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Kedves Forráskútiak!
Amikor most, az Új Esztendő első lapszámában visszatekintek az elmúlt évre, akkor
meg kell állapítanom, hogy rendkívüli, kihívásokkal teli időszakon vagyunk túl.
2020. elején ugyanis híradásokból hallottuk, hogy egy veszélyes betegség terjed a vilávil
gon, ami tavasszal elérte hazánkat. A kialakult járványügyi helyzet megváltoztatta viselkedésünket, magatartásunkat, így önkormányzatunk feladat ellátási irányát is. Öszszességében elmondhatom, hogy munkánkat különös kettősség jellemezte, egyrészt
előtérbe helyeztük a fertőzési hullám lassításával, megállításával kapcsolatos intézkeintézk
déseinket.
ket. Ennek keretében elhalasztottuk közösségi rendezvényeinket, minimalizálva
ezzel a társadalmi érintkezések lehetőségét. Támogattunk lakossági kezdeményezésekezdeményezés
ket, vásároltunk maszkokat, véroxigénszintvéroxigénszint és testhőmérséklet-mérőket,
testhőmérséklet
fertőtlenítő
szereket és egyéb egyéni védőfelszereléseket. Átszerveztük ellátórendszereink műköműk
dését (szociális ellátásaink, óvoda, éttermünk…), segítettük az otthoni munkavégzés,
tanulás feltételeinek megteremtését (internet, eszközök biztosítása). Mindezeket az
egymásra való odafigyelés,
odafigyelés, lakosaink egészségének megóvása céljából tettük.
Másrészt viszont foglalkoznunk kellett a majdani „békeidőkre” való felkészüléssel, tet
lepülésünk szépítésével, fejlesztésével. Ennek jegyében korszerűsítettük fogorvosi renre
delőnk és tanácsadónk épületét,
épületét, valamint megkezdtük a háziorvosi rendelő energetikai
korszerűsítését és akadálymentesítését. Pályázati és saját forrásból felújítottuk a sportspor
öltözőt, amit birtokba vehettek a sportolni vágyók, legfőképpen az újra bajnokságban
résztvevő focicsapatunk.
focicsapatunk. Év végével átvettük a Magyar Falu Program keretében megme
nyert Gianni Ferrari kommunális traktorunkat. A hozzátartozó adapterekkel együtt (fű(f
kasza, lombszívó, seprű, rézsűkasza), melyek nagyban hozzájárulnak közterületeink,
kerékpárutunk ápolásához, karbantartásához.
karbantartásához. Szintén pályázati forrásból sikerült megme
építtetni egy kültéri konyhát, kemencét a volt ÁFÉSZ bolt mögötti területre, amely rér
sze a piactér és környéke felújítási programjának, így egy lépéssel közelebb kerülve
ahhoz, hogy a neki szánt funkciót betölthesse a terület.

Természetesen terveznünk is kell ahhoz, hogy további eredményeket tudjunk elérni. Helyi vállalkozók igényei
alapján módosítjuk településrendezési tervünket, valamint több projektünk is előkészítés alatt van, pl.: az általános
iskola előtti forgalomlassító és gyalogos átkelőhely kialakítása, a Forráskutat Ülléssel összekötő kerékpárút kiépítése,
a belvízelvezető-rendszer
rendszer települési szintű kiépítése.
Köszönöm azokat az összefogásokat, erőfeszítéseket, amiket a vírus által terhelt időszakban
idősz
tettek közösségünk
érdekében, gondolok itt a piros szívecskékre, a maszkok varrására, a sportegyesület újraszerveződésére, a közterületi
virágok telepítésére és gondozására, a halloween-i
halloween i tökfaragó versenyre, a beküldött naptárfotókra… Köszönöm a
főtér
ér karácsonyi ünnephez méltó díszítését, az adventi és betlehemi dekorációt, gyermekeknek és felnőtteknek az
adventi gyertyagyújtások közösségivé tételét az internet segítségével. Köszönöm a településért dolgozó minden egyes
munkatársam egész éves tevékenységét.
ségét.
Bízom benne, hogy az idei év szélesebb körben nyújt lehetőséget céljaink, terveink, elképzeléseink megvalósítására.
Meg tudjuk őrizni és tovább tudjuk fejleszteni elért eredményeinket, vívmányainkat, hogy egy felelősségtudatos,
egészséges, egymás mellett
llett vidáman élő és tenni akaró közösség teljes értékű tagjai lehessünk.
Ehhez kívánok mindenkinek békés, boldog, egészségben eltöltendő új esztendőt!

Fodor Imre

BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK MINDEN KEDVES OLVASÓNKNAK!

Tisztelt Olvasó!
Nemrég, 2020 decemberében került kezembe egy 1906. esztendőre kiadott évkönyv, melynek első oldalait
olvasva úgy gondoltam, hogy helye van ezeknek a
kordokumentumoknak itt az újságban, így 115. év távlatából is.
Vigan előre!
Csak vigan előre! ez az a jelszó, mely manapság minden oldalról
fülünkbe cseng. Feltartóztathatatlan erővel halad előre minden az
emberi alkotások terén. A szél és vihartól rongyos vitorláju hajókat
hajóka rég
kiszorították divatból az erős, hatalmas gőzösök, melyek felől öreg
apánk apjának még fogalma sem volt. Hallatlan gyorsasággal
utazhatja ma be az ember az egész szárazföldet a vasutak szárnyas
kerekein, míg csak két emberöltővel előbb is a kényelmes lassusággal
döczögő postakocsik voltak a leggyorsabb közlekedési eszközök.
Haladunk, annyi bizonyos; de kérdés, hogy mindenben az igazi czél
felé-e?
e? Vajjon eme nagy haladás mellett az emberek általában
boldogabbak és megelégedettebbek lettek-e?
lettek
Haladunk, de az emberek azért sem boldogabbak, sem
megelégedettebbek nem lettek. Es ennek a jelenségnek az okai igen
egyszerűek. Az első és legfőbb ok az, hogy a nagy haladás
kivetkőztette régi egyszerűségükből az embereket is. Nézzük csak a mostani falukat és városokat.
város
Igaz, hogy a
régi girbe-gurba
gurba utczák helyett szép, egyenes utczákat találunk, a mohos zsindelylyel vagy zsuppal fedett
házakat szemnek tetsző szép uj épületek váltották fel palapala vagy csillogó bádogtetőkkel, nagy ablakokkal,
tükörüvegből készült boltii kirakatokkal, s igaz, hogy mindez sok dicséretet érdemel; de ha jobban szemügyre
vesszük a dolgot s betekintünk a házak belsejébe is, elszomorodva fogják látni, hogy az emberek legnagyobb
része többet ad ki a piperére és mindenféle haszontalan élvezeti czikkekre,
czikkekre, mint a mennyi bevétele van, élik
gondtalanul, minden okos számitás nélkül napjaikat, nem takarítanak meg semmit, míg végre egész képzelt
uraságuk egy szép napon összeomlik.
Es bár az elszegényedés utjának száz meg száz példája van azok előtt, kik
kik az anyagi romlás utján még
megállhatnának, nem ügyelnek rá, hanem csak élnek tovább gondtalanul, míg végre fölöttük is megkondul a
végpusztulás vészharangja.
Második nagy oka a boldogtalanságnak és mindegyre terjedő elégedetlenségnek a napról-napra
napról
növekedő
zabolátlanság, a becsületes gondolkodás hiánya. Nézzük csak azokat az ifjakat, kik manapság az iskolából
kikerülnek.
Alig érzik magukat felszabadulva az iskolai fegyelemtől,
fegyelemtől, már elhagyják a szülői házat, de nem azért, hogy jót
tanuljanak, hanem azért, hogy hajhászszák és minél gyorsabban átélvezzük az élet hiú gyönyöreit.
Az évek számával természetesen együtt növekedik a zabolátlanság is. Az az ember, a ki már gyermekkorában
megszokta csak saját énjével, saját élvezeteivel törődni, válhatik-e
válhatik később hasznos
sznos tagjává a társadalomnak?
Nem az lehetetlen. Az ilyen ember fokról-fokra
fokról fokra sülyed, s végre is menthetetlenül a legmélységesebb
nyomorba jut.
Azok a rongyos, züllött alakok, kik a pálinkamérések rendes vendégei, soha sem sülyedtek volna ennyire, ha
ifju korukban megtanultak volna kötelességeikhez hiven élni; épp ugy azok az eltévelyedett emberek is, kik
bűneikért a fegyházakban bűnhődnek, becsületes emberek maradtak volna, ha kis korukban megszokták volna
a munkás életet, valamint az éhező szükséget szenvedő
szenvedő családok is jobb sorsban volnának, ha az uj idők
romlott erkölcseinek meg nem hódoltak volna.
Bizony, szomorú képek ezek, kedves olvasóm, de legalább okulj belőlük, szivleld meg a tanulságokat,
melyeket levonhatsz belőlük.
„Vigan előre!” legyen ez a tee jelszavad is, de csak ugy értve, hogy mindig vigan és bátran előre a helyes uton.
Legyen gondod rá, hogy te és tieid sohase veszitsétek el a biztos talajt lábaitok alól, szoktasd fiaidat a
munkára, leányaidat az erkölcsösségre, tanítsd meg őket arra, hogyan
hogyan kell megvetni a világ hiuságait, s akkor
boldog lehetsz azon tudatban, hogy biztosítottad jövőjüket.
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2020. évben megvalósult, továbbá megkezdett pályázatok képekben:
44 millió forint uniós támogatásból valósult meg az Egészségház és Sportlétesítmény öltöző épületének energetikai
fejlesztése a Területi és településfejlesztési Operatív Program keretében.
A kiírás kódszáma: TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00003; A pályázat címe: Egészségház és sportlétesítmény energetikai
fejlesztése Forráskúton
A projekt keretében az Egészségház felújítása során homlokzati
hőszigetelés és nyílászáró csere, akadálymentesítés, fűtésrendszer
korszerűsítése, valamint napelemes, hálózatra tápláló rendszer
kiépítése valósult meg.
A sportlétesítményen belül az öltöző épületén homlokzati
hőszigetelés és nyílászáró csere, akadálymentesítés, fűtésrendszer
korszerűsítésére került sor. Mindkét épület esetében a
fűtéskorszerűsítés során a radiátoros fűtés
központi gázkazánnal került kialakításra,
ugyanez a kazán biztosítja az épületek
melegvíz-ellátását is.
Az önkormányzat emellett saját forrásból az öltöző belső tereit is felújította.

