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Iskolai sikerek
7. oldal
Egyházi hírek
8-10. oldal
Agrárhírek
11-12.
Hirdetések
Anyakönyvi hírek
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Vásárnaptár
Közérdekű
telefonszámok
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Gombócozó

Kutya meleg ez a nyár,
De a strandon fagyi vár.
Sztracsatellás, mazsolás,
Joghurtos és nutellás.
Választani oly nehéz,
Vaníliás? Mint a méz!
Gesztenyéset nem ettem,
Áfonyáshoz van kedvem.
Melyik legyen? Nem
tudom.
Hogyan lesz így
fagylaltom?
Én tovább nem agyalok,
Tíz gombócot elnyalok!
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Bordány
Nagyközség
Önkormányzatával
közösen
•
fogyatékkal élő személyek részére
támogató szolgáltatást nyújt.
Szociális étkezés tekintetébent összesen 89 fő
rendelkezett megállapodással 2020. évben.
Összesen 20.226 adag ebédet fogyasztottak el e
szolgáltatás keretében, melyből helyben
fogyasztásra csak kis számban, 504 adag
elfogyasztásával került sor, 1.506 adagot pedig
maguk vittek el az ellátottak. Az ebédadagok
legnagyobb részét, 18.225 adagot kiszállítással, a
tanyagondnokok jutották el térítésmentesen az
ellátottakhoz.
A tanyagondnoki szolgálat Forráskút Község
Önkormányzata,
a
Forráskút
község
közigazgatási területén élő rászorulóknak
nyújtott segítséget. Az ellátottaknak saját
környezetükben biztosította azt, hogy a szociális
alapellátások számukra elérhetőbbek legyenek
szükségleteik kielégítése érdekében.
A tanyagondnokok aktívan közreműködtek a
Homokháti Szociális Központ által biztosított
ellátások
hatékony
működésében,
megvalósításában!
Következő napirendi pontban a közművelődési
feladatok ellátásáról készült 2020. évi beszámolót
ismertette
a
Képviselő-testülettel
IllésVizsnyiczai Borbála közművelődési szakember.
Forráskút Község Önkormányzatának 2020. évi
közművelődési programtervét a szinte egész évet
meghatározó pandémia helyzet nagymértékben
felülírta. A Jerney János Művelődési Ház, mint
közösségi színtér az országos rendelkezéseknek
megfelelően március 17. és június 18. között,
majd november 11-től ismét zárva tartott,
látogatókat nem fogadhatott. Sajnos a köztes
időszakban
sem
tudtuk
a
nagyobb
rendezvényeinket megtartani az aktuálisan
érvényben
lévő
jogszabályok,
valamint
egészségvédelmi okokból.
Ötödik napirendben a Somogyi Károly Városi
és Megyei Könyvtár által nyújtott 2020. évi
szolgáltatásokról készült beszámolót ismertette a
Képviselő-testület tagjaival Barnáné Király

