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SZÜLETÉS FÁJÁT AVATTUNK
Forráskúton régi hagyománya van az újszülöttek köszöntésének,
majd két évtizede kelengyecsomaggal köszönti az Önkormányzat a
legkisebbeket. Még tavaly nyáron merült fel a gondolat, hogy jó lenne
valami maradandóbb módon is nyomot hagyni az itt születettek után,
hogy ezzel is identitásukat, gyökereiket erősítsük a helyben élőknek.
Számtalan ötlet és gondolat után egy Parkban felállítandó emlékhely
mellett döntött a Képviselő-testület. A formába öntés is hosszas
mérlegelés után kristályosodott ki: legyen egy fa, melynek gyökere az
anyaföldben van, erős törzséről ágak, illetve levelek hajtanak, melyek
szimbolizálják egyaránt a családot és a falu közösségét is, a gyökerek
a közös múlt, az ágak fejlődés és jövő, a folyamatos megújulás, a
születés. A fa egy-egy levelén kapnak helyet az adott év kisbabáinak
névsora. Az adott esztendő – 2020 – lett a kiindulási év és a tervek
szerint a következő huszonkét évre való levél áll készen (de ez
bővíthető!).
Az emlékhelynek a Születés fája nevet adta a Képviselő-testület, és
Jónász R. Tibor szobrászművész alkotta meg kovácsoltvasból.
Az elmúlt időszak járványügyi intézkedései miatt csak most, 2021.
július 30-án kerülhetett sor az ünnepélyes átadásra és a 2020-ban
született gyermekek - és szüleik, édesanyjuk – köszöntésére így
együtt, személyesen.
A Születés fáját Fodor Imre polgármester úr avatta fel, aki Böjte
Csaba ferences rendi szerzetest idézve azt mondta, a legszebb ajándékot a jó Isten gyerekekbe csomagolva
küldte le. Reményét fejezte ki továbbá, hogy ez a fa méltó emlék, egy tárgyiasult emlék lesz, ahová el is
tudnak majd jönni a szülők és a gyerekek. Majd méltatta Jónász R. Tibor munkáját, miszerint: „Fából nem
lehet vaskarikát csinálni, a szobrászművésznek azonban sikerült vasból fát készíteni.”
Polgármester úr szavai után Antal Imre plébános atya felszentelte az emlékhelyet, amilyet - mint mondotta
- még nem látott, miszerint azoknak az élőknek állítanak emléket, akik megérkeztek a világra.
Ezek után Fodor Imre polgármester úr köszöntötte az édesanyákat egy-egy szál
virággal, hiszen a „szokásos” kelengyecsomagokat már születésük után
megkapták a gyermekek Gyurisné Kálmán Jolán védőnőnk közreműködésének
hála, akit szintén köszöntött polgármester úr, hiszen Jolika az első „hivatalos”
kapocs a kismamák és kisbabák számára.
Az ünnepséget végül a „Falu tortájának” elfogyasztása zárta, ahol picit
ismerkedhettek a kortárs anyukák és kisbabák.
Remélem sok-sok név fog felkerülni a Születés fájára, valamint hogy a
forráskútiak szívükbe zárják ezt a szép emlékhelyet, mely bízom abban, hogy
a közös gyökerekre fogja emlékeztetni a jövőben itt élőket.
(A rendezvényről készült fényképes összefoglalót Forráskút Facebook oldalán
találják.) Link az online pdf-hez:
https://www.facebook.com/media/set?vanity=Forraskut&set=a.4192125667545256
Kálmánné Kovács Mónika alpolgármester

