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TARTALOM

„Ilyenek voltunk, vadak és jók,
Bűnösök közt is ártatlanok.
Ilyenek voltunk, és marad egy jel,
Amit itt hagyunk, ha indulni kell.
Ilyenek voltunk, (…) emlékezz ránk!
(Ákos)

Ballagások,
Önkormányzati hírek
1-6. oldal

Iskolai sikerek
7-8. oldal
Egyházi hírek
9. oldal
Agrárhírek
10-11.
Hirdetések
Anyakönyvi hírek
12-13. oldal

Vásárnaptár
Közérdekű
telefonszámok
14. oldal

INGYENES

A Forráskúti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola ballagó osztálya
2013-2021.
Bartha Krisztián
Nagy Natália
Bartucz Szabolcs
Rabi József Krisztián
Czékus Noémi
Radovics Tibor
Dudás Dénes
Rózsa-Ruki Krisztián
Farkas Réka
Tálas Viktor
Gál Henrietta
Tamás Péter
Kovács Aida
Toldi Viola
Lajkó Attila
Vigh Liliána
Miklós Patrik
Zámbó Viktor
Osztályfőnökök: Szente Eszter - 1-3. osztály
Mosolygó-Vass Csilla - 4-7. osztály
Kocsispéterné Hunyadvári Éva - 8. osztály
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ELBÚCSÚZTAK A NAGYCSOPORTOSOK
1. Balogh Krisztián
2. Budai Albert
3. Csúcs Áron Noel
4. Dobai Léna
5. Farkas Boton
6. Gyuris Márton
7. Kaszás Csaba Dominik
8. Kálmán Hunor

9. Lajtár Lara
10. Lázár Balázs
11. Mangó Dávid
12. Monostori Bence Gergő
13. Paplógó Anna
14. Szabó Gellért
15. Tamás Larissza
16. Tandari Áron

