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FELHÍVÁS 

RÉGI IDŐK RENDEZVÉNYEI FOTÓGYŰJTÉS 

Ha van a birtokukban olyan régi fotó, melyen hagyományos 
rendezvények, régi ünnepségek, bálak, farsangi-, arató-, szü-
reti felvonulások, társadalmi- és TSZ munkán készült fotók 

szerepelnek, kérjük, hozzák be a Művelődési Házba hétközna-
pokon 10-18 óra között és digitalizálást követően visszaad-

juk. 

A képeket március 15-ig gyűjtjük! 

A képekből kiállítást és az interneten elérhető fotóarchívum 
létrehozását tervezzük. 

A fotók átadásával hozzájárulnak azok közzétételéhez. 

TARTALOM 
Iskolai hírek 

2-3. oldal 

Helyi iparűzési adó  

tájékoztató 

4. oldal 

Egészségpercek 

5. oldal 

Egyházi hírek 

6-7.  oldal 

Agrárhírek 

8-9. 

Hirdetések 

Anyakönyvi hírek 
10-11. oldal 

Vásárnaptár 

Közérdekű telefonszá-

mok 

12. oldal 
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ISKOLAI HÍREK 

Művészeti vizsga volt  

Településünkön immár több mint 25 éve folyik művészeti oktatás, mely egyben tehetséggon-
dozás is. 

4 hangszeres, a színjáték, valamint társastánc tanszakokon bontakozhatnak ki diákjaink. A 
művészeteken keresztül számos készséget, képességet tudunk fejleszteni, úgymint kreativitás, 
türelem, empátia, tolerancia, segítőkészség, kitartás. 

Lassan 1 éve, hogy nem a szokott mederben folynak dolgaink.  

Tavaly, a tanév végén nem mutathatták be nyilvánosan növendékeink, hogy az online okta-
tásnak milyen eredménye született a művészeti oktatás berkein belül. Szokatlan helyzettel né-
zett szembe akkor tanár, diák és szülő. 

Szeptemberben izgatottan várta mindenki, hogy mehet-e iskolába. Hál’ Istennek, hagyomá-
nyos módon kezdődött a tanítás.   

A félév során nem volt semmilyen alkalom, verseny, ünnep, ahol szerepelhettek volna diákja-
ink közönség előtt (a színjátszók üres nézőtérrel szemben vették fel karácsonyi műsorukat).  Már 
annak is örültek, hogy vizsgázhattak a járványügyi szabályok betartásával. Így sajnos, nem hall-
gathatták meg a különböző hangszeres tanszakosok egymást. Kár! Az utóbbi évek egyik legszín-
vonalasabb vizsgáját tudjuk magunk mögött. Az alábbi képen egy néhány vizsgalapot láthatnak:)  
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AJTP-s sikerek 

Az idén a Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnáziumban ötödik alkalommal hirdették meg az 
Arany János Tehetséggondozó Program (AJTP) online beiskolázási vetélkedőjét. 

A program célja, hogy elősegítse az ügyes, tanulásra nyitott fiatalok továbbtanulását, felkészíté-
sét az életre; kirándulásokkal, kollégiumi bentlakással jó közösséget formáljon. Aki elég ipar-
kodó, ECDL vizsgával, nyelvvizsgával és vezetői engedéllyel a tarsolyában ballaghat el a közép-
iskolából.  

A vetélkedőn, mely segített felkészülni a központi írásbeli vizsgára, bárki indulhatott. Négy for-
dulóban mértük össze a magyar nyelvi és a matematikai tudásunkat. A feladatok nehézségi 
szintje fokozatosan növekedett, a végére kimondottan nehézzé vált.  

A nyolcadikból ketten készítettük el a teszteket, nagy örömünkre egy pont különbséggel elhoz-
hattuk az első két helyet. Eredményünket oklevéllel jutalmazták.  

 

Kovács Aida és Nagy Natália 
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TÁJÉKOZTATÁS A MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSNAK MINŐSÜLŐ 
VÁLLALKOZÓKNAK A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL 

A mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülű adózók 2021. február 25-ig nyilatkozatot adhatnak 

be a NAV-on keresztül, melynek megtétele esetén a Htv. szerint bevallott adóelőleg 50 %-át kell az 

egyes esedékességi időpontokban megfizetniük. 

A határidő jogvesztő! 

Ezen időpontot követően csak „általános” adóelőleg módosítási kérelem benyújtásával van lehe-

tőség a fizetendő adóelőlegek módosítására. 

Az említett nyilatkozat kizárólag az állami adó- és vámhatóságon (NAV) keresztül, elektronikus 

úton, az erre rendszeresített 21NYHIPA megnevezésű nyomtatványon nyújtható be. Ez vonatkozik 

az őstermelőkre is, függetlenül attól, hogy ők egyéb adóügyekben nem kötelezettek elektronikus 

kapcsolattartásra. Aki ezt az adókönnyítést igénybe kívánja venni, de nem rendelkezik ügyfélkapu-

val, annak a határidő előtt nyitnia kell, mely bármely kormányablakban lehetséges.  