A Magyar Falu Program keretében Közterület karbantartását szolgáló
eszközbeszerzés alprogramban nyert pályázatot önkormányzatunk.
A kiírás kódszáma: MFP-KKE /2020. A pályázat címe:
Közterületi munkagépek beszerzése Forráskúton
A pályázatban elnyert Gianni Ferrari kommunális traktor
és a hozzátartozó adapterek (fűkasza, lombszívó, seprű,
rézsűkasza) a közterületek, kerékpárutak ápolásához,
karbantartásához nagymértékben hozzájárulnak.
Szintén a Magyar Falu Program keretében az Orvosi rendelő alprogramon is támogatásban részesültünk, melynek
munkálatai az év végén megkezdődtek.
A kiírás kódszáma: MFP-HOR/2019. A pályázat címe: Háziorvosi rendelő fejlesztése Forráskúton
A projekt keretében az épület homlokzati hőszigetelése és nyílászárók cseréje, akadálymentesítés, fűtésrendszer
korszerűsítése, valamint napkollektoros rendszer kiépítése fog megvalósulni.
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I.

TÁJÉKOZTATÓ

A
Kormány
a
koronavírus
koronavírus-világjárvány
nemzetgazdaságot
érintő
hatásának
enyhítése
érdekében hozott intézkedések egyikeként a mikro-,
mikro
kis- és középvállalkozások számára 2021-es
2021
adóévben
az iparűzési adó mértékét 1%-ra
1%
csökkentette, ennek
— 2021. évi érvényesülése
ülése — érdekében megfelezi az
iparűzési adó előlegét is.

A GÉPJÁRMŰADÓ ÉS AZ IPARŰZÉSI ADÓ
2021. ÉVI FŐBB VÁLTOZÁSAIRÓL
Tisztelt Adózók!

Az alábbiakban a gépjárműadóval és a helyi
iparűzési
adóval
kapcsolatos
legfontosabb
változásokra szeretnénk felhívni a figyelmet.

A vállalkozóknak (a 2021. március 15-i
15 előlegfizetés
miatt) nyilatkozatot kell tenniük legkésőbb 2021.
február 25-ig,
ig, ha élni kívánnak az adófelezés
lehetőségével.

GÉPJÁRMŰADÓT ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK

Az említett nyilatkozat 2021 januárjától
jan
kizárólag a
NAV-on
on keresztül elektronikus úton, a rendszeresített
elektronikus nyomtatványon nyújtható be.

A
gépjárműadóval
kapcsolatos
adóztatási
feladatokat 2021. január 1. napjától a Nemzeti
Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) veszi
át.
Általánosságban
a
változás
a
üzembentartókat, tulajdonosokat nem
teendőjük nem lesz.

Adófelezés

A nyilatkozat alapján az adóelőleg összegét hivatalból,
határozathozatal nélkül csökkentjük.

gépjárműérinti, plusz

A részletszabályokat a 639/2020. (XII.22.) Korm.
Ko
rendelet tartalmazza, tájékoztatónk a nálunk
legjellemzőbb esetekre tér ki.

Év elején a NAV minden érintettnek határozatot küld a
fizetendő adóról, az aktuális fizetési határidőkről és az
új gépjárműadó-bevételi számláról.

II.

Bevallási kötelezettség

15
a
A gépjárműadó első részletét 2021. április 15-éig,
második részletet 2021. szeptember 15-éig
15
kell majd
megfizetni a 410-es
es adónemhez tartozó, 1003200010032000
01079160 számú NAV Belföldi gépjárműadó bevételi
számlára.

Elektronikus kapcsolattartásra kötelezett valamennyi
vállalkozó (társas és egyéni) 2021. január 1-jétől
1
kizárólag a NAV-hoz
hoz nyújthatja be a helyi iparűzési
iparű
adó
bevallást, javítást és önellenőrzést a rendszeresített
elektronikus nyomtatványokon.

A változások nem befolyásolják a gépjárműadó alóli
mentességeket. A 2020. december 31-én
31
fennálló
adómentességet és szüneteltetést az önkormányzatok
adatszolgáltatása
alapján
a
NAV
hivatalból,
automatikusan veszi figyelembe az adó kivetésénél.

Az
egyéni
vállalkozónak
nem
minősülő
magánszemély iparűzési adóalany (pl.: őstermelő)
továbbra is benyújthatja bevallását papír alapon
közvetlenül hozzánk, a Polgármesteri
ármesteri Hivatalban.
A jogszabályi változás nem érinti az iparűzési
adóbevallás
feldolgozását,
ami
továbbra
is
adóhatóságunknál marad és az adófizetést sem, melyet
az önkormányzatunk által kezelt helyi iparűzési
adóbevételi
számlára
(57600039
(57600039-11059486)
kell
változatlanul teljesíteni.

Jövőre a mentességet, a szüneteltetést és az
adókedvezményt
is
a
GJADO
„adat
„adatés
változásbejelentő
ozásbejelentő
lap
a
gépjárműadó
mentesség/kedvezmény/szüneteltetés
igénybevételéhez”
elnevezésű
adatlapon
lehet
bejelenteni,
amely
legegyszerűbben
az
Online
Nyomtatványkitöltő Alkalmazással (ONYA) küldhető be
a NAV-hoz.
hoz. A nyomtatvány papír alapon is elérhető
elérhe lesz
majd
a
NAV
ügyfélszolgálatain
(esetünkben
Mórahalmon és Szegeden).

