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TAVASZI EREDMÉNYEK, ELŐKÉSZÜLETEK 
 

2020 nyarán indult útjára az elképzelés, ötletelés a születés fája hagyomány 
forráskúti megteremtéséről, 
kapcsolódóan a 2020-as kerek 
esztendőhöz. Hamar körvonalazódott, 
hogy a faültetés helyett egy időtálló, 
kovácsoltvas fa lenne az, melynek 
leveli állítanak emléket minden évben 
a született gyermekekről.  

Elkészítésével a szegedi Jónász R. 
Tibor kovácsmestert bízta meg a 
Testület. A fémből készített fa végül 
januárban nyerte el végső formáját és 
helyét a forráskúti parkban. A fa a 
helyi identitást erősíti, gyökereket ad 
és emléket állít a falu lakossága 
számára a születendő gyermekekről. 
Az újszülöttek névsora egy-egy 
levélen szerepelnek majd. 

Sajnos a vírushelyzet miatt az 
ünnepélyes átadással és a 2020. évi 
újszülöttek köszöntésével továbbra is várnunk kell. Addig is 18, az óvodások 
által pirosra festett szívecske jelképezi a tavaly született gyermekeket. 

A tavaszra készülve közterületeink megújulnak, szépülnek. A parkban 
felújításra kerültek a kültéri utcabútoraink és a további helyszíneken lévők 
cseréje is folyamatban van.  

Új kerítést kaptak a játszóterek, 
növelve ezzel azok 
komfortosságát, biztonságát. 

Korábbi pályázati forrásból 
körbekerítésre került a Jerney Iskola, így egy újabb, nagyobb 
területrészt sikerült bekeríteni, biztonságossá tenni és ezzel a 
lehetőségeink is bővültek a további hasznosítás tekintetében. 

Tavaszi terveink között több ütemben történő faültetés is 
szerepel. Még az ősszel nyertünk az Országfásítási 
programon 30 fát, emellett a focipályához, a kivágott nyárfák pótlására saját forrásból további 10 fát 
ültetünk. Megújul, megszépül továbbá a Tanácsadó udvara is egy virágoskert kialakításával.  

TARTALOM 
Önkormányzati hírek 

2-3. oldal 
Egészségpercek 

4-5. oldal 
Egyházi hírek 

6-7.  oldal 
Agrárhírek 

8-9. 
Hirdetések 

Anyakönyvi hírek 
10-11. oldal 

Vásárnaptár 
Közérdekű 

telefonszámok 

12. oldal 

Fotó: Csenkiné Tajti Tímea 

Fotó: Kálmánné Kovács Mónika 

Fotó: Illés-Vizsnyiczai Borbála 
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Kedves Forráskútiak! 

Azt hiszem, mindannyiunk számára hihetetlennek tűnik, de egy esztendő elteltével — a COVID-19 előszöri 
megjelenése óta — még mindig az egyre fokozódó járványügyi veszélyeztetettségről kell beszélnünk, 
veszélytől kell félnünk. Ezek azonban tények, és egészségünk megóvása érdekében alkalmazkodnunk kell, 
meg kell felelnünk a járványügyi szabályoknak! 

Önkormányzatunk továbbra is azon van, hogy elősegítse a járvány terjedésének megakadályozását, hogy 
mihamarabb visszatérhessen életvitelünk a megszokott medrébe. Ennek érdekében a kontaktusok 
számának csökkentése a célunk, így:  

• csak a bölcsődei ellátás biztosított,  
• az óvodában az indokoltságon alapuló ügyeleti ellátás van érvényben, 
• támogatjuk az általános iskola digitális oktatásra való áttérését (internetelérés biztosítása); 
• a gyermekétkeztetés lehetősége elvitellel mindenki számára elérhető; 
• szociális munkatársaink pedig fokozott odafigyeléssel végzik tevékenységüket; 
• a Polgármesteri Hivatal ügyeleti munkarendben működik, csak a legszükségesebb ügyek intézése 

lehetséges személyesen; 
• rendezvények továbbra is elhalasztásra kerülnek, jelenleg nem meghatározható ideig. 

Az oltakozás elősegítése érdekében: 

• együttműködünk a háziorvosi szolgálattal, személyszállításban, adminisztrációs támogatással, 
vakcina helyi oltópontra történő szállításával; 

• munkatársaink kérés esetén segítséget nyújtanak a védőoltás iránti igény online regisztrációjában 
(vakcinainfo.gov.hu). 