A NAV a nyilatkozatot továbbítja a nyilatkozatot tevő vállalkozó székhelye és a NAV-nál nyilván-

tartott telephelye(i) szerinti önkormányzati adóhatóság számára. 

Amennyiben az adózó telephelye a NAV-nál nincs bejelentve, akkor a NAV (mivel nem tud a telep-

helyről) nem továbbítja a nyilatkozatot a telephely szerinti önkormányzati adóhatósághoz, így az adózó 

nem jogosult az előleg kedvezményre a telephelyén. Emiatt nagyon fontos, hogy amennyiben még 

nem történt meg, a telephely adatait a NAV-nál be kell jelenteni. 

Azon KATA adóalanyoknak, akik az iparűzési adóban a tételes adót választották nem kell nyilatko-

zatot benyújtaniuk, esetükben automatikusan érvényesül a csökkentés. 

Felhívjuk a figyelmét, hogy amennyiben a nyilatkozat benyújtására legkésőbb 2021. február 25. 

napjáig nem kerül sor, az adóelőleg felezési kedvezmény nem vehető igénybe! 

 

Adóiroda 
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EGÉSZSÉGPERCEK: 
FÓKUSZBAN A 

„DAGANATOK SZŰRÉSE” 
A MÓRAHALMI 

EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI 
IRODA (EFI) ROVATA 

 

Szervezetünk megváltozott sejtjeinek szabályo-
zatlan és önkényes burjánzása szövetszaporulatot 
okoz, amit daganatnak, más néven tumornak ne-
vezünk. A daganatok tulajdonságaik alapján le-
hetnek jóindulatúak (benignusak) vagy rosszindu-
latúak (malignusak). A rosszindulatú daganatokat 
összefoglaló néven ráknak nevezzük és hazánk-
ban évente több mint 30000 ember halálát okoz-
zák. A rákok egy része azonban gyógyítható. Minél 
hamarabb észrevesszük és diagnosztizáljuk őket, 
annál nagyobb eséllyel gyógyíthatók. A rákok egy 
ideig nem okoznak sem panaszt, sem tünetet, 
azaz rejtve maradnak testünkben. A szűrővizsgá-
latok olyan módszerek, amelyekkel nagy valószí-
nűséggel felismerhetők a rejtett daganatok, így 
időt nyerve esélyt adhatnak a teljes gyógyulásra 
is. A különböző típusú rákok általában egy adott 
életkorban jelennek meg leggyakrabban, ezért a 
szűrővizsgálatukat ebben az adott életkorban cél-
szerű elvégezni, amit rendszeresen, évente vagy 
kétévente meg kell ismételni. A szűrővizsgálatok-
kal kapcsolatban érdemes tudni: 

- a szűrésekkel életeket lehet menteni, 

- léteznek egyéni kezdeményezésű és országosan 
szervezett népegészségügyi szűrések is, 

- a népegészségügyi szűrésekre személyre szóló 
meghívót kapnak az érintettek, 

- a szűrések sok emberen, gazdaságosan elvégez-
hető, fájdalommentes módszerek, 

- nem minden rák szűrhető még tömegesen (pl. 
tüdőrák), 

- a szűrés nagy valószínűséggel kizárja vagy fel-
veti a daganat lehetőségét, de ez sosem száz szá-
zalék, 

- a pozitív szűrési eredmény nem jelent diagnó-
zist, 

- a diagnózis általában szövettani mintavétellel ál-
lítható fel. 

 

A következőkben szervek szerint összefoglaltuk, 
hogy mikor, milyen gyakran és milyen módszere-
ket ajánlott elvégezni a daganatok korai felisme-
résének érdekében. A különböző hazai és nemzet-
közi szakmacsoportok eltérő szűrővizsgálati aján-
lásokat fogalmaznak meg, ezeket figyelembe véve 
került összeállításra az alábbi javaslat.  