A fa alkotói, megvalósítói

A köszöntöttek
4

HÍR-FORRÁS

PÁLYÁZATI ÉS EGYÉB SIKEREINK, EREDMÉNYEINK
Az elmúlt hetekben több pályázatunk esetében is támogatói értesítést vehettünk kézhez, így alacsony önerővel,
vagy anélkül valósulhatnak meg a következő projektjeink:
• helyi termelői piac létrehozása
• belvízelvezető rendszer fejlesztése
• Móricz Zsigmond utca és a Boross József utca aszfaltozása
• a Fő utca, a Csongrádi utca és a Piac tér bizonyos járdaszakaiszainak felújítása
Az egyik legörvendetesebb, az évek óta elhúzódó és egyben kiemelt projektünk, a helyi termelői piac
létrehozása, mely megvalósításának támogatására 90%-os támogatási intenzitással több, mint 48 millió Ft-ot
nyertünk a Vidékfejlesztési Program keretében. Ezen összegből sor kerül a volt ABC melletti régi piac térköves
burkolására, pavilonok és árusító asztalok elhelyezésére, hűtőkamra kialakítására, rakodást segítő eszközök,
gépek beszerzésére, parkosításra, padok és szemetesek elhelyezésére, köztéri napelemes világítás kiépítésére.
A Területi és Települési Operatív Program keretében 200 millió Ft-os 100%-os támogatási intenzitású
támogatási szerződést írhatott alá Polgármester úr a múlt héten, melyből a belvízzel leginkább sújtott belterületi
utcaszakaszokon kerül sor a csapadékelvezető árkok kiépítésére, felújítására. Kiépül a csatorna épül a sportpálya
belső oldalán a Jókai utcától kezdődően a Bem utcán keresztül a Boross József utcáig, a Széchenyi utca teljes
hosszán, a József Attila utcán a Csongrádi utcától a Piac térig, a Petőfi utca teljes hosszán, az Ady Endre utca
Iskola utca felé lejtő szakaszán, a Fő utcán az üllési bekötőtől a Boross József utcáig tartó szakaszán. A projekt
a tervezési szakaszon túl, jelenleg engedélyezési szakaszban van, melyet a közbeszerzés, majd pedig a
kivitelezés követ. A projekt tervezett megvalósítási ideje 2022. december 31. Az önkormányzat fejlesztési tervei
közt szerepel a teljes belterületi belvízelveztő rendszer kiépítése, pályázati források függvényében.
Az idén ősszel megvalósulhat a Móricz Zsigmond utca és a Boross József utca aszfaltozása is, melyre a Magyar
Falu Program 36,5 millió Ft-os támogatásával kerülhet sor.
Magyar forrás felhasználásával, a Belügyminiszter úr által meghirdetett Önkormányzati fejlesztések c. pályázati
felhívás 75%-os, közel 20 millió Ft összegű támogatásával valósulhat meg a Fő utca faluközponttól észak felé
(Csólyospálos felé) eső részének felújítása, ahol a régi, egyenetlen lapokat síkbetonból öntött járda váltja majd
fel, csak úgy mint a Csongrádi utca Fő utca és József Attila utca közti járdaszakaszán a Szeged felőli oldalon.
Míg a Piac téren a már kialakult burkoláshoz igazodóan térkővel újul meg járda.
Önkormányzatunk saját forrásból az 5426. j. országos közút felújításához kapcsolódóan az Általános Iskola
előtt egy forgalomlassító járdaszigettel együtt kiépített gyalogátkelőt valósít meg, közvilágításfejlesztéssel,
mely az ősz folyamán kerülhet forgalomba.
Megvalósítási szakaszba lépett az idén tavasszal a LEADER pályázat keretében a Múlt-kori kikapcsolódás című
projektünk, mely keretében egy tekepálya épül az orvosi rendelő udvarában.
A WIFI4EU pályázatban 11 kül- és beltéri helyszínen kerül kiépítésre ingyenes nyílt wifi hozzáférés.
Jelenleg elbírálás alatt álló pályázataink:
 Felelős állattartartás elősegítése (ivartalanítási pályázat) a Magyar Falu Program keretében;
 Kültéri konyha és raktár felújítása a régi ABC mögött.
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ÉLMÉNYEKBEN GAZDAG TÁBOROZÁS
Idén először már három héten keresztül tartottunk táborokat a Jerney János Művelődési Házban, egy önálló hetet
biztosítva az óvodás korú gyermekek számára.
Július 12-16. között 12 óvodással indítottuk az idei táborozást. Ezen a héten a programok között szerepelt
kutyaterápiás foglalkozás és Falovacska Muzsika bábos-zenés interaktív műsora, melyek a Forráskútért Civil
Egyesület támogatásával valósultak meg. Emellett ellátogattunk a Balástyai Állatsimogatóba, lovaskocsiztunk
Gyöngyi Péter jóvoltából és a szegedi Somogyi Könyvtár gyerekkönyvtárosa is tartott a gyerekeknek egy játékos
foglalkozást és még egy gyerekjógára is sor került a héten.
Az iskolások táborára idén is pályázatot nyújtottunk be az Erzsébet Napközis Táborok támogatására, melyet el is
nyertünk mind a két hét vonatkozásában.
Július 19-23. között 27 6-8 éves gyerek vette birtokba a művelődési házat, míg 26-30. között főként a 8 év felettiek
voltak, huszonketten.
A kisebbekkel egy interaktív könyvbemutatón vettünk részt, kibicikliztünk és sétáltunk a horgásztóhoz,
meghallgattunk egy madarász-rovarász előadást, Makóra kirándultunk, ahol a lombkorona tanösvényt jártuk
végig, kipróbáltuk a Maros kalandpark gyerek pályáját és egy kisvonatos városnézésen is részt vettünk, vendégünk
volt a Nem Adom fel Alapítvány, akik ügyességi feladatokat hoztak a gyerekek számára, amellyel kipróbálhatták a
különböző sérülésekkel élő emberek hétköznapi nehézségeit.
A nagyokkal legorobotokat programoztunk, gyékényeztünk, Szankra kirándultunk, ahol kiállítások mellett
megnéztük az éppen munkában lévő fafaragókat, délután pedig egy fantasztikus tekepályán játszottunk nagyot.
Hozzájuk is ellátogatott a madarász és az érzékenyítő program is, valamint bicikliztünk velük is, sajnos a nagy
meleg miatt csak egy rövidebb kör fért bele. Zárásképpen egy játékos vetélkedőn tettük próbára a gyerekeket a
héten átélt élményekkel kapcsolatban, amin ügyesen szerepeltek.
Emellett persze mind a két héten kézműveskedtünk, sokat játszottunk, társasoztunk és még kókuszgolyó is készült
zárásként.
Köszönöm a rengeteg segítséget: Barnáné Király Anikónak, Kiss Renátának, Csenkiné Tajti Tímeának, Német
Klaudiának, Török Karolinnak és Hegedűs GergőnekKöszönjük a lovaskocsikázást Gyöngyi Péternek, a zöldség, gyümölcs, nasi felajánlást a szülőknek és a Forráskútért
Civil Egyesületnek!
Reméljük minden gyerek jól érezte magát!

Illés-Vizsnyiczai Borbála
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jöttük össze és bízunk benne, hogy jövőre még
többen kilátogatnak, és hagyományt tudunk
teremteni a településen a szabadtéri vetítésnek.
Köszönjük Önkormányzatunk segítségét is a
helyszín biztosításában!

Tisztelt Adózók!
2021. évben a II. félévi helyi adók előlegeit—
magánszemélyek kommunális adója, telekadó,
helyi iparűzési adó — 2021. szeptember 15-ig
teljesíthetik (postai csekken vagy banki
átutalással) pótlékmentesen.
Banki átutalással történő fizetés esetében fokozott
figyelmet kérnénk azon adózóktól, akik több
adónemben
teljesítenek
befizetést
Önkormányzatunk felé, hogy a megfelelő összeg a
megfelelő adószámlára kerüljön átutalásra.
(Megjegyzés rovatba kérjük feltüntetni a „mutató”
számot, illetve az adózó nevét.)
Számlaszámok:
Magánszemélyek kommunális adója:
57600039-11059479
Telekadó:
57600039-11095639
Helyi iparűzési adó:
57600039-11059486
Késedelmi pótlék:
57600039-11059565
Amennyiben a befizetést nem a megfelelő számlára
teljesítette, úgy írásban kérheti az összeg
átvezetését a hátralékot mutató számla javára.
Kérjük a határidő pontos betartását!
Adóiroda

A falugazdász tájékoztatója
Augusztusi aktualitások – kiegészítés a júliusi
számban megjelent információkhoz
Tisztelt Termelő!
Az előző hónapban megjelent cikkhez a következő
kiegészítéseket szeretném tenni:
1; Az eddigi gyakorlattól eltérően a Mezőgazdasági
Kockázatkezelési Rendszerben résztvevő gazdák a
kárenyhítési
hozzájárulás
utalásáról
szóló
Határozatot a saját ügyfélkapujukra fogják kapni!!!
Kérek mindenkit, amennyiben van ügyfélkapujuk,
nézzék meg az üzeneteiket, mert a kárenyhítési
támogatás igénylésének feltétele a hozzájárulás
szeptember 15-ig történő beérkezése. Ha nem
olvassák üzeneteiket és nem érkezik be, adók
módjára behajtható tartozásnak minősül, s ebben az
évben nem lesz jogosult a kárenyhítési juttatásra.
2; A gyümölcsösök termeléshez kötött támogatás
igénylésének a feltétele a megfelelő tőszámot
igazoló jegyzőkönyvek elkészítése, alírása. Az
érintett termelőket sms-ben keresni fogom.
3; Az Őstermelők Családi Gazdaságának az
adategyeztetési határideje egyelőre szeptember 30.,
eddig kell benyújtani a szerződéseket és az
anyakönyvi kivonatokat.
Augusztus hónapban többször leszek szabadságon,
az erről szóló kiírások az Iroda ajtaján
megtekinthetők.