További változás, hogy az ideiglenes jellegű
iparűzési tevékenység utáni adókötelezettség
2021. január 1. napjától megszűnik.

A 2020. december 31-éig
éig keletkezett, változott vagy
megszűnt adókötelezettséggel kapcsolatos kérdésekkel
továbbra is az önkormányzati adóhatóságokhoz lehet
majd fordulni.

III.

Felhívjuk azoknak az adózóknak a figyelmét, akik
gépjárműadó hátralékkal rendelkeznek, hogy a 2020.
december 31-ig
ig fennálló gépjárműadó tartozásokat
továbbra is az önkormányzati adóhatóság számlájára
kell megfizetni. A gépjárműadó beszedési számla
száma továbbra is: 576000039-11059558.
11059558.

Nem változik:
-

a kisadózó vállalkozások tételes adója hatálya alá
tartozó vállalkozónak (kisadózó vállalkozás)
v
tételes
adóalap-megállapítás
megállapítás választása esetén, továbbra
is az önkormányzati adóhatóság felé kell bejelenbejele
tést tennie a kezdő naptól számított 45 napon belül
vagy február 15-ig,

-

ha az adózónak a bejelentkezéssel, változásváltozás
bejelentéssel összefüggésben
összefügg
adóelőleget vagy jogszabály alapján az adatszolgáltatásban nem szerepszere
lő más adatot is be kell jelenteni, akkor e bejelenbejele
tés megtételére az adózót a székhelye és a teleptele
hely szerinti önkormányzati adóhatóság hívja fel,

-

Ezen bejelentéseket változatlanul az Elektronikus
Önkormányzati Portálról https://ohphttps://ohp
20.asp.lgov.hu/nyitolap kell megtenni.

A HELYI IPARŰZÉSI ADÓTÉRINTŐ FŐBB
VÁLTOZÁSOK
A legfontosabb változások:
a kis- és középvállalkozások 2021. évi mértékének
1%-ra
ra történő csökkentése (felezése),
a bevallási kötelezettség módjának változása.
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Karácsonyi ajándékozás, avagy a „titkos barát” akció
Régi hagyomány Forráskúton a Védőnői Szolgálat és a CsaládCsalád és Gyermekjóléti Szolgálat közös adománygyűjtő
akciója, mellyel a szerény körülmények között élő családokban nevelkedő gyermekek számára teszik örömtelibbé a
karácsonyt.
sok felajánlás érkezett a kisebbeknek (játékok, könyvek,
Idén is sok-sok
készségfejlesztő- és társas játékok, okosóra, stb), mely gazdára várt az
év legszebb ünnepe alkalmából.
Forráskút Község Önkormányzata hűen az eddigi évek szokásához,
ismét biztosított a csomagokba déligyümölcsöt, szaloncukrot, a kiski
kamaszoknak kozmetikai szereket.
Sajnos 2020-ban
ban a veszélyhelyzeti korlátozások miatt nem tudtuk a
szokásos módon ünnepélyes keretek - csillogó karácsonyi díszek és
felcsendülő karácsonyi dallamok – között átadni a meglepetés csomacsom
gokat, így útra keltünk és személyesen szállítottuk ki azokat a gyermekek otthonába.
54 forráskúti gyermek számára vittünk karácsonyi ajándékot
ajándékot a felajánlók és Forráskút Község Önkormányzata jój
voltából.
Megható érzés volt látni a várakozástól csillogó gyermekszemeket, az ajtóban izgatottan topogó apróságokat, az
anyukák hálás tekintetét – fáradtan, de elégedetten nyugtáztuk, hogy ismét sok
sok kis emberkének vihettünk cseppnyi
örömöt az életébe.
Köszönöm kolléganőimnek a lelkes segítséget – Gyurisné Jolikának a szervezést, gyűjtést, koordinálást, szállításszállítá
ban való segítséget, Vass Icunak a csomagolást!
Köszönet a támogatóknak!
BUDAI ALBERT, BLANKA és VIKTÓRIA
FARKAS-CSAMANGÓ
CSAMANGÓ ERIK, MILÁN és MÁTÉ
ÁDÁM KONOR
VÖRÖS ZSÓFIA
BÖRÖCZ CSABA, FLÓRIÁN és BERCI
ARNOLD LUCA
CSERHALMI GRÉTA
DEMETER RÓBERT és JÁZMIN
GURZÓ BOGLÁRKA
FÜLÖP ZALÁN és ZARA
NAGY ORSOLYA és ZOLTÁN
CSIKÓS MIRJAM, RÉKA és JUDIT
GODA FANNI
SÁRKÖZI EMILIA, VILI és TIBIKE
SZÉLL SZONJA, SZAFFI és SZÁVA
MOJZES JANKA
CZÁP LOLA
SZEKERES MILÁN, BÁLINT és EVELIN
KÁDÁR-NÉMETH
NÉMETH KRISTÓF
SZIGETINÉ ANIKÓ
FORRÁSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

VASS MÁTÉ és DORKA
OCSKÓ IMRE, ANNA és MISI
DAKA ADÉL és EMMA
TÓTH ÁRMIN, NIMRÓD, KONOR,
KAPPAN-TÓTH
KENDE
DR. VERECZKEY CSABA
DR. KAMENIK HENRIETT
CSÚCS HANNA és MÁTÉ
GYURIS REGINA
SZALAI ÁDÁM és LEILA
ELEKES JÁZMIN és EMÍLIA
DR. POGÁNY ESZTER
BARAKONYI ZITA és SANYIKA
SZILÁGYINÉ DARÁZS KRISZTINA
REPKÓNÉ FARKAS KITTI
NAGY NOÉ és LÉNA
TÓTH-RABI LARA és LIA
PATYIK DOMINIK és ZALÁN
TOMBÁCZ PANKA
MANTSCH MÁRK és MISI
BODNÁR RÉKA
BAK NIMRÓD

és a névtelen felajánlók….

Boldog új évet és azt kívánva, hogy 2021 is Önökkel/Veletek legyen szép: Barna Klára családsegítő
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Advent és Karácsony az iskolában
Ebben a tanévben is, mint mindig a 3. osztály feladata volt a Karácsonyi műsor megrendezése.
Sajnos, – mint sok minden más- ez sem történhetett a szokásos módon. Mi, ezen körülményektől
függetlenül készültünk. Jeleneteket, verseket tanultunk, hangszeren játszó tanulóink is bemutatták az
első félévben tanult darabjaikat. A műsort színesítette, iskolánk Színjátszó köre által előadott kis
színjáték is, melynek címe a Kis Hótündér. A műsorainkban mostanában oly gyakran megjelenő tánc
sem maradt el. A gyerekek nagyon nagy odaadással készültek, még ha csak a kamerának is adhatták
elő a szerepeiket. Remélem, hogy az Ő örömük és szeretetük, még ha közvetett úton is, sok
mindenkihez eljutottak.
Nagyné Rabi Márta

