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Mint az bizonyára Önök el
vüli jogrend lépett 
kozott óvatosságra és figyelmességre késztet mindannyiunkat önmagunk és 
embertársaink egészségének meg
Forráskúton is egyre több a betegség tüneteit mutató személy található, 
akiknél a
ennyien lehetnek, akik nem mennek el orvoshoz, nem veszik igénybe az 
egészségügyi ellátó rendszer szolgáltatásait. 
Felhívom figyelmüket, hogy tegyenek meg mindent a járvány terjedésének 
lassítása érdekében, tartsák be azokat az irányelveket, amelyeket kormán
zati szinten el
diktál 
zatú járványügyi helyzetben. 
Forráskú

− 

− 

Utóiratként: Akinek szüksége van 
ra, azt a Polgármesteri Hivatalban biztosítunk!

Tájékoztatjuk kedves betegeinket, hogy 2020.10.19
influenza elleni véd

Az oltás időpontjára mindenki hozza magával az oltási kiskönyvét! 
Akinek ninc

284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (7) bekezdése módosításra került az alábbiak szerint: 

„az influenza megbetegedés elleni véd
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Tisztelt Forráskútiak! 

Mint az bizonyára Önök előtt is ismert 2020. november 4
vüli jogrend lépett életbe országhatárainkon belül. A pandémia jelenléte f
kozott óvatosságra és figyelmességre késztet mindannyiunkat önmagunk és 
embertársaink egészségének megőrzése érdekében. 
Forráskúton is egyre több a betegség tüneteit mutató személy található, 
akiknél a COVID-teszt pozitivitást mutat. De feltételezésem szerint legalább 
ennyien lehetnek, akik nem mennek el orvoshoz, nem veszik igénybe az 
egészségügyi ellátó rendszer szolgáltatásait.  
Felhívom figyelmüket, hogy tegyenek meg mindent a járvány terjedésének 
assítása érdekében, tartsák be azokat az irányelveket, amelyeket kormán

zati szinten előírnak, de legfőképp azokat, amiket a józan ítél
diktál —a közösségi felelősségérzetük tükrében —
zatú járványügyi helyzetben.  
Forráskúton az intézkedéseinknek két fő célja van: 

 társadalmi érintkezések minimális szintre történ
 a segítségnyújtás, hogy senki ne érezze magát egyedül a bajban.

Forduljon hozzánk bizalommal!
Ha segítségre van szüksége, hívjon minket!

Munkaidőben: 0662/287-222 és 0670/489
Munkaidőn túl: 0670/489-5655

Nem hagyjuk egyedül! 
 

Utóiratként: Akinek szüksége van egyszer használatos
ra, azt a Polgármesteri Hivatalban biztosítunk! 

 
 

INFLUENZA ELLENI VÉDŐOLTÁS
 

Tájékoztatjuk kedves betegeinket, hogy 2020.10.19-
influenza elleni védőoltásra időpontot kérni vonalas telefonunkon(62/287

minden hétköznap 8 és 12 óra között!  
őpontjára mindenki hozza magával az oltási kiskönyvét! 
Akinek nincs, az Iparcikk boltban tud venni.
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térítésmentesen igényelhető” 

 

Az orvosi rendelő csapata 

2010. 
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tt is ismert 2020. november 4-től ismét rendkí-
életbe országhatárainkon belül. A pandémia jelenléte fo-

kozott óvatosságra és figyelmességre késztet mindannyiunkat önmagunk és 
 

Forráskúton is egyre több a betegség tüneteit mutató személy található, 
teszt pozitivitást mutat. De feltételezésem szerint legalább 

ennyien lehetnek, akik nem mennek el orvoshoz, nem veszik igénybe az 

Felhívom figyelmüket, hogy tegyenek meg mindent a járvány terjedésének 
assítása érdekében, tartsák be azokat az irányelveket, amelyeket kormány-

képp azokat, amiket a józan ítélőképességük 
— ebben a fokozott kocká-

 
társadalmi érintkezések minimális szintre történő csökkentése 
a segítségnyújtás, hogy senki ne érezze magát egyedül a bajban. 

Forduljon hozzánk bizalommal! 
Ha segítségre van szüksége, hívjon minket! 

222 és 0670/489-5655 
5655 
 

egyszer használatos egészségügyi maszk-

Fodor Imre 

OLTÁS 

-től lehet  
pontot kérni vonalas telefonunkon(62/287-034)  

pontjára mindenki hozza magával az oltási kiskönyvét!  
s, az Iparcikk boltban tud venni. 
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Testületi tájékoztató

A Képviselő-testület október 29-én tartotta soron 
következő ülését. 
  Első napirendi pontban a februárban elfogadott 
költségvetési rendelet módosításáról döntöttek, 
az önkormányzat különböző jogcímeken 
pótelőirányzatban részesült a központi 
költségvetésből, az ezzel kapcsolatos bevételek és 
kiadások mértékével szükséges a módosítás, valamint 
bemutatásra került a tartalék felhasználása és az 
előirányzat csoportok közötti átvezetés. 
Második napirendi pontban Forráskút Község 
Önkormányzatának 2020-2024. évi gazdasági 
programját tárgyalták a Képviselő-testület tagjai. Új 
gazdasági program megalkotása feladata a Képviselő
testületnek. A jelenleg tárgyalt program foly
korábbinak, felülvizsgálva, kiegészítve és 
újragondolva azt. Az új dokumentum rövid 
helyzetelemzést követően számba veszi az elmúlt 
évek fejlesztéseit, majd a jövőre vonatkozó 
célkitűzéseket részletezi. 
Folyamatban lévő projektjeink: 

• Tanyafejlesztési Program keretében a Jerney 
Iskola fejlesztése 

• Magyar Falu Program pályázatainak 
megvalósítása 

o Orvosi rendelő felújítása
o Közterületgondozó multifunkcionális 

kisgép beszerzése 
• WIFI4EU pályázat megvalósítása
• Település Fásítási Program — 30 fa telepítése
• TÁTIKA Kft. szálláshely fejlesztési projektje 

(Kisfaludy Program keretében)
• Önerőből kerül megvalósításra a helyi piac 

kialakítása, amely jelenleg a terület 
burkolására vár. 

A település lakosságmegtartó erejét szolgáló 
fejlesztések vonatkozásában a program 
fejlesztési szükségleteket fogalmaz meg a szociális és 
egészségügy, oktatás, nevelés, kultúra, turisztika, 
valamint a településüzemeltetés és közbiztonság 
területén. Továbbá gazdaságfejlesztést szolgáló 
terveknél a termelést és piacra jutást segítő 
fejlesztési elképzelések fogalmazódtak meg.
  Harmadik napirendi pontban a Dél
Hulladékgazdálkodási Társulás, a Homokháti 
Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása, a 
Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft., valamint 
az FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit Kft. közötti 
együttműködési megállapodását fogadták el a 
képviselők. 2020 májusában egyeztetéseket 
kezdeményeztek egymással a tag
közszolgáltatásban résztvevő településeket érintő 
hulladékgazdálkodási célú pályázatok 
megvalósításának, működtetésének racionalizálása, 
valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás és a 
meglévő hulladékgazdálkodási létesítmények, 
eszközök üzemeltetésének összehangolása 
érdekében. 
A hulladékudvarral kapcsolatosan a Kormányhivatal 
által kiadandó hulladékgazdálkodási engedélyre 
várunk. Ennek kiadását követően hamarosan újra 
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Testületi tájékoztató 

én tartotta soron 

a februárban elfogadott 
költségvetési rendelet módosításáról döntöttek, mivel 

önkormányzat különböző jogcímeken 
pótelőirányzatban részesült a központi 
költségvetésből, az ezzel kapcsolatos bevételek és 
kiadások mértékével szükséges a módosítás, valamint 
bemutatásra került a tartalék felhasználása és az 

közötti átvezetés.  
Második napirendi pontban Forráskút Község 

2024. évi gazdasági 
testület tagjai. Új 

gazdasági program megalkotása feladata a Képviselő-
testületnek. A jelenleg tárgyalt program folytatása a 
korábbinak, felülvizsgálva, kiegészítve és 

Az új dokumentum rövid 
veszi az elmúlt 

évek fejlesztéseit, majd a jövőre vonatkozó 

ési Program keretében a Jerney 

Magyar Falu Program pályázatainak 

Orvosi rendelő felújítása 
Közterületgondozó multifunkcionális 

WIFI4EU pályázat megvalósítása 
30 fa telepítése 

ÁTIKA Kft. szálláshely fejlesztési projektje 
(Kisfaludy Program keretében) 
Önerőből kerül megvalósításra a helyi piac 
kialakítása, amely jelenleg a terület 

A település lakosságmegtartó erejét szolgáló 
fejlesztések vonatkozásában a program átfogó 
fejlesztési szükségleteket fogalmaz meg a szociális és 
egészségügy, oktatás, nevelés, kultúra, turisztika, 
valamint a településüzemeltetés és közbiztonság 
területén. Továbbá gazdaságfejlesztést szolgáló 
terveknél a termelést és piacra jutást segítő 
fejlesztési elképzelések fogalmazódtak meg. 

a Dél-alföldi Térségi 
Hulladékgazdálkodási Társulás, a Homokháti 
Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása, a 
Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft., valamint 

olgáltató Nonprofit Kft. közötti 
együttműködési megállapodását fogadták el a 

2020 májusában egyeztetéseket 
kezdeményeztek egymással a tag-, illetve a 
közszolgáltatásban résztvevő településeket érintő 
hulladékgazdálkodási célú pályázatok 

sításának, működtetésének racionalizálása, 
valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás és a 
meglévő hulladékgazdálkodási létesítmények, 
eszközök üzemeltetésének összehangolása 

A hulladékudvarral kapcsolatosan a Kormányhivatal 
hulladékgazdálkodási engedélyre 

várunk. Ennek kiadását követően hamarosan újra 

megnyitásra kerül. 
  Következő napirendben éves jogszabályi 
kötelezettségének eleget téve a környezet állapotáról 
szóló általános tájékoztatót tárgyalták a képviselők. 
Elmondható, hogy a település környezeti állapota jó, 
az élhető tiszta környezet megteremtésében a 
település lakosságának és az önkormányzatnak is 
jelentős szerepe van. 
Ötödik napirendben a temető díjak éves 
felülvizsgálatát végezték el a képviselők, amelyben 
egyhangúlag döntöttek, hogy nem kívánnak 
módosítani a jelenlegi rendeletben szereplő díjakon, 
amely az alábbiak szerint van meghatározva:
A temetési hely, illetőleg az újraváltás díja: 

a) egyes sírhely:  
b) kettes sírhely:  
c) urnasírhely:   
d) urnafülke urnafalban: 
e) 2 urnatárolós urnasírbolt: 
f) sírbolthely  

1.000,- Ft/m2 (mely területarányos díjat a 
mindenkor meghatározott kettes sírhely 
méretén felül igénybe vett terület után kell 
megfizetni) 

g) Rátemetés: mindenkori alapdíj 50%
  Egyebek napirendi pontban
döntés: 

• A szociális célú tüzelőanyag juttatás 
szabályairól szóló önkormányzati rendeletet 
alkották meg. Az idei évben is sikeresen 
pályázott Önkormányzatunk szociális 
tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó 
felhívásra, 158 m
beszerzésére van lehetőségünk. A támogatási 
összeg megérkezett, a Dalerd Zrt. vállalta az 
igényelt mennyiség szállítását. A kérelmekkel 
kapcsolatosan a Polgármesteri Hivatal 
szociális irodájában kaphatnak felvilágosítást.