Vastag és végbél: 50-70 év között országosan 
szervezett formában 2 évente székletvérvizsgálat; 

50 év felett egyéni kezdeményezésre tízévente 
vastagbéltükrözés (kolonoszkópia) 

Emlő: 20 éves kor felett havonta önvizsgálat; 40 
éves korig pár évente, a felett évente orvosi em-
lővizsgálat; 45-65 év között országosan szerve-
zett formában 2 évente mammográfia, de több 
ajánlás szerint is 40-75 év között egyéni kezde-
ményezéssel évente mammográfia javasolt 

Méhnyak: nemi élet megkezdését követően 
évente méhnyak sejtvizsgálat (citológiai vizsgá-
lat); 25-65 év között országosan szervezett for-
mában 3 évente citológiai vizsgálat 

Prosztata: 50 éves kor felett évente urológiai 
szakvizsgálat  

Here: 20 éves kor felett havonta önvizsgálat 

Bőr: 20 éves kor felett havonta önvizsgálat és 
évente bőrgyógyászati szakvizsgálat 

Száj: 20 éves kor felett havonta önvizsgálat; 45 
év felett évente orvosi vizsgálat 

 

Ha valakinek olyan betegsége van (pl. Crohn be-
tegség), ami rákra hajalmosít vagy egyenes ági 
rokonánál már diagnosztizáltak rákot, akkor a fen-
tiektől eltérően már korábbi életkorban és/vagy 
gyakrabban is javasolt lehet egyes szűrővizsgála-
tok elvégzése.  

 

A Mórahalmi Egészségfejlesztési Iroda fontosnak 
tartja a szűrővizsgálatokat és buzdítja Önöket, 
hogy vegyenek részt szűréseken! Kérdéseik ese-
tén forduljanak bizalommal háziorvosukhoz vagy 
írhatnak nekünk is az efi.morahalom@gmail.com 
címre. 

 

EFI irodánk működését a Magyar Állam és az Eu-
rópai Unió az „Egészségfejlesztés a Homokhátsá-
gon” című EFOP-1.8.19-17-2017-00019 azonosító 
számú projektben támogatja! 

 

Dr. Pipicz Márton 

EFI vezető 
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EGYHÁZKÖZSÉGI HÍREK 

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

Március 25. Csütörtök: Gyümölcsoltó Boldog-
asszony Fő ünnep 

Március 28. Virágvasárnap - barkaszentelés 

Nyári-időszámítás kezdete, az órákat egy órá-
val előbbre igazítjuk 

Április 1. NAGYCSÜTÖRTÖK de, Olajszentelési 
mise a dómban 

Április 2. NAGYPÉNTEK: keresztút – passió – 
hódolat a kereszt előtt – virrasztás 

Április 3. NAGYSZOMBAT 18.00 tűzszentelés; 
húsvéti örömének – Föltámadási mise és 
körmenet 

Április 4. HÚSVÉT VASÁRNAP 10.00 rózsafüzér 
10.30 ünnepi szentmise 

Április 5. HÚSVÉT HÉTFŐ   

 

ENGEDD JÉZUSOM 
Jézusom, engedd meg nekem, 

hogy megmossam szent lábadat, 
hisz beszennyeződött, 

mióta a lelkemben jársz. 
Engedd, hogy a szennyet 

amellyel lépteidet bemocskoltam, 
lemossam a lábadról. 

De honnan vegyem a forrásvizet hozzá? 
Nincs más lehetőségem, csak a könnyeim. 

S ha a Te lábadat már megáztattam könnye-
immel 

talán magam is megtisztulok.  
Ámen   

(milánói szent Ambrus) 
 

ÉRETTÜK IMÁDKOZUNK 

     Élt egy olasz leány, aki vallásos, katolikus 
családba született. A keresztségben Stefánia 
nevet kapta. Olaszországban, Milánó városában 
élt szüleivel nagy szeretetben. Stefinek becéz-
gették. Kamasz korában elfordult Istentől. 
Egyetemi tanulmányok, a sok utazgatás és a 
menedzseri munkája lassan-lassan odaveze-
tett, hogy felhagyott az imádkozással is. Gyer-
mekkorában nagyon boldog volt, amikor imád-
kozott. Amikor beszélgetett az Úrral szívében, 
szinte ragyogott még az arca is. Amikor 38 éves 

volt, egy horvátországi nyaralás alkalmával lel-
kében indítást érzett arra, hogy ellátogasson 
Medugorjébe. Itt első benyomása az volt, hogy 
semmi értelme nem volt az egésznek. Nem ér-
zett semmit és nem értette, mi keresnivalója 
van egy ilyen helyen. Az üzletek, az éttermek, 
a szállodák... ez minden? 

Csak erről szól Medugorje? De hol van a Szűz-
anya? Kétség gyötörte. Egyik este mégis úgy 
döntött, hogy elmegy gyónni. 20 év után elő-
ször.  Ez volt élete legszebb gyónása. Feloldo-
zást kapott minden bűnére, és amikor távozó-
ban volt, a pap arra kérte, hogy bocsásson meg 
annak az embernek, aki oly sok fájdalmat oko-
zott neki. Az első gondolata az volt: az lehetet-
len! Kizárt dolog! Ez sohasem fog megtörténni! 
De miközben ment az utcán azon kapta magát, 
hogy anélkül, hogy észrevette volna, azért az 
emberért imádkozott, sőt meg is bocsájtott 
neki. Pontosan ez volt az, amit keresett. A 
Szűzanya megérintette a szívét! Később felmá-
szott a Krizevacra, a nagy kereszthez. És leült 
a nagy kereszt tövében. Becsukta a szemét és 
csodálatos boldogság töltötte be egész lényét. 
Másnap felmászott Podbdora, a jelenés hegyére 
és teljesen más embernek érezte magát. Végre 
teljes szívéből és lelkéből tudott imádkozni. Az 
imádság kegyelme elárasztotta a szívét. Újra 
megtalálta az Istent. 