Köszönjük Nagyné Rabi Mártának és harmadik osztályosoknak, Péter-Szabó
Péter Szabó Juliannának és a
színjátszók csapatának, továbbá Kálmánné Mucsi Ildikónak és a furulyásoknak, Kiss Csillag AnA
nának és a citerásoknak, Ocskó Zsoltnak, aki a felvételeket készítette, valamint az Ifjúsági ZeneZen
karnak, hogy online műsoraikkal tették ünnepivé az adventi várakozást.
Fodor Imre és Illés-Vizsnyiczai
Illés
Borbála
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hosszú intellektuális útjának, mely során csak a tudomát
nyos tényekre és az értelmére hagyatkozott.
hagyatkozott
Ennek a megtérésének ismeretében láthatjuk mennyire
időszerűek a Szentírás szövegei, mely szerint a józanészszel és a minket körülvevő világ megfigyelésével minmi
denki rájöhet, hogy létezik a teremtő Isten. A Bölcsesség
B
könyvében olvashatjuk: mert a természettől balgák volvo
tak mind az emberek, híjával voltak az Isten ismeretéismeret
nek, s a látható tökéletességekből nem tudták felismerni
azt, aki van, sem a művei szemlélésekor nem ismerték
föl a művészt (…), mert a teremtmények
tere
nagyságából
meg lehet ismerni a teremtőjüket (13,1. 5) Szent Pál pep
dig hozzáteszi: „Ami ugyanis megtudható az Istenről, az
világos előttünk, maga az Isten tette számunkra nyilvánnyilvá
valóvá, mert ami benne láthatatlan: örök ereje és isteni
mivolta, arraa a világ teremtése óta műveiből következkövetke
tethetünk. Nincs hát mentségünk. (Róm. 1,19-20)
1,19
Kiknek is? Azoknak: „akik az igazságot elnyomják igazságigazsá
talansággal (Róm. 1,18). A bűn olyannyira uralma alá
hajtja az ember értelmét és szívét, annyira ellehetetleníti
a helyes gondolkozást, hogy az ember nem képes elfoelf
gadni az igazságot, hogy Isten létezik. Szent Pál azt állítállí
ja, hogy bűneinkkel „belevesztek okoskodásaikba és éré
teni nem akaró szívük elhomályosult. Kérkedtek bölbö
csességükkel és oktalanná váltak.”(Róm.1,21-22)
váltak.”(Róm.1,21
Szent
II. János Pál pápa így magyarázza: „A Szentírás számára
ez az oktalanság az életet fenyegető veszedelem. Az oko
talan ugyanis azt képzeli, hogy sokat tud, valójában
val
azonban képtelen a tekintetét a szükséges dolgokra fordíford
tani. Ez abban is megakadályozza, hogy rendet tartson
elméjében.(vö. Péld.1,7), önmagával és környezetével a
megfelelő módon viselkedjék. Mikor pedig odáig eljut,
hogy kijelenti „Nincs Isten”(Z
”(Zsolt 14,1), világossá válik,
mily semmit érő a tudása, s mily távol van a dolgok telte
jes igazságától, eredetétől és rendeltetésétől.”(Fides
rendeltetésé
et
ratio 18)
Az ismert tudós, Fred Hoyle érvelése szerint az ateisták
hite abban, hogy nincs Isten, és az első élő sejt
s véletlenül
jött létre, ugyanolyan abszurd, mint hinni abban, hogy a
vashulladék raktáron keresztül söprő tornádó egy felszálfelszá
lásra kész Boeing repülőgépet hozna létre.
A Katolikus Egyház világosan tanítja, hogy „Isten
mindennek létalapját és célját az emberi
e
ész természetes
világosságával a teremtett dolgokból biztosan meg lehet
ismerni”(Dei verbum,6,). „Ha pedig az ember eszével
képtelen eljutni a mindeneket teremtő Isten fölismeréséfölismerés
re, ezt nem annyira az eszköz fogyatékos voltának kell
tulajdonítani, hanem
anem inkább az akadálynak, melyet szasz
bad akarata és bűnei állítanak
állítana útjába – magyarázza szent
II. János Pál. (Fides et ratio,19,)
„Hogyan találhatna az ember választ oly drámai kérdékérd
sekre, mint a fájdalom, az ártatlan szenvedés és a halál,
ha nem abban a világosságban, mely Krisztus szenvedésének, halálának és föltámadásának misztériumából sus
gárzik. (Fides et ratio 12)
A. Flew számára a teremtő Isten létezését bizonyító
egyik legmeggyőzőbb tudományos tény az emberi DNS
megfejtése volt. Tudjuk, hogy a DNS óriási
ó
mennyiségű
információt hordoz, genetikai kód formájában.

Egyházközségi hírek
Január 25. Hétfő: PÁLFORDULÓ Szt. Pál megtérése
Február 2. Kedd : Gyertyaszentelő Boldogasszony
ünnepe (gyertyaszentelés)
Lourdesi kilenced kezdése
Február 3. Szerda: Szent Balázs ünnepe (balázsolás)
Február 7. Vasárnap: évközi 5. (balázsolás)
Február 11. Csütörtök: Lourdes-ii Boldogasszony ünü
nepe
Betegek világnapja (könyörgő nap a betegekért) - betegek kenete!!!
Február 14. Évk.6. Vasárnap. - FARSANG
Február 17. Szerda:: HAMVAZÓSZERDA - Nagyböjt kezdete
IMA
Istenem, kitől a mennyben és a földön minden szárszá
mazik, Mi Atyánk, aki ma is a Szeretet és az Élet
vagy, add meg, hogy a Földön MINDEN CSALÁD
Fiad, Jézus Krisztus által, ki „asszonytól született” és
a Szentlélek által
LEGYEN az isteni KEGYELEM FORRÁSA, az élet
és szeretet igazi szentélye a nemzedékek számára,
melyek egymás után következnek.
Add meg, hogy Te kegyelmed vezérelje a házastársak
házastár
gondolatait és cselekedeteit családjuk és minden csacs
lád javára.
Add, hogy a fiatal nemzedékek erős támaszt találjatalálj
nak a Családban emberségük érdekében, hogy IgazIga
ságban és Szeretetben növekedjenek.
Add, hogy a szeretet, megerősítve
ítve a HÁZASSÁG
SZENTSÉGE által, erősebbnek mutatkozzék, mint
bármely gyöngeség és minden válság, mely családjac
inkat néha sújtja.
Végül kérünk, add meg, hogy a NÁZÁRETI SZENT
CSALÁD közbenjárása által, az Egyház a Föld és
összes
szes nemzet között sikerrel HAJTSA VÉGRE
KÜLDETÉSÉT A családban, és A CSALÁDOKON
KERESZTÜL.
A mi Urunk, Jézus Krisztus által, aki maga az Út, az
Igazság és az Élet, mindörökkön örökké. Ámen.
(Szent II. János Pál pápa)
CSODÁIDRA NYISD FÖL SZEMEM!
2004. december 9-én
én az Associa ted Press hírügynökség
egy megdöbbentő hírt közölt. A világ legismertebb ateat
istája, Antony Flew filozófus professzor,
or, aki 1950.
1950 óta a
világ-ateizmus
ateizmus jelképe és szellemi vezetője volt, ráébráé
redt arra, hogy Isten létezik. A. Flew nyilvánosan megme
vallotta a hitét Istenben és kihangsúlyozta, hogy e bizobiz
nyossága a legújabb biológiai, kémiai és fizikai felfedefelfed
zésekből fakad. A There is a God (Van
Van Isten) című
könyvében ezt írja: „Most már hiszek Isten létezésében”
és bevallotta, hogy amikor megismerte az igazságot a
Teremtő Isten létezéséről, akkor érte el a tetőfokát a
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Ebből logikusan következik, hogy létezni kell egy IntelInte
ligenciának, mely ezt a kódrendszert (rendkívül bonyobony
lult programot, mely magába foglalja az emberi test
legkisebb részleteit is, mint a nem, a szemszín, hajszín
stb.) megalkotta és úgy intézte, hogy ez az információ
oly módon irányítsa a természeti folyamatokat, hogy
végül egy roppant bonyolult biológiai szervezet jöjjön
létre. Nem feledkezhetünk meg arról, hogy a DNS mom
lekulákban lévő információ nem azonos magával a
DNS-sel,
sel, mely csak hordozója az információnak.
információnak
Ezt az információt egy összetett programhoz vagy egy
gondolat feljegyzéséhez hasonlíthatnánk
tnánk s ez egy
e személyes Intelligencia létezésére utal. A DNS elemei
ele
az
ún. Nukleotidok egy
gy logikus egészet alkotnak és úgy
kapcsolódnak össze, mint az írott szöveg betűi és szasz
vai. Ez azt jelenti, hogy a DNS -ben
ben van intelligencia, a
benne lévő információ, ahogy azt Michael J. Behe professzor bizonyítja, nem csak anyag nem is energia.
Amikor A. Flew professzor megismerte az igazságot
igaz
az
emberi DNS-ről,
ről, megértette, az ateizmusnak nincs logilog
kus megalapozottsága, és nem más, mint irracionális
vakhit abban, hogy az élet és a harmonikus egységet ala
kotó és a logikus törvényszerűségek alapján működő világ véletlenül keletkezett.
Hadd zárjam egy érdekes történettel.
Élt egy kisleány Chilében, mindössze tíz éves volt, a kek
resztségben a Mária nevet kapta. Egy napon édesanyja
megbetegedett és meghalt és eltemették. Ezután ő mom
sott és főzött édesapjára, aki
ki bányász volt. Szabad ideid
jében eljárt a Plébániára, ahol egy ifjúsági csoport műm
ködött. Ezek körülvették szeretettel a félárva Marikát,
aki náluk barátokat és vigasztalást talált.
Nehéz volt az élete. Az igazi terhet Mária számára az
édesapja jelentette.. Az édesanyja halála után az apa
mogorva és közömbös lett. Mária szerette volna,
volna ha apja
elmegy vele a templomba és együtt imádkoznak az elhuny édesanyáért, ezt a kérést kereken vissza utasította.
Egyik nap találkozott egy misszionáriussal, aki egy valva
lásos
os könyvvel ajándékozta meg a leányt. A leány elolelo
vasta és ezután még többet imádkozott édesapjáért. Ezt
a könyvet édesapjának akarta ajándékozni. Most is ele
utasításra talált. Apja megjegyezte: „nekem ilyen badarbada
ságokra nincs időm!” Marika és az imacsoport imádkozott az apáért. Egyik este, amikor élelmet csomagolt be
az édesapja táskájába az ebéd mellé, becsúsztatta a
könyvecskét. Ami Jézus szeretetéről és a megváltásról
szólt. Aznap este e szavakkal imádkozott: „Ó Jézusom
kérlek, segíts édesapámnak elolvasni
ni a könyvet, hogy
megtérhessen.” Aznap éjjel 1 óra 10 perckor robbanás
rázta meg a kis hegyi falut és szirénák kezdtek sivítani
az éjszakai csendben. A faluban, beleértve Máriát is, fuf
tottak a bányához. Ahol a dolgozók kétségbeesetten ror
hantak fel-alá. Nagy
gy bányaomlás történt és Mária apja
is,, több más munkással együtt bennrekedtek a bányában.
A munkások egész éjjel és még másnap egész nap ástak
a beomlott törmelékben, megpróbálták megtalálni az
életben maradottakat. Végül rátaláltak egy belső kamrákamr
ra, aholl a kis Mária apja és még hét bányász volt. MindMin
annyian halottak voltak: megfulladtak. De a mentőknek