• A Homokháti Kistérség Szociális 
Szolgáltatástervezési Koncepciójának 
elfogadásáról döntöttek.

• Egy pályázati forrásból a Jerney iskolához 
tartozó földterület egy részének bekerítése 
történik hamarosan. A nyomvonal kitűz
felmerült, hogy a mellette lévő 5000 m
terület megvásárlásával növelni lehetne az 
önkormányzat tulajdonában lévő ingatlant. A 
tulajdonossal egyeztetve, a Képviselő
döntött, hogy 650 ezer forintért 
megvásároljuk az említett,
ágú ingatlant. 

• Végezetül polgármester úr tájékoztatta a 
jelenlévőket, hogy várhatóan 2021. 
tavaszától a központi orvosi ügyeleti ellátást 
átveszi az Egyetem, a Szilágyi utcából az SBO 
mellé fogják költöztetni.

 
 
    
   Dudásné Gábor Tünde

 

Következő napirendben éves jogszabályi 
kötelezettségének eleget téve a környezet állapotáról 
szóló általános tájékoztatót tárgyalták a képviselők. 

ó, hogy a település környezeti állapota jó, 
az élhető tiszta környezet megteremtésében a 
település lakosságának és az önkormányzatnak is 

Ötödik napirendben a temető díjak éves 
felülvizsgálatát végezték el a képviselők, amelyben 

gúlag döntöttek, hogy nem kívánnak 
módosítani a jelenlegi rendeletben szereplő díjakon, 
amely az alábbiak szerint van meghatározva: 
A temetési hely, illetőleg az újraváltás díja:  

   7.500,- Ft 
 12.000,- Ft 
 10.000,- Ft 

urnafülke urnafalban:   10.000,- Ft 
2 urnatárolós urnasírbolt:  25.000,- Ft 

 25.000,- Ft + 
(mely területarányos díjat a 

mindenkor meghatározott kettes sírhely 
méretén felül igénybe vett terület után kell 

mindenkori alapdíj 50%-a. 
Egyebek napirendi pontban több témában született 

A szociális célú tüzelőanyag juttatás 
iról szóló önkormányzati rendeletet 

alkották meg. Az idei évben is sikeresen 
pályázott Önkormányzatunk szociális 

zelőanyag vásárláshoz kapcsolódó 
felhívásra, 158 m3 keménylombos tűzifa 
beszerzésére van lehetőségünk. A támogatási 
összeg megérkezett, a Dalerd Zrt. vállalta az 
igényelt mennyiség szállítását. A kérelmekkel 
kapcsolatosan a Polgármesteri Hivatal 

irodájában kaphatnak felvilágosítást. 
A Homokháti Kistérség Szociális 
Szolgáltatástervezési Koncepciójának 
elfogadásáról döntöttek. 
Egy pályázati forrásból a Jerney iskolához 
tartozó földterület egy részének bekerítése 
történik hamarosan. A nyomvonal kitűzésekor 
felmerült, hogy a mellette lévő 5000 m2 -es 
terület megvásárlásával növelni lehetne az 
önkormányzat tulajdonában lévő ingatlant. A 
tulajdonossal egyeztetve, a Képviselő-testület 
döntött, hogy 650 ezer forintért 
megvásároljuk az említett, szántó művelési 

Végezetül polgármester úr tájékoztatta a 
jelenlévőket, hogy várhatóan 2021. 
tavaszától a központi orvosi ügyeleti ellátást 
átveszi az Egyetem, a Szilágyi utcából az SBO 
mellé fogják költöztetni. 

  
Dudásné Gábor Tünde  



 

Tájékoztató hulladékudvar nyitva

Az FBH-NP Nonprofit Kft. szolgáltatási területéhez tartozó települések lakosai számára 

7. napjától a forráskúti hulladékudvar az 

Forráskút, külterület 057/19 hrsz

A hulladékudvarokban a háztartásokban keletkez

munkatársaink abban az esetben tudják 

megfelelően szétválogatásra került. 

FONTOS! A hulladékudvar igénybevétele minden olyan lakos számára térítésmentes, aki felmutatja az 
FBH-NP Nonprofit Kft. szolgáltatási területéhez tartozó településre vona
hulladékszállítási számláját (vevőazonosító igazolására) és a befizetést igazoló bizonylatot (csekk, 
átutalási megbízás). 

Fenti dokumentumok bemutatása a hulladék elhelyezésének kötelez
annak hiányában a hulladékot nem áll módunkban átvenni!

 

Borostyán Étterem hírei
 
Kedves Vendégeink! 
 
Szerda 0 órától újabb járványügyi intézkedések lépnek hatályba, mely érinti az 
éttermeket is.  
Szerdától a Borostyán étterem zárva tart. 
Napi menü és az étlapról történ
kiszállítással.  
A rendelés leadása naponta 11 órától 17 óráig.
Menü előrendelését a megelőző
Kiszállítás egyszer használatos dobozban történik
Étlapról történő rendelés esetén a kiszállítás díja Forráskút területén 400,
településre 10 km távolságon belül 600,
ingyenes. 
Rendeléseket az alábbi telefonszámon várjuk:
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Tájékoztató hulladékudvar nyitva-tartásáról

NP Nonprofit Kft. szolgáltatási területéhez tartozó települések lakosai számára 

a forráskúti hulladékudvar az alábbi nyitva-tartással üzemel: 

Forráskút, külterület 057/19 hrsz. 

Nyitva-tartás: 

szerda: 07.00 – 19.00 

szombat: 08.00 – 12.00 

A hulladékudvarokban a háztartásokban keletkező szelektíven gyűjtött hulladékok átvételét, 

munkatársaink abban az esetben tudják teljesíteni, amennyiben a behozni kívánt hulladék 

 

FONTOS! A hulladékudvar igénybevétele minden olyan lakos számára térítésmentes, aki felmutatja az 
NP Nonprofit Kft. szolgáltatási területéhez tartozó településre vonatkozó lakcímkártyáját, a 

őazonosító igazolására) és a befizetést igazoló bizonylatot (csekk, 

Fenti dokumentumok bemutatása a hulladék elhelyezésének kötelező adminisztrációjához szükséges, 
an a hulladékot nem áll módunkban átvenni! 

 
Borostyán Étterem hírei 

Szerda 0 órától újabb járványügyi intézkedések lépnek hatályba, mely érinti az 

Szerdától a Borostyán étterem zárva tart.  
Napi menü és az étlapról történő rendelésre lehetőség van továbbra is elvitelre vagy 

A rendelés leadása naponta 11 órától 17 óráig. 
őző hét péntek 12 óráig várjuk. 

Kiszállítás egyszer használatos dobozban történik 1.000,- Ft/adag. 
 rendelés esetén a kiszállítás díja Forráskút területén 400,

településre 10 km távolságon belül 600,- Ft, 10.000,- Ft feletti megrendelés esetén 

Rendeléseket az alábbi telefonszámon várjuk: 
62/287-118 

70/376-7407 

 

 

tartásáról 

NP Nonprofit Kft. szolgáltatási területéhez tartozó települések lakosai számára 2020. november 

jtött hulladékok átvételét, 

teljesíteni, amennyiben a behozni kívánt hulladék 

FONTOS! A hulladékudvar igénybevétele minden olyan lakos számára térítésmentes, aki felmutatja az 
tkozó lakcímkártyáját, a 

azonosító igazolására) és a befizetést igazoló bizonylatot (csekk, 

 adminisztrációjához szükséges, 

Szerda 0 órától újabb járványügyi intézkedések lépnek hatályba, mely érinti az 

ség van továbbra is elvitelre vagy 

 rendelés esetén a kiszállítás díja Forráskút területén 400,- Ft, más 
Ft feletti megrendelés esetén 

Varga Istvánné 



 

90 éves lakosainkat köszöntjük

Ádám Imréné Illés Erzsébet 1930. október 7

Férjével 1947. november 11-én házasodtak, 

nyolc dédunokája van. 

Férjével gazdálkodásból éltek. 1989. óta él egyedül, férje halála után költözött a faluba. 

Erzsike néni ma is jó egészségnek örvend, naponta f

kártyázás az unokákkal és a kertészkedés.

Budai Istvánné Vidéki Irén 1930. október 11

Férjével 1949-ben házasodtak, István fiuk 1950

dédunokája van. Először a háziiparban dolgozott, majd a TSZ

2001. óta él egyedül. Mai napig a kerti munkában találja leginkább örömét.

További jó egészséget kívánunk Erzsike
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90 éves lakosainkat köszöntjük 

1930. október 7-én született Forráskúton.  

házasodtak, két lányuk született, Erzsébet és Mária. Négy 
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Erzsike néni ma is jó egészségnek örvend, naponta főz, rétest süt a vendégeknek. Kedvenc id
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ször a háziiparban dolgozott, majd a TSZ-ben. 
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Erzsike néninek és Irénke néninek az elkövetkezend
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Egyházközségi Hírek 

November 22. Krisztus Király ünnepe 
házi évnek. 

November 29. Advent 1. vasárnapja 

FÖLAJÁNLÁS ISTENNEK

Fogadd el, Uram, szabadságomat, fogadd egészen,
Vedd értelmemet, akaratomat s emlékezésem. 

Mindazt, amim van, és ami vagyok, Te adtad I
GYEN: visszaadok, Uram, visszaadok egyszerre MI
DENT. 

Legyen fölöttünk korlátlan rendelkezésed:
Csak egyet hagyj meg ajándékodul: SZERETNEM T
GED. 
 
