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ADVENT 2021
Idén cudar időjárással köszöntött be az Advent, de végre ismét együtt ünnepelhettünk a
parkban. A gyertyagyújtás rendhagyó módon szimbolikusan történt az első és második
gyertyát jelképező lámpa felkapcsolásával. Az első adventi vasárnapon az Örömforrás
Együttes karácsonyi énekekkel tette meghitté a kilátogatók számára az ünnepet. A második
vasárnap a Margarét Óvodás gyermekek Mikulás váró műsorát hallgathattuk meg, majd
megérkezett végre a Mikulás segítőivel, a Karácsonyi manóval és a Krampusszal, akik ünnepi
fényben ragyogó lovas fogaton érkeztek a parkba. Mindkét hétvégén bővelkedhettünk
finomabbnál finomabb süteményekben és szebbnél szebb ünnepi dekorációkban, díszekben
melyeket az iskolás, óvodás gyermekek és szüleik készítettek, valamint a Csipkebogyó
kézimunkakör tagjai. Jótékonysági felajánlásokat tehettünk a Karitasz és Forráskút Község
Önkormányzatának asztalánál. Egyesületünk idén is forralt borral, meleg teával és frissen
sült kenyérlángossal várta a kilátogatókat. Köszönjük a tea és bor elkészítését a Kapás
családnak, a Peták és Paplógó családnak, akik minden évben támogatják Egyesületünket!
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani a Goodsmarketnek, a Hoop marketnek, a Szigno
Forrás Kft-nek, hogy segítettek a Mikulásnak a csomagok összeállításában, valamint az
iskolás, óvodás szülőknek, a Csipkebogyó Kézimunkakörnek, Egri Mónikának, Forráskút
Község Önkormányzatának, Fődi László és családjának, Nagy Mihály és családjának, a
Karitasznak, Oláh Ferencnek, az Örömforrás Együttesnek, Tóth Barnabásnak, Rabiné Csikós
Szilviának, hogy megtöltötték a pavilonokat. És persze külön nagy köszönet jár minden
Kilátogatónak, hogy a zord időjárás ellenére is együtt ünnepeltek velünk!
Forráskútért Civil Egyesület
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TESTÜLETI TÁJÉKOZTATÓ
A Képviselő-testület a hónap utolsó csütörtökén, november 25-én tartotta soron következő ülését.
Első napirendi pontban a februárban elfogadott költségvetési rendelet módosítását tárgyalták a
képviselők, mivel Forráskút Község Önkormányzata a központi költségvetésből pótelőirányzatban
részesült, mely összegekkel szükségessé vált a módosítás.
Második napirendi pontban az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotásáról döntöttek, amely a
következő évi költségvetési rendelet elfogadásáig biztosítja az önkormányzat zökkenőmentes működését.
Harmadik napirendi pontban a szociális célú tüzelőanyag juttatás szabályairól szóló önkormányzati
rendeletet alkották meg a Testület tagjai. Az idei évben is sikeresen pályázott Önkormányzatunk szociális
tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó felhívásra, 138 m3 keménylombos tűzifa 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.
Következő napirendi pontban a szeptemberi ülésen kezdeményezett Településrendezési eszközök
módosításának egyszerűsített eljárás keretében történő véleményezési szakasza lezárult.
Ötödik napirendi pontban a Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívását
tárgyalták a képviselők. Az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló önkormányzati rendelet módosítása
válik szükségessé, mivel a fogorvosi ügyelet és az iskola-egészségügyi alapellátás körzetének
meghatározása is jogszabályi előírás.
Hatodik napirendben a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása belső ellenőre által készített, az
Önkormányzat 2022. évi belső ellenőrzési terv javaslatát fogadta el a testület.
Hetedik napirendi pontban a 2019-ben elfogadott településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet
módosításáról döntöttek, mivel az időközben felmerült lakossági és vállalkozói igények azt indokolják.
Egyebek napirendben döntöttek a plébánia felújításához kapcsoló pénzbeli támogatásról, valamint
aktualitásokról tájékoztatta a jelenlévőket Polgármester úr.
Többek között szó esett az elmúlt időszakban gyakori közterületi, játszótéri rongálásokról. Ennek
kiküszöbölése érdekében térfigyelő kamerák vannak megrendelve, melyek üzembe helyezése az
áramszolgáltató feltételeinek való megfelelés miatt késik.
Zárt ülés keretében döntött a Képviselő-testület a letelepedési támogatásra beérkezett kérelem
elbírálásáról. A pozitív döntésben részesülők 500 ezer forint támogatást kapnak.
Dudásné Gábor Tünde
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Búcsúzunk Ruzsa Andrásnétól

