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Tisztelt Lakosság! 

Az országos, a megyei, de kiváltképpen Forráskút járványhelyzete 
ismételten indokolttá teszi a fokozott óvatosságot közösségi 
kapcsolataink területén. 

Kifejezetten felhívom a figyelmét minden kedves lakosnak, vegye 
komolyan felelősségét a járvány terjedésének 
megakadályozásában, ennek érdekében nyomatékosan kérek 
mindenkit, hogy a közösségi helyeken (boltokban, 
intézményekben, stb.) tartsanak távolságot, használjanak 
maszkot…! 

Mindannyian vegyük figyelembe azt a tényt, hogy a jelenleg súlyos 
állapotba került betegek nagyobb százalékban az oltatlanok 
köréből kerülnek ki! 

Kérem megértésüket, de a fentiekre tekintettel a művelődési ház 
november 8-ától csak védettségi igazolvánnyal látogatható, a 
hivatali ügyintézés során ismét kötelező a maszk használata és a 
kézfertőtlenítés. 

A jelenlegi és leendő intézkedéseink hátterében az áll, hogy 
napjainkban rohamosan felgyorsult a járvány terjedése falunkban 
is. 

 

Fodor Imre 

INFLUENZA ELLENI VÉDŐOLTÁS 
 

Tájékoztatjuk kedves betegeinket, hogy az influenza elleni védőoltás térítésmentesen 

felvehető, időpontot kérni vonalas telefonunkon (62/287-034) 

minden hétköznap 8 és 12 óra között lehet Sárközi Kláránál! 

 

Az orvosi rendelő csapata 
 

TARTALOM 
Önkormányzati hírek 

1-4. oldal 
Őszi kézműves 

foglalkozás 
5. oldal 

Iskolai hírek 
6-7. oldal 

Egyházi hírek 
9. oldal  

Agrárhírek 
10-11. oldal 

Klímabarát tippek 
karácsonyra 

12. oldal 
Hirdetések 

Anyakönyvi hírek 
13. oldal 

Vásárnaptár 
Közérdekű 

telefonszámok 
14. oldal 
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TESTÜLETI TÁJÉKOZTATÓ 

A Képviselő-testület október 28-án tartotta 
soron következő ülését. 
  Első napirendi pontban a Csongrád-Csanád 
Megyei Kormányhivatal törvényességi 
felhívását tárgyalták és fogadtak el 2 rendelet-
tervezetet a képviselők.  A Miniszterelnökség a 
kormányhivatalok 2021. évi ellenőrzési 
munkatervében feladatul tűzte ki a helyi 
önkormányzatok gyermekvédelmi és szociális 
rendeleteinek törvényességi célvizsgálatát. E 
vizsgálat keretében került sor Forráskút Község 
Önkormányzata személyes gondoskodást 
nyújtó ellátásokról és a gyermekétkeztetés 
térítési díjáról szóló önkormányzati, illetve a 
szociális ellátásokról szóló önkormányzati 
rendelete vizsgálatára. 
A Képviselő-testület új rendeletet alkotott: „a 
gyermekvédelem helyi rendszeréről”. A 
rendelet új elemei a korábbihoz képest az 
alábbiak:  
- szociális rászorultságtól függetlenül 

minden Forráskúton lakóhellyel rendelkező 
és életvitel szerűen ott élő újszülött szülei 
természetbeni támogatásként 
kelengyetámogatásban részesülnek, 

- bölcsődei ellátás megszűnésének esetei 
rögzítésre kerültek (orvosi szakvélemény 
alapján, megállapított magatartászavar 
esetén, továbbá, ha a gyermek 4 hétnél 
hosszabb ideig úgy hiányzik, hogy arról a 
szülő nem értesíti az intézményvezetőt). 

A szociális ellátásokról szóló rendeletben a 
lakhatási- és egészségügyi támogatás esetében 
a következő módosítások történtek: 
- Lakhatási támogatásra jogosult az a 

személy, akinek a háztartásában az egy 
fogyasztási egységre jutó havi jövedelem 
nem haladja meg a 80.000 Ft-ot és a 
háztartásnak nincs vagyona. 