Csak a szeretet maradjon az enyém a kegyelemmel,
s minden, de minden gazdagság enyém, MÁS SEMMI 
NEM KELL. (Loyolai szent Ignác) 
A TETTEKBEN MEGMUTATKOZÓ CSELEKVŐ SZERETET 
Páli szent Vince franciaországi Ranquine
1581. április 24-én és Párizsban hunyt el 1660.
ember 27-én...  
Ő megtanulta, hogy nem szabad az embereket külső r
házatuk vagy viseletük szerint értékelni. Sokszor a sz
gények ők gyakran ügyetlenebbek, durva megjelenés
ek. Ha viszont a hit világosságának fényében nézitek a 
szegényeket, akkor majd olyanoknak látjátok meg őket, 
mint akik Isten Fiának a szerepét töltik be, aki önként 
választotta a szegénységet. Amikor ugyanis szenvedett, 
és szinte teljesen elvesztette emberi alakját. Jézus a p
gányok számára oktalanság, a zsidók számára botrány 
lett, noha úgy mutatkozott be előttük, mint az evangél
um hirdetője a szegényeknek: Elküldött, hogy örömhírt 
vigyek a szegényeknek (Lk 4, 18). Ezért hát nekünk is 
így kell gondolkodnunk, és követnünk kell, amit Krisztus 
tett, gondját kell viselnünk a szegényekn
megvigasztalnunk, segítenünk kell és nagyra becsülnünk
Mivel pedig Krisztus szegénynek akart megszületni, és 
tanítványokat is szegényekből választott maga mellé, sőt 
maga is a szegények szolgája lett, ezért annyira oszt
zott a sorsukban, hogy – miként maga mondotta 
jót vagy rosszat tegyenek is a szegényeknek, úgy veszi 
majd, mintha neki tették volna. Isten ugyanis, aki szereti 
a szegényeket, szereti azokat is, akik a szegényeket sz
retik. Hiszen ha valaki előtt egy ember kedves, akkor 
szeretetébe fogadja azokat is, akik ennek az előtte ke
ves embernek barátai, vagy szeretetszolgálatot tesznek 
neki. Ezért merjük remélni, hogy a szegények iránti sz
retetünk miatt majd minket is szeret az Isten. Tehát 
iparkodjunk az elesetteket és szegénye
(vö. Zsolt 40, 2), gyakran felkeresve őket, és annyira 
együtt érezni velük, hogy mi is mondhassuk az Aposto
lal: „Mindenkinek mindene lettem” (1 Kor 9, 22). 
kell törekednünk, hogy embertársaink gondját és ny
morúságát látva részvevő lélekkel kérjük Istent, öntse 
belénk az irgalmasság és könyörületesség szeretetét, e
zel töltse be szívünket és őrizze is meg azt benne.
A szegények szolgálatát pedig mindennél előbbre val
nak kell tartanunk és késlekedés nélkül kell teljesít
nünk. Tehát, ha még imádság idején is orvosságot vagy 
segítséget kellene adni valamelyik rászorulónak, nyu
lélekkel menjetek el hozzá és szolgálatotokat úgy aján
játok Istennek, mintha imádkoztatok volna. Ne nyugt
lankodjatok lelketekben és ne legyen lelkiismeret
furdalásotok a szegények szolgálata miatt elmulasztott 
imádságtokért. Nem bántjuk meg Istent, ha éppen Isten 
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November 22. Krisztus Király ünnepe – vége az egy-

FÖLAJÁNLÁS ISTENNEK 

Fogadd el, Uram, szabadságomat, fogadd egészen, 
Vedd értelmemet, akaratomat s emlékezésem.  

Mindazt, amim van, és ami vagyok, Te adtad IN-
visszaadok, Uram, visszaadok egyszerre MIN-

Legyen fölöttünk korlátlan rendelkezésed: 
Csak egyet hagyj meg ajándékodul: SZERETNEM TÉ-

adjon az enyém a kegyelemmel, 
de minden gazdagság enyém, MÁS SEMMI 

A TETTEKBEN MEGMUTATKOZÓ CSELEKVŐ SZERETET  
franciaországi Ranquine-ben született, 
én és Párizsban hunyt el 1660. szept-

Ő megtanulta, hogy nem szabad az embereket külső ru-
házatuk vagy viseletük szerint értékelni. Sokszor a sze-
gények ők gyakran ügyetlenebbek, durva megjelenésű-
ek. Ha viszont a hit világosságának fényében nézitek a 

olyanoknak látjátok meg őket, 
mint akik Isten Fiának a szerepét töltik be, aki önként 
választotta a szegénységet. Amikor ugyanis szenvedett, 
és szinte teljesen elvesztette emberi alakját. Jézus a po-
gányok számára oktalanság, a zsidók számára botrány 

noha úgy mutatkozott be előttük, mint az evangéli-
um hirdetője a szegényeknek: Elküldött, hogy örömhírt 
vigyek a szegényeknek (Lk 4, 18). Ezért hát nekünk is 
így kell gondolkodnunk, és követnünk kell, amit Krisztus 
tett, gondját kell viselnünk a szegényeknek, őket kell 
megvigasztalnunk, segítenünk kell és nagyra becsülnünk 
Mivel pedig Krisztus szegénynek akart megszületni, és 
tanítványokat is szegényekből választott maga mellé, sőt 
maga is a szegények szolgája lett, ezért annyira oszto-

miként maga mondotta – bármi 
jót vagy rosszat tegyenek is a szegényeknek, úgy veszi 
majd, mintha neki tették volna. Isten ugyanis, aki szereti 
a szegényeket, szereti azokat is, akik a szegényeket sze-
retik. Hiszen ha valaki előtt egy ember kedves, akkor 
szeretetébe fogadja azokat is, akik ennek az előtte ked-
ves embernek barátai, vagy szeretetszolgálatot tesznek 
neki. Ezért merjük remélni, hogy a szegények iránti sze-
retetünk miatt majd minket is szeret az Isten. Tehát 
iparkodjunk az elesetteket és szegényeket megérteni 
(vö. Zsolt 40, 2), gyakran felkeresve őket, és annyira 
együtt érezni velük, hogy mi is mondhassuk az Apostol-
lal: „Mindenkinek mindene lettem” (1 Kor 9, 22). Arra 
kell törekednünk, hogy embertársaink gondját és nyo-

kkel kérjük Istent, öntse 
belénk az irgalmasság és könyörületesség szeretetét, ez-

és őrizze is meg azt benne. 
A szegények szolgálatát pedig mindennél előbbre való-

és késlekedés nélkül kell teljesíte-
ég imádság idején is orvosságot vagy 

segítséget kellene adni valamelyik rászorulónak, nyugodt 
és szolgálatotokat úgy ajánl-

játok Istennek, mintha imádkoztatok volna. Ne nyugta-
és ne legyen lelkiismeret-

lásotok a szegények szolgálata miatt elmulasztott 
imádságtokért. Nem bántjuk meg Istent, ha éppen Isten 

miatt hagyjuk abba az ő imádását azért, hogy ilyen szo
gálatokat teljesítsünk. 
Amikor tehát abbahagytátok az imádságot, hogy egy 
szegénynek szolgálatára legyetek, arra gondoljatok, 
hogy ezt a szolgálatot éppen magának Istennek teszitek. 
A szeretet ugyanis minden szabályt megelőz, hiszen 
mindenekelőtt a szeretetre kell törekednünk; és mivel a 
szeretet a legmagasztosabb, meg kell tennünk, amit p
rancsol. Tehát a szegények iránti szolgálatunkat fokozott 
lelki buzgósággal végezzük, felkutatva főleg az elhagy
tottakat, hiszen ők azok, akiket nekünk szolgálnunk kell, 
és egykor ők lesznek a mi pártfogóink is.
Az is bizonyítja Isten szeretetét Páli szent Vince irá
hogy testét halála után a jó Isten romlatlanul megőrizte.
 
A misszió lényege az emberek szeretete, szolgálata. 
Jézus az örök életre akart eljuttatni minden embert. Ezt 
a végtelenül nagy célját félretéve elkezdett az emberek e 
világi bajaival törődni. Elkezdte gyógyítani a betegeket. 
Pedig tudta, hogy ennél mérhetetlenül nagyobb dolgot 
kell elérniük, mint a néhány évtizedig tartó egészséget. 
Akkor már hatásosan tudott beszélni az igazi küldetés
ről, amikor már megértették az emberek, hogy őket 
akarja segíteni, szolgálni.  
A missziós küldetésünk lényege
bereket. Ez pedig azt jelenti, hogy a felebarát javáért 
félre tudjuk tenni a magunk legszentebb céljait is. A cél 
az, hogy a lelkek Istenhez találjanak. A templom gond
zása csak egy ürügy, hogy általa Istent adjuk az emb
reknek. A cél az ember java. 
Így ment előre az apostolkodás a történelem során is. Pl. 
Kalazanci Szent József látta a sok magára hagyott utc
gyereket és elkezdett velük foglalkozni. Gondoskodott 
betevő falatjukról is, de tanította is őket. Így Istent is 
tudta adni nekik. Ugyanezt tették a betegápoló rendek 
is. A sok magára hagyott beteggel nem törődött senki. 
Ők életük kockáztatásával is segítettek. A következmény 
az lett, hogy ment előre a misszió.
A jelen időkben is ez a feladat. A görög katolikusoknál 
sorra neveznek ki plébánia szervezőket, ami az Egyház 
előrehaladásának egyik fontos mutatója. Ez összefügg 
azzal, hogy a lelkészeiknek feladata általában egy sz
ciális aktivitásra épül. Szükségben lévő családok átm
neti otthona, hátrányos helyzetűekkel való foglalkozás, 
idősek gondozása, segítségnyújtó szolgálat, szerete
szolgálat lelki vezetése, kórházlelkész szolgálat, kollég
umi lelki vezetése stb. A misszió első lépése ma is az 
emberek gondjainak meglátása és konkrét 
tás e világi céljaik eléréséhez. Mindez szervezetten is.
A misszió tehát azt jelenti, hogy odafigyelünk másokra, 
Megértjük helyzetüket és amennyire lehet sorsközöss
get vállalunk velük. Mintegy belefeledkezve az ő szolg
latukba, de valójában mindig azzal a tudattal, hogy k
szek vagyunk az igazi ajándékot, Istent is adni nekik, 
amilyen mértékben megnyílnak erre. Tehát 
get meglátva - nem megmaradva egy humanitárius szi
ten. 
Mit jelent ez? Azt, hogy mi egyet akarunk. Szeretni őket, 
szolgálni őket, más szavakkal mindig azzal táplálni őket, 
ami számukra ajándék. Amit a mindenkori jelen helyz
tükben be tudnak fogadni. Először a csecsemő ételeit 
adva, amikor megérnek rá, akkor a felnőtt ételeket. 
Tudva azt, hogy a legnagyobb ajándék az lesz 
amikor az Istent befogadják. Az Istent, aki végtelenül 
szereti őket.  
Sok szeretettel kérek mindenkit, járjon a krisztusi szer
tet útján. 
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Tisztelettel: Soós János plébános 



 

 

A falugazdász tájékoztatója 
 
Novemberi aktualitások 
Tisztelt Termelők! 

A koronavírus járvány miatt 
ügyfélfogadás a korlátozó intézkedések 
megszokott rendben zajlik, de továbbra is érvényben 
maradnak vírus terjedését megelőző rendelkezések
arcmaszk és kézfertőtlenítő használata
egymástól legalább másfél méter távolságtartás 
kötelező, emiatt a létszám korlátozása 
ügyfélvárakozóban. A kis alapterület
ügyfélvárakozó helyiségek és a közeled
időjárás miatt az ügyintézés telefonos id
egyeztetés alapján fog történni. 
jelenlétet nem igénylő ügyintézésre továbbra is 
lehetőség van, ezért célszerű a telefonos egyeztetés.

A 2020. évi Egységes kérelmekkel kapcsolatos 
tudnivalók: 

A kérelmek módosítására november
korlátozottan, az esetek egyedi megbeszélése után 
telefonon is lesz lehetőség. 