„A szeretetben nincs felejtés. Ezért megrendítő,
ha elvesztjük azt, akit szerettünk, tiszteltünk. A
szeretet nagyobb, mint a halál, hiszen a
szeretet maga az Isten. Aki ezt hiszi, annak
számára a halál nem pont, hanem kettőspont.”
/Gyökössy Endre/
Valóban, amikor meghallottuk, hogy Ruzsa
Andrásné Rózsika néni eltávozott az élők
sorából
nagyon
megdöbbentünk,
szinte
hihetetlennek
tűnt,
hogy
nincs
többé
közöttünk. Hiszen nemrégen még együtt
kártyáztunk, beszélgettünk, nevetgéltünk a
klubban. Ezután már csak a szép emlékek
maradnak, s bizonyára gyakran emlegetni
fogjuk majd a régi szép időket.
Közel húsz évig vezette a Nyugdíjas klubot.
Előzőleg már többször megemlítette, hogy
egészsége, kora miatt átadja az irányítást
másnak, de a tagság kérésére, hogy maradjon
még – mindig igent mondott. Ez év nyarán már
nagyon komolyan azt kérte, hogy válasszunk új
vezetőt, mert ő ezt a feladatot már nem tudja
tovább vállalni. A tagság Gyuris Imréné Marikát
választotta, Rózsika /néni/ pedig tiszteletbeli
vezető
maradt.
Szeptember
6-án
megköszöntük a hosszú éveken keresztül
végzett lelkiismeretes, aktív munkáját, melyet
mindig örömmel és odaadóan végzett.
Nem véletlen, hogy nyugdíjas társai ennyire
ragaszkodtak hozzá, hiszen Ő egy nagyon
különleges egyéniség volt. Akkor volt boldog,
ha segíthetett másokon. A közéletnek mindig
aktív tagja volt. Fiatal korában az iskolai SZMKban tevékenykedett.
A klubban is mindenkihez tudott alkalmazkodni,
de tudott nagyon határozott is lenni.
Hallgattunk a szavára, szerettük, tiszteltük. Ő
is mindent megtett azért, hogy aki a klubba jár,
jól
érezze
magát.
A
hétfő
délutáni
összejöveteleken
túl
a
bordányi,
kiskundorozsmai, üllési nyugdíjas klubokkal
közös
találkozókat
szervezett.
Amikor
lehetőség
volt
rá,
versenyeken,
dalos
találkozókon, kirándulásokon vettünk részt.
Annyi minden történt 19 év alatt, hogy ezt
felsorolni nem kehet. De az biztos, hogy
emlékeinkben tovább él és megmarad az a soksok szép élmény, együtt töltött idő, melyet az
ő vezetésével megélhettünk.
Rózsika /néni/ nemcsak kiváló klubvezető,
hanem példás feleség, csodálatos, családját
nagyon szerető Édesanya, Nagymama és
Dédike is volt.
Hálásan köszönjük, hogy részesei lehettünk
annak a közösségnek, melyet Ő vezetett.
Nagyon fog hiányozni mindannyiunknak, de ezt
el kell fogadnunk. Bölcsességét, jóságát,
szeretetét szívünkbe zárjuk és nem felejtjük el.
Nyugodjon békében!
A Nyugdíjas klub tagjai