Szabadtéri vetítés 2021 a NEA
támogatásával
2021. július 24-én este a településen
először volt szabadtéri mozi a foci
pálya
melletti
területen.
A
kilátogatók az Indul a bakterház című magyar
vígjátok nézhették meg, amelyet a kicsik részére
összeállított retro mesefilm egyveleg vetítése
előzött meg. A vetítésen való részvétel díjtalan volt,
mivel Egyesületünk sikeresen pályázott a Bethlen
Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt. és a Nemzeti
Együttműködési Alap (NEA) Közösségi környezet
kollégiuma által közzétett Helyi és területi hatókörű
civil szervezetek egyszerűsített támogatás 2021
című projektén, ahol 300 000 Ft működési
támogatást nyertünk. Az elnyert támogatásból
valósult meg a vetítés, beszerzésre került egy
pattogatott kukoricakészítő gép és a nyári
gyermektáborok programjait támogattuk az
összegből. Örömmel vettük, hogy szép számmal

Sürgős esetben kérem, keressék a NAK Szegedi
Központját (Szeged, Kossuth Lajos sgt. 17.)
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KÖSZÖNET

TISZTELT FUTBALL SZERETŐK!
Forráskúti Futball Klub Csongrád-Csanád Megye,
Homokháti Csoportja IV. osztályban a 2020/2021.
évben május 23. napján lezárta az első bajnokságát.
12 csapat mérte össze erejét, szaktudását, foci iránti
elhivatottságát ebben az idényben. A Forráskúti
Futball Klub a megtisztelő 5. helyen végzett a
tabellán. Répás Sándor 29 alkalommal lőtt gólt az
ellenség kapujába, büszkék vagyunk rá és méltón
kapta a gólkirályi címet. Büszkék vagyunk a
csapattöbbi tagjára is, hiszen csapatmunka nélkül
nem jutottunk volna idáig.
Induló csapatként voltak nehézségeink, de a
bajnokság végére a lelkes focistákból kialakult egy
tudatos közösség. A foci iránti szeretett
elhivatottság, baráti közösségé formálta a lelkes
csapatot.
A 2021/2022-es bajnokság újabb kihívást tartogat
számunkra. Csongrád-Csanád Megyei U16
korosztályt indít Bordány és Forráskút települése.
Lelkes focizni szerető fiatalok felkérése adta a
döntés alapját, hogy összefogással biztosítva legyen
az utánpótlás nevelés Forráskúton.
A győzelem elengedhetetlen része a szurkolói
motiváció. Továbbra is várjuk lelkes szurkolóinkat
a hazai és idegenben megrendezésre kerülő
meccseinkre.
Szeretnénk továbbra is támogatók segítségét kérni,
hogy az edzésekre, meccsekre új eszközöket,
felszereléseket tudjunk vásárolni a csapatainknak.
Forráskúti Futball Klub
Takarékbank Zrt. 50468531-10001693

Forráskút Község Önkormányzata köszöni Kálmán
Dezsőnek a Fordex Kft. nevében befizetett
támogatását, melyből a Margarét Óvoda udvarának
játékparkja került bővítésre egy babaházzal. A
gyerekek már birtokba is vették és nagy élvezettel
használják.
Fodor Imre

KEDVES LEENDŐ KIÁLLÍTÓINK!
A
hagyományokhoz
híven
a
Forráskúti Falunapok rendezvény
sorozat részeként az idén is
megrendezzük
hagyományos
Kézimunka Kiállításunkat. Mottónk most is :
Minden, ami kézi munka – kézimunka. Kérjük,
ismét mutassa meg, mit alkot szabadidejében,
alkotásaival tegye hangulatosabbá, színesebbé
kiállításunkat! Munkáikat augusztus 13-ig juttassák
el az Alkotóházba csütörtökön 17-19 óráig, vagy
ettől eltérő időpontban Pálnik Zoltánnéhoz.
Bemutatott
munkáját
emléklappal
tudjuk
jutalmazni - de szerintem az igazi jutalom maga az
alkotás öröme, a kész termék látványa! Ossza meg
velünk ezt az örömet!

Köszönettel:
K. Tóth Gyula
A Foliplast-Bordány SK együttműködésével idén
már másodszor valósult meg focitábor Forráskúton.
A gyerekek jól érezték magukat, sokat tanultak az
egy hetes tábor alatt.

Érdeklődni lehet: 0630/731-0386, 0670/780-3222.
Pálnik Zoltánné
Csipkebogyó Kézimunkakör
Kép az Önök alkotásaiból 2019-es évből:
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KIÁLLÍTÁSOK HATÁRON KÍVÜL ÉS HATÁRON BELÜL
A vírushelyzet adta enyhítések lehetővé tették, hogy végre találkozhassunk kedves
barátainkkal. Július 26-28. között Csóka adott otthont a Vajdasági
Kézimunkakedvelők Szövetsége soron következő seregszemléjének. Immáron 5.
alkalommal mi is részesei lehettünk ennek a csodának. Aki látta, tanúsíthatja, hogy
ez valóban csoda! Közel 50 csoport , több egyéni kiállító hozta el munkáit, megtöltve
vele egy iskola termeit, tornatermét. A helyi közösség kiválóra vizsgázott
szervezésből, vendéglátásból. Köszönjük.
Július 31-én Ferencszálláson rendezték meg a kézműves mesterségek napját. Mi is bemutatkozhattunk,
megmutathattuk munkáinkat. Színes programok várták a vendégeket: -színpadi produkciók, juhsajtkészítés,
tészta-, tarhonya készítés, a vállalkozó kedvűek a korongozást is kipróbálhatták….Délben pedig egy
hamisítatlan pásztortarhonyával és egy adag fagylalttal vendégelték meg a résztvevőket. Igazán tartalmas,
kellemes nap volt! Köszönjük!
Pálnik Zoltánné
Csipkebogyó Kézimunkakör
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ISKOLAI HÍREK
Kedves Diákok, Tisztelt Szülők, Kollégák!
2020. óta többször fel kellett ismernünk, el kellett fogadnunk, hogy teljesen új idők köszöntöttek ránk, és bár
nagyon szeretnénk már múlt időben beszélni a koronavírus járványról, még most sem tehetjük meg felhőtlenül.
Még mindig nincs meg az a biztos tudat, hogy a baj végérvényesen elmúlt, hogy túl vagyunk rajta most már
örökre és ismét visszatérhetünk régi, megszokott életünkhöz. Az elmúlt hónapokban biztonságosnak hitt,
kényelmes, komfortos életünk, melyben természetesnek vettünk mindent, ami körülvesz bennünket, erősen
összezavarodott, kiderült, hogy sebezhetőek vagyunk! Világossá vált, hogy tanítani és tanulni digitálisan is
lehet, ha nem is olyan könnyen, mégis van, amit nem lehet pótolni, az iskolába járással járó személyes
kapcsolatokat, a közösséget, a többiekkel való mindennapos találkozást, a tanórai szüneteket, a poénokat. Éppen
ezért örülök, hogy a tanév utolsó heteiben együtt lehetett az iskola, még ha maszkban is, de megtelt újra élettel
az épület. Jó volt visszakapni az életünket, ami mindannyiunknak hiányzott.
Ennek a rendhagyó tanévnek a végét is rendhagyó módon fejeztük be, igaz, a járvány ugyan alábbhagyott, most
a rendkívüli hőhullám zavart be a tanévzárásba.
Köszönetet szeretnék mondani,
•