TESTÜLETI TÁJÉKOZTATÓ
A Képviselő-testület a Koronavírus világjárvány
miatti korlátozások feloldása után július 1-jén
tartotta ülését.
Első napirendi pontban a Polgármesteri
hatáskörben
meghozott
veszélyhelyzeti
döntésekről kaptak tájékoztatást a jelenlévők.
Döntések
csak
a
határidőhöz
kötött
témakörökben
születtek
(költségvetés,
zárszámadás, közbeszerzési terv elfogadása stb).
Beszámolt továbbá Polgármester úr a benyújtott
pályázatokról, melyek közül 2 esetben már
pozitív döntés született: 200 milliós támogatást
nyertünk a falu belterületének belvíz veszélynek
leginkább kitett utcáinak csatornázására,
valamint 35 milliós forrásban részesültünk a
Móricz Zsigmond utca és a Boross József utca
aszfaltozására.
Második napirendi pontban a Homokháti
Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ
gyermekjóléti és szociális tevékenységének
2020. évi beszámolóját hallgatták meg a
Képviselő-testület tagjai Gyurisné Zsemberi Edit
telephely-vezetőtől.
2020. évben — a korábbi évekhez hasonlóan —
az alábbi feladatokat látta el az Integrált
Intézmény:
•
házi segítségnyújtás,
•
pszichiátriai
betegek
közösségi
alapellátása,
•
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
•
családsegítő szolgálat,
•
gyermekjóléti szolgálat,
•
szenvedélybetegek nappali ellátása,
•
idősek nappali ellátása.
Harmadik napirendben az Önkormányzat által
biztosított szociális szolgáltatások éves átfogó
értékelését készítette el Barnáné Király Anikó
szociális asszisztens.
Forráskút
Község
Önkormányzata
saját
feladatellátásban:
•
étkeztetést,
•
tanyagondnoki szolgáltatást, míg
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Anikó könyvtáros. A tavalyi évben a forráskúti
könyvtár 182 db új könyvvel gyarapodott, így a
könyvtár állománya 4029 db. Megtörtént a teljes
állomány gépi feldolgozása, így már az összes
dokumentum elérhető az online katalógusban. Az
elmúlt években a könyvtári környezet
megújítására
lettek
vásárolva
bútorok,
berendezési tárgyak és kisebb technikai eszközök
(lamináló, vetítővászon stb.).
Hatodik napirendi pontban az alábbi, 2020. évi
beszámolókat tárgyalták és fogadták el a Testület
tagjai:
- Homokháti Kistérség Többcélú Társulása,
- Homokháti
Önkormányzatok
Kistérségfejlesztési Társulása,
- Mórahalom és Térsége Ivóvízminőségjavító programhoz kapcsolódó Társulás,
- Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási
Társulás,
- Forrás-4
Szennyvíz-Közmű
Önkormányzati Társulás.
Egyebek napirendi pontban az alábbi döntések,
tájékoztatások történtek:
•
egy, a piactér rehabilitációjára irányuló
Leader pályázat benyújtásáról döntött a
Testület, amelyből a térkövezés és a már
elkészült látványkonyha fölé kialakítandó
tető,
valamint
kerítés
kerülne
megvalósításra,
•
Ocskó Géza képviselő lakossági
köszönetet és észrevételt tolmácsolt. A
játszótereken készített kerítéseket a
kisgyermekes
anyukák
örömmel
fogadták, továbbá kérték a Bem utcai
játszótér ivókútjának felújítását, és a
Petőfi utcai játszótéren egy új ivókút
elhelyezését.
Ezzel
kapcsolatosan
elhangzott, hogy a javításról intézkedünk,
a Művelődési ház mögötti, térköves
területen pedig már régóta üzemel egy
ivókút.
•
Illés-Vizsnyiczai Borbála tájékoztatta a
jelenlévőket, hogy július 12-től 3 hétig
ismét táborozást szervez az arra
érdeklődő gyerekek részére. Erzsébet

tábor pályázatot nyújtott be a programok
megvalósítására,
amely
pozitív
elbírálásban részesült, így az iskoláskorú
gyerekek tábor költsége 500,- Ft/fő/hét.
Zárt ülés keretében a testület döntött a
díszpolgári cím odaítéléséről, aminek átadására
hagyományainkhoz
hűen,
Falunapunk
megnyitóján kerül sor, továbbá első ízben döntött
a Képviselő-testület a letelepedési támogatásra
beérkezett kérelmek elbírálásáról. A pozitív
döntésben részesülők 500 ezer forint támogatást
kapnak.

Dudásné Gábor Tünde

KÖSZÖNET
Írógép gyűjteményünk kinőtte eddigi helyét,
ezért megkerestük Repkó Zoltán asztalost egy új
kiállító polcrendszer elkészítésének érdekében,
amely néhány héttel ezelőtt került végleges
helyére hivatalunkban a képen látható formában.
Repkó Zoltán a munkadíját támogatásként
ajánlotta fel, melyet ezúton is köszönünk!
dr. Kapás Anita jegyző
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szervezzünk a virágzás idejére egy kellemes
programot.

APÁK NAPJÁRA KÉSZÜLTÜNK
Az apák napját világszerte számos különböző
időpontban ünneplik. Magyarországon minden
évben június harmadik vasárnapján, idén ez az
időpont június 20. A nap célja az apa és a gyermek
között kialakult érzelmi kötelék ünneplése és az apa
gyermeknevelésben
ellátott
szerepének
fontosságának hangsúlyozása. Köszöntik és
emlékeznek az apákra, keresztapákra, nagyapákra
és a többi férfi elődre. Fontosnak tartjuk, hogy
felhívjuk erre az alkalomra a figyelmet. Bár
Magyarországon nincs még nagy hagyománya,
mégis egyre több család számára van különleges
jelentősége. Hiszen egy gyermek életében az
édesapának épp oly nagy szerepe van, mint az
édesanyának.

Végül
Illés-Vizsnyiczai
Borbála
saját
levendulájukat
felajánlotta
a
program
lebonyolításához, hogy a faluban lévő virágok teljes
pompájukban, minél tovább a közterületet
díszítsék. Kézműveskedni hívtuk a falubelieket.
Készültek is a buzogányok és a levendula szívek.
Köszönjük a segítséget Godáné Erikának és Illés
Kittinek! A kilátogatók vásárolhattak a Bergendóc
Szociális Szövetkezet levendulás termékeiből.
Valamint megtekinthették helyi alkotók munkáit.
Köszönjük Buza Tündének, Maróti Rózsának és a
Csipkebogyó Kézimunkakör tagjainak a bemutatott
termékeket!
Már csütörtökön elkezdtük a készülődést.
Levendulás termékeket készítettünk, amiket
pénteken meg is lehetett kóstolni. Volt szörp,
limonádé, levendulás baracklekvár és keksz.
Pozitív visszajelzések érkeztek a nem mindennapi
ízvilág ellenére. Meglepetéssel is szolgáltunk a
jelenlévőknek. Egy levendulás mesét hallhattak a
gyerekek Baranyi Ildikó mesemondótól. A
gyerekek figyelmesen, nyugodtan követték a
történetet, majd tapssal és mosollyal díjazták az
előadót. Köszönet Ildikó részvételéért!