Óvodánkban 2021. május 28-án, szép napsütéses pénteki napon tartottuk meg az ovis ballagást. A
gyermekek szüleikkel és testvéreikkel együtt gyülekeztek az óvoda udvarán, ezt követően az iskolába
menő 16 Napocska nagycsoportos gyermek búcsúzott az óvodától, óvó néniktől, dajka néniktől. Ezen
a napon a gyermekek számára jelképesen befejeződött az óvoda. Lezárult egy korszak az életükben,
szeptembertől elkezdődik számukra az iskola. A jól megszokott környezetet felváltja egy ismeretlen
világ, ahol már nagyobb a felelősség, több a feladat és talán játékra sem jut annyi idő.
Az ünnepségen a ballagók átvették ajándékukat: egy-egy ballagó tarisznyát, mely különböző
„kincseket rejtett” – és természetesen emlékként képet kaptak az óvodájukról, a csoporttársaik
névsoráról, óvodai jeléről. Virággal és lufival a kezükben meghatottan álltak, énekeltek és verseltek
az óvoda udvarán.
Kívánunk a nagycsoportosoknak jó tanulást, szorgalmat, kitartást, sok piros pontot, a szülőknek pedig
jó egészséget, hogy odafigyeléssel, szeretettel segítsék gyermekeiket az iskolai évek alatt.
Óvoda dolgozói
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MEGSZÉPÜLT ÉS MEGÚJULT AZ ORVOSI RENDELŐNK
Önkormányzatunk pályázatot nyújtott be a Magyar Falu Program
keretében 2019. évben meghirdetett „Orvosi rendelő” alprogram,
MFP-HOR 2019 kódszámú pályázati kiírásra.
Projektünk a háziorvosi rendelő energetikai, akadálymentesítési
fejlesztésére irányult, mely 29.618.999,- Ft összegű támogatásban
részesült.
Az energetikai fejlesztés keretében 10 cm vastag szigetelést kapott az
épület, modern műanyag homlokzati nyílászárókat szereltünk be,
megújult a fűtésrendszer, korszerű kondenzációs gázkazánt
üzemeltünk be. Mindezeken felül sor került a fizikai és infokommunikációs akadálymentesítésre,
rámpát és mozgáskorlátozott mosdót alakítottunk ki.
A pályázati projekten felül Önkormányzatunk saját forrás biztosításával, mintegy 1,5 millió Ft
összegben bútort készíttet a rendelőbe.
A rendelés előreláthatóan 2021. júliusában kezdődik újra az épületben.
A fejlesztésnek köszönhetően településünk minden egészségügyi szolgáltatása akadálymentesen
érhető el.
DÍSZPOLGÁRI CÍMRE KIÍRÁS
Amint arra minden évben sor kerül, úgy idén is dönt a képviselő-testület arról, hogy ki kapja meg
„Forráskút község Díszpolgára” kitüntető címet, illetve kinek adományoz a testület „Forráskút
községért Érdemérmet”.
A kitüntetések adományozásáról a 10/2015. (V.4.) önkormányzati rendelet szól. A díszpolgári cím és
az érdemérem adományozására Forráskút község Önkormányzatának Képviselő-testülete jogosult.
A Díszpolgári Cím és Érdemérem adományozására javaslatot tehet minden választójoggal rendelkező
forráskúti lakosú állampolgár és közösség, valamint bármely önkormányzati képviselő.
A díszpolgári cím vonatkozásában olyanokra várunk javaslatot, akik a község fejlődéséért
kiemelkedően tevékenykedtek, társadalmi, gazdasági, kulturális, egészségügyi, sport, tudományos
vagy művészeti téren eredményükkel, alkotásukkal növelték a község hírnevét és tekintélyét. A község
kapcsolatainak létrehozásában, kiszélesítésében, erősítésében jelentősen közreműködtek.
Az érdemérem vonatkozásában olyan személyre, önszerveződő közösségre várjuk a javaslatokat, akik
a község fejlődéséért, a falu lakosságmegtartó erejének növekedéséért, az életszínvonal javításáért, a
közösségi élet színesebbé tételéért, a gazdasági élet élénkítéséért kimagaslóan sokat tettek, illetve a
sport, tudomány, művészet, hagyomány-őrzés illetve egyéb területeken olyan kimagasló eredményt
értek el, amellyel a község hírnevét öregbítették.
Kérünk mindenkit, hogy 2021. június 30-ig adják le írásbeli javaslatukat a Polgármesteri Hivatal
titkárságán.
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KUTYA, MACSKA IVARTALANÍTÁSI IGÉNYFELMÉRÉS
Tisztelt Forráskútiak!
Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy a Magyar Falu Program keretében 2021. június 19. napjától
lehetőség nyílik a „Felelős állattartás elősegítése” elnevezésű pályázat benyújtására, mely
lehetőséggel kellő igény esetén Önkormányzatunk élni kíván.
A pályázat pozitív elbírálása esetén lehetőség nyílik a település lakóinak tulajdonában lévő kutyák és
macskák, a kijelölt állatorvos által végzett ivartalanítására, veszettség elleni védőoltására és
transzponderrel (mikrochippel) történő megjelölésére.
A pályázat során a beavatkozások ingyenesek lesznek, az állattartó a beavatkozásokat kapja meg
természetben, nem pénzbeli támogatást!
Ahhoz, hogy a pályázatot az előírásoknak megfelelően be tudjuk nyújtani szükség van arra, hogy a
település lakói körében igényfelmérést végezzen az Önkormányzat.
Kérem, hogy amennyiben fontosnak tartja a pályázat benyújtását és igénybe szeretné venni a pályázat
által finanszírozott lehetőség valamelyikét, töltse ki az igényfelmérő ívet.
Az ív elérhető az újsághoz mellékelve, de beszerezhető a Polgármesteri Hivatalban, a Művelődési
Házban, a Könyvtárban, elérhető a honlapon (forraskut.hu.
Kérünk mindenkit, hogy legkésőbb 2021. június 18. napjáig küldje be hozzánk, a Polgármesteri
Hivatalba az íveket, mert ezek fogják a pályázat alapját képezni, aki most nem jelentkezik, később
nem tud csatlakozni az akcióhoz.
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Tisztelt Forráskútiak!

MŰVELŐDÉSI HÁZ
PROGRAMAJÁNLÓJA

Balog Antal tragikus hirtelenséggel elhunyt.
Halálhíre
megérintett,
mindannyiunkat!

megrendített

Ujra indultak a mű velő dé si há z szakkö rei, klubjai!
Szeretettel vá rjuk ré gi é s ú j lá togató inkat!
A művelődési ház látogatása a jelenleg érvényben
lévő szabályozás alapján védettségi igazolvány
meglétéhez kötött. Kérjük szíves megértésüket!