először a pedagógusainknak, akik rendkívüli rugalmassággal és alkalmazkodással fogadták a digitális
oktatás világát, hatalmas munkát végeztek!

•

Köszönöm a szülői támogatást is, mert az eredményességünk szülői segítség nélkül teljesen másként
alakult volna, főleg az alsósoknál!

•

Köszönet azon diákoknak is, akik ezen nehéz tanév alatt becsülettel dolgoztak, esetleg még online
versenyekre is készültek, és eredményesen szerepeltek.

Az országnak van a közösségi élet újraindításáért felelős operatív törzse, az iskola pedagógusai és az
iskolavezetés is már a jövő tanév előkészítésén dolgozik, mi is figyelünk a lelki újraindításra, ennek jegyében
80 fő őszi zánkai kirándulására pályáztunk.
Végezetül úgy vélem, mindannyian megérdemeltük a pihenést! Kívánom, hogy felhőtlenül boldog nyár, a
vakáció igazi érzése köszöntsön rátok és hogy élvezzétek annak minden pillanatát egyedül olvasgatva, a
barátokkal focizva, biciklizve, a családtagokkal vízparton. Vigyázzatok magatokra a nyáron, egészségesen és
pihenten várunk vissza benneteket szeptemberben. A tanévkezdésről a híreket a már szokásos módon osztjuk
meg: hírforrás, facebook és messenger!
A 2020/2021-es tanévet ezennel lezárom!
A tanév végén elismerésben részesültek:
1. osztályból:
Daka Adél
kiemelkedő
tanulmányi
példamutató szorgalmáért,
Szalai Leila
kiemelkedő
tanulmányi
példamutató szorgalmáért,
Dobai Erik
kiemelkedő
tanulmányi
példamutató szorgalmáért,
Király Zénó
kiemelkedő
tanulmányi
példamutató szorgalmáért,
Elekes Jázmin
kiemelkedő
tanulmányi
példamutató szorgalmáért,
Sahin Blanka
kiemelkedő
tanulmányi
példamutató szorgalmáért,

eredményéért
magatartásáért

és

eredményéért
magatartásáért

és

eredményéért
magatartásáért

és

eredményéért
magatartásáért

és

eredményéért
magatartásáért

és

eredményéért
magatartásáért

és

Simon Kiara
a digitális oktatás során tanúsított kiemelkedő
szorgalmáért
Simon Szebasztián Zoltán
2. osztályból:
a digitális oktatás során tanúsított kiemelkedő
szorgalmáért
Budai Blanka
szorgalmáért, példás magatartásáért, kiváló
tanulmányi munkájáért, a színjátszó és kézműves
tanszakon nyújtott kiemelkedő tevékenységéért
Barka Tatjána
szorgalmáért, példás magatartásáért, kiváló
tanulmányi
munkájáért,
gyönyörű
kézügyességéért
Gyuris Vilmos
szorgalmáért, példás magatartásáért, kiváló
tanulmányi munkájáért
Csúcs Hanna
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szorgalmáért, példás magatartásáért, kiváló
tanulmányi munkájáért, a kézműves tanszakon
nyújtott kiemelkedő tevékenységéért
Mészáros Lili
szorgalmáért, példás magatartásáért, kiváló
tanulmányi munkájáért, a színjátszó tanszakon
nyújtott kiemelkedő tevékenységéért
Kálmán Romi
szorgalmáért, példás magatartásáért, kiváló
tanulmányi munkájáért, a színjátszó tanszakon
nyújtott kiemelkedő tevékenységéért
Paplógó Csenge
Szorgalmáért, példás magatartásáért, kiváló
tanulmányi munkájáért, a színjátszó és kézműves
foglalkozásokon
nyújtott
kiemelkedő
tevékenységéért
Paplógó Gabriella
szorgalmáért, példás magatartásáért, kiváló
tanulmányi munkájáért, a színjátszó és citera
tanszakon nyújtott kiemelkedő tevékenységéért
Varga Lara
szorgalmáért, példás magatartásáért, kiváló
tanulmányi munkájáért, a színjátszó tanszakon
nyújtott kiemelkedő tevékenységéért
Fodor Zalán
A kézműves és a furulya tanszakon nyújtott
kiemelkedő munkájáért
Molnár Koppány
a
furulya
tanszakon
nyújtott
kiemelkedő
munkájáért
Balog János
Szorgalmáért,
kiemelkedő
tanulmányi
munkájáért,
a
gitár
tanszakon
nyújtott
tevékenységéért
Fekete Edvárd
a zongora tanszakon nyújtott kiemelkedő
munkájáért
Csomós Bálint
példás magatartásáért, szorgalmáért, s mert
egész tanévben egyetlen napot sem hiányzott
Borbás Kevin
példás magatartásáért, szorgalmáért, hatalmas
igazságérzetéért
Milasin Krisztián
hiányzásmentes éves munkájáért
Vajthó Gergő
a gitár tanszakon végzett kiemelkedő munkájáért
3.osztályból
Bodnár Réka Vivien
a karácsonyi műsorban való szereplésért, citera
tanszakon nyújtott munkájáért
Csikós Réka
a kézműves tanszakon nyújtott szorgalmas
munkájáért
Farkas Dominik
a
furulya
tanszakon
nyújtott
szorgalmas
munkájáért
Gazdag Máté Dávid
példamutató magatartásáért, szorgalmáért és a
kézműves tanszakon nyújtott kitartó munkájáért
Nagy Léna
kitűnő tanulmányi eredményéért, a matematika
versenyeken elért szép teljesítményéért, valamint
a színjátszó szakkörön és a zongora tanszakon
végzett szorgalmas munkájáért