Ezért az anyák napjához hasonlóan a falu több
pontján / boltok, iskola, óvoda, templom, könyvtár,
játszóterek, park, művelődési ház/helyeztünk el
köszöntőket. Arra buzdítva a helybelieket, hogy
családtagjaikkal sétáljanak egy nagyot a településen
és keressék meg, olvassák el az általunk készített
plakátokat.

A programot tombolasorsolással zártuk, ahol
néhány tő levendulát is kisorsoltunk, hogy aki
elülteti azt a saját kertjében, és évek múltán ránéz,
eszébe jusson ez a remek kis program. Köszönjük
Balogh Mónikának a tombolához készített csokrot
és koszorút!
Örömmel tölt el, hogy sokan részt vettek a
programon. Köszönjük minden kilátogatónak a
részvételt!
Csenkiné Tajti Tímea
közművelődési asszisztens

LEVENDULÁS DÉLUTÁNT
TARTOTTUNK
Sok hónap kimaradás után újra személyes,
közösségi programot szervezhetett július. 2-án a
Jerney János Művelődé Ház. A falu központjában
lévő,
minden
évben
bőségesen
virágzó
levendulatövek adták az ötletet ahhoz, hogy
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MŰVELŐDÉSI HÁZ
PROGRAMAJÁNLÓJA

Kedves Érdeklődők!

Ujra indultak a mű velő dé si há z szakkö rei, klubjai!
Szeretettel vá rjuk ré gi é s ú j lá togató inkat!

Mint minden évben, idén is elérkezik az augusztus.
Ha augusztus - akkor Falunapok! Ha Falunapok –
akkor
KÉZIMUNKA
KIÁLLÍTÁS!
A
hagyományokhoz híven, idén is kérjük, minél
többen mutassák meg alkotásaikat! Hozzák el,
mutassák
meg,
mivel
foglalkoznak
szabadidejükben, mit alkottak a hosszúra nyúlt
karantén ideje alatt. Alkotásaikkal tegyék
színesebbé 5. kiállításunkat! Munkáikat augusztus
13- ig várjuk csütörtökönként 17-19 óráig az
Alkotóházban, vagy ettől eltérő időpontokban
Pálnik Zoltánnénál.

A művelődési ház a jelenleg érvényben lévő
szabályozás alapján már védettségi igazolvány
NÉLKÜL látogatható!

Nyugdíjasklub hétfőnként 15.00-tól
Őszirózsa népdalkör próbák hétfőnként 16.00
órától
Baba-Mama Klub: szerdánként 9 órától

Érdeklődni: a 0630/731-0386 vagy a

Kézimunkakör „az egymástól tanulás jegyében”
csütörtökönként 17 órától az Alkotóházban

0670/780-3222 telefonon lehet

ZUMBA Zsolnai Tamás zumba oktatóval
Hétfőnként 19 órától

Pálnik Zoltánné
Egészségklub Godáné Ádám Mária
egészségfejlesztő-terapeuta vezetésével július 22én 15. órától

Csipkebogyó Kézimunkakör

PILATES Ördög Eszter oktatóval
Szerdánként 17. órától
SZÁMÍTÓGÉPES SZOBA
Nyitvatartási időben látogatható!
KÖNYVTÁR
Kedden és csütörtökön 8-12 és 13-18 óráig

Szeretettel várjuk!
Művelődési Ház nyitva tartása:
hétfő-csütörtök: 8.30-18.00 óráig
kedd- péntek: 8.30-15.00 óráig
www.facebook.com/forraskutmuvhaz

AUGUSZTUS 10-én
10-13 óra között
a Jerney János Művelődési Házban
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FORRÁSKÚT
2021. ÉVI HULLADÉKGYŰJTÉS RENDJE
Az FBH-NP Nonprofit KFT tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot a 2021. évi (2021. májustól 2022. áprilisig) a biológiailag
lebomló hulladék, elkülönítetten gyűjtött csomagolási hulladék gyűjtési rendjéről valamint lom hulladék elszállításának
módjáról és a kommunális hulladék elszállításáról.
BIOLÓGIAILAG LEBOMLÓ HULLADÉKGYŰJTÉS (zöldjárat naptár)
2021. év
máj.

jún.

júl.

aug.

szept.