A másodvetésű növények ültetését, vetését 
szeptember 30-ig lehetett bejelenteni. Ett
az ellenőrzési gyakorlat meg fogja követelni a 
másodvetésű növények betakarítási idejének a 
bejelentését is. 

A támogatási kérelmek ellenőrzése, valamint a 
parlagfű és egyéb gyomos területek ellen
fagyokig folyamatos, kérek mindenkit ennek 
figyelembe vételére, mert adott esetben a parlagfüves 
területek következménye lehet a teljes támogatási 
összeg megvonása. 

A zöldségfélék, a szálas fehérje növények 
termeléshez kötött kiegészítő támogatást igényl
gazdáknak a 2020-as évre is gazdálkodási naplót k
vezetni, mely az Internetről is letölthető
beszerezhető. A formátuma a tavalyi évhez képest 
nem változott. 

Változás az előző évhez képest: A zöldségfélék, az 
ipari zöldségnövények (burgonya) és a szálas 
fehérjenövények (lucerna) termeléshe
kiegészítő növényalapú támogatását igényl
termelőknek adatszolgáltatási kötelezettségük 
keletkezett. A MÁK Adatváltozás felületén meg kell 
adni növényfajonként a szaporítóanyag vásárlás 
dátumát, bizonylatszámot, szaporítóanyag 
mennyiségét és a LOT számot. Ha ez utóbbit nem 
tartalmazza a számla, akkor a csomagoló anyagról 
kell leolvasni ezt az azonosítót. A kérésem, hogy aki 
még nem hozta be nekem a kért adatokat, 
mihamarabb juttassák el nekem, mert a MÁK a 
szükséges adatok hiányában el fogja utasí
kiegészítő támogatásokat. 

A tavaszi fagykárt, aszálykárt, jégverést stb
szenvedett termelők, akinek a Kormányhivatal 
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A koronavírus járvány miatt jelenleg az 
ügyfélfogadás a korlátozó intézkedések alapján a 

ovábbra is érvényben 
ő ő rendelkezések: 

használata kötelező, 
egymástól legalább másfél méter távolságtartás 

létszám korlátozása lesz az 
A kis alapterületű 

yfélvárakozó helyiségek és a közeledő hűvösebb 
járás miatt az ügyintézés telefonos időpont-

egyeztetés alapján fog történni. A személyes 
 ügyintézésre továbbra is 

 a telefonos egyeztetés. 
séges kérelmekkel kapcsolatos 

november hónapban 
korlátozottan, az esetek egyedi megbeszélése után 

ültetését, vetését 
. Ettől az évtől 

rzési gyakorlat meg fogja követelni a 
 növények betakarítási idejének a 

őrzése, valamint a 
 és egyéb gyomos területek ellenőrzése a 

folyamatos, kérek mindenkit ennek 
embe vételére, mert adott esetben a parlagfüves 

területek következménye lehet a teljes támogatási 

A zöldségfélék, a szálas fehérje növények 
 támogatást igénylő 

as évre is gazdálkodási naplót kell 
l is letölthető, de nálam is 

A formátuma a tavalyi évhez képest 

 évhez képest: A zöldségfélék, az 
ipari zöldségnövények (burgonya) és a szálas 
fehérjenövények (lucerna) termeléshez kötött 

 növényalapú támogatását igénylő 
knek adatszolgáltatási kötelezettségük 

keletkezett. A MÁK Adatváltozás felületén meg kell 
adni növényfajonként a szaporítóanyag vásárlás 
dátumát, bizonylatszámot, szaporítóanyag 

T számot. Ha ez utóbbit nem 
tartalmazza a számla, akkor a csomagoló anyagról 

A kérésem, hogy aki 
még nem hozta be nekem a kért adatokat, 
mihamarabb juttassák el nekem, mert a MÁK a 
szükséges adatok hiányában el fogja utasítani a 

aszálykárt, jégverést stb. 
k, akinek a Kormányhivatal 

megállapította a tábla szinten a 30 %
november 1. és 30. között kell benyújtani a 
Kárenyhítési kifizetési kérelmet
információ a korábbi évekhez hasonlóan a károsodott 
kultúrából az idei évi termésmennyiségi adatok. 
Kérem az érintett ügyfeleket, az id
céljából keressenek. 

 Az őstermelői igazolványokkal kapcsolatos 
tudnivalók 

Az őstermelői igazolvány kiállításának, 
bevonásának és érvényesítésének a szabályai 
esetében jogszabály módosítások várhatóak. A 
Tervezet szerint a 2020
igazolványok 2021. január 1
betétlap nélkül is érvényesek lesznek. Lapzárt
került elfogadásra a családi gazdaságok és az 
őstermelők jogállásáról szóló törvény, de az 
érvényesítéssel kapcsolatos eljárásrend fel van 
függesztve, tehát előre mutató hatállyal a korábban 
közöltekkel ellentétben nem érvényesíthet
igazolványok.  

 Az új törvény célja a jelenleg fennálló 
őstermelői és családi gazdaság rendszerének a teljes 
modernizálása. 

A tervezet alapján fizikálisan megsz
őstermelői igazolvány, helyette az 
nyilvántartás fog megjelenni, s ha valaki ebbe a 
nyilvántartásban szerepel, akkor addig 
fog minősülni, amíg a tevékenységét végzi.

Az őstermelői tevékenységet lehet 
folytatni, valamint a mostani közös 
igazolvány és a családi gazdaság összeolvadásával 
újonnan létrejövő formában, az 
Gazdaságában (ÖCSG) 
társaságok esetében pedig 
Társaság(CSMT) formájában végezni.
A nyilvántartást végző
folyamatot végrehajtó szervezet továbbra is a 
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara lesz, melyben a 
Falugazdászok fognak segítséget nyújtani.
Változni fognak az adómentesség határai is, err
jogszabály megjelenése után fogok tudni érdemben 
információt közölni. 

Az aktuális pályázati lehet
a Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése!!!)   a 
www.szechenyi2020.hu, 
www.mvh.gov.hu és a 
megtalálhatók, kérem, figyeljék ezeket az oldalakat is

 
A telefonszámom: 06-30/337
E-mail címem: gyuris.ferenc2@nak.hu
Facebookon / Messengeren is elérhet
Ferenc néven, ide is küldhetnek képeket.

 
Tisztelettel: Nemzeti agrárgazdasági Kamara
 

 

megállapította a tábla szinten a 30 %-os kiesést, 
között kell benyújtani a 

Kárenyhítési kifizetési kérelmet. Ehhez a szükséges 
információ a korábbi évekhez hasonlóan a károsodott 
kultúrából az idei évi termésmennyiségi adatok. 
Kérem az érintett ügyfeleket, az időpont egyeztetése 

i igazolványokkal kapcsolatos 

i igazolvány kiállításának, 
bevonásának és érvényesítésének a szabályai 
esetében jogszabály módosítások várhatóak. A 
Tervezet szerint a 2020-ban hatályát vesztő 
igazolványok 2021. január 1-től automatikusan 
betétlap nélkül is érvényesek lesznek. Lapzártáig nem 
került elfogadásra a családi gazdaságok és az 

k jogállásáról szóló törvény, de az 
érvényesítéssel kapcsolatos eljárásrend fel van 

re mutató hatállyal a korábban 
közöltekkel ellentétben nem érvényesíthetők az 

Az új törvény célja a jelenleg fennálló 
i és családi gazdaság rendszerének a teljes 

A tervezet alapján fizikálisan megszűnik az 
i igazolvány, helyette az őstermelői 

nyilvántartás fog megjelenni, s ha valaki ebbe a 
lvántartásban szerepel, akkor addig őstermelőnek 

sülni, amíg a tevékenységét végzi. 
i tevékenységet lehet egyénileg 

folytatni, valamint a mostani közös őstermelői 
igazolvány és a családi gazdaság összeolvadásával 

ban, az Őstermelők Családi 
(ÖCSG) végezni, gazdasági 

társaságok esetében pedig Családi Mezőgazdasági 
(CSMT) formájában végezni. 

A nyilvántartást végző s az adategyeztetési 
folyamatot végrehajtó szervezet továbbra is a 

asági Kamara lesz, melyben a 
Falugazdászok fognak segítséget nyújtani. 
Változni fognak az adómentesség határai is, erről a 
jogszabály megjelenése után fogok tudni érdemben 

ktuális pályázati lehetőségek (Jelenleg nyitott 
sági kisüzemek fejlesztése!!!)   a 

, www.kormany.hu, a 
és a www.nak.hu honlapokon 

figyeljék ezeket az oldalakat is 

30/337-2520 
mail címem: gyuris.ferenc2@nak.hu 

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

agrárgazdasági Kamara 
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Néhány szó a komposztálásról 

A komposztálás egy egyszerű, mindennapi, de 
hatékony módja, hogy az ember személyesen is 
tegyen a bolygóért. Egyrészt természetes módja 
annak, hogy megújítsuk a talajéletet, tápanyaggal, 
humusszal gazdagítsuk a földet. A komposztálás 
másik nagy előnye a Föld számára, hogy legalább 30
40 százalékkal csökkenthetjük a háztartási 
hulladékunkat, így kevesebbet kell elszállítani 
kevesebb kőolaj árán, kevesebb hulladék sorsáról kell 
gondoskodni és jelentős mennyiségű üvegházhatást 
okozó szén-dioxidot von ki a légkörből és tá
tartósan értékes humusz formájában.  

A komposztálással elkerülhető a lomb, kerti hulladék 
elégetése is, így megóvhat bennünket a 
levegőszennyezéstől, ami az országot rendszeresen 
sújtja.  

A komposztálás tehát sokszorosan hasznos az 
emberiség és a Föld számára is.  

A komposztálás otthoni körülmények között könnyen 
elkezdhető, nincs nagy szerszámigénye, nem kell 
hozzá jelentős beruházás. Kertes házban a keletkező 
lombnak, fűnyesedéknek és a konyhai 
zöldhulladéknak egy pár négyzetméternyi hely elég a 
kert egy árnyékosabb helyén. Egyszerűen 
komposzthalomban is érlelhetünk, csak ez nagyobb 
helyet foglal, előnyösebb egy kezeletlen fa vagy más 
anyagú komposztálót építeni. Eszköznek a vasvilla és 
lapát vagy ásó, a szállításhoz-gyűjtéshez kerti 
talicska és gereblye kell csak. A komposztálás során 
is legyünk tudatos vásárlók, vagyis ne költsük a 
pénzünket és a Föld erőforrásait feleslegesen 
komposztforgató szerszámra, oltóanyagra vagy 
haszontalan gépekre.  

Mi kerülhet a komposztálóba? 

• a zöldség- és gyümölcs hulladékok, tojá
vé- és teazacc, hervadt virág, szo
száradt levelei, virágföld, fahamu (max. 2
/köbméter), növényevő kisállatok ürüléke a fo
gácsalommal együtt, 

• toll, szőr, papír (selyem, selyempapír, t
újságpapír nem!) gyapjú-, pamut és lenv

• levágott fű, kerti gyomok (virágzás előtt), falevél, 
szalma, összeaprított ágak, ga
(nem beteg) növények, palánták, lehullott gy
mölcsök, faforgács, fűrészpor. 