Rabi Elizabet
kitűnő tanulmányi eredményéért és az online
oktatás alatt nyújtott szorgalmas munkájáért
Tari Krisztián István
kitűnő tanulmányi eredményéért, a matematika
versenyeken elért szép teljesítményéért, valamint
a színjátszó és a kézműves szakkörön végzett
szorgalmas munkájáért
Tóth –Rabi Lara
a színjátszó szakkörön nyújtott szorgalmas
munkájáért
Török Hajnal
kitűnő tanulmányi eredményéért, a matematika
versenyeken elért kimagasló teljesítményéért,
valamint a furulya tanszakon nyújtott kiemelkedő
munkájáért
Vass Kornél
kitűnő
tanulmányi
eredményéért,
és
a
matematika
versenyeken
való
szép
teljesítményéért
4. osztályból
Goda Fanni Regina
kitűnő tanulmányi eredményéért, kimagasló
szorgalmáért, a digitális oktatás során végzett
kiváló munkájáért és lelkiismeretes közösségi
tevékenységéért
Lajkó Barbara
szép
tanulmányi
eredményéért,
kimagasló
szorgalmáért, a digitális oktatás során végzett
kiváló munkájáért, a kézműves tanszakon
nyújtott
teljesítményéért
és
lelkiismeretes
közösségi tevékenységéért
Meszes Viktor
szép tanulmányi eredményéért
Molnár Levente Bendegúz
a digitális oktatás során végzett kiváló munkájáért
és a furulya tanszakon tanúsított szorgalmáért
Németh Dzsenifer
lelkiismeretes közösségi munkájáért
Soós Nikolett
kitűnő tanulmányi eredményéért, kimagasló
szorgalmáért, a digitális oktatás során végzett
kiváló munkájáért és lelkiismeretes közösségi
tevékenységéért
Vajner Violetta Vanda
kitűnő tanulmányi eredményéért, kimagasló
szorgalmáért, a digitális oktatás során végzett
kiváló munkájáért, a versenyeken való aktív
szerepléséért,
lelkiismeretes
közösségi
tevékenységéért,
és
a
furulya
tanszakon
tanúsított eredményes helytállásáért
5.osztályból
Csikós Mirjam
kitűnő tanulmányi eredményéért, példamutató
magatartásáért és szorgalmáért, a TITOK
országos
angol
nyelvi
levelezőversenyen
csapatban elért 9.helyezéséért, és a történelem
órákon való aktív részvételéért
Ocskó Laura
kitűnő tanulmányi eredményéért, példamutató
szorgalmáért és a történelem órákon való aktív
részvételéért
Tari Zsuzsanna Ibolya
kitűnő tanulmányi eredményéért, példamutató
szorgalmáért és magatartásáért, a TITOK
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országos
angol
nyelvi
levelezőversenyen
csapatban elért 9. helyezéséért, matematikából
elért
eredményeiért,
szorgalmáért,
és
a
történelem órákon való aktív részvételéért
Tóth Maja
kitűnő tanulmányi eredményéért, példamutató
szorgalmáért és magatartásáért, a TITOK
országos
angol
nyelvi
levelezőversenyen
csapatban elért 9. helyezéséért, és a történelem
órákon való aktív részvételéért
Németh Zoárd
jeles tanulmányi eredményéért, szorgalmáért, a
matematika
versenyeken
való
eredményes
részvételéért, és a történelem órákon való aktív
munkájáért
Csomós Gabriella
jeles tanulmányi eredményéért, magatartásáért,
szorgalmáért és a TITOK országos angol nyelvi
levelezőversenyen csapatban elért 9. helyezéséért
Lajkó Nikolett Vivien
a citera tanszakon végzett kitartó munkájáért,
szorgalmáért,
sikeres
fellépéseiért,
és
a
történelem órákon való aktív részvételéért
Kovács Áron
szép tanulmányi eredményéért és a matematika
és angol nyelvi versenyeken való részvételéért
6.osztályból
Borbás Linetta
a kézműves tanszakon végzett eredményes
munkájáért
Bárkányi Anna
közösségi tevékenységéért, segítőkészségéért
Gazdag András
szorgalmáért, a TITOK angol nyelvi levelező
versenyen elért szép eredményéért, az angol
szakkörön nyújtott aktív munkájáért, a kézműves
tanszakon végzett eredményes munkájáért
Gyuris Tímea
jeles tanulmányi eredményéért, szorgalmáért, a
TITOK angol nyelvi versenyen elért szép
teljesítményéért

tanszakon
végzett
kitartó
munkájáért,
szorgalmáért
Fekete Piroska Roberta
közösségi
munkájáért,
segítőkészségéért,
példamutató szorgalmáért, a gitár tanszakon
tanúsított szorgalmáért
Senften Davina
közösségi
munkájáért,
szép
tanulmányi
eredményéért, az angol levelező versenyen
nyújtott munkájáért, szép eredményéért
Oláh Ferenc
szép tanulmányi eredményéért, a gitár tanszakon
nyújtott egész éves kiemelkedő és szorgalmas
munkájáért
Illés Szabolcs István
a digitális oktatás során tanúsított szorgalmáért
Jenei Gábor Zsolt
a furulya tanszakon nyújtott kitartó munkájáért
Mata Nóra
szép tanulmányi eredményéért, szorgalmáért és
példamutató magatartásáért
Szekeres Bálint Ádám
szép tanulmányi eredményéért, szorgalmáért, jó
magaviseletéért
Palatinus Zsolt Mihály
tisztelettudó
magatartásáért,
példás
segítőkészségéért
8.osztályból:
Dudás Dénes
kiemelkedő tanulmányi és sportteljesítményéért,
szorgalmáért; aktív közösségi munkájáért,
segítőkészségéért. a gitár tanszakon nyújtott
sokéves, kitartó munkájáért
Kovács Aida
kiemelkedő
tanulmányi
eredményéért,
szorgalmáért; az angol nyelvi levelezőversenyen
és a matematikaversenyeken való színvonalas
szerepléséért; a furulya és a kézműves tanszakon
nyújtott
sokéves,
kitartó
munkájáért;
segítőkészségéért, közösségi tevékenységéért
Bartucz Szabolcs
segítőkészségéért, közösségi munkájáért; a
digitális időszakban tanúsított példamutató
szorgalmáért
Czékus Noémi
szorgalmáért;
közösségi
tevékenységéért,
segítőkészségéért;
a
kézműves
tanszakon
nyújtott sokéves, kitartó, eredményes munkájáért
Gál Henrietta
szorgalmáért,
közösségi
tevékenységéért,
segítőkészségéért; a citera tanszakon végzett
kitartó, hétéves munkájáért, a sok fellépésért; a
digitális
oktatásban
nyújtott
rengeteg
segítségéért; a Kárpát-medencei hungarikum
versenyen nyújtott színvonalas szerepléséért
Nagy Natália
szép tanulmányi eredményéért, szorgalmáért;
közösségi tevékenységéért, segítőkészségéért; a
citera tanszakon végzett kitartó munkájáért, a
fellépésekért; a Kárpát-medencei hungarikum
versenyen nyújtott színvonalas szerepléséért
Lajkó Attila
a gitár tanszakon nyújtott sokéves, kitartó
munkájáért