Ő, akire gyermekkorom idejéből is szeretettel
gondolok, hiszen csodáltam Őt, amint a
kemencéjében zabolázza a megannyi pattogó
szikrát, tüzes csillagot, amiknek kupoláját adta
a kemence és az ajtó levétele, kinyitása után,
ízletes finom kalács, lekváros kifli vette el
figyelmem és még most érzem ízüket és látom
Rózsi nénit, látom mosolygós arcát. Aztán jóval
később polgármesterként mindig harmonikusan
tudtunk együttműködni.
A mosolyt, a jókedvet megőrizte Ő mindig,
élete végéig, mindig szerette a közösséget,
társasági ember volt, bizonyítja ezt a nyugdíjas
klubban végzett példaértékű munkája, vezetői
szerepvállalása.
Birtokosa
volt
Ő
Forráskút
Község
Érdemérmének, birtokosa volt Ő a mosolynak,
jókedvnek, szakácstudománynak.
Mi szerencsésnek mondhatjuk magunkat,
hiszen ismerhettük Őt, dolgozhattunk vele és
tanulhattunk tőle.
Isten nyugtassa békében, Rózsika néni!
Fodor Imre

Búcsúzom kedves Rózsi néni!
Ruzsa Andrásné Rózsi néni a nyugdíjasklubot
vezette, jómagam a művelődési házat, több
mint tíz évet dolgoztunk együtt.
Sokat tanultam tőle leginkább a közösségért
vállalt alázatos munkáról. Hiszen példaértékű
volt, ahogyan a klubot vezette: végtelen
türelemmel,
becsülettel,
figyelemmel
és
szeretettel. És ebben rejlett a titka: a szeretet,
ahogy
a
legnagyobb
konfliktusokat
is
elsimította, ahogy igazságot tett, és ahogy
törődött mindenkivel.
Mindig lelkesen és izgalommal készült a
rendezvényeikre. Emlékszem a karácsony előtti
izgatottságára,
ahogy
készült
a
klub
ünnepségére, hogy az minél családiasabb
legyen, és hogy aki otthon esetleg egyedül
ünnepel, itt picit elfelejtse a magányát… Engem
is mindig behívott ezekre az ünnepekre, ahol én
is rengeteg szeretetet kaptam.
Most is élénken él bennem, mikor a
klubosokhoz bementem és magam halk módján
szót kértem, de a kártyázás izgalmában persze
meg sem hallottak, akkor Rózsi néni
megszólalt: „Kislányok, figyeljetek!” és akkor
csend lett, mint egy varázsütésre. Tisztelték,
hallgattak rá és szerették a klubtársai is, mint
ahogy sokan mások is. Én is.
Nem is olyan rég még a népdalostalálkozón
beszélgettünk, aztán elköszöntünk, de sajnos
már örökre. Szomorú szívvel vettük tudomásul,
hogy elment, de Bandi bácsi már várta…
Köszönöm Rózsi néni, hogy ismerhettem,
hogy együtt dolgozhattunk. Sokat tanultam
Magától, emlékét szertetettel megőrzöm.
Kálmánné Kovács Mónika
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KÖZEL 100 FÁT MEGMENTETTÜNK!

Örökös Ökoiskolaként ismét megrendeztük a papírgyűjtést november 24-én. A lelkes diákoknak és
szülőknek köszönhetően 80 mázsa papírt sikerült összegyűjteni. Örülünk, hogy tanulóink évről évre
átérzik a környezet védelmének fontosságát. Igaz az elmúlt években a járványhelyzet valamint a
hulladékpapír iránti kereslet hiánya miatt nem volt alkalmunk gyűjteni, a továbbiakban várhatóan
minden évben, ősszel megrendezzük ezt az akciót.
Ez alkalommal is versenyt hirdettünk alsó, illetve felső tagozaton, melynek eredménye a következő:
alsó tagozaton I. helyezést a 2. osztály, II. helyezést a 4. osztály, III. helyezést az 1. osztály, 4. helyezést
a 3. osztály ért el. Felső tagozaton az I. helyezést a 7. osztály, a II. helyezést az 5. osztály, a III.
helyezést a 6. osztály kapta. Az elismerésen túl
pénzjutalomban is részesültek az osztályok, a legtöbbet
gyűjtők több mint 36 ezer Ft-ot „gyűjtöttek” össze. Ezúton
köszönjük a szülők segítségét a szállításban.
Az összegyűjtött papírt konténerekben szállítják el,
különválogatják, bedarálják, majd új anyagot hoznak létre. pl.
papírzsebkendőt, újságpapírt, kartonbútort. A használt
papírból készült „újpapír” gyártásához feleannyi energiára és
negyedannyi vízre van szükség, mint a fából készült új
papíréhoz.
1 tonna fehér papír előállításához szükséges: 1 tonna újra papír előállításához szükséges:
•
•