2022. év*
okt.

nov.

dec.

jan.

febr.

11; 25. 8; 22.
6; 20.
3; 17; 31. 14; 28. 12; 26. 9; 23.
7.
4; 18.
15.
kedd
*2022. januárjában két alkalmas fenyőfagyűjtést szervezünk, amelyről külön értesítjük Önöket.

márc.

ápr.

1.

12.

A biológiailag lebomló hulladékgyűjtés során az ingatlanoknál kertekben, udvarokban, konyhában keletkező minden
szerves anyagtartalmú hulladék elszállítása történik az FBH-NP Nonprofit Kft. által díjmentesen biztosított
biológiailag lebomló zsákban, illetve az ágnyesedéket max. 70 cm hosszú 50 cm átmérőjű kötegekben összekötve
a zsák mellé helyezze ki oly módon, hogy a közterületen a begyűjtést végző gépjármű meg tudja közelíteni és kézi
erővel mozgatható legyen. Amennyiben a biológiailag lebomló hulladékot nem ilyen formában helyezik ki, vagy ha
a kommunális hulladékkal keveredik, akkor a gyűjtőjárattal nem áll módunkban elszállítani. 2021. 06.30-ig a
zöldhulladék gyűjtési gyakorlat a korábban megszokottak szerint történik.
2021.07.01. napjától 2021. november 30. napjáig a begyűjtéssel egyidejűleg munkatársaink maximum 2 db, 2021.
december 1. napjától 4 db (átlátszó, zöld színű emblémás) cserezsákot biztosítanak.
Szükség esetén további zsákokat az alábbi értékesítési helyeken lehet beszerezni átadás-átvételi jegyzőkönyv
aláírása ellenében az ingatlanhasználó, vagy meghatalmazottja, a közszolgáltatás számlafizetője nevére. A zsák
átvételéhez személyes okmányok szükségesek, mivel a közszolgáltatás ellenértéke (kommunális többlethulladékos
zsák árával megegyező: 289 Ft +ÁFA/db), utólag a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő
(NHKV) Zrt. által kerül kiszámlázásra.
Szállítási alkalmanként, ingatlanonként 2021.07.01. napjától 2021.11.30. napjáig maximum 2 db ingyenes zsák,
2021.12.01. napjától 4 db ingyenes zsák, valamint további „korlátlan” mennyiségű kék színű megvásárolt
FBH-NP Nonprofit Kft. felirattal ellátott lebomló zsák helyezhető ki.
A biológiailag lebomló hulladékok aprítás és komposztálás után hasznosításra kerülnek. Az elkészült komposztot a
Tisztelt Érdeklődők a Regionális Hulladéklerakókban (Vaskút, Kiskunhalas, Felgyő) beszerezhetik.
ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT CSOMAGOLÁSI HULLADÉK SZÁLLÍTÁSA (szelektív)
Az elkülönítetten gyűjtött csomagolási hulladék elszállítása páros heteken, keddi napokon történik.
A csomagolási hulladék gyűjtése során kihelyezhető hulladékok:
•
Papírhulladék, italoskarton (újság, folyóirat, füzet, könyv, hullámpapír, csomagolópapír, kartondoboz
lapítva, kiöblített italos kartondobozok kupak nélkül.
•
Műanyag- és fémhulladékok (kiöblítve, kupak nélküli PET palack, PP, HDPE jelzésű flakonok, pl:
tejfölös, samponos, ásványvizes, üdítős flakonok; műanyag zacskó vagy szatyor, háztartási fém, italos és
konzervdoboz kiöblítve, apróbb fémtárgyak)
HÁZHOZ MENŐ LOMTALANÍTÁS
A lomtalanítást évente 2 alkalommal / ingatlan díjmentesen tudja igénybe venni az az ingatlantulajdonos, aki
minden negyedévben megkapja hulladékszállításra vonatkozó számláját, valamint hátralékkal nem
rendelkezik. Lomtalanítás keretében a háztartásban keletkezett lom (feleslegessé vált használati tárgyak,
eszközök, bútorok, egyéb kisebb méretű tárgyak, anyagok zsákolva vagy kötegelve) kerül elszállításra.
Lomtalanítási igényét a +36-79/524-821 telefonszámon tudja jelezni.
KOMMUNÁLIS HULLADÉK GYŰJTÉS

A kommunális hulladék begyűjtésének napja belterületen továbbra is szerda, valamint külterületen minden
hónap utolsó szerdai napja. Amennyiben háztartásában nagy mennyiségben keletkezett kommunális hulladék,
úgy többlethulladék elszállítására alkalmas zsákot biztosítunk díj ellenében ügyfélszolgálatunkon vagy
ügyfélkapcsolati pontjaink egyikén.
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ÜGYFÉLSZOLGÁLATI HELYEK, ÜGYFÉLKAPCSOLATI PONTOK, ZSÁK ÉRTÉKESÍTÉSI HELYEK
HULLADÉKUDVAR NYITVA TARTÁSA, ELÉRHETŐSÉGEK:

Cím: 6521 Vaskút, 0551/2. hrsz.
Telefonszám: 06-79/524-821
E-mail cím: fbhnpkft@fbhnpkft.hu
Ügyfélkapcsolati és zsák értékesítési pontok
Forráskút,
Fő utca 72.