különös látványban volt részük.
részük Az embereket körben
ülve találták. Mária apjának ölében egy kis könyv fef
küdt. Az utolsó oldalon volt kinyitva. Mária apja egy kis
üzenetet írt oda a leányának. „Drága Máriám, amikor ezt
olvasod, én már édesanyáddal leszek a mennybe. ElolElo
vastam a kis könyvet.
Azután, néhányszor elolvastam az embereknek, miközmikö
ben a mentésre vártunk. Az erre az életre való remérem
nyünk elveszett, de nem a következő életre. Azt tettük,
tettük
amit a kis könyv mondott nekünk. Imádkoztunk és beb
hívtuk Jézust a szívünkbe. Nagyon szeretlek, Mária, és
egy napon mindannyian újra együtt leszünk a mennymenn
ben.”
Isten létezik. Mindegyikünket meghív a mennyek orszáorsz
gába. A meghívásra a válasz rajtad múlik.
Sok szeretettel: Soós János plébános
Ezúton is szeretném megköszönni mindazoknak, akik
rendezték egyházadójukat, adományukkal és bármilyen
segítségükkel hozzájárultak templomunk díszítéséhez,
szebbé tételéhez.
Akik ezután szeretnék rendezni egyházadójukat, vagy
bármilyen összegű adománnyal hozzájárulnának
templomunk fűtési költségeihez, illetve a templom
harangozási időpontot vezérlő elektronikájának javítási
költségéhez – Nekik előre is megköszönöm –, az
megteheti személyesen
zemélyesen a plébánián, illetve átutalással a
következő bankszámlára:
Számlatulajdonos neve: Urunk Mennybemenetele
Plébánia
Bank neve: OTP Bank Nyrt.
Bankszámlaszáma: 11735036-20052054
11735036
A közlemény rovatban kérjük, hogy tüntesse fel, hogy
egyházadót vagy adományt
dományt utalt, a befizető nevét és a
lakcímét, továbbá egyházadó esetén azt az évszámot,
amelyik évet szeretné rendezni.
Egyházadóval kapcsolatban a következő telefonszámon
lehet egyeztetni: 06-62/287-521

Karitasz hírek
2020 adventi gyűjtésében közel 140 kg
tartós élelmiszer gyűjt össze. Ebből
Forráskúton
17
családnak
vagy
egyedülállónak tudtuk szebbé tenni a
karácsonyát.
Köszönjük elsősorban a Vásárlóknak és a COOP bolt
dolgozóinak is!
Karitasz csoport
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•
EGÉSZSÉGPERCEK: Fókuszban a
Depresszió
A Mórahalmi Egészségfejlesztési
Iroda (EFI) Rovata

•
•

A depresszió a hangulatzavarok körébe tartozó
gyógyítható, pszichét érintő mentális betegség,
amelynek során a lelki egészség szenved zavart. A
depresszió befolyásolja az egész személyiséget, így
a gondolatai- és érzelmi világot, illetve negatív
hatással bír a test megszokott működésére is.

•
•

genetikai meghatározottság (fokozottabban
veszélyeztetettek azok, akiknek a szülei
depresszióban vagy szorongásos zavarban
szenvedtek, alkoholizmussal küzdöttek),
empátiaszegény,
átiaszegény, elutasító, érzelmileg hideg
gyermekkori családi környezet és nevelés,
kora
gyermekkori
negatív
élmények,
traumák,
stresszt okozó életesemények,
információfeldolgozást
befolyásoló
gondolkodási zavarok.

Milyen gyakori a depresszió?
A depresszió súlyosabb, kezelést igénylő eseteiben a
népesség mintegy 10-15%
15%-a lehet érintett legalább
egyszer élete során (a pontos adatokra csak
következtetni lehet, mert sok esetben sajnos
felderítetlen, így ellátatlan marad a betegség,
hosszú ideig negatív ráhatással
ráhatáss
bírva az egyén
egészségére, életére).

Mik a depresszió tünetei?
A depresszió fennállása esetén több
öbb héten keresztül
az alábbi tünetek közül több is megjelenik
általában:
•
érzelmi tünetek (ezek között leginkább az
örömkészség elvesztése, szomorúság),
•
motivációs tünetek (passzivitás, kitartás és
kezdeményezőkészség hiánya feladatok,
kitűzött célok esetében),
•
gondolkodásbeli, kognitív tünetek (negatív
énkép,
reménytelenség,
zavarodottság,
koncentrációs és emlékezeti zavarok),
valamint
•
élettani vagy vegetatív tünetek (alvászavar,
étkezési szokások megváltozása, fáradtság,
szexuális vágy csökkenése, gyakori fejfájás,
emésztési zavarok).