•

417 m3 víz

1700 kg fa (kb. 15-17 db fa)
• 717 kWh energia
• 6 tonna gőz
• 181 kg mészkő
• 87 kg kén
• 60 kg klór

•

100 m3 víz

1150 kg fekete-fehér újságpapír
• 300 kWh energia
• 3 tonna gőz

Becslések szerint: egy tonna papírhulladék feldolgozása 15-17 fát ment meg a kivágástól,
valamint vizet, lerakóhelyet, energiát és egyéb anyagokat takarítunk meg.

Novemberi ténykedésünkkel közel 130 fa életét sikerült megmenteni.
2021-ben iskolánk megkapta a jogot az ÖRÖKÖS ÖKOISKOLA cím használatára.
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NYUGDÍJAS TALÁLKOZÓ – NÉPZENEI TALÁLKOZÓ
„A barátság nem mérhető másban, mint emlékekben, nevetésben, békében és szeretetben.” (Stuart és
Linda Mac-Farlene)
Október 5-én délután 3 órától találkozót szerveztünk a bordányi, kiskundorozsmai és az üllési
Nyugdíjas Klubok tagjainak.
Elfogadta meghívásunkat Fodor Imre polgármester úr is, aki a jelenlévő vendégek köszöntése után
megemlékezett azokról az idős emberekről, akik felett már eljárt az idő.
Már hagyománnyá vált, hogy Idősek Világnapja alkalmából nemcsak szóban mondunk köszönetet,
hanem maradandó jelképes ajándékkal – egy nagyon szép üdvözlőkártyával – kedveskedünk a
jelenlévőknek.
Szalai Antal, az „Életet az éveknek” Nyugdíjas Klubok Csongrád-Csanád Megyei Egyesületének
elnöke is elismerését és örömét fejezte ki azért, hogy egy év kihagyás után ismét találkozhattunk.
Rövid ünnepi műsorunkban két szép verset hallhattunk, melyet Goda Fanni és Illés-Vizsnyiczai
Borbála mondott el. Az Őszirózsa Népdalkör pedig elénekelte a Szépkorúak Himnuszát.
Ezt követően kezdetét vette a mulatság. Nagyon vidám, jókedvű társaság volt együtt, akikkel öröm
eltölteni egy néhány órát, feledni a gondokat, problémákat.
Ugyanezen a héten, 9-én az Őszirózsa Népdalkör Népzenei találkozót szervezett.
Hat csoport tisztelte meg jelenlétével és műsorával Népdalkörünket. Csólyospálosról a
Hagyományőrző Asszonykórus, Baksról a Szivárvány Dalkör és Citerazenekar, Derekegyházról a
Bárdos János Dalkör, Üllésről az Estike Népdalkör és a Királydinnye Citerazenekar, Zsombóról a
Bokréta Dalkör.
Jelenlétével megtisztelte Népdalkörünket Fodor Imre polgármester úr és kedves felesége, Ágota,
Kálmánné Kovács Mónika alpolgármester asszony, Dr. Csehné Dr. Magyar Magdolna, Tóth-Rabi
Mariann és Ocskó Géza képviselők, Repkóné Farkas Kittinek pici babája van, ezért nem tudott eljönni.
Rendezvényünk színvonalát kiválóan emelte a Csipkebogyó Kézimunkakör gyönyörű kiállítása. A
jelenlévők köszöntése után elsőként az Őszirózsa Népdalkör nyitotta meg az ünnepi műsort. Minden
alkalommal a fellépő szereplők igyekeznek a lehető legjobbat és legszebbet produkálni a színpadon.
Az Őszirózsa Népdalkör nevében szeretnénk köszönetet mondani meghívott vendégeinknek a
részvételért, a fellépő csoportoknak az igényes szép dalokért, a kézimunkázóknak a szebbnél-szebb
munkákért.
Nagy tisztelettel köszönjük mindazoknak a segítségét, akik hozzájárultak ahhoz, hogy mind a két
rendezvényünk sikeres legyen és a vendégeink jól érezzék magukat.
Köszönjük az anyagi támogatást Forráskút Község Önkormányzatának, Fodor Imre polgármester
úrnak, Sándor Alajosnak és családjának, Szögi Jánosnak és családjának a finom borokat, Török
Istvánnak és családjának a gyönyörű virágokat, Arnold-Ferencz Kittinek és férjének a saját készítésű
gyönyörű tombola felajánlásokat, Peleskei Péter „Hopp Market” üzletének anyagi támogatását, a
Borostyán Étterem dolgozóinak a nagyon finom vacsorát, Illés-Vizsnyiczai Borbálának, Godáné
Vidéki Erikának, Goda Fanninak az üdvözlőkártyák elkészítését, a versmondást és azt, hogy mindenütt
ott voltak, ahol segíteni kellett.
A Nyugdíjas klub és az Őszirózsa Népdalkör tagjainak az anyagi hozzájárulást, munkájukat és
vendégszeretetüket.
Kálmán Dánielné
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FELHÍVÁS
Tisztelt Ingatlantulajdonosok!
Az elmúlt évben a zöldhulladék gyűjtése során összegyűjtött tapasztalatok alapján a közszolgáltató
által ingyenesen biztosított biológiailag lebomló zöldhulladékos zsákok cseréje problémás volt.
Ezért, a közszolgáltató hozzájárulásával, döntöttünk úgy, hogy 2022-ben a gyűjtés során nem kerülnek
csere zsákok elhelyezésre az ingatlanoknál.
Az ingyenes zsákokat félévre előre 2022. január hónapjában minden belterületen aktív előfizetéssel
rendelkező ügyfél számára kiosztjuk, illetve azok átvehetőek lesznek a Négyforrás Nonprofit Kft
ügyfélszolgálati irodájában (6793 Forráskút, Fő u. 72., posta épület), valamint a közszolgáltató
kihelyezett ügyfélszolgálatán.
Az átvételhez szükséges a legutolsó befizetett csekk, vagy banki átutalásról szóló dokumentum
felmutatása.
A kiosztás pontos időpontjáról a későbbiekben fogjuk értesíteni Önöket!
Szíves megértésüket előre is köszönjük és ezúton kívánunk Mindenkinek Békés és Egészségben
Gazdag Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet!
Négyforrás Nonprofit Kft.