- Egészségügyi támogatásban az szociálisan 
rászorult részesül, akinek a háziorvos vagy 
szakorvos által rendelhető, a rendszeres 
gyógyító ellátásához állandóan szedett, 
rendszeresen felírt vényköteles 
gyógyszereinek költsége eléri a 20.000 Ft-
ot és családjában az egy főre jutó havi 
jövedelem nem haladja meg a 80.000 Ft-ot. 

  Második napirendi pontban a tavaszi 
veszélyhelyzet idején polgármesteri 
hatáskörben elfogadott és kihirdetett 
letelepedési támogatásról szóló rendelet 
módosításáról döntöttek a testület tagjai. 
Az első elbírálás során, valamint az időközben 
érdeklődők körében felmerült néhány 
szempont, melyek átvezetése indokolt a helyi 
rendeletben. 
Ezek a következők: 
- a 45 éves életkori korlátnak elegendő, ha az 

egyik fél megfelel, 
- a kérelmek elbírálásánál jelentsen előnyt, 

hogy a helyi intézményrendszert veszik 
igénybe a beköltöző, vagy helyben lakó 
családok gyermekei (bölcsőde, óvoda és 
iskola kihasználtságának biztosítása 
érdekében). 

  Harmadik napirendi pontban a Homokháti 
Kistérség Többcélú Társulása Integrált 
Szociális és Gyermekjóléti Központ Forráskúti 
Telephely 2020. évi elszámolásából adódó 
többlet és szabad pénzmaradványa 
visszakéréséről döntött a Testület, amely 
összeg a Telephely átalakítási munkáival 
kapcsolatban felmerült költségekre lesz 
fordítva 
  A következő napirendi pontban a 
Polgármesteri Hivatal 2020. évi 
tevékenységéről szóló jegyzői beszámolót 
fogadta el a Képviselő-testület. 
  Ötödik napirendi pontban a 2020. évről 
készült adóztatási beszámolót fogadta el a 
Képviselő-testület. 2020. december 31. 
napjával megszűnt a helyi önkormányzatok 
gépjárműadóval kapcsolatos feladat- és 
hatásköre, 2020. évben még a helyi 
adóhatóságok vetették ki ezt az adót is, 
azonban már a befolyt bevételek — a 
veszélyhelyzetre tekintettel — teljes 
egészében az Állam bevételét képezték. 
Összességében elmondható, hogy a napi 
kötelező feladatokon túl 2020. évben a 
hátralékok behajtása is eredményes volt. A 
tervezetthez képest valamennyi kivetéses 
adónemben sikerült több adót beszedni. 
  Következő napirendben egy általános 
tájékoztatást kaptak a képviselők lakóhelyünk 
környezeti állapotáról. Elmondható, hogy a 
település környezeti állapota jónak mondható, 
mely nemcsak a község földrajzi fekvésének, 
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éghajlati adottságának köszönhető. Az élhető 
tiszta környezet megteremtésében a település 
lakosságának és az önkormányzatnak is 
jelentős szerepe van. 
  Hetedik napirendben a temető díjak éves 
felülvizsgálatát végezték el a képviselők, 
amelyben egyhangúlag döntöttek, hogy nem 
kívánnak módosítani a jelenlegi rendeletben 
szereplő díjakon, amely az alábbiak szerint van 
meghatározva: 
A temetési hely, illetőleg az újraváltás díja:  

a) egyes sírhely:    
 7.500,- Ft 

b) kettes sírhely:   
 12.000,- Ft 

c) urnasírhely:    
 10.000,- Ft 

d) urnafülke urnafalban:  
 10.000,- Ft 

e) 2 urnatárolós urnasírbolt:  
 25.000,- Ft 

f) sírbolthely 25.000,- Ft + 1.000,- 
Ft/m2 (mely területarányos 
díjat a mindenkor 
meghatározott kettes sírhely 
méretén felül igénybe vett 
terület után kell megfizetni) 

g) Rátemetés:   
 mindenkori alapdíj 50%-a. 