Mit tehetünk, hova fordulhatunk?
A depresszió gyógyítható betegség! Leghatásosabb
gyógymódjának a gyógyszeresgyógyszeres és pszichoterápia
együttes alkalmazása tekinthető. Előbbit elsősorban
pszichiáter szakorvosok, utóbbit leginkább
l
klinikai
szakpszichológusok, pszichoterapeuták végzik. A
területileg illetékes intézmény a szegedi SzentSzent
Györgyi
Albert
Klinikai Központ
Pszichiátriai
Klinikája, ahova akár beutaló nélkül vagy háziorvosi
beutalóval, telefonon előre egyeztetett időpontban
idő
lehet fordulni szakszerű segítségért. Háziorvosához
is bizalommal fordulhat, ha a depresszióval
kapcsolatban szeretne segítséget kérni!

Milyen jeleket vehetünk leginkább észre?
A fentiek közül a magatartási tünetek azok, amelyek
a környezet számára a leginkább figyelmeztető
jelzések lehetnek:
•
örömképesség és humorérzék elvesztése,
tartós lehangoltság,
•
munkaképtelenség,
ptelenség,
visszahúzódás,
döntésképtelenség, aktivitáscsökkenés,
•
öngyilkossági
fantáziák,
arra
utaló
kijelentések,
•
megjelenésbeli változások: kifejezéstelen
arcmimika, lelassult beszéd és mozgás,
tónustalan testtartás.

A depresszióról további hasznos információk
olvashatók a www.ifightdepression.com/hu
www.ifightdepression.
oldalon.
A Mórahalmi Egészségfejlesztési Iroda a koronavírus
járványra való tekintettel egy új lehetőséget kínál
azok
számára,
akik
érdeklődnek
a
lelki
egészségfejlesztés iránt. Ennek keretében irodánk
két pszichológusa, Dusnoki-Tajti
Dusnok
Franciska és
Matolay Máté életvezetési tanácsadással segíti az
érdeklődőket, hogy egy--egy problémában tovább
lendülhessenek. Online vagy személyes egyéni
tanácsadásra
a
https://forms.gle/VH8v3F47GMWDYv8AA
linken
vagy+36703718663
telefonszámon
lehet
jelentkezni.

A szomorúság azonos a depresszióval?
A depresszió nem egyenlő a szomorúsággal. A
fentiekből is kitűnik, hogy a depresszió a
hangulatzavarok körébe tartozó betegség, amely
általában szakember bevonását teszi szükségessé,
amíg az ettől megkülönböztetendő szomorúság vagy
lehangoltság egy olyan érzelmi
rzelmi állapot, amelyet az
életünk
során
többször
is
megtapasztalunk
különböző
kiváltó
események,
például
veszteségélményekre vagy egy stresszel teli
helyzetre, időszakra adott normális reakcióként. A
depresszió során a felsorolt tünetek közül több is
jelen
n
kell
legyen
több
héten
át
annak
megállapításához. A szomorúság érzése pedig csak
egy eleme, tünete lehet a depressziónak, illetve
normális esetben a rosszkedv viszonylag rövid időn
belül el is múlik.

Ha úgy érezzük, hogy azonnali segítségre van
szükségünk, akkor a nap 24 órájában lehetőségünk
van támogatást kérni az alábbi lelkisegély
telefonszámokon.
•Gyermekeknek és 24 év alatti felnőtteknek tel.:
116-111
•Felnőtteknek tel: 116-123
123
EFI munkatársai
„Egészségfejlesztés
Homokhátságon”
című,
EFOP
EFOP1.8.19-17-2017-00019
azonosítószámú
projekt
támogatásában.

Mi vezethet depresszióhoz?
A depresszió kialakulásához általában egyszerre
több tényező egyidejű megjelenése vezet, így
szerepet játszik benne:

10

a

Kilencvenedik születésnapja alkalmából
köszöntjük Monostori Kálmánné Ilonka nénit
Monostori Kálmánné Mrena Ilona 1931.01.09én született Sövényházán. Gyermekkorát is itt
töltötte.

Szenvedélybetegek Nappali Intézménye és
Szenvedélybetegek Alacsonyküszöbű Ellátása
Tisztelt Lakosság!

1949-ben
ben
házasodtak
össze
Monostori
Kálmánnal, ekkor került Forráskútra.

A szenvedélybetegséggel küzdők felépülését
segítő szolgáltatásaink továbbra is igénybe
vehetők az óvintézkedések betartása mellett.

Két lányuk született, Ilona 1953-ban,
1953
Ibolya
1956-ban.

Ha Ön úgy érzi, egyes szerek (alkohol,
gyógyszer,
kábítószer)
használata
fölött
elvesztette a kontrollt, illetve egyes viselkedési
formák (online és/vagy szerencsejáték, vásárlás,
munka, evés, önsértő magatartás) kényszeressé
váltak az életében,
forduljon hozzánk
bizalommal. A témában jártas szakemberek
segítenek abban, hogy megtanuljon együtt élni a
szenvedélybetegségével – hozzátartozónak a
szenvedélybeteggel – úgy, hogy a lehető
legkevesebb
kárt
árt
okozza
magának
és
környezetének. Ha szeretne változtatni az
életmódján, abban is segítünk, de a változtatás
szándéka
nem
feltétele
az
ellátás
igénybevételének.

Férje azz országban többfelé dolgozott, többek
között bányászként Pécsen is, majd később a TszTsz
ben helyezkedett el, ládakészítőként.
Ilonka néni tanyájukon gazdálkodott, sertést,
libát hizlalt, eljárt szőlőt művelni, majd miután
lányai is férjhez mentek, a TSZ-ben
TSZ
dolgozott,
innen mentek nyugdíjba is.
Férjét 2008-ban
ban veszítette el.
Három unokája, 7 dédunokája van.
Ilonka néni nagyon szeret takarítani, főzni,
kertészkedni, pár éve még a kézimunkával is
szívesen foglalkozott.

Az ellátás igénybevételének módja:
Az ellátás a következő településeken akár
otthonában isingyenesen igénybe vehető:
Ásotthalom,
Forráskút,
Pusztamérges,
Zsombó

Balotaszállás,
Mórahalom,
Ruzsa, Üllés,

Isten éltesse Ilonka nénit, további jó egészséget
kívánunk az elkövetkező esztendőkre!

Bordány,
Öttömös,
Zákányszék,

Központ: 6782 Mórahalom, Móradomb körút 40.
Intézményvezető: Csótiné Ördög Edit
Szakmai vezető: Jakabos Boglárka
Mobil: 30/570-4978
E-mail: szenvedelybh@hoszkp.hu
Időpont-egyeztetés
egyeztetés munkanapokon
között
lehetséges
a
fentebb
telefonszámon.

88-16 óra
megadott
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Az őstermelők személyi köre változatlan marad (16
évesnél idősebb, belföldi magánszemély, aki saját gazga
daságban őstermelői tevékenységet folytat).
2. Őstermelők családi gazdaságára (a továbbiakban:
ŐCSG) vonatkozó szabályok): A közös őstermelői
igazolvány és a családi gazdaság működési formák
összevonásával létrejövő új működési forma bevezetébevezet
se, mely szerződéssel alapul.
alapul
Új ŐCSG alapítása: 16 éven felüli őstermelő tagokkal
történhet, azzal az átmeneti szabállyal, hogy a jelenlegi
családi gazdaságok 16 éven aluli tagjai az ŐCSG-ben
ŐCSG
is
tagok maradhatnak. Az ŐCSG tagok sem egyéni válvá
lalkozóként, sem CSMT tagként nem folytathatják
ugyanazt a tevékenységet, melyet az ŐCSG folytat
Az ŐCSG tevékenységi köre is kibővül kiegészítő tevékenységekkel az őstermelői tevékenységgel megme
egyezően.
Az ŐCSG tagjainak nem szükséges közös háztartásháztartá
ban élniük.
Az ŐCSG tagok egyikének sem szükséges mezőgazdasági tevékenységét élethivatásszerűen folytatni.
folytatni
3. Családi mezőgazdasági társaság (a továbbiakban:
CSMT) tervezett létrehozása:
• Új minősítő kategória biztosítása a társasági
formában működő gazdaságok számára.
számára
• CSMT minősítést kaphat hozzátartozók által
mező-,, erdőgazdasági és kiegészítő tevékenytevéken
ség folytatására alapított bármely gazdasági
társaság, vagy szövetkezet.
szövetkezet
Adózási szabályok változása – ebben az esetben is a
fő cél az egyszerűsítés volt:
Az adó mértéke alapján négy kategória került kialakíkialak
tásra:
1. az éves minimálbér felét el nem érő (támogatás
nélküli) őstermelői bevétellel rendelkező mezőmez
gazdasági őstermelők. (kb. 966 ezer Ft árbevéteárbevét
lig) Költségg elszámolási módtól függetlenül a legle
kisebb őstermelők adómentességét mondja ki.
2. átalányadózás az éves minimálbér ötszöröse alatti
alatt
támogatás nélkül számított átalányjövedelemig
(9,66 M Ft-ig).
ig). Ez a kategória tömörítené a korábkorá
bi nemleges nyilatkozattevőket,
nyilatkozattevőke átalányadózókat
és a 10%-os
os költséghányadot választókat.
3. átalányadózás az éves minimálbér ötszöröse és az
éves minimálbér tízszerese támogatás nélkül számított átalányjövedelem között. Gyakorlatilag az
átalányadózás felső határát tolja ki. Azok is váv
laszthatnak
zthatnak átalányadózást, akiknek korábban a