Az előttünk lévő időszak sem lesz könnyű, hiszen a jelenlegi vírusvariáns által megfertőzöttek súlyosabb 
lefolyású megbetegedést tanúsítanak, ami rendkívül aggasztó mindannyiunk számára. 

Szeretném, hogy összefogásból, felelősségből és fegyelmezettségből erős bárkát ácsolva sikerrel, 
egészséggel felszínen tudjunk maradni a harmadikként jelentkező fertőzési hullámon.  

Kérem Kedves Mindannyiukat, figyeljenek a központi kormányzati tájékoztatásokra, figyeljenek 
önkormányzatunk intézményei által nyújtott információkra, és ami a legfontosabb,  

FIGYELJÜNK EGYMÁSRA!!! 

Fodor Imre, polgármester 

 

Tisztelt Ügyfeleink! Kedves Forráskútiak! 

 

A védelmi intézkedések ideiglenes szigorítása körében Magyarország Kormánya a közigazgatás területén 
is új szabályozást hozott, mely szerint március 22. napjáig főszabályként otthoni munkavégzést rendelt el.  

Hivatalunk ezért ebben az időszakban ügyeleti rendben működik. 

Kérjük, hogy aki teheti, részesítse előnyben az elektronikus ügyintézési formákat, úgymint a honlapunkról 
is elérhető E-Önkormányzati Portált, vagy E-Papír szolgáltatást.  

Javasoljuk, hogy személyes megjelenés előtt telefonon a 06-70/489-56-55-ös, vagy a 06-62/287-222-es 
telefonszámokon érdeklődjenek, hiszen az ügyeleti rend miatt nem minden nap áll rendelkezésre az adott 
ügyben illetékes ügyintéző, aki részletes felvilágosítást tud adni. 

Ezeken a telefonszámokon tudunk segítséget nyújtani a védőoltásra történő regisztrációban is, ebben az 
esetben kérjük, hogy készítsék majd elő TAJ kártyájukat, mert ez a regisztrációhoz elengedhetetlenül 
szükséges! 

Megértésüket köszönjük! 

dr. Kapás Anita, jegyző 



  HÍR-FORRÁS 

 

3 

 

 

Tisztelt Forráskúti Lakosok! 

 

A Homokháti Szociális Központ Forráskúti Telephelyén - más szociális alapellátások mellett – 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás is működik. 

Szeretném Önöket röviden tájékoztatni az ellátásról: A saját otthonában élő, egészségi állapota és 
szociális helyzete miatt rászoruló, segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú (65 év 
feletti) vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása 
mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás. 

Az ellátás igénybe vehető egyedül élő és kétszemélyes háztartásban élők esetében is, ahol mindkét fél 
részéről fennáll a rászorultsági kritérium. 

Forráskút közigazgatási területén jelzőrendszeres házi segítségnyújtás keretében az alábbi 
feladatokat végzi az intézmény: 

• Az ellátottnál jelzőkészülék elhelyezését, használatának bemutatását és elmagyarázását, 
• Segélyhívás esetén az ügyeletes gondozónak a helyszínen történő haladéktalan megjelenését, 
• A segélyhívás okául szolgáló probléma megoldása érdekében szükséges azonnali intézkedések 

megtételét, 
• Szükség esetén további egészségügyi vagy szociális ellátás kezdeményezését. 

 

Az ellátás térítésköteles, díja 30,- Ft/ellátási nap/készülék.  

Az ellátás igénybevételéhez kérelem adatlap kitöltése szükséges, mely elérhető Intézményünk 
honlapján (www.hoszkp.hu) vagy személyesen a Forráskút, Fő u. 74/A sz. alatt. 

Amennyiben az ellátással kapcsolatban bármilyen kérdésük felmerül, keressék a fenti címen Barna 
Klára telephely-vezetőt munkanapokon 8 és 16 óra között vagy telefonon a 62/287-222/130-as 
telefonszámon. Előzetes telefonos egyeztetés megkönnyíti a találkozást. 

Forduljanak hozzánk bizalommal! 