Mi nem kerülhet a komposztba? 

• festék-, lakk-, olaj- és zsírmaradék

• szintetikus, illetve nem lebomló anyagok

• ételmaradék, hús, csont – bár ezek lebo
ne kerüljenek a komposztálóba a kóbor állatok, 
rágcsálók és a fertőzést terjesztő legyek miatt

• fertőzött, beteg növények 

• húsevő állatok alól származó alom 
fertőzés veszélye miatt 

• veszélyes, magas nehézfémtartalmú any
(nagy forgalmú utak melletti növényi hu
(fű, falevél, stb.) 

Mi kell a komposztáláshoz?  

Röviden: oxigén, nedvesség, tápanyag. A komposztálás 
alapja a jó oxigénellátás. Ha a nyersanyag levegőtlenné 
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A komposztálás egy egyszerű, mindennapi, de 
személyesen is 

t természetes módja 
annak, hogy megújítsuk a talajéletet, tápanyaggal, 

A komposztálás 
hogy legalább 30-

40 százalékkal csökkenthetjük a háztartási 
hulladékunkat, így kevesebbet kell elszállítani 
kevesebb kőolaj árán, kevesebb hulladék sorsáról kell 
gondoskodni és jelentős mennyiségű üvegházhatást 

dioxidot von ki a légkörből és tárol 

A komposztálással elkerülhető a lomb, kerti hulladék 
elégetése is, így megóvhat bennünket a 
levegőszennyezéstől, ami az országot rendszeresen 

A komposztálás tehát sokszorosan hasznos az 

A komposztálás otthoni körülmények között könnyen 
elkezdhető, nincs nagy szerszámigénye, nem kell 
hozzá jelentős beruházás. Kertes házban a keletkező 
lombnak, fűnyesedéknek és a konyhai 
zöldhulladéknak egy pár négyzetméternyi hely elég a 

egy árnyékosabb helyén. Egyszerűen 
komposzthalomban is érlelhetünk, csak ez nagyobb 
helyet foglal, előnyösebb egy kezeletlen fa vagy más 
anyagú komposztálót építeni. Eszköznek a vasvilla és 

gyűjtéshez kerti 
ye kell csak. A komposztálás során 

is legyünk tudatos vásárlók, vagyis ne költsük a 
pénzünket és a Föld erőforrásait feleslegesen 
komposztforgató szerszámra, oltóanyagra vagy 

kok, tojáshéj, ká-
obanövények el-

száradt levelei, virágföld, fahamu (max. 2-3 
evő kisállatok ürüléke a for-

papír, tojásdoboz, 
mut és lenvászon 

zás előtt), falevél, 
llyak, elszáradt 

lánták, lehullott gyü-

dék  

szintetikus, illetve nem lebomló anyagok 

bár ezek lebomlanak - 
komposztálóba a kóbor állatok, 

jesztő legyek miatt 

húsevő állatok alól származó alom - szintén a 

talmú anyagok 
(nagy forgalmú utak melletti növényi hulladék 

Röviden: oxigén, nedvesség, tápanyag. A komposztálás 
alapja a jó oxigénellátás. Ha a nyersanyag levegőtlenné 

válik, nemkívánatos baktériumok szaporodnak el benne, a 
komposzt rothadó masszává válik. Ezé
tárolóhely biztosítása és a lazító anyagok (pl. szalma, 
ágnyesedék) bekeverése. Árnyékos, jó vízelvezetésű helyet 
keressünk számára. A víz is igen fontos tényező. Ha kevés 
a nedvesség, akkor a mikroorganizmusok szaporodása 
megáll, a lebomlás nem indul be vagy
sok a víz, akkor kiszorítja a részecskék közötti térből a 
levegőt, és nem lesz elegendő oxigén a rendszerben. A 
szerves anyagok bomlása rothadássá alakul, ezt a 
kellemetlen szag jelzi.  

A nedvességtartalom egyszerű
a kezünkbe egy maréknyi komposztot: 

• ha összenyomva vizet tudunk k
akkor túl nedves 

• ha az anyag szárazon pereg, a

• ha összenyomáskor gyengén ö
megfelelő a nedvességtartalma

Komposztálás lépései 

•  A konyhai zöldhulladékok gyű
junk egy megfelelő nagyságú f
lóedényt, amit nyáron napo
sünk.  

• A gyorsabb lebomlás érdekében ajánlatos a ko
posztálóba kerülőanyagokat 5 cm
rabokra aprítani. A ko
valamilyen durva anyagot, pl. faaprítékot, hogy a 
levegőzést alulról biztosítsuk. E
komposztunk rakjunk belőle egy keveset a f
mat gyorsabb beindításához. Erre rétegezzük a 
konyhából és a kertbő
szerves hulladékokat. Zöldebb, nedvesebb, nitr
génben gazdagabb hulladékra fásabb, szár
tehát szénben gazdagabb anyagokat rét
A rétegek közé adhatunk ad
kőzetlisztet, vagy szilikátásvány
littufa). Ezek javítják a komposzt minőségét, 
megkötik a helytelen kezelés miatt kele
lemetlen szagú gázokat is. A házi komposztálá
nincs szükség különl
földel, illetve nem teljesen érett komposz
ugyanolyan jól beindíthatjuk a folyamatot.

• Keverés: A bomlási folyamat első szak
gén (5-6. hét) keverjük ismét jól össze a ko
poszthalmunkat. Hogy jobb m
kapjunk, a keverést 6
verések alkalmával a maro
őrizni, és szükség esetén beállítani a ne
tartalmat. 

FBH-NP Nonprofit Kft.
Megváltozott az ügyfélszolgálati idő:

Hétfő: 8:00-12:00; 14:00
Ügyfélszolgálati iroda: Forráskút, Fő u. 72.

Ügyfélszolgálati ügyintéző: Oláhné Bodor Magdolna
Telefon: +36/79/524

Adatváltozással, szolgáltatásigényléssel kapcsolatos ügyek 
intézése

Négyforrás Nonprofit Kft.
Ügyfélfogadási idő: 

Hétfőtől Csütörtökig: 8,00
Péntek: 8,00

Ügyfélszolgálati iroda: Forráskút, Fő u. 72.
Telefon: +36/70/489

Szállítással kapcsolatos ügyek intézése

 

válik, nemkívánatos baktériumok szaporodnak el benne, a 
komposzt rothadó masszává válik. Ezért fontos a levegős 
tárolóhely biztosítása és a lazító anyagok (pl. szalma, 
ágnyesedék) bekeverése. Árnyékos, jó vízelvezetésű helyet 
keressünk számára. A víz is igen fontos tényező. Ha kevés 
a nedvesség, akkor a mikroorganizmusok szaporodása 

omlás nem indul be vagy abbamarad. Ha túl 
sok a víz, akkor kiszorítja a részecskék közötti térből a 
levegőt, és nem lesz elegendő oxigén a rendszerben. A 
szerves anyagok bomlása rothadássá alakul, ezt a 

A nedvességtartalom egyszerűen megállapítható. Vegyünk 
a kezünkbe egy maréknyi komposztot:  

ha összenyomva vizet tudunk kipréselni belőle, 

ha az anyag szárazon pereg, akkor túl száraz 

ha összenyomáskor gyengén összetapad, akkor 
megfelelő a nedvességtartalma 

A konyhai zöldhulladékok gyűjtéséhez használ-
lelő nagyságú fedővel ellátott táro-

lóedényt, amit nyáron naponta, télen hetente ürít-

A gyorsabb lebomlás érdekében ajánlatos a kom-
lőanyagokat 5 cm-nél kisebb da-

kra aprítani. A komposztáló aljára tegyünk 
lamilyen durva anyagot, pl. faaprítékot, hogy a 

zést alulról biztosítsuk. Erre, ha van kész 
junk belőle egy keveset a folya-

mat gyorsabb beindításához. Erre rétegezzük a 
konyhából és a kertből kikerülő különböző fajtájú 

kat. Zöldebb, nedvesebb, nitro-
gabb hulladékra fásabb, szárazabb, 

tehát szénben gazdagabb anyagokat rétegezzünk. 
gek közé adhatunk adalékanyagokat (földet, 

kőzetlisztet, vagy szilikátásványokat: zeolitok, rio-
littufa). Ezek javítják a komposzt minőségét, 
megkötik a helytelen kezelés miatt keletkező kel-

len szagú gázokat is. A házi komposztálásnál 
nincs szükség különleges serkentő anyagra, mivel 
földel, illetve nem teljesen érett komposzttal 

olyan jól beindíthatjuk a folyamatot. 

Keverés: A bomlási folyamat első szakaszának vé-
6. hét) keverjük ismét jól össze a kom-

poszthalmunkat. Hogy jobb minőségű komposztot 
kapjunk, a keverést 6-8 hetente ismételjük. A ke-

kalmával a marokpróbával tudjuk ellen-
őrizni, és szükség esetén beállítani a nedvesség-

 

P Nonprofit Kft. 
gyfélszolgálati idő: 

12:00; 14:00-16:00  
Ügyfélszolgálati iroda: Forráskút, Fő u. 72. 

Ügyfélszolgálati ügyintéző: Oláhné Bodor Magdolna 
Telefon: +36/79/524-821 

Adatváltozással, szolgáltatásigényléssel kapcsolatos ügyek 
intézése 

 
Négyforrás Nonprofit Kft. 

Ügyfélfogadási idő:  
Hétfőtől Csütörtökig: 8,00-12,00; 13,00-16,30  

Péntek: 8,00-12,00 
Ügyfélszolgálati iroda: Forráskút, Fő u. 72. 

Telefon: +36/70/489-5656 
Szállítással kapcsolatos ügyek intézése 



 

 

Te többet szelektálsz, mint egy éve? 

 

A Mórahalomért Közbiztonsági és Vagyonvédelmi Egyesület
honlapot és applikációt hozott létre, ami elérhet
célja, felhívni a figyelmet a szelektív hulladékgy
videóval, naprakész cikkekkel, plakátokkal

Te többet szelektálsz, mint egy éve? Nehéz kérdésnek t
megválaszolható.  

Nincs más teendőnk, mint regisztrálni és rögzíteni a kidobott hulladékunkat a
segítségével. Megismerhetjük a szelektíven válogatható termékek típusait, valamint pontosan követhetjük 
havonta hány kg hulladékunk landol a 
nyomon követhessük szelektálási tendenci
számára, a részletes statisztikai adatok
funkciókat találhatunk. 

Az oldal egyik kiemelkedő lehető
közösségformáló hatással is bírhat. I
együtt, az osztályfőnök segítségével, majd közösen megbeszélhetik
eredményükön. A hulladék bejelen
szemétgyűjtő akciók szervezhetőek. 

Ami biztos, hogy a tudatosabbá válás nem egyik napról a másikra történik, hanem egy 
amiben mindig van mit tanulni, mindig van hova 

A szelektív hulladékgyűjtés, mindannyiunk szívügyévé kell válnia, hiszen, kis odafigyeléssel mindenki 
jelentős változást tud elérni saját otthonában és környezetében.