A falugazdász tájékoztatója
Januári aktualitások
Tisztelt Termelők!
Minden kedves ügyfelemnek egészségben és
eredményekben gazdag boldog új évet kívánok !
A 2020. évi Egységes kérelmekkel kapcsolatos
tudnivalók:
A támogatási előlegek kifizetése: az előzetes
információk alapján az év végi leállást követően 2021.
január 20-tól
tól kezdik meg ismét a kifizetéseket.
Mivel a térségünkben sok termelőt ellenőriztek,
valamint
alamint a légi felvételek felújítása, s arra alapozottan
az érintett blokkok felülvizsgálata, a blokkhatárok,
valamint azok adatainak a korrekciója folyamatosan
zajlik, ezért az érintett gazdák kifizetése csúszik. A
teljes körű kifizetéseket június 30-ig
ig kell
k teljesíteni a
Magyar Államkincstárnak.
Az őstermelői igazolványokkal kapcsolatos
tudnivalók:
Megjelent a 2020. évi CXXIII. törvény a családi
gazdaságokról és az őstermelői tevékenységről, amely
alapjaiban változtatja meg a mező- és erdőgazdálkodási
tevékenységek
ékenységek végzésének a módját, a család, mint
gazdálkodási egység üzemi formáit, működésük
szabályait. A Törvény célja a kiskis és közepes
gazdaságokra
épülő családi alapon működő
mezőgazdasági modell fejlesztése, az életképes
gazdasági együttműködések létrehozásának
ehozásának ösztönzése,
az agrárközéposztály erősödésének támogatása és
mindezzel a vidéki térségek demográfiai folyamatainak
kedvezőbb irányba fordítása. A Törvény 2021. január
1-től lépett hatályba.
Részletesen szabályozza a mezőgazdasági őstermelő, s
az őstermelői tevekénység fogalmát (alapjaiban ez nem
változott), valamint az új működési formákat. Ezek a
következők:
1. Őstermelőkre vonatkozó szabályok (Ez lesz a jelenjele
legi egyéni őstermelői igazolvánnyal rendelkezők kök
re):
Kibővül az őstermelők tevékenységi
gi köre összhangban
a mező-, erdőgazdasági és kiegészítő tevékenységek
körével.
Az őstermelő bevételben kiegészítő tevékenységből
származó bevétel is megjelenhet a teljes őstermelői beb
vétel legfeljebb 25%-áig.
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1.

tételes költségelszámolást kellett választaniuk a
bevételi korlát túllépése miatt.
2. tételes költségelszámolás éves támogatások nélné
küli bevételtől/jövedelemtől függetlenül. Mint
eddig, ezt bárki választhatja.
Az ÖCSG, valamint a CSMT esetében ezek az adóad
kedvezmények összevonhatók, a felső határ a 80 M Ft
árbevétel.
Fontos megjegyezni, hogy az ÁFA törvény, a Helyi
Iparűzési Adóról szóló jogszabályok, valamint a
Járulékokról szóló jogszabályok érdemben nem
változtak!!! Ezekben a kérdésekben kérem, keressék
az adó- és járulék ügyekben jártas könyvelők segítsésegíts
gét!

továbbvitelének a módját jelenti, egy új forma kerül
bevezetésre.
A piacokon a számlára, felvásárlási
felv
jegyre
ezentúl az őstermelői igazolvány száma helyett a
FELIRszámot kell feltüntetni. Ezt, valamint a
NÉBIH Tevékenység azonosító számot jól láthatóan
ki kell helyezni a piacon!!! A FELIR számról
korábban kaptak értesítést, a NÉBIH Tevékenység
azonosító
nosító számot viszont idén generálták le minden
őstermelőnek.
Ezek
a
számok
a
https://portal.nebih.gov.hu/ostermelo%20kereso
linken mindenki számára hozzáférhető, név és
születési dátum megadásával.
megadásáv
A Törvény végrehajtási rendelete részletesen
foglalkozik a szankciókkal.
szankciókkal A feliratok, számok
feltüntetésének hiánya akár 100.000 Ft-os
Ft
bírságot is
vonhat 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
járványügyi helyzet, valamint az egyéb feladatok
ütemezése miatt tervezetten kell végrehajtanunk, ez is
időpont egyeztetéss alapján fog majd történni.
A téma terjedelme és jelentősége, valamint a
Hírmondó adta lehetőségek miatt az a kérésem, hogy
speciális kérdésekben keressék fel az adóügyi
kérdésekben jártas szakembereket, akik egyedi
eseteket figyelembe véve személyre szabott
szab
tanácsokat tudnak a témában adni.

Átmeneti szabályok és teendők
Az új törvényi szabályozással megszűnik az
őstermelői igazolvány,, ezáltal megszűnik az
őstermelői igazolvány
olvány érvényesítésével és a betétlap
érvényesítéssel kapcsolatos tennivaló. Helyette az
őstermelői nyilvántartás lép életbe.
Minden őstermelő,, a közös igazolványon szereplő
tagok is, akik 2020. december 31-én
31
hatályos
igazolvánnyal rendelkeztek (a 2020.12.31-én
2020.12
lejáró
őstermelői igazolványokon szereplő személyeket is
ideértve), automatikusan 2021. január 1-től
1
szerepelni fognak az őstermelői nyilvántartásban,
azaz őstermelőnek minősülnek.. Aki nem kívánja
folytatni az őstermelői tevékenységét, azt külön
jelezni
ezni szükséges. 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
ést kell végrehajtani, valamint egy
ÖCSG alapító szerződést kell megírni és csatolni.
Ennek a formátuma várhatóan január 20-tól
20
a
rendelkezésünkre fog állni. Az adategyeztetés során
igazolni kell a hozzátartozói jogviszonyt, a születési,
illetve
a
Házasságii
anyakönyvi
kivonatok
másolatával. Ezen kívül szükséges lesz a személyes
dokumentumok (személyi igazolvány, lakcímkártya,
adóazonosító jel másolati példányainak csatolása). Az
adategyeztetésnek
az
átmeneti
időszakban
meghatározott határideje 2021. június 30.
Mindkét működési formánál szükséges az adatok
aktualizálása, kérem, hogy a papír alapú
nyomtatványaikon ellenőrizzék le az adatokat,
legfőképpen a termesztett kultúrákat és a használt
földterületeket, s ha szükséges, jelentkezzenek.
A Családi Mezőgazdasági
sági Társaság (CSMT) egy
már meglévő gazdasági társaság, vagy családi
gazdaság (aki a mező és erdőgazdálkodási
tevékenység szempontjából megfelel a feltételeknek)