Csótiné Ördög Edit 
Intézményvezető 

Homokháti Szociális Központ 
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EGÉSZSÉGPERCEK: 
FÓKUSZBAN A 

„DAGANATOK SZŰRÉSE” 
A MÓRAHALMI 

EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI 
IRODA (EFI) ROVATA 

 

EGÉSZSÉGPERCEK: 
„Szenvedélybetegségek” 

A Mórahalmi Egészségfejlesztési Iroda (EFI) 

Rovata 

A szenvedélybetegségek olyan kóros 
viselkedésformák, amelyeket az egyén 
kényszeresen ismétel valamilyen vélt vagy valós 
szükséglet kielégítése céljából rombolva ezzel 
saját egészségét és környezetét (pl. család, társas 
kapcsolatok). Szenvedélybetegségek közé 
tartozik például a dohányzás, alkohol, kábítószer, 
gyógyszer, internet, mobiltelefon, szerencsejáték, 
számítógépes játék, vásárlás, munka, evés, szex 
okozta függőség és az önsértéssel (pl. falcolással) 
kapcsolatos szenvedélyek is. Teljeskörű valós 
adatok nem állnak rendelkezésünkre a 
szenvedélybetegek számával kapcsolatban. A 
2019-es európai lakossági egészségfelmérés 
eredményei alapján a 15 éves és annál idősebb 
magyar lakosság kb. 25%-a naponta dohányzik, 
6%-a fogyaszt alkoholt napi rendszerességgel. A 
dohányzással és alkoholfogyasztással 
összefüggésbe hozható betegségek és 
halálozások, valamint a szenvedélybetegségek 
okozta szociális problémák komoly terhet rónak 
társadalmunkra. 

 

„Ki a szenvedélybeteg? Mit jelent az addikció? 
Szenvedélybetegnek nevezzük azt az embert, aki 
nem tudja kontrollálni valamely szerrel 
(dohányzás, alkoholfogyasztás, droghasználat) 
vagy viselkedéssel (pl. szerencsejáték) 
kapcsolatos tetteit. Nem képes abbahagyni ezeket 
a cselekvéseket, minden egyéb, az életben neki 
fontos dolgokat is ennek rendel alá. 
Szenvedélyének tárgya a fontossági sorrend 
abszolút első helyén helyezkedik el. A 
szenvedélybeteg emberek olyan dolgokat 
tesznek, amiket soha nem tennének, ha 
egészségesek lennének. A későbbiekben talán 
nekik is fájdalmas felismerés lehet ez, ezért 

megpróbálják majd valahogy helyrehozni tetteik 
következményeit. A különböző szerek 
fogyasztását vagy túlzott fogyasztását, vagy 
bizonyos viselkedéseket szenvedélybetegségként 
értelmezzük. Az addikció fogalmát ma a 
szenvedélybetegséggel azonos fogalomként 
szokás használni. Addikciónak azokat a 
viselkedési formákat nevezzük, amelyek fölött a 
személy képtelen kontrollt gyakorolni, s ezért 
ezeket kényszeresen újra és újra végrehajtja, 
illetve amelyek a személyre – és többnyire 
környezetére – káros következményekkel járnak. 

Mi okozza az addikciót? 
A különböző addikciók hátterében különböző 
genetikai, biológiai és környezeti okok állhatnak. 
A pszichológiai okok közül legfontosabb a 
stressz, a negatív életesemények, az állandósult 
szorongás. Ezek a tényezők a korábban említett 
agyi jutalmazó rendszer nem megfelelő 
működéséhez vezetnek, ami táptalajként szolgál 
a kóros szenvedély, addikció kialakulásához. 

 

Hogyan vehető észre a függőség? 
A függés legfontosabb ismérve a leszokásra 
irányuló többszöri sikertelen próbálkozás és az, 
hogy a függő személy életének, érdeklődésének a 
középpontjában egyre inkább a függőség 
tárgyának megszerzése, illetve a sóvárgás 
enyhítése kerül. Ha az alábbiakban felsoroltak 
közül legalább három előfordul egy éven belül, 
akkor nagy a valószínűsége annak, hogy 
szerfüggőség áll fenn. 

1. Megszokás (tolerancia), amelyet az alábbiak 
valamelyike jellemez: 

• a szer jelentős, egyre növekvő mennyiségének 
az igénye a kívánt hatás elérése érdekében; 

• a szer azonos adagjának folyamatos használata 
esetén a jelentősen csökkent hatás. 

2. Megvonás, amit az alábbiak jellemeznek: 

• a szer hiányában jellegzetes megvonásos 
tünetek kialakulása (például kézremegés, fejfájás, 
izzadás, szorongás, érzékcsalódások); 

• ugyanolyan, (vagy közel hasonló) szer bevétele 
a megvonásos tünetek csökkentéséhez vagy 
elkerüléséhez vezet. 

3. A szert gyakran nagyobb adagokban, vagy 
hosszabb ideig szedik, mint eredetileg 
szándékozták. 
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4. Állandó kívánság vagy sikertelen kísérletek a 
szerhasználat abbahagyására vagy 
kontrollálására. 

5. Jelentős idő és aktivitás irányul a szer 
megszerzésére, a szer használatára, vagy a 
hatásaitól való megszabadulásra. 