    Nem sokkal ezután egy megrendítő pillana-
tot élt át. A vezetője hívta, hogy látogassa meg 
a kertünkben a jászolt és elmélkedjék a Gyer-
mek Jézus születéséről. Miközben engem hall-
gatott a mi kis ligetünkben Stefánia megér-
tette, hogy néhány más ember is van még, aki-
nek meg kell bocsájtania, mert hirtelen úgy 
érezte, hogy szűnni nem akaró keserűség tölti 
el. Azon a napon a Gyermek Jézusról beszéltem 
a látogatóknak. Arra kértük a Szűzanyát, hogy 
jöjjön el hozzánk és adja nekünk az ő Gyerme-
két. Azt javaslom minden jelenlévőnek, hogy 
fogadja az ő Gyermekét és tárja ki a karját, 
mint egy bölcsőt, hogy lélekben átvegye Mária 
kezéből újszülött Fiát, Jézust. 

Stefánia lehunyta a szemét és elképzelte, hogy 
fogadja az Istengyermeket. Hirtelen elveszí-
tette a kapcsolatot mindazzal, ami körülötte 
történt. Mert egyszer csak érezni kezdte a kar-
jában a Gyermek súlyát.  Ekkor Stefánia meg-
értette, hogy Jézus maga jött el hozzá, hogy 
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karjába vegye őt. Úgy érezte, hogy ő maga a 
gyermek, akihez eljött Jézus, hogy végre meg-
ölelje. Magához ölelje. Most leírhatatlan örömet 
érzett. Stefánia még egy ideig érezte karjában 
a Gyermek Jézus súlyát. Majd ez az érzés meg-
szűnt. Ma ezt mondja erről a különleges ölelés-
ről. Mindig emlékezni fogok erre az örök szere-
tetre. Ahogy fokozatosan elenyészett karjaim-
ban a Gyermek súlya, éreztem, hogy valami ör-
dögi dolog távozik tőlem. Elenyészik a szívem-
ben lévő keserűség is. 

   2019. karácsonyán, egy évvel a csoda után 
Stefánia újra eljött Medugorjebe...  

Indítson az ő tanúságtétele minél több fiatalt 
arra, hogy nyitott szívvel fogadja a Gyermeket 
és adja neki az első helyet életében. Mert Ő a 
Szeretet és a Béke, amire mindenki vágyakozik. 

    Szintén Olaszországban történt.   

     -Egy napon, úgy déltájban megjelent a ko-
lostor szakácsa és közölte, hogy nem tud főzni, 
mert a házban nincs semmi ehető. „Azért csak 
csengessen ebédre! Majd segít az Isten”! - 
mondta Kamill. Alighogy kiejtette ezeket a sza-
vakat, megállt az ajtó előtt egy szekér, tele fi-
nomliszttel. Egy jótevőjük küldte. Gyorsan ne-
kiálltak sütni, és ha kicsit késve is, de asztalhoz 
ültek. 

    Ki is ez a Kamill nevű ember. Miért bízott 
ennyire Istenben?  

Kezdjük az elején.  Lellisi szent Kamill áldozó-
pap.                                                                                                 
Ő egy Itáliai katonatiszt későn született fia volt. 
Aki „nehéz gyermeknek” számított. Miért is?  
Édesapja ritkán volt otthon, édesanyja pedig 
korán meghalt. Bár édesapja iskolába adta, 
neki ez nem igazán tetszett. Inkább az iskola 
mellé járt. Tekergett, kártyázott. Elkeseredett 
apja ekkor elhatározta, hogy zsoldos katonának 
adja. Apjával együtt zsoldos katona lett. Ám a 
zsoldját is eljátszotta. Ekkor koldulásra kény-
szerült. Apja váratlanul meghalt, neki pedig a 
jobb bokáján seb keletkezett, és ő ezzel sem 
törődött, ez a seb elgennyesedett. A lábán lévő 
seb miatt évekig kezelték a római szent Jakab 
kórházban. Amint jobban érezte magát, maga 
is beállt közéjük betegápolónak. 

