyi kérelemből előhívhatók az
adatok, azt a tényt tisztázzák le a Támogatói
Okiratból, hogy jár-e még az Erdőtelepítési
támogatásból valamilyen összeg, vagy csak a
Területalapú támogatás? Új erdő igénylés esetén
egyeztetés szükséges. Egyéb speciális jogcímek
esetében szintén egyeztetés szükséges.
5; Március 26-tól április 9-ig a gyümölcsös
ültetvényekben jelentős fagykár keletkezett.
Ennek a bejelentésére május 17-ig (azaz a
Területalapú támogatások igényléséig) van
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 lehetőség, ha
előzetesen a Területalapú támogatási kérelmet is
elkészítjük. Az eddigi adatok mellett új tartalmi
elemként a kárbejelentő felület kérdezi a telepítés
idejét és a termőre fordulás idejét. Ezek az
információk
a
Termeléshez
kötött
gyümölcstámogatást igénylő gazdák esetében a
jegyzőkönyvben rendelkezésre állnak, aki ilyet nem
igényelt, ott szükséges lesz előzetesen ezen
időpontoknak a tisztázása.
Ebben a formában tavaly már dolgoztunk,
voltak kezdeti nehézségek, de alapvetően
mindenkinek sikerült beadnunk a támogatási
kérelmét. Türelmet és megértést szeretnék kérni

A FALUGAZDÁSZ TÁJÉKOZTATÓJA
Áprilisi aktualitások
Tisztelt Termelők!
A koronavírus járvány miatt a Kormányzati
intézkedésekkel összhangban továbbra is rendkívüli
munkarend van a falugazdász hálózatnál is. Ennek
az a célja, hogy mindannyian megőrizzük az
egészségünket. Ennek lényege, hogy május 17-ig
csak minősített esetekben és előre egyeztetett
időpontokban
van
lehetőség
személyes
ügyfélfogadásra
a
falugazdász
hálózatnál.
Forráskúton és Zsombón nincs személyes
ügyfélfogadás!!! Telefonon és egyéb elektronikus
felületen továbbra is állok rendelkezésükre.
Két fontos aktualitást emelnék ki:
Az őstermelői jogviszonnyal és az Őstermelők
Családi Gazdaságával kapcsolatos tudnivalók
Ezek az információk az előző számokban
szerepelnek, az Egységes kérelem benyújtási
határideje miatt május 17-ig nem, vagy csak
indokolt esetben lesz lehetőség az ügyintézésre!
Április 7-én elkezdődik az Egységes kérelem
benyújtási időszaka, amely a tervezet szerint
május 17-ig tart. Ebben az időszakban nem lesz
lehetséges a személyes egyeztetés, úgy kell
készülnünk, hogy a kérelem benyújtása a tavalyi
kérelembeadáshoz
hasonlóan
telefonos
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 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
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Fiatal gazdálkodók támogatása Első
támogatás igénylésekor még 40 év alatti
gazdálkodó, maximum 5 évig, és 2020-ig
igényelhető.

mindenkitől. Mindenkinek a kérelme be lesz
nyújtva a határidőn belül!
Az a kérésem, hogy a megbeszélt időpontban
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, Önök is
kereshetnek, de a tavalyi kérelembeadások alapján
én is fogom keresni az érintett ügyfeleket sms
formájában az időpont egyeztetésre.
A kérelemkitöltés ütemezésére, időpont kérésére
április 7-től lesz lehetőség. Ha már az időpont
kérésekor tudunk egyeztetni a (tehát már most
tudják, hogy melyik táblájukban mi lesz), azzal
sokat tudnak nekem segíteni.
Nagy valószínűséggel a telefonom sokszor fog
foglalt állapotot jelezni. A kiírt telefonszámot az
adott nap folyamán vissza fogom hívni. Emiatt az
e-mailes megkeresést javasolnám mindenkinek.

Kiegészítő támogatások, melyek a Területalapú
támogatás felett igényelhetők
a; Zöldségfélék termeléshez kötött támogatása
Feltétel a hektáronkénti minimális vetőmag, vagy
palánta megléte, számlával és vetőmagtasakkal kell
igazolni a fémzárolt vetőmagot.
b; Ipari zöldségfélék kiegészítő támogatása
(Burgonyára is igényelhető termeléshez kötött ipari
zöldségnövény
támogatás,
a
vetőgumó
mennyiségét számlával és címkével kell igazolni
c; Szálas fehérjenövények támogatása (lucerna)
Feltétel a hektáronkénti 15 kg vetőmag
mennyiségről szóló számla és címke megléte
d; Gyümölcs ültetvények támogatása
Feltétel a hektáronkénti minimális tőszám megléte,
az ültetvény életkora (maximum 20 év), valamint a
85 %-os tőszámbeállottság
e; Termeléshez kötött állatalapú 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)
A jogosult állatok ENAR száma és a hármas
mentesség szükséges (vérvétel megléte), de nem
kell az állatorvosi igazolás.
Erdős jogcímek:
Támogatói
okirattal kell rendelkezni.