Személyében egy folyton tenni akaró, a közösségi
szerepvállalásban aktív embert veszítettünk el.
Felesége - a temetésen elhangzott búcsúztatójával köszön el tőle önkormányzatunk,
mint egykori képviselőtől és alpolgármestertől.

Nyugdíjasklub hétfőnként 14.00-tól
Őszirózsa népdalkör próbák hétfőnként 16.00

1951. április 27-én született Makón. Szegeden élt,
majd
miután
megismerkedtünk
és
összeházasodtunk, Forráskútra költözött.

órától
Baba-Mama Klub: Várhatóan júliustól indul

Két lányunk született, majd később megérkezett a
várva várt unoka, Alíz. Imádott vele időt eltölteni.
Tanította, nevelte. Szerette volna, ha nyitott lenne
az állatok és a természet iránt. Nagyon szerette a
falut, először önkormányzati képviselőként, majd
alpolgármesterként képviselőtársaival együtt
építették és szépítették a mi kis falunkat.

újra!
Kézimunkakör „az egymástól tanulás jegyében”
csütörtökönként 17 órától az Alkotóházban
Alakformáló torna Gut Gabival
Hétfőnként 17.00-tól! Jó idő esetén kint kerül
megtartásra, ebben az esetben védettségi
igazolvány nélkül is látogatható.

Az igazi hobbija a repülés volt. Ha jól emlékszem
34 éve repült, az volt az igazi szabadság,
szórakozás számára. Föntről látta a naplementét,
a gyönyörű tájat, amit mindig lefotózott és
boldogan mutatta.

Egészségklub Godáné Ádám Mária
egészségfejlesztő-terapeuta vezetésével június
22-én 15. órától
SZÁMÍTÓGÉPES SZOBA
Nyitvatartási időben látogatható!

A repüléssel nem csak magának, hanem
másoknak is sok örömöt és igazi élményt szerzett.
Többek között esküvőkön virágszirmot szórt a
násznépre, máskor gyerekeknek szórt cukrot a
magasból, akik boldogan futottak és gyűjtötték az
égből jövő meglepetést. Igazi felhőn járó volt.

KÖNYVTÁR
Kedden és csütörtökön 8-12 és 13-18 óráig

Szeretettel várjuk!

A Virágpiac nemcsak a munkája, de sok jó emlék
színhelye volt. Sok barátot szerzett ott.

Művelődési Ház nyitva tartása:
hétfő-csütörtök: 8.30-18.00 óráig
kedd- péntek: 8.30-15.00 óráig

De ha kellett, december 6-án mikulásnak öltözött.

www.facebook.com/forraskutmuvhaz

Nem tudom elmondani, nincsenek szavak, hogy
mennyire hiányzol nekünk. Mi voltunk a
családod, mindened, értünk éltél és dolgoztál.
Egy perc alatt mindennek örökre vége. Felszálltál
az angyalokhoz, ott várt rád a mi drága
angyalkánk. Köszönjük, hogy ilyen csodálatos,
őszinte, nyitott, becsületes ember, Édesapa,
nagypapa és férj voltál.
Nyugodjon békében!
Fodor Imre
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MAGYAR NÉPZENE OKTATÁS ÜNNEPE

MATEMATIKAVERSENYEK A JÁRVÁNY
IDEJÉN

Idén ötödik alkalommal rendezték meg a Magyar
Népzeneoktatás Ünnepét. Az első három alkalommal
Óbudán, a főtéren került megrendezésre, majd az
utolsó két alkalom az online térbe került át a Covid
helyzetre
való
tekintettel.
Forráskúti (és bordányi) citerás (és népi énekes)
növendékeink az első két alkalmon személyes
jelenlétükkel
és
színvonalas
citerás-énekes
műsorukkal gazdagították a rendezvényt, ahol több
száz iskola részvétele mellett muzsikálhattak, amiért
kiemelt dicséretben részesültek mindkét alkalommal.

A Matematikában Tehetséges Gyermekekért
Alapítvány által szervezett kétfordulós Megyei
Matematika verseny januári 1. fordulója után
iskolánk 11 tanulója jutott a 2. fordulóba. A döntőn
nagyon szép eredményt értek el tanulóink. A
harmadik osztályosok közül Török Hajnal 4., Vass
Kornél 6., Nagy Léna 7. helyezést ért el. Az ötödik
osztályosok közt Tari Zsuzsanna 2., Németh Zoárd az
5. helyen végzett. A hatodik osztályosok között
Maróti Viola 4. helyezett lett. A nyolcadik osztály
általános iskolai kategóriájában Kovács Aida 1.
helyen végzett. Kiugróan magas pontszámot ért el
Tari Zsuzsanna az ötödikesek között.