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

08:00 – 12:00
12:30 – 16:00

Zárva

Zárva

Zárva

Zárva

Hulladékudvar
Hétfő
Forráskút,
057/19. hrsz.

Zárva

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Zárva

07:00 – 19:20

Zárva

Zárva

08:00 – 12:00

(ebédidő: 12:00-12.20)

MATEMATIKA EREDMÉNYEK
Sikerek a Bonifert Domonkos Nemzetközi Matematikaversenyen
Iskolánkból heten vettek részt a Bonifert Domonkos Nemzetközi Matematikaversenyen, amelynek 4 levelezős
fordulója után a döntőbe hat tanulónk jutott be. A koronavírus miatt online szervezett döntőben Török Hajnal a 3.
osztályosok között II. díjat és Török Sarolt a 7. osztályosok között szintén II. díjat szerzett. Gratulálunk a szép
eredményhez!
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Egyházközségi hírek
Hétfői napokon 17.00 órakor mise, utána bibliaórát tart Antal Imre atya melyre szeretettel vár mindenkit.
Szerdánként 17.00 órakor mise
Péntekenként 17.00 órakor mise
Vasárnapokon 10.30 órakor mise
Szentségimádás minden páros hét vasárnapján 16.00 órától (aug.01; aug.15.; aug.29.)
Telefonos elérhetőségek:
- Antal Imre atya: 06 20 8232 496
- Katona Attila kisteleki irodavezető: 06 20 2207 907
Szentmise íratás és temetés esetén:
- Mojzes Zoltánt és feleségét Editet lehet keresni (06 30/482 9132)
Egyházadó befizetése történhet készpénzben:
- Mojzes Zoltánnál és felesége Editnél,
- Kissné Tóth Klárinál a Forráskúti Polgármesteri Hivatalban
Egyházadó rendezése történhet átutalással is a következő bankszámlára:
Számlatulajdonos neve: Urunk Mennybemenetele Plébánia
Bank neve: OTP Bank Nyrt.
Bankszámlaszáma: 11735036-20052054
A közlemény rovatban kérjük, hogy tüntesse fel, hogy egyházadót utal, a befizető nevét és a lakcímét,
továbbá azt az évszámot, amelyik évet szeretné rendezni.
Antal Imre
plébános