Nyert az ivartalanítási pályázat!!
Örömmel tájékoztatjuk a kedves Igénybejelentőket, hogy a Magyar Falu Program keretében
meghirdetett Felelős állattartás elősegítése c. felhívásra benyújtott pályázatunk (macskák, kutyák
ivartalanítása) tartaléklistáról végül pozitív elbírálásban részesült!!!
A benyújtott igények magas száma alapján csak az állatok ivartalanítására tudtunk pályázni, tehát a
kutyák esetében a veszettség elleni oltást és a chip beültetését — ha nem rendelkezik azzal az
ivartalanítandó eb — kötelezően vállalnia kell a gazdának.
A kan kutyákat, valamint ivaruktól függetlenül a macskákat a POCADOKI Bt., azaz dr. Hursán Mihály
és dr. Hursán Petra Zsófia fogja Zsombón műteni. Elérhetőség: dr. Hursán Mihály: +36-30-998-6139.
A szuka kutyák ivartalanítását dr. Farle Csaba kisteleki állatorvos vállalta, aki 2022. januárjától tudja
megkezdeni a forráskúti szuka kutyák műtését. Elérhetőség: +36-30-218-2779.
A pályázati konstrukció értelmében csak a szerződött állatorvosok működhetnek közre a projekt
megvalósításában, más állatorvosnál végzett műtéteket megtéríteni nem tudunk.
Kérjük, keressék az állatorvosokat a műtétek beütemezése érdekében!
Egyelőre csak a határidőben benyújtott igények alapján kerülhet sor a háziállatok ivartalanítására,
esetleges kiesés esetén kerülhetnek be újak.
Közreműködésüket előre köszönjük!
dr. Kapás Anita jegyző
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vészhelyzet miatt hosszabbításra fog kerülni!
A szükséges dokumentumok: Személyes
okmányok, Anyakönyvi kivonatok bemutatása,
ÖCSG szerződés aláírva, két tanú aláírásával
hitelesítve, a használt földterületek adatait
alátámasztó dokumentumok (Földhasználati lap,
tulajdoni lap, egyéb dokumentumok). Az
adatrögzítés során fel kell tölteni a használt
földterületek adatait (Használat jogcíme, település,
helyrajzi szám, területnagyság, művelési ág), az
állattartási hely adatait, valamint az értékesíteni
kívánt növényi és állati termékeket. A jogszabály az
előző számban leírtaktól eltérően lehetőséget ad
arra,
hogy
kultúránként
összesített
területnagysággal tüntessük fel a termesztett
növényeinket. Az a kérésem, hogy ezekkel az
információkkal felkészülve jelentkezzenek az
adategyeztetésre.
Az a kérésem, hogy akik még nem adták le a
szerződéseiket, keressenek.