6. Fontos szociális, foglalkozási vagy szabadidős 
tevékenységek feladása vagy csökkentése a 
szerhasználat miatt. 

7. A szerhasználat folytatása olyan állandó vagy 
visszatérő fizikai vagy pszichológiai problémák 
megléte ellenére, amelyről tudja, hogy 
valószínűleg a szerhasználat okozza vagy 
súlyosbítja. 

A legerősebb fizikai függés, és a legsúlyosabb – 
akár halált is okozó – elvonási tünet az alkoholnál 
és a morfinszármazékoknál alakulhat ki. 

 
A szenvedélybetegség gyógyítható!  

A terápia első lépése, hogy az érintett személy 
szakember segítségével ismerje fel 
szenvedélybetegségének problémáit, ez 
ösztönözze a kezelésben való részvételre és a 
felépülésre. A második lépés a megvonás 
(detoxifikáció). Ez az esetlegesen megjelenő testi 
és lelki megvonási tünetek kezelését jelenti, 
enyhébb esetekben járóbeteg rendelésen, 
súlyosabb esetekben kórházi körülmények 
között. A következő lépés módszerei, terápiái az 
addikció típusától és az egyéntől függően 
különböző hangsúllyal szerepelhetnek. A 
teljesség igénye nélkül ezek: a rehabilitáció, 
amely során a régi rögzült viselkedésminták 
helyére új viselkedésminták kerülnek, vagyis 
megtanulják a páciensek, hogy 
stresszhelyzetekben vagy éppen a függőség 
tárgyának jelenlétekor hogyan küzdjék le a 
sóvárgást. Olyan hatékony viselkedésmintákat 
próbálnak elsajátítani, amelyet a páciens elfogad, 
és amely képes alternatív örömforrást biztosítani 
a szenvedélyt okozó szer vagy tevékenység 
megerősítő hatásai helyett. További lehetőség a 
pszichoterápia, a közösségi rehabilitáció, a 
szocioterápia, az önsegítő csoportok, melyek 
szintén a terápia részét képezhetik. A gyógyulást 
sok tényező befolyásolja, a felépülés 
folyamatában visszaesések is előfordulnak, de a 
szakszerű kezelés sikerre vezethet.” (Nemzeti 
Népegészségügyi Központ „Nyíltan az 

addikcióról” című tájékoztatójából részlet, amely 
az Egészségügyi Ellátórendszer Szakmai 
Módszertani Fejlesztése EFOP-1.8.0.-VEKOP-
17-2017-00001 projekt keretében készült.) 

 

Kérjen segítséget az alábbi elérhetőségek 
egyikén, ahol a problémáját bizalmasan fogják 
kezelni! Nincs egyedül! 
1. Szenvedélybetegek Nappali Intézménye 

Mórahalom, Móradomb körút 40., telefon: 
30/570-4978 vagy 62/998-507, e-mail: 
szenvedelybh@hoszkp.hu, honlap: 
https://hoszkp.hu/szenvedelybetegek-nappali-
intezmenye 

2. Szenvedélybetegek Alacsonyküszöbű 
Ellátása /ANONIM/ 

Dr. Juhász Zsuzsanna terápiás munkatárs: 
30/798-9626, Somogyiné Farsang Szilvia 
szociális munkatárs: 30/645-2851 

3. Anonim Alkoholisták /ANONIM/ 

Szegeden több helyszínen, telefon: 70/931-6153 
vagy 20/205-7319, email: 
info@anonimalkoholistak.hu, honlap: 
http://www.anonimalkoholistak.hu/hu/ 

4. Addiktológiai Szakrendelés - SZTE 
Pszichiátriai Klinika 
Szeged, Mars tér 20., Rendelés szerda és 
csütörtök délelőttönként, telefon: 62/341-630 
vagy 62/341-631, e-mail: 
gondozo.psych@med.u-szeged.hu 

5. Dr. Farkasinszky Terézia Drogcentrum 

Szeged, Fésű utca 4., telefon: 62/436-353 

 

"Egészségfejlesztés a Homokhátságon” című, 
EFOP-1.8.19-17 azonosítószámú projekt 
támogatásában. 
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EGYHÁZKÖZSÉGI HÍREK 

Március 19. péntek: Szent József - fő ünnep 

Március 25. csütörtök: Gyümölcsoltó 
Boldogasszony fő ünnep 

Március 28. Virágvasárnap: kezdődik a nagyhét 

Április 1. Nagy-Csütörtök: de. Dómban 
olajszentelési mise 

         itthon: nagycsütörtöki  utolsó vacsora 
szentmiséje 

 Április 2. Nagy-Péntek: keresztút + hódolat a 
kereszt előtt - áldozás 

 Április 3. Nagy-Szombat: tűz szentelés – Húsvéti 
örömének olvasmányok - feltámadási mise 

 Április 4. Húsvét Vasárnap     

 

ÉREZZÜK A GYENGESÉGÜNKET! 