Idén az online lehetőségként videó-montázs és
hangfelvétellel készültek, amiért ismét kiemelt
dicséretet kaptak, valamint a jövő évi rendezvényre
már meghívást kaptak citerásaink. Az idei év azért is
volt nehézkes, mert digitálisan tanultak elég hosszú
ideig az iskola Cinke Citerazenekara, novembertőlmájus közepéig, ez megnehezítette a közös készülést,
muzsikálást.

Szintén a MATEGYE által szervezett Zrínyi Ilona
Matematikaversenyre 26-an neveztek iskolánkból,
melynek megyei döntője a járvány miatt több
halasztás után május 12-én valósult meg. Iskolánkból
a legjobb eredmények elérői:
3. osztályból megyei 20. helyezett Nagy Léna, 54.
helyezett Vass Kornél,
5. osztályból megyei 40. helyezett Németh Zoárd, 58.
Tari Zsuzsanna,
6. osztályból megyei 50. helyezett Tandari Domos,
8. osztályból megyei 41. helyezett Dudás Dénes, 45.
helyezett Kovács Aida és 52. helyezett Gál Henrietta.

Tagok: Gál Henrietta, Gyuris Adrienn, Török Sarolt,
Vass Karolina és az új tagok: Lajkó Nikolett és Nagy
Natália. A nehézségek ellenére eredményesen
szerepeltek a lányok. Köszönöm munkájukat, az
Óbudai Zeneiskola igazgatója üzenetével "büszkék
vagyunk rátok" köszönöm meg én is a lányok hat
éves munkáját, a rengeteg fellépést akár iskolánkban,
a faluban, Szegeden és több településen, de akár
Óbudán is! Köszönöm!

Gratulálunk a helyezetteknek!
Varga Katalin

Az online minősítő fellépésünkről:
Idén a Covid vírus minden fellépési lehetőséget,
versenyt törölt a népzenészek, így a mi èletünkből is.
Ennek ellenére a fentieken túl megrendezésre került
az országos online népdal és népzenei fesztivál. Erre
citerás növendékeinkkel is jelentkeztünk a Forráskúti
Iskolából, ahová 1 videós anyagot kellett
beküldenünk. Az eredmény még folyamatban van. Az
elismerő oklevél mellett, arany, ezüst és
bronzminősítés is kapható. Várjuk a szervezők
eredmény hirdetését. Örültünk a lehetőségnek, hogy
legalább így, online formában megmutathattuk eddig
tanult dallamcsokrunkat.
Köszönjük a lehetőséget.
Kiss Csillag Anna, népzene tanár
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HUNGARIKUMOS SIKEREK
I. helyezést értek el a forráskúti Hajnalcsillagok
Az iskolánk a múlt tanévben második alkalommal kapcsolódott be a magyar értékek
népszerűsítését, ápolását szorgalmazó Kárpát-medencei hungarikum vetélkedőbe. A járvány miatt
a versengés akkor félbeszakadt, az idén tavasszal került sor a folytatásra.
Tavaly az első fordulóban egy totó kitöltése volt a feladat, a másodikban Csongrád – Csanád
megye értékei után kutattunk. Most márciusban az elődöntőbe jutva szeretett községünk, Forráskút
bemutatására esett a választásunk: meséltünk a település történelméről, régi iskoláinkról,
hagyományainkról, büszkeségeinkről, helyi receptekről… A döntő témájául a magyarországi
kékfestés hagyományát választottuk, mely szerintünk méltó lenne a hungarikum címre. A munkánk
eredményeként született mese szól a kékfestés eredetéről, az utolsó hazai műhelyekről, a kelme mai
szerepéről; gyártottunk ékszereket; készítettünk online riportot a Pápai Kékfestő Múzeum
vezetőjével.
Örömmel olvastuk a zsűri döntését: a fordulókban nyújtott t
eljesítményünket első hellyel jutalmazták. Az ünnepélyes eredményhirdetést május 27-én
tartották a Lakiteleki Népfőiskolán. Ekkor lehetőségünk nyílt a Hungarikum Liget szépségeinek
felfedezésére is. Útban hazafelé megálltunk Kiskunfélegyházán, ahol helyismereti kalandtúrán
fedeztük fel a város látványosságait; kipróbáltuk a helyi szabadulószobát.
Szeretnénk köszönetet mondani a segítőinknek, akik munkájukkal hozzájárultak a
sikerünkhöz!
Hajnalcsillagok
(Gál Henrietta, Nagy Natália, Török Karolin,
Kocsispéterné Hunyadvári Éva)
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Egyházközségi hírek:
Szentmise íratás és temetés esetén:
- Mojzes Zoltánt és feleségét Editet lehet
keresni (06 30 482 9132)