   Isten kegyelme nem hagyta el.1575-ben 
megtért és kapucinus szerzetes szeretett volna 
lenni. De betegsége miatt nem vették fel. Ez-
után visszatért a római szent Jakab kórházba és 
rövid időn belül annak vezetője lett. Társaival 
új szellemű betegápolást kezdeményezett. Ez 
azt jelentette, hogy betegben Krisztust látták és 
a szerint gondozták. A Szent Jakab kolostorban 
mindent elkövettek, hogy akadályozzák a mun-
kájában. Kamill a békesség embere volt ezért 
társaival tovább állt. Így teljesen szabaddá 
válva módjuk nyílt rá, hogy más kórházakban, 
vagy magánházaknál is a betegek és a haldok-
lók szolgálatára szenteljék magukat. Társasá-
guknak a neve: A BETEGEK SZOLGÁINAK 
SZERZETESRENDJE. Mai elnevezésük 
KAMILLIÁNUSOK. XIV. Gergely pápa 1591-ben 
jóváhagyta a közösségüket. Könnyen felismer-
hető szerzetes ruhájukon nagy vörös keresztet 
viseltek. Első rendi generálisuknak Kamillt vá-
lasztották. Rendje gyorsan elterjedt Rómában, 
Milánóban, Nápolyban, Genovában. És végül 
Itália minden nagy városában. A nép  „A JÓ 
HALÁL TESTVÉREINEK” hívta őket. Különös 
gondot fordítottak a haldokló Istennel való ki-
békítésére. 

    Akkor is voltak járványok: „tífusz”, „pestis”, 
s első évtizedekben sok testvér esett áldozatul 
ezeknek. Ma „covid 19” járvánnyal küzd a világ.  
Kamill szeretete nem ismert határt: beteg test-
tel és sebes lábbal, állandó fájdalmak között is 
csak egy gondja volt: rabok, betegek, a szegé-
nyek, a nincstelenek szeretete. 

Áldozatkészsége határtalan.  Gondja van a bű-
nözőkre, csavargókra, szegényekre és a társa-
dalomkülönböző kitaszítottjaira. Kijelentette: 
„ha már nem találok szegényeket a világon, el 
kell mennünk és a föld alól is elő kell keríteni 
őket, hogy javukat szolgáljuk és szeressük 
őket.”   Más helyen: „Szeretet, szeretet! Úgy 
szeretnék meghalni, hogy mindig csak ezt mon-
dom: SZERETET, szeretet. Nem tehetek mást 
és nem mondhatok mást.” 

Szeretet és a Béke, amire mindenki vágyakozik. 

 Testvér, Te is vágyakozz rá és akkor nyugodt 
lesz életed! 

 

 Sok szeretettel: Soós János plébános
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A FALUGAZDÁSZ TÁJÉKOZTATÓJA 

Februári aktualitások 

A 2020. évi Egységes kérelmekkel kapcsolatos 
tudnivalók:  

A támogatási összegek kifizetése folyamatos, de az 
ellenőrzéssel, valamint a blokkfelújítással érintett 
gazdák kifizetése csúszni fog. A teljes körű kifize-
téseket június 30-ig kell teljesíteni a Magyar Állam-
kincstárnak. 

Az őstermelői igazolványokkal kapcsolatos tud-
nivalók: 

Megjelent a 2020. évi CXXIII. törvény a családi 
gazdaságokról és az őstermelői tevékenységről. A 
Törvény 2021. január 1-től lépett hatályba. 

Részletesen szabályozza a mezőgazdasági őster-
melő, s az őstermelői tevekénység fogalmát (alap-
jaiban ez nem változott), valamint az új működési 
formákat. Ezek a következők: 

1. Őstermelők  

( Ez lesz a 2020.december 31-ig egyéni őstermelői 
igazolvánnyal rendelkezők köre): 

Őstermelőnek az a személy minősül, aki 16 évesnél 
idősebb, belföldi magánszemély, saját gazdaságban 
őstermelői tevékenységet folytat). Kibővül az őster-
melők tevékenységi köre összhangban a mező-, er-
dőgazdasági és kiegészítő tevékenységek körével. 
Az őstermelő bevételben kiegészítő tevékenységből 
származó bevétel is megjelenhet a teljes őstermelői 
bevétel legfeljebb 25%-ig. 

2.  Őstermelők családi gazdaságára (a további-
akban: ŐCSG) vonatkozó szabályok: 
A közös őstermelői igazolvány és a családi gazda-
ság működési formák összevonásával létrejövő új 
működési forma bevezetése, mely szerződéssel ala-
pul. 
Új ŐCSG alapítása: 16 éven felüli őstermelő tagok-
kal történhet, azzal az átmeneti szabállyal, hogy a 
jelenlegi családi gazdaságok 16 éven aluli tagjai az 
ŐCSG-ben is tagok maradhatnak. 
az ŐCSG tagok sem egyéni vállalkozóként, sem 
CSMT tagként nem folytathatják ugyanazt a tevé-
kenységet, melyet az ŐCSG folytat.  
Az ŐCSG tevékenységi köre is kibővül kiegészítő 
tevékenységekkel az őstermelői tevékenységgel 
megegyezően. 
Az ŐCSG tagjainak nem szükséges közös háztar-
tásban élniük. Az ŐCSG tagok egyikének sem 
szükséges mezőgazdasági tevékenységét élethiva-
tás szerűen folytatni. 