Jézus Krisztus, amikor már minden sötétségbe 
borul és megérezzük a gyengeségünket, 
tehetetlenségünket, 

Add meg nekünk, hogy érezhessük a TE 
JELENLÉTEDET, szerelmedet és erődet! 

Segíts minket abban, hogy tökéletes 
BIZALMUNK legyen a TE VÉDELMEZŐ 
SZERETETETEDBEN, és abban, hogy 
megerősítesz minket. 

Add, hogy semmitől se riadjunk meg. 

Ne aggodalmaskodjunk, hanem közel maradjunk 
Hozzád, és LÁSSUK meg a TE SEGÍTŐ 
KEZEDET, céljaidat, és akaratodat mindenben! 
Ámen (Loyolai Szent Ignác) 

ISTEN EGYÜTTÉRZÉSE 

   A megváltás történetére emlékezünk. Isten 
elküldötte egyszülött Fiát, Jézus Krisztust, hogy 
üdvözítsen bennünket. Istennek úgy tetszett, 
hogy eljön a földre az eltévedt emberiséghez és 
megvált minket.  A járvány idején az emberben 
felvetődik a kérdés: - Isten vajon megfeledkezett 
rólunk?  -  Isten bünteti az embert a bűnei miatt?  
- Isten haragszik ránk az engedetlenségünk miatt? 

Sok emberben felvetődik ez a gondolat, Isten 
távol van tőlünk, nem törődik velünk többé.  

 Ezzel szemben az az igazság, hogy amikor az 
ember veszélyt érez, vagy nehézséget tapasztal 
életében, vagy megoldatlan probléma előtt áll 
Isten ilyen pillanatokban van legközelebb 
hozzánk, ISTEN NEM FELEDKEZIK MEG 
GYERMEKEIRŐL, akiket alkotott, hanem 
együtt érez velünk.  

Ez is igazolja, hogy ISTEN minden 
életkörülményben SZERET MINKET. Eljön, 
hogy nagy szeretettel vigasztalja az ő népét, akik 
ma is várnak rá. Jézus azokért jött a világba, akik 
rászorulnak a szeretetére. És MI mindannyian 
rászorulunk! Az emberré lett Ige ma is itt van a 
legszentebb Oltáriszentségben. Az Eucharisztia 
az Ő szent teste. Sokszor mondjuk EMMANUEL 
szót, ami azt jelenti, ISTEN VELÜNK VAN. 
Ahogy az örök Ige felismerése csak a hit által 
történik meg, úgy az Oltáriszentségben jelenlévő 
Jézust csak a hit által ismerjük meg. 

    Az EGYÜTTÉRZÉS a mi szívünkben is 
megfoganhat. Nem olyan régen történt, hogy egy 
fiatal nő betért az étterembe. Éppen ebédidő volt, 
majdnem tele volt minden helység. A pincér 
figyelmesen hellyel kínálta. Majd hozta neki az 
étlapot. A hölgy miután kiválasztotta, hogy mit 
fog enni, az embereket figyelve várakozott. 
Ahelyett, hogy a mobiltelefonjába merült volna, 
ahogy ezt az ott lévő emberek tették. Ő inkább 
érdeklődve nézelődött. 

   Ahogy a szemei az étterem vendégeiről az 
ablakon keresztül az utcára tévedtek, egy 
hajléktalan férfit pillantott meg. Sovány, ötvenes 
éveinek végén járó, beesett arcú ember volt, 
akiről látszott, hogy borzasztóan nehezen éli meg, 
hogy az utcán kel léteznie.  - A nő  egy darabig 
figyelte, ahogy a férfi sóvárgó szemekkel nézi az 
előtte elhaladó embereket, hátha valaki 
megszánja. Most reménykedve kereste a 
tekintetüket, de mindhiába. Senki sem 
foglalkozott vele. Túl szerény volt ahhoz, hogy 
bármit is kérjen magának, de látszott, hogy nagy 
szüksége lenne a segítségre. 