Június 6. vasárnap az Úrnapján volt az Elsőáldozás.
Az elsőáldozókat három éven át, hitoktatójuk
Baloghné Zádori Tamara tanította, majd a
harmadik évben Soós János atya készítette fel az
elsőáldozásra, szombati napokon. Az első
szentgyónásban, majd ezt követően az első
szentáldozásban Antal Imre atya részesítette
Őket.

Egyházadó befizetése történhet készpénzben:
- Mojzes Zoltánnál és felesége Editnél,
- Kissné Tóth Klárinál a Forráskúti
Polgármesteri Hivatalban
Egyházadó rendezése történhet átutalással is a
következő bankszámlára:

Az ünnepi szentmisén egyházközségünkben 10
kisgyermek járult életében először az
Oltáriszentség elé. Szeretettel köszöntjük Őket,
és azt kívánjuk Nekik, hogy maradjanak meg
azon az úton amit elkezdtek, és a szentségi
Jézussal legyen meg továbbra is az élő
kapcsolatuk.

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.

Elsőáldozók:
Bodnár Réka Vivien
Csikós Réka
Farkas Dominik
Galzó Zalán
Gazdag Máté Dávid
Lajkó Barbara

Kedves ünneplő házaspárok!
A pandémia miatt nem tudtuk 2020 évben
megtartani a jubiláló házaspárokért a hálaadó
szentmisét, melyet szeretnék most utólag bepótolni.

Nagy Léna
Rabi Elizabet
Tari Krisztián István
Tóth-Rabi Lara
Bérmálás ősszel várható, szeptember - októberi
hónapban. A pontos időpontról a hitoktató fog
egyeztetni majd a bérmálkozókkal.

Házasságkötésük 5,10,15,20,25,30,35,40,45,
50,55,60,65. évfordulója alkalmából fogadják
szeretettel
küldött
jókívánságaimat
az
Egyházközség nevében.

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 (jún.20; júl.04; júl.18)

Ebből az alkalomból Önökért, a 2020 évben jubiláló
házaspárokért hálaadó szentmise lesz 2021. július
4-én vasárnap 10.30-kor a forráskúti templomban,
melyre
szeretettel
meghívom
Önöket
családtagjaikkal együtt, hogy az évfordulót közösen
megünnepeljük.

Telefonos elérhetőségek:
- Antal Imre atya: 06 20 8232 496
- Katona Attila kisteleki irodavezető: 06 20
2207 907

A 2021 évben jubiláló házaspárokért hálaadó
szentmise időpontjáról később lesz tájékoztatás.
Antal Imre
plébános
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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.

A FALUGAZDÁSZ TÁJÉKOZTATÓJA

Júniusi aktualitások
Tisztelt Termelők!
A koronavírus járvány miatt a Kormányzati
intézkedésekkel összhangban továbbra a
rendkívüli munkarend enyhítésére került sor.
Ennek az a célja, hogy mindannyian továbbra i
megőrizzük az egészségünket. Emellett
előzetes időpont egyeztetés alapján lehetőség
van a személyes ügyfélfogadásra.
Az Egységes Kérelemmel kapcsolatos
aktualitások:
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. Azt érintett
termelőket keresni fogom. A határidő
2021.június 21.
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
támogatás igénylésére a jelszót is hozzák