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:
rend
arcmaszk és kézfertőtlenítő használata kötelező,
egymástól legalább másfél méter távolságtartás
kötelező, emiatt a létszám korlátozása lesz az
ügyfélvárakozóban. A kis alapterületű ügyfélvárakozó
helyiségek és a téli időjárás miatt az ügyintézés
telefonos időpont-egyeztetés
egyeztetés alapján fog történni.
A személyes jelenlétet nem igénylő ügyintézésre
továbbra is lehetőség van, ezért célszerű a telefonos
egyeztetés.
A telefonszámom : 06-30/337
30/337-2520
E-mail
mail címem: gyuris.ferenc2@nak.hu
Facebookon / Messengeren
eren is elérhető vagyok Gyuris
Ferenc néven
Tisztelettel: Nemzeti agrárgazdasági Kamara
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ÁLLÁSHÍRDETÉS!
A Négyforrás Nonprofit Kft teljes munkaidős állást hirdet rakodó
munkakörben.
A munkavégzés helye: Bordány, Forráskút, Üllés, Zsombó
Munkavégzés módja: munkaidő keret, heti 2-3
2 3 nap.
Nem minimálbéres!
Jelentkezni lehet személyesen a Kft. telephelyén, Forráskút, Fő u. 72. (posta
épület) H-P
P 8-16
8
óra között, illetve email-en
en az
ugyfelszolgalat@negyforraskft.hu
olgalat@negyforraskft.hu címre várjuk fényképes önéletrajzát!
További információért hívja a +36-70/489-56-56
+36
56 számot!
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Anyakönyvi hírek
Házasságkötés
Pável Ágnes és Bartha Zoltán
fogadott örök hűséget. Gratulálunk!

Gólyahír
Kánis Rómeónak és Tamás Rékának

Szófia
nevű gyermeke született. Gratulálunk!

Halálozás
Gyuris Tibor Antal
(élt 79 évet)
Hozzátartozóik fogadják részvétünket!

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

medence antológia
SzínpadON: Kárpát-medence
Január 27. szerda, 20:00
https://www.facebook.com/events/94285638
2916742
(Jegyár: 1200-2500.-))

Gépi Földmunka
Tuskó szedés
Gépi rakodás
Tereprendezés
Víz gáz villany vezetékek
nyomvonalainak ásása!
Rövid határidővel, számlával!
Masa Szabolcs
06703953807

Háztűznéző ONLINE előadás - Katona
József Színház x ESzínház
Január 20. szerda 19:00
https://www.facebook.com/events/83164444
7411956
(Jegyár: 3900-4900.
4900.-)
A dzsungel könyve – 25 éves jubileumi
előadás élő közvetítése
Január 30. szombat 18. óra
https://www.facebook.com/events/24033107
0855134

2 db 16-os
os 4,3m magas, 48m hosszú valamint
3 db 12-es
es horganyzott vápás iker fóliaház
eladó.
Érd.: 06203621045

Gryllus Vilmos - Maszkabál - ÉLŐ Online
Koncert
Január 30. szombat,, 10:30
https://www.facebook.com/events/19800232
5339523
(Jegyár: 2490.-)

Tanya eladó. Csólyospálos, tanya 415. sz.
Érd.: Forráskút, Kossuth u. 23.
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KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK ÉS
E-MAIL
MAIL CÍMEK:
CÍMEK

Hétvégi állatorvosi ügyelet

Polgármesteri Hivatal

06 62/287-222
fax: 06 62/287-323
06 70/489 5655
e-mail: hivatal@forraskut.hu
Fodor Imre polgármester
06 70/38 28 031

Január 16-án és 17-én 8 és 20 óra között
Dr. Kovács Tibor
Telefon: 0630
30/965-3114
Január 23-án és 24-én
n 8 és 20 óra között
Dr. Papp Zalán
Telefon: 0620/973
973-9149

e-mail: polgarmester@forraskut.hu

Január 30-án és 31-én 8 és 20 óra között
Dr. Papp Sándor
Telefon: 0630/487
487-9805

Általános Iskola

e-mail:

Orvosi ügyelet
Forráskúton
orráskúton az Orvosi Rendelőben
8 – 12 óráig tart a rendelés.
A betegek bejelentkezésére 11.30-ig
11.30 van
lehetőség.
12 – 16 óráig rendelkezésre állási idő.
idő

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

iskola@forraskut.hu

Margarét Óvoda és Bölcsőde
- Óvodai intézményegység
06 62/287-123
06 70/489-5646
e-mail: ovoda@forraskut.hu
- Bölcsődeii intézményegység 06 70/705-2371
e-mail: bolcsode@forraskut.hu

A SÜRGŐSSÉGI ELLÁTÁS természetesen folyamatos a
forráskúti rendelőben 7.30 – 16 óra között, ezen kívüli
időben (hétköznap délután
16 órától reggel 7.30 óráig, illetve hétvégén)
hétvégén
HÍVJÁK a Szegedi Központi Háziorvosi
ügyeletet a 104 –ES
ES KÖZPONTI MENTŐ
SEGÉLYHÍVÓN!!!

Művelődési Ház
tel./fax: 06 62/287-023
62/287
e-mail: muvhaz@forraskut.hu
Orvosi Rendelő
06 62/287-034

Borostyán étterem
Forráskút, Petőfi S. u. 3/a.
Tel.: 62/287-118
www.borostyanetterem.net

Tanácsadó

06 62/287-066

Fogorvosi Rendelő

06 62/287-112

Gyógyszertár
e-mail:

06 62/287-002

dr.cseh.gy@gmail.com

Négyforrás Nonprofit Kft.
06 70/489-5656
e-mail: negyforraskft@forraskut.hu
FBH NP Kft.
06 79/524-821
Borostyán Étterem

Jelenleg a járványügyi szabályoknak
szabál
megfelelően az étterem zárva tart.
Napi menü és az étlapról történő rendelésre
lehetőség van továbbra is elvitelre vagy
kiszállítással.

06 62/287-118

Alföldvíz Zrt. Ügyfélszolgálata
gyfélszolgálata: 06 40/922-334
Műszaki hibabejelentés:

06 80/922-333

Szennyvízrákötés bejelentése: 06-30/496-2450

Aktuális információkért kövessék az étterem
honlapját, vagy facebook oldalát:
Facebook/Borostyán Étterem és Szállás
Forráskút

Posta Forráskút

06 62/287-001

Kormányablak Üllés

06 62/681-370

Körzetben szolgálatban lévő rendőr, 0-24
0
órában hívható
06 20/232-6655

Erzsébet utalványt és
SZÉP Kártyát is elfogadunk!

ÁLTALÁNOS SEGÉLYHÍVÓ:

112

ORVOSI KÖZPONTI ÜGYELET:

104

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

Dobó Zoltán Autószerelő és vizsgabiztos
Vállalja: - személy- és kistehergépjárművek
javítása, vizsgára való felkészítése és
vizsgáztatása
- gumiabroncsok árusítása
- motorolajak értékesítése
- gépjárművek diagnosztikája
- gépjárművek okmányirodai ügyintézése
mobil: 06-30/264-6476
e-mail: doboszaki@freemail.hu
6793 Forráskút, Széchenyi u. 4.
Nyitvatartás: minden nap 8-17-ig
ig

hír-Forrás
rrás Forráskút község lapja
Felelős kiadó: Forráskút Község Önkormányzata
Címe:6793 Forráskút, Fő u. 74.
Kiadásért felelős: Fodor Imre
Szerkesztésért felelős: Dr. Kapás Anita
Sajtótermék nyilvántartási száma: 726939
Kapcsolat: Jerney János Művelődési Ház
Cím: 6793 Forráskút, Petőfi S. u. 3.
Telefon/fax: 62/287-023
62/287
E-mail: muvhaz@forraskut.hu
Megjelenés: havonta 900 példányban
Megjelent: 2021.01.15.. Következő lapzárta február 1.

Az újság minden háztartás számára ingyenes.
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