Közben megérkezett a pincér a hölgy ebédjével. 
Letette az asztalra a nő elé és jó étvágyat kívánt 
neki, és elment, hogy másokat is kiszolgáljon. A 
hölgy megköszönte a pincérnek, majd 
gondolkozás nélkül felállt, megfogta a tányérját 
evőeszközökkel együtt, majd kisétált az 
étteremből és átnyújtotta azokat az éhező 
férfinak.  
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A hajléktalan férfi nem is tudta hirtelen, hogy mit 
is kezdjen a semmiből érkező jó cselekedettel. 
Felcsillant a szeme, elrebegte a köszönömöt, 
majd lesütött szemmel enni kezdett. Miután 
végzett az ebéddel, a hölgy visszavitte a tányért 
és az evőeszközöket az asztalára. Kérte a pincért, 
hogy hozza a számlát.  Közben az üzletvezető is 
előkerült, aki végignézte, amit a hölgy tett, és a 
pincért magához intette és a fülébe súgott 
valamit, majd sarkon fordult és elment a dolgára. 
Amikor a pincér megérkezett, és a hölgy elé tette 
a tálcán a számlát. A hölgy megnézte a számlát, 
amin ez állt: „AZ EMBERI JÓSÁG INGYENES!   
Köszönjük, hogy nálunk járt!” 

   - Egyik nap sokáig kerestem az ideális szállást, 
csak mentem, mentem és arra lettem figyelmes, 
hogy már kezd sötétedni. Kezemben a térkép, 
ezen láttam én, hogy nemsokára lenni kell egy kis 
falunak és mentem tovább. És nem gondoltam, 
hogy még az erdőben rám sötétedik Ilyen még 
sosem történt velem. Elkezdtem kutakodni a 
hátizsákomban, ahol megtaláltam a 
zseblámpámat. Nélküle alig láttam valamit. 
Kicsit ijesztő volt. Csönd szállt az erdőre. Olyan 
óvatosan lépkedtem az ösvényen, mint amikor az 
alvó gyermek szobájába lépek be. Persze a 
motoszkálások a bokrokban, az ágreccsenések 
hangja felerősödött. Igen, Féltem! Kétségbe nem 
estem, de olyan kiszolgáltatottnak éreztem 
magam, mint még soha.  Befurakodott fejembe az 
a gondolat, ami erőt adott. Most minden 
reményem az Istenbe kell vetnem. Nincs más 
választásom! Hagyjam, hogy Ő vezesse a 
lépteimet. És az Úrhoz fohászkodtam. Istenem, 
segíts! 

Kikapcsoltam a zseblámpámat, Igen, féltem! 
Mégis kikapcsoltam. Most magam sem tudtam, 
hogy miért is csinálom.  Álltam, majd elindultam, 
ahogy a szemem megszokta a sötétet. Az ég felől 
valamennyi világosság mégis szűrődött a fák 
közé. Már láttam az ösvényt. Mentem, mentem. 

Körülbelül 5 perc múlva, ahogy körbe néztem, 
jobb kéz felől észrevettem valami fényt. Néhány 
lépés múlva odaértem egy erdei úthoz Gondoltam 
egyet, letérek a turistaútról. És elfordultam jobbra 
a fény irányába.  Kb. 500 métert mehettem és 
megérkeztem egy erdészházhoz. A lakók itthon 
voltak. Innen szűrődött ki a fény. Bekopogtam. 
Egy erdész nyitott ajtót, és szívélyesen fogadott. 

Még egy kupica pálinkával is megkínált. Adott 
egy ágyat, sőt még némi vacsorát is felajánlott. 
Ezek után nehezen jött álom a szememre. 
Megértettem: „ott növekedhet a kapcsolat 
Krisztussal, ahol erőnk végére jutottunk, ahol 
nincs más hátra, minthogy megadjuk magunkat, 
és ott sejthetjük meg, hogy teljes mértékben 
Krisztusra vagyunk utalva.” (Anselm Grün) 

Tudsz-e teljesen ráhagyatkozni Istenre? Ne 
legyen szívedbe egy szemernyi aggodalom és 
kételkedés. Akkor Isten olyan fantasztikus dolgot 
hozna ki életedből, amiről álmodni sem mersz! 

Nyugodj meg és engedd, hogy Isten betölthessen 
a békéjével. 

 Sok szeretettel: Soós János plébános 

 

Tartós szeretet 

2021 márciusában ismét lesz nagyböjti 
élelmiszergyűjtés a rászorulók részére. 

Aki megteheti, kérjük, segítsen azzal, hogy 
március 7. és 24. között a forráskúti Coop boltban 
vásárolt tartós élelmiszereket otthagyja, illetve a 
templomnál elhelyezett kosárba beleteszi. 

Karitasz csoport 
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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 
kifizetéseket június 30-ig kell teljesíteni a Magyar 
Államkincstárnak. 