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
2020.12.31-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.
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
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adategyeztetésnek
a
kezdeti
dátuma
informatikai hiányosságok miatt többszöri
halasztás után június 21-el kezdődik. A
szükséges
dokumentumok:
Személyes
okmányok bemutatása, ÖCSG szerződés
aláírva, két tanú 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
szerint helyrajzi számonként ki kell részletezni,
hogy milyen növénykultúrákat termelünk egy
adott földrészleten belül, az a kérésem, hogy
ezekkel az információkkal felkészülve
jelentkezzenek az adategyeztetésre.
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.
A telefonszámom: 06-30/337-2520
E-mail címem: gyuris.ferenc2@nak.hu
Facebookon / Messengeren is elérhető vagyok
Gyuris Ferenc néven, ide is küldhetnek
információkat, kitöltött nyomtatványokat.
Az aktuális pályázati lehetőségek (Jelenleg
nyitott
a
Mezőgazdasági
kisüzemek
fejlesztése!!!)
a www.szechenyi2020.hu, a
www.mvh.gov.hu
és
a
www.nak.hu
honlapokon megtalálhatók, kérem figyeljék
ezeket az oldalakat is.
VIGYÁZZANAK MAGUKRA,
VIGYÁZZUNK EGYMÁSRA!
Tisztelettel:
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
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KÜLTERÜLETEN ÉLŐK FIGYELEM!
Tisztelt Forráskútiak!

2021. július 1-től a Magyar Posta a címezetlen
reklámkiadványok terjesztésének szolgáltatását
megszünteti, amely Önkormányzatunk havi
újságját, 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 helyezünk ki, ahol a külterületi
háztartások a továbbiakban is átvehetik havi
megjelenésű újságunkat.
Kérjük szíves megértésüket,
együttműködésüket az átállásban!

Forráskút Község Önkormányzata
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ANYAKÖNYVI HÍREK
Házasságkötés
Virág Dzsenifer és Tari Nándor
Hrubi Nóra és Simon Gábor
Dávid Gréta Alexandra és Balogh Ferenc
Krisztián
fogadott örök hűséget. Gratulálunk!

Gólyahír
Rabi Mihálynak és Csikós Szilviának

Rabi Márk
Szabó Nikolettnek és Fernandes Bastosnak

Szabó-Bastos Maya
nevű gyermeke született. Gratulálunk!

Köszönetnyilvánítások

Halálozás
(élt 70 évet)

Köszönetet mondunk mindenkinek, akik
felejthetetlen gyermekünk, Csala Imre
búcsúztatásán megjelentek, sírjára virágot
helyeztek és fájdalmunkban együtt éreztek.

(élt 94 évet)

Gyászoló család

Balog Antal
Vass Márk

Hozzátartozóik fogadják részvétünket!

Hálás
szívvel
mondunk
köszönetet
mindazoknak, akik Balog Antal temetésén
részt vettek, gyászunkban, mélységes
fájdalmunkban őszinte részvéttel osztottak.
Köszönet a vigasztaló szavakért, a szeretet
virágaiért.

Helyesbítés:
Az előző Hír-Forrásban Molnár Ferencné
Győri Rozália neve hibásan szerepelt, melyért
ezúton kérünk szíves elnézést!

Gyászoló család
HIRDETÉSEK

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
szerettünk, Vass Márk József búcsúztatásán
megjelentek, sírjára virágot helyeztek,
fájdalmunkban velünk együtt éreztek.

Vietnámi malacok és anyakockák, továbbá 10
bárány eladó. Érd.: 30/214-9079
Építési telek eladó (József Attila u 18 sz.)
832 m2 területtel.
Érd.: 20/538-0945

Gyászoló család
ÁLLÁSHIRDETÉS
A Borostyán étterem felvételre keres 1 fő
munkavállalót FELSZOLGÁLÓ munkakörbe.

Szedd magad a meggyet!
Tavalyi évhez hasonlóan idén is lesz lehetőség
Forráskúton meggyet szedni.

A munkakör teljes munkaidős, munkaidő
keretben. Az állás azonnal betölthető.

Érdeklődni jún. 17.-e után a 0630 4829132 vagy
0630 4608084 számokon lehet.

Jelentkezés: telefonon 70/376-7408 vagy emailben a tatikakht@freemail.hu címen.
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KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK
ÉS E-MAIL CÍMEK:

VÁSÁRNAPTÁR
Mórahalom
Ruzsa
Kistelek

Június 20. állat- és kirakodó vásár
Június 27. állat- és kirakodó vásár
Július 4. 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
Június 12-én és 13-án 8 és 20 óra között
Dr. Papp Sándor
Telefon: 0630/487-9805
Június 19-én és 20-án 8 és 20 óra között
Dr. Kovács Tibor
Telefon: 0630/965-3114
Június 26-án és 27-én 8 és 20 óra között
Dr. Tóth Ferenc
Telefon: 0620/476-3517

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: 2021.06.14. Következő lapzárta június 30.

Az újság minden háztartás számára ingyenes.
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