A FALUGAZDÁSZ TÁJÉKOZTATÓJA
Decemberi aktualitások
Tisztelt Termelők!
A koronavírus járvány miatt jelenleg az
ügyfélfogadás a korlátozó intézkedések alapján a
megszokott rendben zajlik, de továbbra is
érvényben maradnak vírus terjedését megelőző
rendelkezések: arcmaszk és kézfertőtlenítő
használata kötelező, egymástól legalább másfél
méter távolságtartás kötelező, emiatt a létszám
korlátozása lesz az ügyfélvárakozóban. A kis
alapterületű ügyfélvárakozó helyiségek és a téli
időjárás miatt az ügyintézés telefonos időpontegyeztetés alapján fog történni.
A személyes jelenlétet nem igénylő ügyintézésre
továbbra is lehetőség van, ezért célszerű a telefonos
egyeztetés.
A 2021. évi Egységes kérelmekkel kapcsolatos
tudnivalók:
A kérelmek helyszíni ellenőrzése a területen
általában befejeződött, a támogatási előlegek
kifizetése folyamatos. Az előzetes információk
alapján az előlegek utalása december 21-ig még
lehetséges, ezután az év végi leállást követően
2022. január közepétől kezdik meg ismét a
kifizetéseket.

Az aktuális pályázati lehetőségek (pl.
Mezőgazdasági
kisüzemek
fejlesztése)
a
www.szechenyi2020.hu, www.kormany.hu, a
www.mvh.gov.hu és a www.nak.hu honlapokon
megtalálhatók, kérem, figyeljék ezeket az oldalakat
is.
December 22-től a Falugazdász hálózat
ügyfélfogadása szünetelni fog, ügyintézési
lehetőség csak a Járásközpontban, Mórahalmon,
vagy az Agrárkamaránál, Szegeden a Kossuth Lajos
sgt. 17. alatt lehetséges, kizárólag telefonos időpont
egyeztetés alapján (62/423-360).

Az Őstermelők Családi Gazdaságának
adategyeztetésével kapcsolatos információk.
Mint
ismeretes,
az
új
törvényi
szabályozással
megszűnt
az
őstermelői
igazolvány, ezáltal megszűnt az őstermelői
igazolvány érvényesítésével és a betétlap
érvényesítéssel kapcsolatos tennivaló. Helyette az
őstermelői nyilvántartás lép életbe.
Minden őstermelő, a közös igazolványon
szereplő tagok is, akik 2020. december 31-én
hatályos igazolvánnyal rendelkeztek (a 2020.12.31én lejáró őstermelői igazolványokon szereplő
személyeket is ideértve), automatikusan 2021.
január
1-től
szerepelnek
az
őstermelői
nyilvántartásban, azaz őstermelőnek minősülnek.
Aki nem kívánja folytatni az őstermelői
tevékenységét, azt külön jelezni szükséges.
A közös őstermelői igazolvánnyal rendelkezők
és a családi gazdaságok automatikusan az
Őstermelők Családi Gazdaságának (ÖCSG)
nyilvántartásába 2021. január 1-től bekerültek.
Nekik adategyeztetést kell végrehajtani, valamint
egy ÖCSG alapító szerződést kell megírni és
csatolni. Ennek a formátuma a NAK honlapján
megtalálható, vagy nálam beszerezhető. Az
adategyeztetés során igazolni kell a hozzátartozói
jogviszonyt. Az adategyeztetés határideje 2022.
január 1., mely valószínűleg a járvány okozta