Az őstermelői igazolványokkal kapcsolatos 
tudnivalók: 

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 
őstermelő, s az őstermelői tevekénység fogalmát 
(alapjaiban 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 
őstermelők tevékenységi köre összhangban a mező-
, erdőgazdasági 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 
továbbiakban: ŐCSG) vonatkozó szabályok: 
A közös őstermelői igazolvány és a családi 
gazdaság működési formák összevonásával 
létrejövő új működési forma bevezetése, mely 
szerződéssel 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 is tagok maradhatnak. 
az ŐCSG tagok sem egyéni vállalkozóként, sem 
CSMT tagként nem folytathatják ugyanazt a 
tevékenységet, melyet az ŐCSG folytat.  
Az ŐCSG tevékenységi köre is kibővül kiegészítő 
tevékenységekkel az őstermelői tevékenységgel 
megegyezően. 
Az ŐCSG tagjainak nem szükséges közös 
háztartásban élniük. Az ŐCSG tagok egyikének 
sem szükséges mezőgazdasági tevékenységét 
élethivatás szerűen folytatni. 

3. Családi mezőgazdasági társaság (a 
továbbiakban: CSMT) tervezett létrehozása: 

• Új minősítő kategória biztosítása a társasági 
formában működő gazdaságok számára. 

• CSMT minősítést kaphat hozzátartozók által mező-
, erdőgazdasági és kiegészítő tevékenység 
folytatására alapított bármely gazdasági társaság, 
vagy szövetkezet. 

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

Az adó mértéke alapján négy kategória került 
kialakításra: 

1. az éves minimálbér felét el nem érő (támogatás 
nélküli) őstermelői bevétellel rendelkező 
mezőgazdasági őstermelők (kb. 966 ezer Ft ár 
bevételig). Költségelszámolási módtól függetlenül 
a legkisebb őstermelők 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 
számított átalányjövedelem között. Gyakorlatilag 
az átalányadózás felső határát tolja ki. Azok is 
választhatnak átalányadózást, akiknek korábban a 
tételes költségelszámolást 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 
adókedvezmények 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!!! Adózási kérdésekben kérem, keressék 
az adó- és járulék ügyekben jártas könyvelők 
segítségét! 

Átmeneti szabályok és teendők 

Az új törvényi szabályozással megszűnik az 
őstermelői igazolvány, ezáltal megszűnik az 
őstermelői igazolvány 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 hatályos 
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igazolvánnyal rendelkeztek (a 2020.12.31-én lejáró 
őstermelői igazolványokon szereplő személyeket is 
ideértve), automatikusan 2021. január 1-től 
szerepelni fognak az őstermelői nyilvántartásban, 
azaz őstermelőnek minősülnek. Aki nem kívánja 
folytatni 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 időpont 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 
hozzátartozói jogviszonyt, a születési, illetve a 
Házassági anyakönyvi kivonatok másolatával. Ezen 
kívül szükséges lesz a személyes dokumentumok 
(személyi igazolvány, lakcímkártya, adóazonosító 
jel bemutatása). 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 Társaság (CSMT) egy 
már meglévő gazdasági társaság, vagy családi 
gazdaság (aki a mező és erdőgazdálkodási 
tevékenység szempontjából megfelel a 
feltételeknek) továbbvitelének a módját jelenti, egy 
új forma kerül bevezetésre.  

A piacokon a számlára, felvásárlási jegyre ezentúl 
az őstermelői igazolvány száma helyett a FELIR 
számot 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 
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. 

A Törvény végrehajtási rendelete részletesen 
foglalkozik a szankciókkal. A feliratok, számok 
feltüntetésének hiánya akár 100.000 Ft-os 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 egyeztetés alapján fog majd történni. 

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

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

A nitrátérzékeny területekről szóló információ a 
2020. évi területalapú támogatási kérelemben 
található meg a nyilatkozatok után, a térképek előtt 
a hibaüzenetek 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 
kötelező, emiatt a létszám korlátozása lesz az 
ügyfélvárakozóban. A kis alapterületű 
ügyfélvárakozó helyiségek és a téli időjárás miatt az 
ügyintézés telefonos időpont-egyeztetés alapján fog 
történni. 

A személyes jelenlétet nem igénylő ügyintézésre 
továbbra 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 
Gyuris Ferenc néven. 

 

Tisztelettel: 

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 
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HÚSVÉTI KÉZMŰVES ÖTLETEK 

Készítsünk húsvéti nyuszit WC-papír gurigából! 