  Egyebek napirendi pontban aktualitásokról 
tájékoztatta a jelenlévőket Polgármester úr: 
- Elkezdődtek a járdafelújítások az Arany 

János utcától kezdve a Fő utca mindkét 
oldalán és a Csongrádi utcában a József 
Attila utcáig. Ezeken a szakaszokon beton 
járda készül, a Piac téri szakaszon pedig 
térburkolattal ellátott. Néhány érdeklődő 
volt a felszedett járdalapok sorsáról. 
Jelenleg a Boros iskolánál lévő telephelyen 
vannak tárolva, de úgy döntött a Képviselő-
testület, hogy azok már nem kerülnek 
hasznosításra, ezért 300,- Ft/db áron 
értékesíti a használt járdalapokat. Ezzel 
kapcsolatos igényeket a Polgármesteri 
Hivatal titkárságán lehet jelezni.  

- Novemberben a Móricz Zsigmond és 
Boross József utcák aszfaltozása is 
elkezdődik. Mindkét beruházás ideje alatt 
az érintett területeken élők türelmét kéri 
Polgármester úr. 

- Az év vége felé közeledve esett szó, hogy a 
település járványügyi helyzetének 
alakulását és a jogszabályokat figyelembe 
véve, milyen formában lehet 
rendezvényeket tartani. E témában nem 
született még az ülésen döntés.  

      
   Dudásné Gábor Tünde 

 

 
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: +36-30-998-61-39.  

A szuka kutyák ivartalanítását dr. Farle Csaba 
kisteleki állatorvos vállalta, aki 2022. 
januárjától tudja megkezdeni a forráskúti szuka 
kutyák műtését. Elérhetőség: +36-20-218-
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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Hűségjutalmasok köszöntése 

Hagyományainkhoz híven idén is köszöntötte 
Forráskút Község Önkormányzata jubiláló 
munkatársait.  

2020-ban a koronavírus miatt elmaradt a 
hűségjutalmasok köszöntése, ezért az október 
22-én tartott ünnepségen a 2020. évi és 2021. 
évi ünnepeltek Fodor Imre polgármester úrtól 
és Kálmánné Kovács Mónika alpolgármester 
asszonytól vehették át jutalmukat. 

2020. évben elismerésben részesültek: 

Forráskúti Polgármesteri Hivatal: 
Vetróné Czékus Teréz 15 év 

Forráskút Község Önkormányzata: 
Veres Gyula  20 év 

Illés-Vizsnyiczai Borbála 5 év 

Iskola: 
Matáné Ábrahám Margit 5 év   

Mosolygó-Vass Csilla 10 év 

Tóth Katalin  25 év 

Borbás János  30 év   

Tátika Kft.: 
Varga Istvánné  30 év 

Repkó János  5 év 

2021. évben elismerésben részesültek: 

Forráskúti Polgármesteri Hivatal: 
Kissné Tóth Klára  10 év 

Dudásné Gábor Tünde 15 év 

Forráskút Község Önkormányzata: 
Huszár Antal  25 év 

Czékus Józsefné  10 év 

Forráskúti Margarét Óvoda és Bölcsőde: 
Kálmán Noémi Katalin   5 év 

Kecskeméti Miklós Lászlóné 15 év 

Polonyiné Szilágyi Zsuzsanna 35 év 

Iskola: 
Martyinné Pálföldi Anett  5 év 

Ocskó Zsolt   5 év 

Marázné Séllei Erzsébet  20 év 

Sápi Zoltán    20 év 

Kocsispéterné Hunyadvári Éva 30 év 

Négyforrás Kft: 
Kapás Judit    5 év 

Tátika Kft.: 
Kurucsai János   5 év 

Vass Rózsa    5 év 

Ocskó Gézáné    15 év 

 

 

Idősek köszöntése 

Kálmán János Istvánné Gyuris Magdolna 1931. 
szeptember 30-án született Forráskúton.  