A telefonszámom : 06-30/337-2520
E-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 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 rendelkező
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 (lucernafémzárolt vetőmag használata)
c; Ökológiai célú másodvetés
A kisgazdaságok támogatása:
lehetett ebbe a rendszerbe belépni

Kérdések esetén állok rendelkezésükre.
VIGYÁZZANAK MAGUKRA, VIGYÁZZUNK
EGYMÁSRA

Tisztelettel:
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

2015-ben
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100 éves a forráskúti születésű Maróti Margit testvér
Április 8-án betöltötte 100. életévét Maróti Margit SJC, aki 1921. április
8-án született. Néhány éve megfogalmazott önéletírásában így ír
gyermekkoráról: „Egy kis faluban, Forráskúton születtem, nevelkedtem.
Szüleimmel és két testvéremmel élveztem a családi ház melegét és
fegyelmét. Vasárnaponként rendszeresen jártunk misére. Nagyon
vonzódtam apukához, ezért templomba menet mindig az ő kezét fogtam.
Emlékszem, hogy lefekvés előtt a családunk közösen végezte az imát az
olajfák hegyén imádkozó Krisztus képe előtt. Nekem sokszor hosszúnak
tűnt az esti ima, de mélyen a szívembe vésődött Krisztus, és megtanultam,
hogy akármilyen baj ér, mindig fordulhatok Hozzá segítségért. Eleven
gyerek voltam, többször kerültem bajba, amiért büntetés járt: elszakadt
ruha, letört virágok, faágak… Nagyon féltem a büntetéstől, ezért bármi
történt, Krisztus képe előtt buzgón imádkoztam: „Látod Jézusom, már
megint történt valami… Kérlek, intézd el, hogy ne kapjak büntetést!” És csodálatos módon elsimultak a dolgok.”
Margit 14 éves korában gondolt először arra, hogy Istennek adja az életét, de senki sem vette komolyan. Amikor
a pap először meghallotta szándékát, azt mondta neki: „Ha belőled apáca lesz, akkor belőlem püspök.” De látva
a kitartását, segített, hogy melyik közösség lenne neki való: „Menj a Kordás testvérekhez…” Édesanyja nehezen
fogadta el a döntését, de édesapja azt mondta, ha valóban Isten hívja, nem tarthatják vissza, ha nem, úgyis
visszatér a családba. 15 évesen ment ismerkedni Szegedre a Jézus Szíve Népleányai Társaságához, és egy hét
után eldöntötte, hogy a közösségben marad. Megtetszett neki a testvérek mozgalmas, de imádságos élete, akik
nemcsak imájukat, hanem munkájukat is Jézus Szíve dicsőítésére ajánlották fel.
A 100 éves Margit testvér 85 éve adta Istennek az életét. Bár sokféle nehézség volt az életében, bárhová
helyezték, mindig kitartó és hűséges maradt. Ezt írja: „mindig éreztem Isten közelségét, és ráhagyatkoztam.”
Hivatásának állomáshelyei 1936-1949 között: Pest, Pécel, Balatonfüred, Kálóz; 1949-1992 között Kanadában:
Hamilton, Torontó, Courtland. 40 év külföldi szolgálat után visszatért Magyarországra, és még 20 évig Tahiban,
a Szív Lelkigyakorlatos központ konyháját vezette. 2012 óta Pécelen a Jézus Szíve Társasága Idősek
Otthonában él töretlen életszeretettel, Istenbe kapaszkodó, hálás ráhagyatkozással – egészségben, betegségben
egyaránt.
Derűs kék szemét, mosolyát szemlélve úgy tűnik, hogy a 100 éves Maróti Margit testvér lélekben ma is az a
kislány, aki hajdan még szülőfalujában megfogadta Krisztusnak, hogy mindig hűséges marad hozzá. Isten
kegyelméből ez mindvégig sikerült neki.
Kép és szöveg: Jézus Szíve Társasága /sjc.hu/

Utolsó szolgálati helyén Tahiban

Elköteleződése első éveiben Pécelen
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ANYAKÖNYVI HÍREK
Halálozás
Kormos Kálmán
(élt 78 évet)
Id. Ádám András
(élt 98 évet)
Újvári Zoltánné Márton Erika
(élt 56 évet)
Rácz Lajos
(élt 86 évet)
Kómár Nándor
(élt 63 évet)
Fodor Illésné Sándor Matild
(élt 85 évet)
Farkas András
(élt 69 évet)
Esperes-plébános Soós János
(élt 73 évet)

Hozzátartozóik fogadják részvétünket!
FELHÍVJUK A TISZTELT HOZZÁTARTOZÓK
FIGYELMÉT, HOGY AZ 1997. ELŐTT MEGVÁLTOTT
SÍRHELYEK ÚJRAVÁLTÁSA
ÜGYÉBEN SZÍVESKEDJENEK
A POLGÁRMESTERI HIVATAL GAZDÁLKODÁSI
IRODÁJÁT FELKERESNI!
TELEFON: 06-62/287-222/147-ES MELLÉK