A honlap az "e-HULLADÉK - Építsünk együtt virtuális hulladékhegyet!" cím
Agrárminisztérium Nemzeti Környezetvédelmi Program
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szelektálsz, mint egy éve?  

Mórahalomért Közbiztonsági és Vagyonvédelmi Egyesület új környezetvédelemmel kapcsolatos 
honlapot és applikációt hozott létre, ami elérhető a  www.ehulladek.morahalom.hu
célja, felhívni a figyelmet a szelektív hulladékgyűjtés fontosságára, ehhez nyújt 
videóval, naprakész cikkekkel, plakátokkal, a témában folyamatosan frissülő tartalommal

Te többet szelektálsz, mint egy éve? Nehéz kérdésnek tűnik elsőre, pedig az oldal segítségével könnyedén

, mint regisztrálni és rögzíteni a kidobott hulladékunkat a nyitóoldalon talá
. Megismerhetjük a szelektíven válogatható termékek típusait, valamint pontosan követhetjük 

havonta hány kg hulladékunk landol a szemetesünkben. Arra is lehetőségünk nyílik, hogy éves szinten 
nyomon követhessük szelektálási tendenciánkat. A honlapon az animációk és játék
számára, a részletes statisztikai adatoknak köszönhetően pedig a felnőttek számára is egyaránt hasznos 

 lehetősége abban rejlik, hogy nem csak önál
közösségformáló hatással is bírhat. Iskolás osztályok is regisztrálhatnak és követhetik

nök segítségével, majd közösen megbeszélhetik, hogyan 
ntési menüpont is lehetőséget biztosít erre

őek.  

tudatosabbá válás nem egyik napról a másikra történik, hanem egy 
amiben mindig van mit tanulni, mindig van hova fejlődni. 

mindannyiunk szívügyévé kell válnia, hiszen, kis odafigyeléssel mindenki 
s változást tud elérni saját otthonában és környezetében. 

Építsünk együtt virtuális hulladékhegyet!" című projekt támogat
Agrárminisztérium Nemzeti Környezetvédelmi Program "Zöld forrás 2019" pályázati felhívás 

valósult meg. 

 

új környezetvédelemmel kapcsolatos 
www.ehulladek.morahalom.hu oldalon.  Az oldal fő 

nyújt segítséget, számos oktató 
 tartalommal. 

oldal segítségével könnyedén 

nyitóoldalon található játék 
. Megismerhetjük a szelektíven válogatható termékek típusait, valamint pontosan követhetjük 

ségünk nyílik, hogy éves szinten 
az animációk és játékok miatt a gyermekek 

ttek számára is egyaránt hasznos 

sége abban rejlik, hogy nem csak önállóan használható, így 
is regisztrálhatnak és követhetik a gyűjtésüket 

hogyan lehetne javítani az elért 
séget biztosít erre, ami alapján közösségi 

tudatosabbá válás nem egyik napról a másikra történik, hanem egy tanulási folyamat, 

mindannyiunk szívügyévé kell válnia, hiszen, kis odafigyeléssel mindenki 

projekt támogatásával, az 
"Zöld forrás 2019" pályázati felhívás keretében 



 

  

 

EGÉSZSÉGPERCEK: 
„Lelki egészségünk 

járványhelyzetben”
A Mórahalmi 

Egészségfejlesztési Iroda 

(EFI) Rovata
 

A bizonytalanság, a bezártság, az elszigetelődés, a ránk 
zúduló hírek, a különböző élethelyzeti, anyagi, munkahelyi 
vagy magánéleti nehézségek lelki egészségünket 
veszélyeztethetik. A járványhelyzet új kihívások elé állít 
bennünket és változást igényel tőlünk, hogy az új helyzettel 
megküzdhessünk. Természetes lehet, hogy ebben 
időszakban néha, rövid ideig tartó, enyhe szorongást, 
feszültséget, szomorúságot, félelmet vagy dühöt érzünk. 
Ilyenkor segíthet, ha olyanokkal beszélgetünk 
problémáinkról és érzéseinkről, akikben megbízunk. Fontos 
tudnunk, ha ezen érzéseink gyakrabban, 
súlyosabb formában jelentkeznek, sőt állandóvá válnak, 
akkor érdemes szakember segítségét kérnünk. Ahhoz, hogy 
ezt megelőzhessük, néhány hasznos tanácsot szeretnénk 
megosztani lelki egészségünk védelmére. 
 
Mit tehetünk lelki egészségünkért? 

• Az új helyzetben is alakítsunk ki magunknak, csal
dunknak napirendet, ami segít megtartani életünk 
rendezettségét és szervezettségét, biztonságérzetet 
nyújtva ezáltal! 

• Törekedjünk mértékletességre a koronavírusos h
rek olvasásával, hallgatásával és nézésé
latban, mert a túlzott médiafogyasztás szorongá
hoz, pánikhoz vezethet. Határozzunk meg naponta 
egy vagy két idősávot, amikor tájékozódunk a já
ványhelyzetről, és ezt tartsuk is be, előtte vagy 
utána ne foglalkozzunk ilyen információkkal. Igy
kezzünk hiteles hírforrásokat keresni. Elsősorban 
olyan híreket fogyasszunk, melyeknek gyakorlati 
hatása van életünkre (pl. kormányrendeletek kij
rási korlátozásról, oktatásról vagy gazdaságról; 
polgármesteri tájékoztatók).  

• Ne engedjünk a túlzó negatív gondo
tosan próbáljuk a valós tényeket ésszerűen figy
lembe venni. Ha hajlamosak vagyunk negatívan 
túlértékelni dolgokat, akkor az „átkeretezés” tec
nikája segíthet számunkra. Erről a módszerről az 
interneten is hasznos információkat olvashatunk. 

• Tartsunk rendszeres kapcsolatot és beszélgessünk 
a számunkra fontos személyekkel! Különösen fo
tos ez, ha otthonunkba kényszerültünk és egyedül 
vagyunk. Hívjuk fel telefonon akár szomszédunkat, 
ismerősünket is beszélgetni. 

• A járványügyi szabályok betartásá
rendszeresen a szabad levegőre, tegyünk egés
ségügyi sétát vagy kiránduljunk egyet a természe
ben. 

• Mozogjunk minél többször otthonunkban vagy a 
szabadban! A rendszeres mozgás nem csak örö
forrás lehet számunkra, de a feszültség és a stressz 
levezetésére is alkalmas.  

• Használjunk relaxációs módszereket, amik segí
hetnek a stressz kezelésében! Végezzünk például 
légzéstechnikai gyakorlatokat, jógát, meditációt 
vagy autogén tréninget. A módszerek elsajátítás
hoz az interneten számos segítséget ka

• Végezzünk minél több olyan tevékenységet, ami 
örömöt okoz nekünk, és amelyek a pozitív élm
nyek megélését teszik lehetővé számunkra!

• Szánjunk időt a kikapcsolódásra és pihenésre! Ez 
különösen fontos, ha otthon dolgozunk. Tartsuk 
meg a munkára szánt időkeretet! 
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EGÉSZSÉGPERCEK: 
„Lelki egészségünk védelme 

járványhelyzetben” 
A Mórahalmi 

Egészségfejlesztési Iroda 

Rovata 

A bizonytalanság, a bezártság, az elszigetelődés, a ránk 
különböző élethelyzeti, anyagi, munkahelyi 

vagy magánéleti nehézségek lelki egészségünket 
veszélyeztethetik. A járványhelyzet új kihívások elé állít 
bennünket és változást igényel tőlünk, hogy az új helyzettel 
megküzdhessünk. Természetes lehet, hogy ebben az 
időszakban néha, rövid ideig tartó, enyhe szorongást, 
feszültséget, szomorúságot, félelmet vagy dühöt érzünk. 
Ilyenkor segíthet, ha olyanokkal beszélgetünk 
problémáinkról és érzéseinkről, akikben megbízunk. Fontos 
tudnunk, ha ezen érzéseink gyakrabban, hosszabb ideig, 
súlyosabb formában jelentkeznek, sőt állandóvá válnak, 
akkor érdemes szakember segítségét kérnünk. Ahhoz, hogy 
ezt megelőzhessük, néhány hasznos tanácsot szeretnénk 

Az új helyzetben is alakítsunk ki magunknak, csalá-
dunknak napirendet, ami segít megtartani életünk 
rendezettségét és szervezettségét, biztonságérzetet 

Törekedjünk mértékletességre a koronavírusos hí-
rek olvasásával, hallgatásával és nézésével kapcso-
latban, mert a túlzott médiafogyasztás szorongás-
hoz, pánikhoz vezethet. Határozzunk meg naponta 
egy vagy két idősávot, amikor tájékozódunk a jár-
ványhelyzetről, és ezt tartsuk is be, előtte vagy 
utána ne foglalkozzunk ilyen információkkal. Igye-

zünk hiteles hírforrásokat keresni. Elsősorban 
olyan híreket fogyasszunk, melyeknek gyakorlati 
hatása van életünkre (pl. kormányrendeletek kijá-
rási korlátozásról, oktatásról vagy gazdaságról; 

Ne engedjünk a túlzó negatív gondolatoknak! Tuda-
tosan próbáljuk a valós tényeket ésszerűen figye-
lembe venni. Ha hajlamosak vagyunk negatívan 
túlértékelni dolgokat, akkor az „átkeretezés” tech-
nikája segíthet számunkra. Erről a módszerről az 
interneten is hasznos információkat olvashatunk.  
Tartsunk rendszeres kapcsolatot és beszélgessünk 
a számunkra fontos személyekkel! Különösen fon-
tos ez, ha otthonunkba kényszerültünk és egyedül 
vagyunk. Hívjuk fel telefonon akár szomszédunkat, 

A járványügyi szabályok betartásával menjünk ki 
rendszeresen a szabad levegőre, tegyünk egész-
ségügyi sétát vagy kiránduljunk egyet a természet-

Mozogjunk minél többször otthonunkban vagy a 
szabadban! A rendszeres mozgás nem csak öröm-
forrás lehet számunkra, de a feszültség és a stressz 

Használjunk relaxációs módszereket, amik segít-
hetnek a stressz kezelésében! Végezzünk például 
légzéstechnikai gyakorlatokat, jógát, meditációt 
vagy autogén tréninget. A módszerek elsajátításá-
hoz az interneten számos segítséget kaphatunk. 
Végezzünk minél több olyan tevékenységet, ami 
örömöt okoz nekünk, és amelyek a pozitív élmé-
nyek megélését teszik lehetővé számunkra! 
Szánjunk időt a kikapcsolódásra és pihenésre! Ez 
különösen fontos, ha otthon dolgozunk. Tartsuk 

 

• A gyermekek is észlelik, hogy megváltozott körülö
tük a világ, ami számukra is félelmetes és szoro
gáskeltő lehet. Koruknak megfelelően őszintén b
szélgessünk velük a járványhelyzetről, valamint t
gyük lehetővé, hogy kifejezzék érzéseiket!