3. Családi mezőgazdasági társaság (a további-
akban: CSMT) tervezett létrehozása: 

• Új minősítő kategória biztosítása a társasági formá-
ban működő gazdaságok számára. 

• CSMT minősítést kaphat hozzátartozók által mező-
, erdőgazdasági és kiegészítő tevékenység folytatá-
sára alapított bármely gazdasági társaság, vagy szö-
vetkezet. 

Adózási szabályok változása – ebben az esetben is 
a fő cél az egyszerűsítés volt: 

Az adó mértéke alapján négy kategória került kiala-
kításra: 

1. az éves minimálbér felét el nem érő (támogatás nél-
küli) őstermelői bevétellel rendelkező mezőgazda-
sági őstermelők (kb. 966 ezer Ft ár bevételig). Költ-
ségelszámolási módtól függetlenül a legkisebb ős-
termelők adómentességét mondja ki. 

2. átalányadózás az éves minimálbér ötszöröse alatti 
támogatás nélkül számított átalány jövedelemig 
(9,66 M Ft-ig). Ez a kategória tömörítené a korábbi 
nemleges nyilatkozattevőket, átalányadózókat és a 
10%-os költséghányadot választókat. 

3. átalányadózás az éves minimálbér ötszöröse és az 
éves minimálbér tízszerese támogatás nélkül számí-
tott átalányjövedelem között. Gyakorlatilag az áta-
lányadózás felső határát tolja ki. Azok is választhat-
nak átalányadózást, akiknek korábban a tételes költ-
ségelszámolást kellett választaniuk a bevételi korlát 
túllépése miatt.  

4. tételes költségelszámolás éves támogatások nélküli 
bevételtől/jövedelemtől függetlenül. Mint eddig, 
ezt bárki választhatja. 

Az ÖCSG, valamint a CSMT esetében ezek az adó-
kedvezmények összevonhatók, a felső határ a 80 M 
Ft árbevétel. 

Fontos megjegyezni, hogy az ÁFA törvény, a Helyi 
Iparűzési Adóról szóló jogszabályok, valamint a Já-
rulékokról szóló jogszabályok érdemben nem vál-
toztak!!! Adózási kérdésekben kérem, keressék az 
adó- és járulék ügyekben jártas könyvelők segítsé-
gét! 

Átmeneti szabályok és teendők 

Az új törvényi szabályozással megszűnik az őster-
melői igazolvány, ezáltal megszűnik az őstermelői 
igazolvány érvényesítésével és a betétlap érvénye-
sítéssel kapcsolatos tennivaló. Helyette az ősterme-
lői nyilvántartás lép életbe. 
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Minden őstermelő, a közös igazolványon szereplő 
tagok is, akik 2020. december 31-én hatályos iga-
zolvánnyal rendelkeztek (a 2020.12.31-én lejáró ős-
termelői igazolványokon szereplő személyeket is 
ideértve), automatikusan 2021. január 1-től szere-
pelni fognak az őstermelői nyilvántartásban, azaz 
őstermelőnek minősülnek. Aki nem kívánja foly-
tatni az őstermelői tevékenységét, azt külön jelezni 
szükséges. Arra kérek minden egyéni őstermelőt, 
hogy a termőföld területeket, valamint a termesztett 
kultúrákat nézzék át, s ha változás van, előzetes idő-
pont egyeztetés alapján keressenek. Egyéb esetben 
jelenleg nekik nincs tennivalójuk. 

A közös őstermelői igazolvánnyal rendelkezők és a 
családi gazdaságok automatikusan az Őstermelők 
Családi Gazdaságának (ÖCSG) nyilvántartásába 
2021. január 1-től bekerülnek, de ebben az esetben 
adategyeztetést kell végrehajtani, valamint egy 
ÖCSG alapító szerződést kell megírni és csatolni. 
Ennek a formátuma a NAK honlapján megtalálható. 
Az adategyeztetés során igazolni kell a hozzátarto-
zói jogviszonyt, a születési, illetve a Házassági 
anyakönyvi kivonatok másolatával. Ezen kívül 
szükséges lesz a személyes dokumentumok (szemé-
lyi igazolvány, lakcímkártya, adóazonosító jel be-
mutatása). Az adategyeztetésnek az átmeneti idő-
szakban meghatározott határideje 2021. június 30. 