 

Elkészíthetjük a 
családtagjainknak 
kedves ajándékként 
vagy asztali dísznek, 
de megtölthetjük apró 
csokitojásokkal is, 
hogy meglepjük a 
kicsiket! 

Amire szükség lesz: wc-papír guriga, fonál, 
ragasztó, olló, ceruza, fekete, fehér és rózsaszín 
kartonpapír. 

A gurigák felét kenjük le ragasztóval, majd az 
aljától a közepéig szorosan tekerjük körbe fonállal! 
Ezután a maradék részen is járjunk el ugyanígy, 
amikor már kényelmesen meg tudjuk fogni a 
betekert felénél. Vágjunk szét egy tekercset, 
rajzoljuk fel a füleket, majd vágjuk ki, és vonjuk be 
a fonállal azt is. A lábakat formáló köröknél 
ugyanezt a módszert kövessük, körkörösen tekerve 
a szálat.  

Ha megszáradtak, ragasszuk fel a füleket az 
elsőként elkészített guriga belsejére, a lábakat 
kívülről az aljára! Ha normál papírragasztónk van, 
alaposan kenjük be a ragasztandó felületeket, és 
súlyozzuk le őket száradásig, de használhatunk 
erősebb pillanatragasztót, ragasztópisztolyt is. 
Kisebb gyerekeknek ilyenkor segítsenek a szülők, 
vagy a nagyobb testvérek, mert ezek nem nekik való 
eszközök. Vágjuk ki a nyuszik szemét, orrát és 
bajuszát a kartonból, majd ragasszuk rá, 
megformázva ezzel az arcukat.  

Ugye milyen aranyosak? 

Jó szórakozást és 
kellemes ünnepet 

kívánunk! 
 

 

Kézműves ötletbörze 

Március 22. és április 2. között a Jerney János 
Művelődési Ház facebook oldalán 
(https://www.facebook.com/forraskutmuvhaz)  
húsvéti kézműves ötleteket osztunk meg. Figyeld a 
bejegyzéseket és küldd el nekünk az általad 
elkészített alkotásokról készült fotót akár a 
bejegyzéseink alatt, vagy a muvhaz@forraskut.hu 
e-mail címre, hogy mi megoszthassuk a művelődési 
ház facebook oldalán. 

Pete Margit: Nyuszifüles vers 

Nyuszitojás, 
nyuszifül, 

a bokorban nyuszi ül. 
Hol a tojás, 
hol a fül? 

 
Megtalálod Húsvét napján 

valahol a bokor táján... 
 

Ni csak, ni csak, ott két fül! 
Ott majd tojás is kerül! 

 
A kezedbe hímes tojás, 
nyuszikának simogatás! 

 
Kezdődhet a locsolkodás! 

 
 

  

Forrás: szinesotletek.blog.hu 
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ANYAKÖNYVI HÍREK 

Házasságkötés 
Sztána Mónika és Csíkos István 

és 

Monostori Katalin és Dr. Molnár Dávid 

fogadott örök hűséget. Gratulálunk! 

Állampolgársági esküt tett: 

                Radu Felicia 

Halálozás 
Id. Dudás József 

(élt 94 évet) 
Özv. Sándor Alajosné Zádori Margit 

(élt 94 évet) 
Özv. Kókai Istvánné Vásárhelyi Mária 

(élt 95 évet) 
Tóth József  

(élt 81 évet) 

Hozzátartozóik fogadják részvétünket! 
 

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 

 

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 

 

Helyesbítés: 

Az előző Hír-Forrásban Kónya Józsefné Tóth 
Molnár Erzsébet neve hiányosan szerepelt, 
melyért ezúton kérünk szíves elnézést! 

 

Köszönetnyilvánítás: 

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik 
szerettünk, Özv. Sándor Alajosné Zádori 
Margit búcsúztatásán megjelentek, sírjára 
virágot helyeztek, fájdalmunkban velünk 
együtt éreztek. 

Gyászoló család 
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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 
megfelelően 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 

Március 13-án és 14-én és 15-én 8 és 20 óra között 
 Dr. Papp Sándor           Telefon: 0630/487-9805 

Március 20-án és 21-én 8 és 20 óra között 
 Dr. Szőke Csaba Telefon: 0630/324-5032 

Március 27-én és 28-án 8 és 20 óra között 
 Dr. Hursán Mihály         Telefon: 0630/998-6139 

VÁSÁRNAPTÁR 

Lapzártáig nincs információnk a vásárok márciusi 
megtartásáról.  

 

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 
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 
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: 2021.03.12. Következő lapzárta március 31. 

Az újság minden háztartás számára ingyenes. 