Milyen jelei lehetnek annak, hogy már szakemberre 
lenne szükségünk? 
Mindannyian mások vagyunk, máshogy éljük meg a 
nehézségeket és máshogy jelentkezhet lelki egyensúlyunk 
megbillenése. Érdemes szakemberhez fordulni, ha az 
alábbiak közül valamelyik igaz ránk:

• olyan érzéseink, vagy gondolataink támadnak, 
amelyek zavarják mindennapi életünket;

• erős szorongás tör ránk, amit nem tudunk uralni 
vagy megbénít bennünket;

• olyan testi tüneteink vannak, amelyek korábban 
nem voltak (pl. alvászavar, mellkasi fájdalom, 
gombócérzés a torokban) és más okkal nem m
gyarázhatók; 

• úgy érezzük, hogy elvesztettük életünk irányítását, 
életünk felett a kontrollt és nem tudjuk mit is kell
ne tennünk; 

• nem látunk kiutat jelenlegi élethelyzetünkből;
• úgy érezzük, hogy nem tudunk megbirk

ványhelyzet miatt kialakult problémáinkkal.
 
Ingyenes segítség szakemberektől
Egy szakemberrel történő jó beszélgetés sokat segíthet lelki 
egészségünk helyreállításában és megőrzésében. Bátran 
merjünk segítséget kérni!  
A Mórahalmi Egészségfejles
járványra való tekintettel egy új lehetőséget kínál azok 
számára, akik érdeklődnek a lelki egészségfejlesztés iránt. 
Ennek keretében irodánk két pszichológusa, Dusnoki
Franciska és Matolay Máté életvezetési tanácsadással seg
az érdeklődőket, hogy egy
lendülhessenek. Online vagy személyes egyéni tanácsadásra 
a https://forms.gle/VH8v3F47GMWDYv8AA linken vagy 
+36703718663 telefonszámon lehet jelentkezni.
Az alábbi weboldalakon szereplő önkéntes szakembe
(pszichológusok, pszichiáterek, mentálhigiénés 
szakemberek, coachok) a koronavírushoz kötődő 
krízishelyzet kapcsán nyújtanak ingyenes, 1
konzultációt online vagy telefonon keresztül.
Bizalommal fordulhatunk hozzájuk, akkor is

• ha segítséget szeretnénk kérni abban, hogyan al
kítsuk ki saját/családunk/gyermekeink napirendjét 
a feszültségek csökkentése, minimalizálása érdek
ben; 

• ha tanácstalanok vagyunk, hogy mit mondjunk a 
gyerekeinknek a kialakult helyzetről, hogy a lehet
ségekhez képest bizton

Elérhetőségek: 
• http://pszi.hu/probonopszichologus/
• https://meghallgatunk.online
• https://www.facebook.com/MentalForDoctors/ 

(egészségügyi dolgozóknak)
 
Ha úgy érezzük, hogy azonnali segítségre van szükségünk, 
akkor a nap 24 órájában lehetőségünk van támogatást kérni 
az alábbi lelki segély telefonszámokon. 

• Gyermekeknek és 24 év alatti felnőtteknek 
116-111 

• Felnőtteknek tel: 116-
 

EFI munkatársai
 
"Egészségfejlesztés a 
Homokhátságon” című, EFOP
1.8.19-17 azonosítószámú 
projekt támogatásában. 

 

A gyermekek is észlelik, hogy megváltozott körülöt-
tük a világ, ami számukra is félelmetes és szoron-
gáskeltő lehet. Koruknak megfelelően őszintén be-
szélgessünk velük a járványhelyzetről, valamint te-
gyük lehetővé, hogy kifejezzék érzéseiket! 

lyen jelei lehetnek annak, hogy már szakemberre 

Mindannyian mások vagyunk, máshogy éljük meg a 
nehézségeket és máshogy jelentkezhet lelki egyensúlyunk 
megbillenése. Érdemes szakemberhez fordulni, ha az 
alábbiak közül valamelyik igaz ránk:  

olyan érzéseink, vagy gondolataink támadnak, 
amelyek zavarják mindennapi életünket; 
erős szorongás tör ránk, amit nem tudunk uralni 
vagy megbénít bennünket; 
olyan testi tüneteink vannak, amelyek korábban 
nem voltak (pl. alvászavar, mellkasi fájdalom, 
gombócérzés a torokban) és más okkal nem ma-

úgy érezzük, hogy elvesztettük életünk irányítását, 
életünk felett a kontrollt és nem tudjuk mit is kelle-

nem látunk kiutat jelenlegi élethelyzetünkből; 
úgy érezzük, hogy nem tudunk megbirkózni a jár-
ványhelyzet miatt kialakult problémáinkkal. 

Ingyenes segítség szakemberektől 
Egy szakemberrel történő jó beszélgetés sokat segíthet lelki 
egészségünk helyreállításában és megőrzésében. Bátran 

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 
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. 
Az alábbi weboldalakon szereplő önkéntes szakemberek 
(pszichológusok, pszichiáterek, mentálhigiénés 
szakemberek, coachok) a koronavírushoz kötődő 
krízishelyzet kapcsán nyújtanak ingyenes, 1-5 alkalmas 
konzultációt online vagy telefonon keresztül. 
Bizalommal fordulhatunk hozzájuk, akkor is 

zeretnénk kérni abban, hogyan ala-
kítsuk ki saját/családunk/gyermekeink napirendjét 
a feszültségek csökkentése, minimalizálása érdeké-

ha tanácstalanok vagyunk, hogy mit mondjunk a 
gyerekeinknek a kialakult helyzetről, hogy a lehető-
ségekhez képest biztonságban érezzék magukat. 

http://pszi.hu/probonopszichologus/ 
https://meghallgatunk.online 
https://www.facebook.com/MentalForDoctors/ 
(egészségügyi dolgozóknak) 

Ha úgy érezzük, hogy azonnali segítségre van szükségünk, 
lehetőségünk van támogatást kérni 

az alábbi lelki segély telefonszámokon.  
Gyermekeknek és 24 év alatti felnőtteknek tel.: 

-123 

EFI munkatársai 

"Egészségfejlesztés a 
Homokhátságon” című, EFOP-

17 azonosítószámú 



 

 

 A Négyforrás Nonprofit Kft. teljes munkaid

A munkavégzés helye: Bordány, Forráskút, Üllés, Zsombó

Munkaidő: 1 m

• „C” kategóriás jogosítvány 

• Egészségügyi alkalmasság 

• GKI kártya 

• Adott gépcsoportra hatályos gépkezel

nek hajlandósága) 

• Pontos, megbízható munkavégzés

• rugalmasság 

• csapatmunka 

• emelőgépkezelői képesítés

• települési hulladék-gyűjtés

• gépkezelői jogosítvány 

 

Kezdés megegyezés szerint, betanulási id

Bérezés megegyezés szerint. 

 

Jelentkezni lehet személyesen a Kft. telephelyén, Forráskút, F

illetve email-en az ugyfelszolgalat@negyforraskft.hu

További információért hívja a +36

11 

 

 

 

ÁLLÁSHIRDETÉS! 
 

A Négyforrás Nonprofit Kft. teljes munkaidős állást hirdet Sofőr munkakörben.

A munkavégzés helye: Bordány, Forráskút, Üllés, Zsombó

ő: 1 műszakos, munkaidő keret alkalmazásával

Szakmai és egyéb elvárásaink:  

Adott gépcsoportra hatályos gépkezelői jogosítvány (vagy annak hiányában annak megszerzés

Pontos, megbízható munkavégzés 

Előnyt jelent: 
i képesítés 

űjtés-szállító képesítés 

Kezdés megegyezés szerint, betanulási időszak biztosított, de legkésőbb 2021. január 1.

Jelentkezni lehet személyesen a Kft. telephelyén, Forráskút, Fő u. 72. (posta épület) H

ugyfelszolgalat@negyforraskft.hu címre várjuk fényképes önéletrajzát!

bi információért hívja a +36-70/489-56-56 számot!
 

 

 

munkakörben. 

A munkavégzés helye: Bordány, Forráskút, Üllés, Zsombó 

keret alkalmazásával 

i jogosítvány (vagy annak hiányában annak megszerzésé-

bb 2021. január 1. 

 u. 72. (posta épület) H-P 8-16 óra között, 

címre várjuk fényképes önéletrajzát! 

56 számot! 



 

  
 

FELHÍVÁS 
 
Kedves Forráskútiak! 

A Magyar Vöröskereszt Kistelek
Kistérégi Szervezete tartósélelmiszer gy
szervez 
2020.DECEMBER 17-én a Forráskúti CBA
Kérjük, ha teheti, segítse munkánkat liszt, cukor, 
tészta, étolaj, szaloncukor, illetve higiéniai szerek 
felajánlásával! Tegyen egy termékkel többet a 
kosárba és gondoljon azokra, akik nem tudnak az 
ünnepekre bevásárolni! Ne hagyjuk, hogy bárki is 
éhezzen!! 
Ha úgy gondolja, hogy segíteni szeretne, keressen 
bizalommal bármikor a 0670
telefonszámon,vagy az 
etus.sarkozeine@voroskereszt.hu email címen.
Az összegyűjtött adományokat a Forráskúton 
nehéz körülmények között élők kapják!
Köszönettel: Sárköziné Sólyom Etelka Csongrád 
Megyei Véradószervező Koordinátor
 
Kedves Forráskútiak! 

Ezúton szeretném megköszönni a magam és a 
Magyar Vöröskereszt Csongrád Megyei 
Szervezete nevében az egész éves odaadó 
segítségüket! Önök is nagyban hozzájárultak 
ahhoz, hogy nem alakult ki vérhiány! Szeretném 
megköszönni a támogatók segítségét is, a HOPP 
MARKET, JUHÁSZ OLGA fodrász és VARGA 
KLÁRA cukrász segítsége is kellett a sikerhez!
Ezenkívül azokat emelném ki, akik idén 
jubileumot ünnepelnek a véradás terén:
- Vassné Pesír Zita: 10X 
- Rabi Tamás: 10X 
- Gyuris Norbert Zsolt: 10X 
- Kónyáné Kecskeméti Eszter: 10X 
- Lajkó Gyula: 10X  
- Monostoriné Tandari Ágota: 10X 
- Mojzes Zoltán: 20X 
- Németh Zoltán: 30X 
- Nagy Róbert György: 50X 
- Maróti Dávid: 50X 
- Maróti Gábor: 60X 
Köszönjük, hogy gondolnak a betegekre!
 