TESZ-VESZ TAVASZ FAÜLTETÉS
A hittanos gyermekek körében nagy népszerűségnek örvend a TESZ-VESZ TAVASZ elnevezésű akció,
amelyet az Ifjúság Pasztorációs Iroda fog össze. Ennek keretén belül egy tavaszi szombaton a hittanosokkal
kitakarítjuk a templomot, utána játszunk, és persze ebédelünk valami finomat.
Az idén az IPC egy új kezdeményezéssel fordult hozzánk. A szokásos programot tavasszal nem lehetett
megvalósítani. A Szeged - Csanádi Egyházmegye idén ünnepli fennállásának 990. évfordulóját és a Nemzetközi
Eukarisztikus Kongresszus magyarországi megrendezésre kerül, melyek emlékére Egyházmegyénk területére
összesen 2020 fát ültettek el. Ebbe az eseménybe kapcsolódtunk be mi is. Összesen 2 facsemetével (2
kocsányos tölgy) gazdagodott plébániánk udvara. Ezeknek a fáknak az ültetése sajnos a gyermekek nélkül
történt meg a pandémia miatt. Később, június 12-én segítettek virágokat ültetni a facsemeték körébe, és a
kongresszusról is beszélgettünk.
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TESZ-VESZ CSALÁDI NAP
Az idén júniusban, helyi szinten sikerült megszervezni a
TESZ-VESZ napot, ám az idei nemcsak a megrendezés
időpontjában tért el a szokásostól, hanem mertünk egy
nagyot álmodni és úgy gondoltuk, hogy családi nappá bővítjük ezt a programot, mely 2021. június 12-én,
szombati napon került megszervezésre, melyre a gyerekek mellett a szüleiket, testvéreiket is vártuk. A takarítás
gyorsan haladt, mert nagyon sokan jöttek el és kapcsolódtak be ebbe a
lehetőségbe. Az ebédet közösen főztük, az apukák bográcsos-kolbászos
paprikás krumpli elkészítésében, az anyukák közül néhányan az ehhez
szükséges előkészületekben, terítésben, és tálalásban segítettek.
Amíg vártuk a finom ebéd elkészültét - a takarítás után - a gyerekek játszhattak
az új játékokkal, amiket a korábbi évben pályázatból sikerült beszerezni
plébániánknak, de a pandémia miatt eddig sajnos még nem tudták kipróbálni.
Ennek a napnak a programjához hozzájárult Magyarország Kormánya az
„Egyházi közösségi célú programok támogatásával” (EKCP-KP-1-2021) projekt keretében, 400.000 Ft
támogatásban részesült plébániánk. Ennek a pályázati forrásnak köszönhetően sikerült plébániánknak
beszerezni 30 fő részére étkészletet, evőeszközkészletet, tálakat és poharakat. Továbbá egy egynapos
Máriagyűdre szervezett zarándoklatra van lehetőség a hittanosok és családjuk részére. Támogatást kaptunk még
a napközbeni vendéglátáshoz (Fornetti, üdítők, ásványvizek, a bográcsos ebéd elkészítéséhez szükséges
alapanyagokhoz).
A felnőttek beszélgettek és időnként a játékokba is bekapcsolódtak.
A finom bográcsos paprikás után még jégkrémet is kaphattunk, melyet köszönünk
a hittanos gyerekek szüleinek. Továbbá köszönetet mondunk minden szülőnek az
üdítők, a kekszek, a sütik, a krumpli és a káposztasaláta felajánlásért, és a
forráskúti Coop üzlet támogatásáért.
Hálával tartozom Kissné Klárikának a szervezésért, Kiss Jánosnak és csapatának
a finom ebédért és Imre atyának a támogatásáért.
Kacagással, játékkal, beszélgetéssel, pihenéssel együtt töltött nap volt.
Jövőre folytatjuk a következő családi napon!!!

Baloghné Zádori Tamara
hitoktató
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Július 2. pénteken a szentmise után vacsorás estet rendeztünk a művelődési házban. A korábbi években
már a hittanosoknak voltak programok, ahol vendégül lettek látva,
most a kicsit „idősebb” korosztályú hívek lettek megvendégelve
pörkölttel, csőben sült karfiollal, süteménnyel, és pogácsával. A
vacsorát követően, jó hangulatban telt az est.
Ezúton szeretnék köszönetet mondani polgármester úrnak az
önkormányzat részéről ingyenesen biztosított terembérletért,
ásványvízért, Veres Gyulának, aki a pörkölthöz szükséges húst
nemcsak felajánlotta, hanem meg is főzte erre az alkalomra. Továbbá
köszönjük Borostyán étterem, Fodor Imre polgármester úr, Fodorné
Szántó Ágota, dr. Kapás Anita, Balogh Mónika, Tari Krisztián és családja, Kis Zsolt és neje, Fődi László, Fődiné
Nagy Márti, Fődi Kornél, Veresné Mónika, Rabi József, Kiss János és családja, valamint Imre atya támogatását.
Köszönet mindazoknak, akik a tálalásban, a vacsora utáni pakolásban, mosogatásban segítettek, illetve bármivel
hozzájárultak ehhez az esthez.
Július 4. vasárnap - Jubiláns házaspárokért hálaadó szentmise volt
Hálaadó szentmise volt bemutatva 2021. július 4-én, azokért a 2020 évben jubiláns házaspárokért, akik
5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60 évvel ezelőtt kötöttek házasságot. A szentmisén 34 ünneplő házaspár vett
részt, akik közösen elmondták Imre atyával együtt a részükre készített emléklapon lévő „házasok imáját”. A
szentmise végén lévő általános áldás után felsorakoztak a jubiláns házaspárok, és minden pár külön-külön áldást
kapott. Ezt követően 1-1 szál rózsával, emléklappal, képeslappal és szentképpel lettek köszöntve.
A mise végén agapé volt, ahol vendégül lett látva minden ünneplő házaspár, családjuk, vendégeik, és a jelen
lévők.
Ezúton szeretnék köszönetet mondani Fodor Imre polgármester úrnak az önkormányzat részéről ingyenesen
biztosított sátorért és székekért, továbbá köszönjük az önkormányzat munkatársainak a templomkert
takarításában és rendbetételében nyújtott segítséget, a polgármesteri hivatal dolgozóinak a meghívók
készítésében nyújtott segítségüket, az egyházi tanácsosoknak a templomtakarítást és a mise előtti készületekben
nyújtott segítséget, köszönjük a virág felajánlásokat, Bálint Rita segítségét, Tóth Péternek és az Örömforrás
együttesnek a zeneszolgáltatást, valamint Imre atya támogatását.
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Kissné Tóth Klára
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A FALUGAZDÁSZ TÁJÉKOZTATÓJA