Lippai Szabolcs
szorgalmáért, közösségi tevékenységéért és
szervező munkájáért, segítőkészségéért, a TITOK
angol nyelvi levelező versenyen elért szép
eredményéért
Maróti Viola
jeles tanulmányi eredményéért, a TITOK angol
nyelvi
levelezős
versenyen
elért
szép
eredményéért
Sárközi Vilmos
a TITOK angol nyelvi levelező versenyen elért szép
eredményéért,
angol
nyelvből
nyújtott
teljesítményéért
Széll Száva
szép tanulmányi eredményéért, szorgalmáért,
közösségi tevékenységéért, segítőkészségéért, a
zongora tanszakon nyújtott teljesítményéért
7.osztályból:
Török Sarolt
kiemelkedő közösségi munkájáért, szorgalmáért,
szép tanulmányi eredményéért, a matematika
versenyeken elért eredményéért, a citera
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2-4. osztályosok:
Mindenből jó a tavalyi is, ha még jó állapotban
vannak. A tanítók a frissített taneszközlistát az
osztályok facebook csoportjában is elérhetővé
teszik!

5-8. osztályos tanszerlista
12 db vonalas, 5 db négyzetrácsos, 3 db sima 1 db
hangjegyfüzet (a tavalyi is használható), 1 db házi
feladat füzet, 2 csomag írólap, 1 szögmérő, 1 körző,
1 db egyenes és 2 db háromszög vonalzó, 5 db
műszaki rajzlap, 1 csomag színes papír készlet, 10
db milliméter papír, 1 üveg tustinta. Angol órákra:
1 db A/5 méretű vonalas szótárfüzet, 1 db A/5
méretű vonalas füzet, 1 db A/5 méretű vonalas
dolgozat füzet, 1 db A/4 mappa a
fénymásolatoknak. Etika órákra: 1 db A/4 méretű
vonalas füzet, 1 db A/4 mappa a fénymásolatoknak.

Információk a 2021/2022-es tanév kezdéshez:

A tankönyveket augusztus 25-én szerdán 8-16:30
óráig kell átvenni az iskolában, ebben az évben is
minden tanuló számára ingyenesek! Ezen
időtartamban kérjük minden tanuló esetében felnőtt
jöjjön, mert néhány nyilatkozatot is alá kell írni!

Rajz és technika órához dobozban: AA/4-es
színes papírok: 10 különböző színű, 40 db A4-es
famentes és 10 db A3-as famentes rajzlap ,
Filctollkészlet-vastagabb fajta, 1 db fekete tűfilc, 12
db-s színesceruza-készlet, zsírkréta. Festéshez:
tempera, vízfesték, vékony-közepes-vastag ecset,
vizes tál, rongy. Jó minőségű olló. Ragasztó: 2 db
ragasztó stift, 1 db folyékony ragasztó, 1 db cellux,
2 db rajzmappa-névvel ellátva

Az étkezésről is ekkor kell nyilatkozni, a
befizetések továbbra is a Borostyán étteremben
történnek minden hónap elején. Az ingyenes
vagy kedvezményes étkezésre jogosultakat kérjük,
hogy hozzák magukkal a jogosultságot igazoló
dokumentumokat, GYVK határozat, 3 gyermekes
család vagy tartós betegség esetén a családi pótlék
összegét igazoló dokumentumokat, ezek hiányában
nem biztosítható az ingyenes vagy kedvezményes
étkezés. A GYVK határozatok többsége június 30án lejárt, ezeket mihamarabb kérvényezzék újra!

Testnevelés órai felszerelés minden osztályban:
Lányok: sötét (fekete vagy sötétkék) rövid vagy
hosszú sztreccsnadrág, sima fehér, felírat nélküli
póló, zokni, tornacipő (nem foghat a talpa).

A TANÉVNYITÓ ÜNNEPSÉG szeptember 1-jén
szerdán, 8:00-kor lesz, megjelenés fekete-fehér
öltözékben. Az alsó tagozaton 11:40-ig, a felsőben
12:30-ig lesznek órák. Ezen a napon már lesz ebéd,
délutáni foglalkozások még nem, aki ügyeletet kér,
annak biztosítjuk a felügyeletet.

Fiúk: kék vagy fekete tornanadrág, sima fehér,
felírat nélküli póló, zokni, tornacipő.
(A tornacipő talpa nem foghat!)

Taneszközök:
Egyéb: 2 csomag 100-as papír zsebkendő, 2
csomag szalvéta. Napköziseknek dupla
mennyiségben!

Kérjük a szülőket, hogy MINDEN eszközre írják
rá a gyermekük nevét!

Az 1. osztályosok már megkapták a tanszerlistát,
valamint elérhető az osztály facebook
csoportjában.
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EGYHÁZKÖZSÉGI HÍREK
2021. 08. 15. vasárnap 10.30 órakor mise Nagyboldogasszony ünnepe – Antal Imre atya és Kopasz István atya
misézik. Ezen a misén Imre atya elköszön, István atya bemutatkozik.
2021. 08. 16. Hétfő 17.00 órakor mise
2021. 08. 18. Szerda 17.00 órakor mise
2021. 08. 20. Péntek 17.00 órakor mise
2021. 08. 21. Szombat - Falunapi mise 9.00 órakor
Miserend változás
2021. 08. 22. Vasárnap 10.00 órakor mise
Szerdai napokon 18.00 órakor mise
Szombati napokon 18.00 órakor mise
Vasárnapokon 10.00 órakor mise
Kopasz István
plébános