Jó egészséget és vírusmentes napokat kívánok: 
Sárköziné Sólyom Etelka 
Csongrád Megyei Véradószervező Koordinátor
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A Magyar Vöröskereszt Kistelek-Mórahalom 
Kistérégi Szervezete tartósélelmiszer gyűjtést 

én a Forráskúti CBA-ban!  
segítse munkánkat liszt, cukor, 

tészta, étolaj, szaloncukor, illetve higiéniai szerek 
felajánlásával! Tegyen egy termékkel többet a 
kosárba és gondoljon azokra, akik nem tudnak az 
ünnepekre bevásárolni! Ne hagyjuk, hogy bárki is 

hogy segíteni szeretne, keressen 
bizalommal bármikor a 0670-933-8267-es 
telefonszámon,vagy az 

email címen. 
jtött adományokat a Forráskúton 

k kapják! 
Köszönettel: Sárköziné Sólyom Etelka Csongrád 

 Koordinátor 

Ezúton szeretném megköszönni a magam és a 
Magyar Vöröskereszt Csongrád Megyei 
Szervezete nevében az egész éves odaadó 

is nagyban hozzájárultak 
ahhoz, hogy nem alakult ki vérhiány! Szeretném 
megköszönni a támogatók segítségét is, a HOPP 
MARKET, JUHÁSZ OLGA fodrász és VARGA 
KLÁRA cukrász segítsége is kellett a sikerhez! 
Ezenkívül azokat emelném ki, akik idén 

pelnek a véradás terén: 

 

Köszönjük, hogy gondolnak a betegekre! 

Jó egészséget és vírusmentes napokat kívánok: 

ő Koordinátor 

Forráskút lakossága nevében köszönjük az 
Önkormányzatnak és Czékusné Panni 

néninek továbbá a közmunkásoknak, hogy 
egész évben rendben és tisztán tartják a 

temet
Továbbá köszönjük a Polgár

Mindenszentekkor is odafigyelnek 
biztonságunkra.

RUHAVÁSÁR
MINDEN KEDDEN 6

A PIAC TÉREN
A NAGYSÁTORBAN

Női, férfi és gyermekruhák (Olasz, török, 
lengyel) Extra méret 4

Lakás textil, sportcip
Alkalmi ruhák és blúzok

Hetente új árukészlettel várom kedves vev

A mobilizált kormányablak 
ügyfélfogadást tart

November 16
15-17 óra között

a Művelő

 

 

Forráskút lakossága nevében köszönjük az 
Önkormányzatnak és Czékusné Panni 

a közmunkásoknak, hogy 
egész évben rendben és tisztán tartják a 

temetőnket. 
Továbbá köszönjük a Polgárőröknek, hogy 

Mindenszentekkor is odafigyelnek 
biztonságunkra. 

RUHAVÁSÁR 
MINDEN KEDDEN 6-11 ÓRÁIG 

A PIAC TÉREN 
A NAGYSÁTORBAN 

i, férfi és gyermekruhák (Olasz, török, 
lengyel) Extra méret 4-10XL 

Lakás textil, sportcipők, papucsok 
Alkalmi ruhák és blúzok 

Hetente új árukészlettel várom kedves vevőimet. 

 
A mobilizált kormányablak  

ügyfélfogadást tart 
November 16-án hétfőn, 

17 óra között 
űvelődési Ház előtt 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ősz volna még, 
s a varjak már közhírré tették 

a dermesztő tél 
közeledtét. 

 

éhenkórász 

AAnnyyaakköönnyyvvii  hhíírr
Házasságkötés 

Jójárt Rebeka és Fodor Gábor

Farkas Kitti és Repkó Zoltán

Varga Nikolett és Silló Róbert

fogadott örök hűséget. Gratulálunk!

Gólyahír 
Fekete Róbertnek és Fekete Piroskának 

Bianka Szofia 
nevű gyermeke született. Gratulálunk!

Halálozás 
Péter György 

 Gyuris Károly  

 Klacsák Istvánné Czékus Erzsébet

 Lévai József 

 Gyuris Istvánné Bárkányi Erzsébet

Hozzátartozóik fogadják részvétünket!

Forráskúton tanya eladó. 
Érd.:30/643-3120 
 
Eladó jó minőségű körbálás 
120*170-es. 
Érd. este 0670-234-8908 
 
Eladó lakóingatlant keresünk Forráskút 
belterületén 9-10millió forint értékben.
Tel.: 0670/3122-099 
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Kányádi Sándor: Ősz volna még 

Károg az ég 
éhenkórász nagy csapat csóka 

ricsajog, hussog 
reggel óta. 

Tócsára jég, 
Virágra, fűre harmat dermed,

Megöregedtek 
Mind a kertek. 

 

íírreekk  

Jójárt Rebeka és Fodor Gábor 

Farkas Kitti és Repkó Zoltán 

Varga Nikolett és Silló Róbert 

fogadott örök hűséget. Gratulálunk! 

Fekete Róbertnek és Fekete Piroskának  

 
Gratulálunk! 

 (élt 66 évet) 

(élt 73 évet) 

Klacsák Istvánné Czékus Erzsébet 
(élt 88 évet) 

(élt 78 évet) 

Bárkányi Erzsébet 
(élt 80 évet) 

Hozzátartozóik fogadják részvétünket! 

 körbálás széna 

Eladó lakóingatlant keresünk Forráskút 
10millió forint értékben. 

Magdi Ruhajavító M
Szolgáltatások

Alakítás - Cipzárcsere 

Béléscsere 
Ágynemű

Gyermekruhák javítása

Munkásruhák javítása

Nyitva tartás
Kedd és Csütörtök

1000-től 15

Forráskút, Fő u. 71. /Gazdabolt/

Tel.: Sári Magdolna 70/292

 

Virágra, fűre harmat dermed, 
Jó volna még 

sütkérezni, de jó is volna, 
ha az égen 

pacsirta szólna. 

 

Magdi Ruhajavító Műhelye 
Szolgáltatások 

Cipzárcsere – Felhajtás 

Béléscsere – Függöny, 
Ágyneműalakítás 

Gyermekruhák javítása 

Munkásruhák javítása 

Nyitva tartás 
Kedd és Csütörtök 

ől 1500 –ig 

ő u. 71. /Gazdabolt/ 

Tel.: Sári Magdolna 70/292-4832 



 

  

 

 

 

Hétvégi állatorvosi ügyelet
 

November 14-én és 15-én 8 és 20 óra között
 Dr. Hursán Mihály           Telefon: 0630
November 21-én és 22-én 8 és 20 óra között
 Dr. Tóth Ferenc Telefon: 0620/476
November 28-án és 29-én 8 és 20 óra között
 Dr. Papp Sándor          Telefon: 0630/

Orvosi ügyelet 
Forráskúton az Orvosi Rendelőben 
8 – 12 óráig tart a rendelés. 

A betegek bejelentkezésére 11.30
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 

Részletek az újság 3. oldalán

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
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Hétvégi állatorvosi ügyelet 

8 és 20 óra között 
30/998-6139 

n 8 és 20 óra között 
476-3517 

8 és 20 óra között 
0/487-9805 

 

orráskúton az Orvosi Rendelőben  

A betegek bejelentkezésére 11.30-ig van 

rendelkezésre állási idő. 
természetesen folyamatos a 

16 óra között, ezen kívüli 

16 órától reggel 7.30 óráig, illetve hétvégén)  
Háziorvosi 

ES KÖZPONTI MENTŐ 

 

Részletek az újság 3. oldalán 

Aktuális információkért kövessék az étterem 
honlapját, vagy facebook oldalát: 

Facebook/Borostyán Étterem és Szállás 

 
Erzsébet utalványt és  

SZÉP Kártyát is elfogadunk! 

Autószerelő és vizsgabiztos 
és kistehergépjárművek 

javítása, vizsgára való felkészítése és 

gépjárművek diagnosztikája 
gépjárművek okmányirodai ügyintézése 

 

KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK

E-MAIL CÍMEK

Polgármesteri Hivatal 
  
  
 e-mail:  hivatal@forraskut.hu
Fodor Imre polgármester

  e-mail:  polgarmester@forraskut.hu

Általános Iskola 
                                       
                            

  e-mail:  iskola@forraskut.hu

Margarét Óvoda és Bölcsőde
- Óvodai intézményegység
                                     
 e-mail:  ovoda@forraskut.hu

- Bölcsődei intézményegység
          e-mail:  bolcsode@forraskut.hu

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

Tanácsadó 

Fogorvosi Rendelő 

Gyógyszertár  
 e-mail:  dr.cseh

Négyforrás Nonprofit Kft.
 e-mail:   negyforraskft@forraskut.hu
FBH NP Kft. 

Borostyán Étterem 

Alföldvíz Zrt. Ügyfélszolgálata

Műszaki hibabejelentés: 

Szennyvízrákötés bejelentése

Posta Forráskút 

Kormányablak Üllés 

Körzetben szolgálatban lévő rendőr, 0
órában hívható 

ÁLTALÁNOS SEGÉLYHÍVÓ: 
 

ORVOSI KÖZPONTI ÜGYELET: 

Szegedi ügyelet (Kossuth L. sgt. 15

 

hír-Forrás Forráskút község lapja

Felelős kiadó: Forráskút Község Önkormányzata
Címe:6793 Forráskút, Fő u. 74.
Kiadásért felelős: Fodor Imre
Szerkesztésért felelős: Dr. Kapás Anita
Sajtótermék nyilvántartási száma: 726939
Kapcsolat: Jerney János Művelődési Ház
  Cím: 6793 Forráskút, Petőfi S. u. 3.
  Telefon/fax: 62/287
  E-mail: muvhaz@forraskut.hu
Megjelenés: havonta 900 példányban
Megjelent: 2020.11.13. Következő lapzárta 

Az újság minden háztartás számára ingyenes

 

KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK ÉS 

MAIL CÍMEK: 

Polgármesteri Hivatal            06 62/287-222  

      fax: 06 62/287-323 
         06 70/489 5655 

hivatal@forraskut.hu 
Fodor Imre polgármester  06 70/38 28 031 

polgarmester@forraskut.hu 

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

iskola@forraskut.hu 

és Bölcsőde  
Óvodai intézményegység     06 62/287-123 

                                     06 70/489-5646 
ovoda@forraskut.hu 

i intézményegység  06 70/705-2371 
bolcsode@forraskut.hu 

tel./fax: 06 62/287-023 

muvhaz@forraskut.hu 
     06 62/287-034 

          06 62/287-066 

           06 62/287-112 

          06 62/287-002 
cseh.gy@gmail.com 

Négyforrás Nonprofit Kft.       06 70/489-5656 
negyforraskft@forraskut.hu 

    06 79/524-821 

          06 62/287-118 

gyfélszolgálata: 06 40/922-334 

Műszaki hibabejelentés:         06 80/922-333 

bejelentése: 06-30/496-2450 

         06 62/287-001 

          06 62/681-370 

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

ÁLTALÁNOS SEGÉLYHÍVÓ:           112 

ORVOSI KÖZPONTI ÜGYELET:      104   

Szegedi ügyelet (Kossuth L. sgt. 15-17.)   

Tel.: 06 62/433-104 

Forrás Forráskút község lapja 

Felelős kiadó: Forráskút Község Önkormányzata 
Címe:6793 Forráskút, Fő u. 74. 
Kiadásért felelős: Fodor Imre 
Szerkesztésért felelős: Dr. Kapás Anita 

nyilvántartási száma: 726939 
Kapcsolat: Jerney János Művelődési Ház 

Cím: 6793 Forráskút, Petőfi S. u. 3. 
Telefon/fax: 62/287-023 

muvhaz@forraskut.hu 
példányban 

. Következő lapzárta november 30. 
Az újság minden háztartás számára ingyenes. 