Mindkét működési formánál szükséges az adatok 
aktualizálása, kérem, hogy a papír alapú nyomtat-
ványaikon ellenőrizzék le az adatokat, legfőképpen 
a termesztett kultúrákat és a használt földterülete-
ket, s ha szükséges, jelentkezzenek. 

A Családi Mezőgazdasági Társaság (CSMT) egy 
már meglévő gazdasági társaság, vagy családi gaz-
daság (aki a mező és erdőgazdálkodási tevékenység 
szempontjából megfelel a feltételeknek) továbbvi-
telének a módját jelenti, egy új forma kerül beveze-
tésre.  

A piacokon a számlára, felvásárlási jegyre ezentúl 
az őstermelői igazolvány száma helyett a FELIR 
számot kell feltüntetni. Ezt, valamint a NÉBIH Te-
vékenység azonosító számot jól láthatóan ki kell he-
lyezni a piacon!!! A FELIR számról korábban kap-
tak értesítést, a NÉBIH Tevékenység azonosító szá-
mot viszont idén generálták le minden őstermelő-
nek. Ezek a számok a https://por-
tal.nebih.gov.hu/ostermelo%20kereso linken min-
denki számára hozzáférhető, név és születési dátum 
megadásával. 

A Törvény végrehajtási rendelete részletesen fog-
lalkozik a szankciókkal. A feliratok, számok feltün-
tetésének hiánya akár 100.000 Ft-os bírságot is von-
hat maga után, a legsúlyosabb szankció akár 5 éves 

eltiltást is eredményezhet, mindenkit kérek emiatt a 
szabályok nyomon követésére, valamint a termelés 
és értékesítés adatainak az ellenőrzésére. 

Az Adategyeztetés folyamatát az aktuális járvány-
ügyi helyzet, valamint az egyéb feladatok üteme-
zése miatt tervezetten kell végrehajtanunk, ez is 
időpont egyeztetés alapján fog majd történni. 

Az anyajuhtartás támogatási kérelmének benyújtása 
2021.március 20., csak elektronikusan lehet benyúj-
tani, szükséges hozzá az instruktor igazolása. Az 
érintett juhtenyésztő gazdákat kérem, vegyék fel a 
kapcsolatot az instruktorral.  

A nitrát adatszolgáltatásra kötelezett gazdálko-
dóknak (emlékeztetőül: 5 nagyállat-egységnél több 
állatot tartanak, vagy nitrát érzékeny területen gaz-
dálkodnak) a gazdaságukban 2020. január 1. és a 
2020. december 31. között keletkezett és felhasznált 
szerves – és műtrágya vonatkozásában a nitrát je-
lentést 2021. március 31-ig kell elkészíteni.  

A nitrátérzékeny területekről szóló információ a 
2020. évi területalapú támogatási kérelemben talál-
ható meg a nyilatkozatok után, a térképek előtt a hi-
baüzenetek között. 

 Az aktuális pályázati lehetőségek (Jelenleg nyitott 
a Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése!!!)   a 
www.szechenyi2020.hu, www.kormany.hu, a 
www.mvh.gov.hu és a www.nak.hu honlapokon 
megtalálhatók, kérem, figyeljék ezeket az oldalakat 
is. 

A koronavírus járvány miatt továbbra is érvényben 
maradnak vírus terjedését megelőző rendelkezések: 
arcmaszk és kézfertőtlenítő használata kötelező, 
egymástól legalább másfél méter távolságtartás kö-
telező, emiatt a létszám korlátozása lesz az ügyfél-
várakozóban. A kis alapterületű ügyfélvárakozó he-
lyiségek és a téli időjárás miatt az ügyintézés tele-
fonos időpont-egyeztetés alapján fog történni. 

A személyes jelenlétet nem igénylő ügyintézésre to-
vábbra is lehetőség van, ezért célszerű a telefonos 
egyeztetés.  

 

A telefonszámom: 06-30/337-2520 

E-mail címem: gyuris.ferenc2@nak.hu 

Facebookon / Messengeren is elérhető vagyok Gyu-
ris Ferenc néven. 

 

Tisztelettel: 

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 
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MEGNYITOTTUNK! 

MAGDI RUHAJAVÍTÓ MŰHELY ÉS 

BÁLÁS RUHA ÜZLET 

 

Folyamatosan bővülő árukínálattal várjuk 

kedves vásárlóinkat 

Forráskúton  

a Fő utca 71. szám alatt. 

 

Hétfő-Péntek:  8-17 óráig 

Szombat:  8-12 óráig 

Telefon: 70/292-4832 

Véradás köszönet 

Szeretném megköszönni annak a 25 embernek 

a segítségét, akik vérükkel segítettek a január 

28-ai véradásunkon. 

Külön köszönöm a támogatóinknak: 

Hopp Market 

Juhász Olga 

Nagymama Sütödéje Cukrászat és 

Virág Kuckó Forráskút felajánlásaikat. 