Ez az év a járvány miatt különleges volt
mindannyiunknak, az ügyintézésben többször
fordulhattak elő akadályok. Az év végén én minden
kedves Ügyfelemnek tisztelettel szeretném
megköszönni az egész éves munkájukat, a
közreműködésüket, a türelmet és a megértést,
melyet tanúsítottak.
ÁLDOTT BÉKÉS BOLDOG KARÁCSONYI
ÜNNEPEKET ÉS EREDMÉNYEKBEN
GAZDAG BÉKÉS BOLDOG ÚJÉVET S JÓ
EGÉSZSÉGET KÍVÁNOK!

A telefonszámom : 06-30/337-2520
E-mail címem: gyuris.ferenc2@nak.hu
Facebookon / Messengeren is elérhető vagyok
Gyuris Ferenc néven,
Tisztelettel: Nemzeti agrárgazdasági Kamara
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2021. 12. 31. péntek:
16:30 órakor

EGYHÁZKÖZSÉGI HÍREK
2021.11.28-án vasárnap kezdődött az advent.
Advent első vasárnapi szentmisén a templomba
elhozott adventi koszorúk meg lettek szentelve
és meggyújtásra került az első gyertya. Ezzel a
gyertyagyújtással megkezdődött a várakozás,
az ünnepre készülődés időszaka.

2022. 01. 02. vasárnap:

Mise 10 órakor
Kissné Tóth Klára

2021. 12. 24. péntek:
szenteste - 23:30
órakor Örömforrás együttes kis koncertje,
éjfélkor mise
2021. 12. 25. szombat:
Karácsony; Jézus
születése – mise 10 és 17 órakor
Szent

mise

2022. 01. 01. szombat:
Újév, Szűz Mária
Istenanyasága ünnepe – mise 10 és 17 órakor

Ünnepi miserend:

2021. 12. 26. vasárnap:
ünnepe – mise 10 órakor

Hálaadó

Család
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ANYAKÖNYVI HÍREK
Házasságkötés
Rus George és Kolompár Éva
és
Elekes Csaba és Judik Henrietta
fogadott örök hűséget. Gratulálunk!

Gólyahír
Kispál Boglárkának és Csúzi Dávidnak

Adél
Gyarmati Ágnesnek és Czáp Zoltánnak

Lili
nevű gyermeke született. Gratulálunk!

Halálozás
Özv. Ruzsa Andrásné Sisák Rozália
(élt 84 évet)
Id. Sárközi Tibor
(élt 64 évet)
Pintér Vince
(élt 75 évet)

Felhívjuk a tisztelt hozzátartozók
figyelmét, hogy az 1997. előtt megváltott sírhelyek
és a 2011. előtt megváltott urnahelyek újraváltása
ügyében szíveskedjenek a polgármesteri hivatal
gazdálkodási irodáját felkeresni!
A lejárt sírhelyekre nem teszünk ki figyelmeztető
cédulát!
Telefon: 06-62/287-222/147-es mellék

Hozzátartozóik fogadják részvétünket!
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KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK
ÉS E-MAIL CÍMEK:

VÁSÁRNAPTÁR
Kistelek
Ruzsa
Mórahalom

Január 2. állat- és kirakodó vásár
Január 23. állat- és kirakodó vásár
Január 16. 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
December 18-án és 19-én 8 és 20 óra között
Dr. Papp Sándor

Telefon: 0630/487-9805

December 24-én, 25-én és 26-án 8 és 20 óra között
Dr. Kovács Tibor

Telefon: 0630/965-3114

Január 1-én és 2-án 8 és 20 óra között
Dr. Hursán Mihály

Telefon: 0630/998-6139

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:
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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: 2021.12.13. Következő lapzárta január 5.

Az újság minden háztartás számára ingyenes.
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