EGÉSZSÉGPERCEK: RIBIZLITORTA
Ebben a nyári hőségben nem sokunknak
van kedve a konyhában sündörögni, főleg
nem sütőt bekapcsolni. Enni viszont kell,
és az ember lelkének néha jól tud esni egy
kis édes desszert.
Ribiszke szezon van, ezért egy olyan
gyümölcsös desszert receptet mutatok, ami tele van
gyümölccsel, sok-sok C-vitaminnal és nem kell
bekapcsolni a sütőt sem, ráadásul teljesen cukormentes
változatban is elkészíthető.

Július-augusztusi aktualitások
Tisztelt Termelők!

A koronavírus járvány miatt a Kormányzati
intézkedésekkel összhangban a járványügyi
intézkedések enyhítésére került sor. Ennek
értelmében július 1-től előzetes időpont
egyeztetés alapján lehetőség van a személyes
ügyfélfogadásra.

Amire szükségünk van konyhai eszközöket illetőleg:
konyhai robotgép, aprító, botmixer és egy 25 cm-es
tortaforma.

Az Egységes
aktualitások:

Hozzávalók az alaphoz:
keksz (cukormentes) 150 gramm
vaj/margarin 80 gramm
1 ek. eritrit
A krémhez:
habtejszín (cukormentes) 2dl
félzsíros túró vagy mascarpone 200 gramm
ribizli 350 gramm
vanília aroma 1 ek.
citromlé 2 ek.
eritrit/xilit 100 g
zselatin (vagy habfixáló) 3 ek.

Kérelemmel

kapcsolatos

Június 9-ig volt lehetőség a 2021. évi egységes
kérelem szankciómentes módosítására. Június
9. után már csak olyan módosítások
végezhetők, melyek a támogatás összegét nem
befolyásolják.
A tavalyi évhez hasonlóan a termeléshez kötött
zöldségnövény, ipari zöldségnövény és szálas
fehérjenövény kiegészítő támogatást igénylő
gazdák
esetében
a
felhasznált
szaporítóanyagról, annak számlájáról adatot
kell szolgáltatni. Aki ezt még nem tette meg,
vagy még hiányoztak a számlák, a beszerzés
után kérem, keressenek.

Első lépésként készítsük el a sütemény alapját, vagyis a
kekszet daráljuk finomra robotgép segítségével, késes
darálóban. Majd a megpuhult vajjal és 1 ek. eritrittel
dolgozzuk össze és nyomkodjuk a tortaforma aljába.
Második lépésként egy kicsit maszatoló munkafolyamat
következik, a ribizlit botmixerrel pépesítjük. Ajánlott egy
magasabb falú tálban csinálni a mosogatóban. Amikor
nagyjából lepépesítettük egy másik edényre helyezzünk
egy szűrőt és passzírozzuk át, így megszabadulunk az
apró magoktól.

A gyümölcsös termeléshez kötött támogatást
igénylő gazdák esetében helyszíni szemle során
a hektáronkénti tőszám ellenőrzésre fog
kerülni. Amennyiben az ellenőrzést én fogom
végezni, az érintett termelőket keresni fogom,
várhatóan július végén, illetve augusztus végén.

A kinyert ribizlivelőhöz keverjük hozzá az eritritet, a
citromlét és a vanília aromát.
A jól lehűtött habtejszínt verjük kemény habbá.
Ha rögös túrót használunk azt érdemes robotgép
segítségével homogénné alakítani. Majd ezt habverő
segítségével a ribizlihez forgatjuk. Ha mascarponét
használunk simán keverjük a ribizlihez.
A felvert habhoz adagoljuk hozzá a túrós ribizlit, nagyon
szép színű lesz. Óvatosan forgassuk össze az egészet.
Ahhoz, hogy egybe maradjon a süteményünk,
használnunk kell valamilyen fixálót.
Ha étkezési zselatint használunk abból 3 evőkanál
elegendő.
Tegyük a zselatint egy kis lábasba. Öntsünk rá annyi
hideg vizet épphogy ellepje. Keverjük össze és hagyjuk
állni 1 percig. Majd kezdjük el kis lángon felforralni.
Nagyon gyorsan kész lesz, folyamatos keverés mellett
addig melegítsük, amíg folyékony állagú nem lesz. Ne
forraljuk, mert akkor elveszítheti zselésítő képességét.
Amikor kész, öntsük hozzá a krémhez. Keverjük el
óvatosan.
A krémet öntsük a kekszes alapra, és helyezzük el a
hűtőszekrénybe min. 2 órára, hogy megdermedjen és
szeletelhető legyen.
Az
elkészült
tortát
díszíthetjük
ribiszkével,
csokidarabokkal. Akár szülinapi tortának is tökéletes
választás lehet.