HIRDETÉSEK

Eladó lakóingatlant keresünk Forráskút
belterületén 10-12 millió forint értékben.
Varga Ágnes: 0670/3122-099
Gépi Földmunka
Tuskó szedés
Gépi rakodás
Tereprendezés
Víz gáz villany vezetékek
nyomvonalainak ásása!
Rövid határidővel, számlával!
Masa Szabolcs: 06703953807

VÉRADÁS FORRÁSKÚTON
a Jerney János Művelődési Házban

2021. április 30-án

14-17 óráig
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KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK
ÉS E-MAIL CÍMEK:

VÁSÁRNAPTÁR
Lapzártáig nincs információnk a vásárok további
megtartásáról.

Polgármesteri Hivatal 06 62/287-222
fax: 06 62/287-323
06 70/489 5655
e-mail: hivatal@forraskut.hu
Fodor Imre polgármester 06 70/3828 031
e-mail: polgarmester@forraskut.hu
Általános Iskola
06 62/587-140
tel/fax:587-141
06 30/740-3213
e-mail: iskola@forraskut.hu
Margarét Óvoda és Bölcsőde
- Óvodai intézményegység 06 62/287-123
06 70/489-5646
e-mail: ovoda@forraskut.hu
- Bölcsődei intézményegység
06 70/705-2371
e-mail: bolcsode@forraskut.hu
Művelődési Ház
06 62/287-023
e-mail: muvhaz@forraskut.hu
Orvosi Rendelő
06 62/287-034
Tanácsadó
06 62/287-066
Fogorvosi Rendelő
06 62/287-112
Gyógyszertár
06 62/287-002
e-mail: dr.cseh.gy@gmail.com
Négyforrás Nonprofit Kft. 06 70/489-5656
e-mail: negyforraskft@forraskut.hu
FBH NP Kft.
06 79/524-821
Borostyán Étterem
06 62/287-118
Közvilágítási hiba bejelentése
kozvilagitasihiba@nkmaram.hu
Alföldvíz Zrt. Ügyfélszolgálata:
06 40/922-334
Műszaki hibabejelentés: 06 80/922-333
Posta Forráskút
06 62/287-001
Kormányablak Üllés
06 62/681-370
Körzetben szolgálatban lévő rendőr, 0-24
órában hívható
06 20/232-6655

HÉTVÉGI ÁLLATORVOSI ÜGYELET
Április 17-én és 18-án 8 és 20 óra között
Dr. Szőke Csaba

Telefon: 0630/324-5032

Április 24-én és 25-én 8 és 20 óra között
Dr. Hursán Mihály

Telefon: 0630/998-6139

ORVOSI ÜGYELET
FORRÁSKÚTON AZ ORVOSI RENDELŐBEN
8 – 12 ÓRÁIG TART A RENDELÉS.
A betegek bejelentkezésére 11.30-ig van lehetőség.
12 – 16 óráig rendelkezésre állási idő.
A SÜRGŐSSÉGI ELLÁTÁS természetesen folyamatos a forráskúti
rendelőben 7.30 – 16 óra között,
ezen kívüli időben (hétköznap délután 16 órától reggel 7.30
óráig, illetve hétvégén):
HÍVJÁK a Szegedi Központi Háziorvosi ügyeletet a 104
–ES KÖZPONTI MENTŐ SEGÉLYHÍVÓN!!!

BOROSTYÁN ÉTTEREM
Forráskút, Petőfi S. u. 3/a.
Tel.: 62/287-118
www.borostyanetterem.net
Jelenleg a járványügyi szabályoknak
megfelelően az étterem zárva tart.
Napi menü és az étlapról történő rendelésre
lehetőség van továbbra is
elvitelre vagy kiszállítással.

ÁLTALÁNOS SEGÉLYHÍVÓ:

Aktuális információkért kövessék az étterem
honlapját, vagy facebook oldalát:
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ORVOSI KÖZPONTI ÜGYELET:

104
Szegedi ügyelet (Kossuth L. sgt. 15-17.)
Tel.: 06 62/433-104

Facebook/Borostyán Étterem és Szállás Forráskút

SZÉP Kártyát is elfogadunk!

HÍR-FORRÁS FORRÁSKÚT KÖZSÉG LAPJA

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

Felelős kiadó: Forráskút Község Önkormányzata
Címe:6793 Forráskút, Fő u. 74.
Kiadásért felelős: Fodor Imre
Szerkesztésért felelős: Dr. Kapás Anita
Sajtótermék nyilvántartási száma: 726939
Kapcsolat: Jerney János Művelődési Ház
Cím: 6793 Forráskút, Petőfi S. u. 3.
Telefon/fax: 62/287-023
E-mail: muvhaz@forraskut.hu
Megjelenés: havonta 900 példányban
Megjelent: 2021.04.16. Következő lapzárta április 30.

Az újság minden háztartás számára ingyenes.
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