HITTANOSOK TÁBOROZTAK
Július 12-16. között idén is táboroztunk. Ismét a három falu (Forráskút, Zsombó, Üllés) hittanosaival,
(40 gyermekkel) egy hihetetlen hetet töltöttünk együtt. Most az érzékszerveinken keresztül
közelítettünk meg néhány bibliai történetet.
Újra Zsombó volt a központunk, ahol három napot töltöttünk el. Kedden Forráskútra jöttünk
kirándulni. Láttunk sok szép madarat, pihentünk a parkban és uzsonnáztunk a Horgásztónál, ahová
lovaskocsikkal jöttünk-mentünk.
Csütörtökön távolabbra merészkedtünk, egészen Bajáig. A múzeumban egy nagyszerű
múzeumpedagógiai foglalkozáson vettünk részt, majd a Sugovica partján legyalogoltunk a
Miniskanzenig, ahol halászati eszközöket és egy hajómalmot is megtekinthettünk. Az ebédünket is ott,
a szabadban fogyasztottunk el. Hazafelé megálltunk uzsonnázni és fagyizni.
Pénteken este tartotta a záró misénket, Kopaszt István atya, Antal Imre atya és Bredan Amanso atya a
zsombói templomban. Mise végén, a hétfőn elkészített hangszereinket mutattuk be (használat közben)
majd az aznap, gyermekek által készített kókuszgolyókkal kínáltuk meg a résztvevőket.
Szombaton, hagyományosan a családi nappal zártuk a hetet. A játékos feladatok után egy finom ebéd
következett.
Úgy érzem egy hihetetlenül nagyszerű hét volt. Jövőre folytatjuk!!!
Hálás vagyok mindazoknak, akik munkájukkal támogattak, legfőképp a mellettem álló kis csapatnak,
a két plébánosomnak, a csólyospálosi és a forráskúti lovasoknak. Köszönet a támogatásért a SzegedCsanádi Egyházmegyének, az önkormányzatoknak, a plébániáknak, „Élő Kövek” Alapítványnak.
Köszönöm Mindenkinek azt a rengeteg segítséget, amit kaptam!!!!

Baloghné Zádori Tamara
hitoktató
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2021. július 24-én szombaton a szentmise a Nagyszülőkért volt felajánlva. A szentmise végén külön
áldást kaptak a nagyszülők, illetve a betegek szentsége is kiszolgáltatásra került.
2021. július 25-én vasárnap, Szent Anna búcsúra a „Nagyszülők napja” alkalmából zarándokoltunk
Mátraverebélyre, 56 fővel Forráskútról. Amikor megérkeztünk Szentkútra, zarándokcsoportunkat
fogadták, majd misézett Veres András győri püspök és Marton Zsolt váci püspök, akik a mise végén
áldást adtak a jelen lévő nagyszülőknek és a családoknak. Köszönöm Fődiné Nagy Mártinak, illetve
Császárné Juliska néninek a szervező munkát.

2021. augusztus 6-án a szentmise Soós János atya lelki üdvéért volt felajánlva, ezt követően a
forráskúti temetőben János atya sírszentelésére került sor, majd a parkban „Ft. Soós János esperesplébános és a járványban elhunyt forráskúti lakosok emlékére” állított kereszt került
megszentelésre.
János atya síremlékét Kovács László sírkő készítő készítette, ezúton is köszönjük a munkáját.
A forráskúti parkban állított keresztet Repkó Zoltán asztalos készítette és adományozta, melyet ezúton
is köszönünk, továbbá köszönjük Fodor Imre polgármester úrnak is, hogy helyet biztosított a település
központjában a kereszt elhelyezéséhez. Köszönjük a talapzat munkálataiban nyújtott segítségét Repkó
Jánosnak. Kissné Tóth Klárinak is köszönöm a síremlék és a kereszt készíttetésében nyújtott szervező
munkáját. A keresztet a Forráskúti Egyházközség állíttatta.
Antal Imre
plébános
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A KLÍMAVÁLTOZÁS HATÁSAI TÉRSÉGÜNKET IS
ÉRINTIK

legsérülékenyebb régiójának része, így a globális
felmelegedés különösen sújtja. Nem túlzás azt
állítani, hogy a jelenség hazánkban is az élet minden
területére rányomta a bélyegét: nem ugyanazok a
termények teremnek a kertben, máshogy töltjük el a
szabadidőnket az extrém nyári melegben, már csak
képeslapról ismerjük a fehér Karácsonyt, ezzel
szemben volt már példa májusi havazásra is.
Időnként a belvizet kerülgetjük, azonban mind
gyakrabban a szárazsággal küzdünk, melyet a rövid
ideig tartó, özönvízszerű esőzések sem enyhítenek
igazán.

A
globális
felmelegedés,
és
az
annak
következményeként
létrejött
globális
éghajlatváltozás korunk legnagyobb kihívása. Noha
az időjárás szeszélyes, az egyes területek jellemző
éghajlatát állandónak tekintettük; ez változott most
meg jelentős mértékben, és tartósan. Az okokat az
emberi tevékenységben kell keresnünk, hiszen –
leegyszerűsítve – az így kibocsátott üvegházhatású
gázok felelősek a globális felmelegedésért, és így a
globális éghajlatváltozásért (vagy más szóval a
klímaváltozásért) is. Az üvegházhatású gázok közül
a szén-dioxid az üvegházhatás több mint 60%-áért
felelős, de jelentős az előbbinél mintegy 23-szor
erősebb üvegházhatást kiváltó metán, a több mint
300-szor
erősebb
dinitrogén-oxid,
és
a
(természetben
egyébként
nem
előforduló)
halogénezett és fluorozott szénhidrogének, melyek
ebből a szempontból több ezerszer hatékonyabbak.

Csongrád-Csanád
megyét
leginkább
a
hőhullámok, az időjárási szélsőségek, az árvíz,
a belvíz, az aszály és a vízhiány sújtja. A
Homokhátságot (benne Forráskúttal) 2020-ban az
ENSZ félsivatagi területnek nyilvánította, és jelezte,
hogy ez a térség lehet a klímaváltozás egyik első
áldozata. Nem segít a helyzeten, hogy CsongrádCsanád megye hazánk egyik legkevésbé erdősült
megyéje. Ideje ismerkednünk a sztyepp, vagyis a
pusztaság
fogalmával,
melynek
megjelenése
becslések szerint 2050-re várható a Duna-Tisza köze
déli, és az Alföld nyugati részén.

A klímaváltozás nem egy elvont, kizárólag
távoli tájakat érintő jelenség; hatásait mi is,
minden nap saját bőrünkön tapasztaljuk, befolyással
van a jelenlegi és a jövő generációk életére,
közvetlen környezetünkre. De mik is ezek a hatások?