Szintén az előző évekhez hasonlóan a
másodvetésű növények bejelentésére a
vetés/ültetés után 15 nappal van lehetőség, a
bejelentésre az ellenőrzési folyamatok
megkönnyítése miatt van szükség.
Ha az idei év során elemi kár ér bárkit, a
káresemény bekövetkeztétől számított 15
napon belül azt be kell jelenteni az MKR
elektronikus felületén. A gabonafélék esetleges
aszálykárának a bejelentésére legkésőbb az
aratás megkezdése előtt 15 napig van lehetőség
A fűszerpaprika vetőmag de minimis
támogatás igénylése a tavalyi évtől eltérően
csak elektronikusan igényelhető. Ez a
támogatási jogcím nem része az Egységes
Kérelemnek, ezért a meghatalmazások erre
nem érvényesek. Az a kérésem, hogy a

„Egészségfejlesztés a Homokhátságon” című,
EFOP-1.8.19-17-2017-00019
azonosítószámú
projekt támogatásában.
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aláírásával hitelesítve, Anyakönyvi kivonatok,
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.

támogatás igénylésére a jelszót is hozzák
magukkal. A szükséges egyéb dokumentumok:
fémzárolt fűszerpaprika vetőmagról szóló
számla, vetőmag minősítő bizonyítvány,
vetőmag címke. A kérelem benyújtása
augusztus 5-ig lehetséges.
Több blokk is Nitrátérzékeny területté és
Natura 2000-es területté vált, ezt az Egységes
kérelem hibaüzenetei között lehet megtalálni.
Az ilyen blokkban lévő gyepterületeken
környezetvédelmi
szempontból
kedvező
kaszálási módszereket kell alkalmazni, az
elsőkaszálást július 1-ig el kell végezni, s a
tervezett kaszálást a Kiskunsági Nemzeti Park
felé be kell jelenteni.

Az előzetes tapasztalatok alapján az
adatrögzítés őstermelőnként kb. 40 perc,
Családi gazdaságonként legalább egy- másfél
órát vesz igénybe, ezért ez a folyamat is
előzetes időpont egyeztetés alapján fog zajlani.
Kérem, mielőtt jönnének, keressenek.

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.

A telefonszámom: 06-30/337-2520
E-mail címem: gyuris.ferenc2@nak.hu

Minden őstermelő, a közös igazolványon
szereplő tagok is, akik 2020. december 31-én
hatályos igazolvánnyal rendelkeztek (a
2020.12.31-én
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.

Facebookon / Messengeren is elérhető vagyok
Gyuris Ferenc néven, ide is küldhetnek
információkat, kitöltött nyomtatványokat.
Az aktuális pályázati lehetőségek a
www.szechenyi2020.hu, www.kormany.hu, a
www.mvh.allamkincstar.gov.hu
és
a
www.nak.hu
honlapokon
megtalálhatók,
kérem, figyeljék ezeket az oldalakat is
A nyári időszakban többször leszek majd
szabadságon, kérem, figyeljék a kiírásokat.

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 az előző számokban megemlített
okok miatt szeptember 30 lesz! A szükséges
dokumentumok:
Személyes
okmányok
bemutatása, ÖCSG szerződés aláírva, két tanú

Tisztelettel:
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
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ANYAKÖNYVI HÍREK
Házasságkötés
Hornyik Anna és Máté Csongor
fogadott örök hűséget. Gratulálunk!

Gólyahír
Farkas Kittinek és Repkó Zoltánnak

Lilien
nevű gyermeke született. Gratulálunk!

Halálozás
Sárközi Imréné Gárdián Mária
(élt 89 évet)
Papp László
(élt 87 évet)

Hozzátartozóik fogadják részvétünket!

HIRDETÉSEK

Porta eladó 1050 nm, víz, gáz, ipari áram
lekötve Móricz Zsigmond utcában.
Érd.: 0630/208 0554
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KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK
ÉS E-MAIL CÍMEK:

VÁSÁRNAPTÁR
Mórahalom
Ruzsa
Kistelek

Július 18. állat- és kirakodó vásár
Július 25. állat- és kirakodó vásár
Augusztus 1. 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
Július 17-én és 18-án 8 és 20 óra között
Dr. Kovács Tibor
Telefon: 0630/965-3114
Július 24-én és 25-én 8 és 20 óra között
Dr. Papp Zalán
Telefon: 0620/973-9149
Július 31-én és aug. 1-én 8 és 20 óra között
Dr. Papp Sándor
Telefon: 0630/30487-9805

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: 2021.07.16. Következő lapzárta július 30.

Az újság minden háztartás számára ingyenes.
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