Nyerteseink: Bárkányi Piroska, Gyurisné Jenei 

Aranka és Bogyó Katalin  

Szívből gratulálunk és köszönjük az önzetlen 

véradásukat: 

 

Sárköziné Sólyom Etelka 

Megyei véradószervező koordinátor 

 

MAGYAR VÖRÖSKERESZT 

Csongrád megyei Szervezet 

Telefonszám: 0670/933-8267 

E-mail: etus.sarkozine@voroskereszt.hu 
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ANYAKÖNYVI HÍREK 

Házasságkötés 
Gera Nikolett Csilla és Sári Péter 

és 

Tamás Renáta és Szűcs István 

fogadott örök hűséget. Gratulálunk! 

Halálozás 
Kónya Józsefné Tóth Molnár Erzsébet 

 (élt 80 évet) 

Kiri József 

(élt 67 évet) 

Kálmán Éva 

(élt 61 évet) 

Özv. Kalmár Gézáné Cselédes Mária 

(élt 71 évet) 

Kocsispéter Sándorné Balogh Ilona 

(élt 90 évet) 

Lajkó Károly 

(élt 63 évet) 

Császár Istvánné Papp Mária 

(élt 72 évet) 

Hozzátartozóik fogadják részvétünket! 
 

HIRDETÉSEK 
 

Eladó lakóingatlant keresünk Forráskút belterü-

letén 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 

 

2 db 16-os 4,3m magas, 48m hosszú valamint 3 

db 12-es horganyzott vápás iker fóliaház eladó.  

Érd.: 06203621045 

 

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 

 

Megjelent a Tanyafejlesztési pályázat 0-5999 STÉ üzemmérettel rendelkező tanyagazdaságok számára 

Ezzel kapcsolatosan tájékoztató előadást tervezünk a Jerney Iskolában, melynek várható időpontja:  

FEBRUÁR 12. PÉNTEK 17. ÓRA 

A tájékoztatón a járványügyi szabályoknak megfelelően legfeljebb 10 fő vehet részt, ezért kérjük, részvételi 

szándékát jelezze Illés-Vizsnyiczai Borbálánál (0670/512-2301). 
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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 megfele-
lően az étterem zárva tart. 

Napi menü és az étlapról történő rendelésre  
lehetőség van továbbra is  

elvitelre vagy kiszállítással. 

Aktuális információkért kövessék az étterem  
honlapját, vagy facebook oldalát: 

Facebook/Borostyán Étterem és Szállás Forráskút 

Erzsébet utalványt és  
SZÉP Kártyát is elfogadunk! 

Dobó Zoltán Autószerelő és vizsgabiztos 

Vállalja: - személy- és kistehergépjárművek javítása, 
vizsgára való felkészítése és vizsgáztatása 

- gumiabroncsok árusítása 
- motorolajak értékesítése 
- gépjárművek diagnosztikája 
- gépjárművek okmányirodai ügyintézése 

mobil: 06-30/264-6476 
e-mail: doboszaki@freemail.hu 
6793 Forráskút, Széchenyi u. 4. 
Nyitvatartás: minden nap 8-17-ig 
 

HÉTVÉGI ÁLLATORVOSI ÜGYELET 

Február 13-án és 14-én 8 és 20 óra között 
 Dr. Hursán Mihály           Telefon: 0630/998-6139 

Február 20-án és 21-én 8 és 20 óra között 
 Dr. Kovács Tibor Telefon: 0630/965-3114 

Február 27-én és 28-án 8 és 20 óra között 
 Dr. Tóth Ferenc         Telefon: 0620/476-3517 

VÁSÁRNAPTÁR 

Mórahalom Február 21. állat- és kirakodó vásár  

Ruzsa  Február 28. állat- és kirakodó vásár  

Kistelek  Március 7. állat- és kirakodó vásár 
 

KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK 

ÉS E-MAIL CÍMEK: 
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 
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 
ÁLTALÁNOS SEGÉLYHÍVÓ:  112 
 

ORVOSI KÖZPONTI ÜGYELET:  104 

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

HÍR-FORRÁS FORRÁSKÚT KÖZSÉG LAPJA 
Felelős kiadó: Forráskút Község Önkormányzata 

Címe:6793 Forráskút, Fő u. 74. 

Kiadásért felelős: Fodor Imre 

Szerkesztésért felelős: Dr. Kapás Anita 
Sajtótermék nyilvántartási száma: 726939 

Kapcsolat: Jerney János Művelődési Ház 

  Cím: 6793 Forráskút, Petőfi S. u. 3. 

  Telefon/fax: 62/287-023 

  E-mail: muvhaz@forraskut.hu 

Megjelenés: havonta 900 példányban 

Megjelent: 2021.02.11. Következő lapzárta március 1. 

Az újság minden háztartás számára ingyenes. 