A klímaváltozást a mezőgazdaság, ezen belül is a
gyümölcstermesztés különösen megsínyli. Vessünk
csak egy pillantást az elmúlt hónapok időjárására! A
májusi szokatlanul hűvös időszakot egyik napról a
másikra váltotta fel a fullasztó meleg, melyet olykor
intenzív viharok kísértek. Meg is lett az eredménye:
a Húsvét utáni, április 9-től éjszakai fagyokkal is járó
lehűlés jelentős károkat okozott a kajszi- és az
őszibarack-ültetvényekben, heteket „késett” az eper,
kevesebb a málna, a szeder, az egres és a fekete
ribiszke, és drágább lett a cseresznye és a meggy is.
Elég egy látogatást tennünk a piacon, hogy lássuk,
milyen jelentős hatással van ránk a klímaváltozás.

Az átlaghőmérséklet és a tengerszint változása az
utóbbi 20 évben:
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Globális éves átlaghőmérséklet
változás oC

A helyzet aktualitását és jelentőségét felismerve
Forráskút Önkormányzata már dolgozik a település
klímastratégiáján, melynek egyeztetési anyaga a
forraskut.hu oldalon olvasható is.

Globális tengerszint változás cm

A
klímatudatosság
elősegítése
és
népszerűsítése érdekében várunk szeretettel
minden érdeklődőt, kicsiket és nagyokat a
Falunapon felállított standon, ahol játékosan
szeretnénk felhívni a figyelmet a cikkben is
ismertetett problémákra.

A legnyilvánvalóbb hatás a tengeri és a
szárazföldi hőmérséklet emelkedése, azonban a
folyamat nem állt itt meg, hanem továbbiakat indított
el.
A
globális
éghajlatváltozás
számos
részfolyamatból áll, melyek közvetlenül vagy
közvetve, de kapcsolatban állnak egymással és
egymás hatásait jellemzően erősítik. A gleccserek és
a sarki jég olvadása, a tengerszint emelkedése, a
Golf-áramlat lassulása, a széljárás megváltozása,
valamint
a
szélsőséges
időjárási
jelenségek
gyakoribbá és intenzívebbé válása mind-mind
összefügg egymással. A növény-és állatvilág szintén
érzi e változásokat, és - mintegy válaszként - már
most érzékelhető a természetes vegetáció éghajlati
zónáinak az eltolódása. Azon túl, hogy egyes fajok
megjelennek, míg mások eltűnnek a korábbi
élőhelyükről, megfigyelhető a biodiverzitás (biológiai
sokféleség) csökkenése és a fajok rohamos kihalása
is.

Jelen cikk megjelenése, a klímastratégia
elkészítése,
valamint
a
Falunapi
stand
felállítása a „Helyi klímastratégia kidolgozása,
valamint
klímatudatosságot
erősítő
szemléletformálás Forráskúton” című KEHOP1.2.1-18-2018-00089
azonosító
számon
támogatásban részesült projekt keretében
valósul meg.

Évtizedek óta ismert tény, hogy Magyarország a
klímaváltozás
szempontjából
Európa
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ANYAKÖNYVI HÍREK
Házasságkötés
Gyuris Kitti és Kálmán Attila
fogadott örök hűséget. Gratulálunk!

Gólyahír
Farkas Kittinek és Repkó Zoltánnak

Lilien
Suszter Zsanettnek és Füsti-Molnár Bencének

Bence János
Kocsis-Savanya Melindának és Kopasz Attilának

Krisztián
nevű gyermeke született. Gratulálunk!

Halálozás
Özv. Monostori Szilveszterné Tóth Julianna
(élt 86 évet)
Szalai István
(élt 64 évet)

Hozzátartozóik fogadják részvétünket!

KÜLTERÜLETEN ÉLŐK FIGYELEM!
Tisztelt Forráskútiak!
2021. július 1-től a Magyar Posta a címezetlen reklámkiadványok terjesztésének szolgáltatását
megszünteti, amely a Hír-Forrás külterületi postaládákba történő kijuttatását is érinti.
Az önkormányzat célja továbbra is az, hogy az újság minden háztartás számára elérhető legyen, ezért a
külterületi postaláda állomásokhoz önkormányzati, zár nélküli postaládákat helyeztünk ki, ahol a
külterületi háztartások a továbbiakban is átvehetik a Hír-Forrást.
Kérjük szíves megértésüket, együttműködésüket az átállásban!
Forráskút Község Önkormányzata
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KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK
ÉS E-MAIL CÍMEK:

VÁSÁRNAPTÁR
Mórahalom
Ruzsa
Kistelek

Augusztus 15. állat- és kirakodó vásár
Augusztus 22. állat- és kirakodó vásár
Szeptember 5. állat- és kirakodó vásár

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
kozvilagitashiba@nkmaram.hu
Alföldvíz Zrt. Ügyfélszolgálata:
06 40/922-334
Műszaki hibabejelentés: 06 80/922-333
Posta Forráskút
06 62/287-001
Kormányablak Üllés
06 62/681-370
Körzetben szolgálatban lévő rendőr, 0-24
órában hívható
06 20/232-6655

HÉTVÉGI ÁLLATORVOSI ÜGYELET
Augusztus 7-én és 8-án 8 és 20 óra között
Dr. Szőke Csaba
Telefon: 0630/324-5032
Augusztus 14-én és 15-én 8 és 20 óra között
Dr. Kovács Tibor
Telefon: 0630/965-3114
Augusztus 20-án, 21-én és 22-én 8 és 20 óra között
Dr. Tóth Ferenc
Telefon: 0620/476-3517
Augusztus 28-án és 29-én 8 és 20 óra között
Dr. Hursán Mihály
Telefon: 0630/9986-139

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
Facebook/Borostyán Étterem és Szállás Forráskút

Menüétkeztetés
850 Ft/adag, előfizetve 800 Ft/adag.
Vállaljuk továbbá családi rendezvények
lebonyolítását előjegyzés alapján.

ÁLTALÁNOS SEGÉLYHÍVÓ:

112

ORVOSI KÖZPONTI ÜGYELET:

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

Nyitva tartás: mindennap 1100 - 2100 óráig.
Várjuk kedves vendégeinket!
SZÉP Kártyát is elfogadunk!

HÍR-FORRÁS FORRÁSKÚT KÖZSÉG LAPJA

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

Felelős kiadó: Forráskút Község Önkormányzata
Címe:6793 Forráskút, Fő u. 74.
Kiadásért felelős: Fodor Imre
Szerkesztésért felelős: Dr. Kapás Anita
Sajtótermék nyilvántartási száma: 726939
Kapcsolat: Jerney János Művelődési Ház
Cím: 6793 Forráskút, Petőfi S. u. 3.
Telefon/fax: 62/287-023
E-mail: muvhaz@forraskut.hu
Megjelenés: havonta 900 példányban
Megjelent: 2021.08.13. Következő lapzárta augusztus 31.

Az újság minden háztartás számára ingyenes.
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