1951-ben házasodott Kálmán János Istvánnal, 
két gyermekük született, lányuk 1952-ben, fiuk 
1954-ben. Közel 50 hold földön gazdálkodtak 
férjével, életét a szorgalmas munka, a jószággal 
való teendők határozták meg. Mindig szeretett 
sütni, főzni, a varrás is kedvenc időtöltése közé 
tartozott. 

90 éves születésnapja alkalmából Fodor Imre 
polgármester úr, Kálmánné Kovács Mónika 
alpolgármester asszony és Illés-Vizsnyiczai 
Borbála köszöntötte őt és adta át a 
miniszterelnöki köszöntő emléklapot, valamint 
önkormányzatunk ajándékcsomagját. 

Isten éltesse erőben, egészségben! 
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ŐSZI KÉZMŰVES FOGLALKOZÁS  
 

Október 28-án kézműves foglalkozással vártuk a gyerekeket. A nagysikerű tökfaragás mellett 
készültek levélsünik, magokkal, terményekkel díszített tökök, őszi asztali dekorációk, gesztenyepók-
hálók, lufiból készült dekortökök, falevél kopogtatók, szellemek és denevérek. 

Ez alkalommal felavattuk, kipróbáltuk a Piac téren épült közösségi kemencét is, mely egyelőre még 
környezete felújítására vár, és a gyerekeket frissen sült sütőtökkel kínáltuk 
meg. Bár nem mindenkit tudtunk meggyőzni, hogy legalább kóstolja meg, 
voltak olyanok is, akik csak úgy falták a csemegét. 

Reméljük mindenki jól érezte magát, köszönjük, hogy ilyen szép számmal 
vetettek részt a programon! 

Ezúton is köszönöm a szervezésben, lebonyolításban nyújtott segítséget 
Barnáné Király Anikónak, Csenkiné Tajti Tímeának, Kapás Juditnak, Rabi 
Mihálynénak, Tapodiné Tündének, Török Lininek és Sacinak, valamint 
Godáné Erikának és a kemence befűtését Repkó Jánosnak! 
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ALSÓS MESEMONDÓ VERSENY 

Legnagyobb örömünkre az idén ismét meg tudtuk rendezni az Alsós Mesemondó versenyünket, ami 
mint tudjuk, iskolánkban évek óta hagyománynak számít. A múlt tanévben a járványhelyzet miatt ezt 
el kellett halasztanunk, de szerencsére a héten, november 04-én a gyerekeink ismét „színpadra” 
állhattak. Nagy izgalommal és szorgalommal készültek, csodálatos meséket, mondákat hoztak el 
nekünk ezen a szép délutánon.  

Az 1-2. osztályosok közül 7-en, míg a 3-4. osztályosok közül 12-en kápráztattak el bennünket a 
tudásukkal, tehetségükkel. A gyerekeket a szülők is elkísérték, s együtt izgultak velük, akárcsak a 
felkészítő tanáraik. A verseny nagyon szoros volt, a zsűri a végén alig tudott döntést hozni. Nagy 
nehezen azért megszületett egy rangsor, melyet most nagy büszkén osztunk meg az újság olvasóival.  

Helyezettek: 1-2. osztályban: 

I. helyezett: Czékus Dominik 2. osztályos tanuló 
II. helyezett: Király Zénó 2. osztályos tanuló 
III. helyezett: Papp Gabriella 1. osztályos tanuló 

 

Helyezettek: 3-4. osztályban: 

I. helyezett: Nagy Léna 4. osztályos tanuló 
II. helyezett: Paplógó Gabriella 3. osztályos tanuló 
III. helyezett: Tari Krisztián és Galzó Zalán 4. osztályos tanuló 

 

Mindkét csoportból az I. és II. helyezettek továbbjutottak a november 17-én Üllésen megrendezésre 
kerülő területi mesemondó versenyre. 

Ezúton is szívből gratulálunk a továbbjutottaknak, és további sok sikert kívánunk nekik! Büszkék 
vagyunk rájuk!  

 

Péter-Szabó Julianna tanító néni 
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„TALÁLD KI MAGAD!” 

Hagyományosan a tanév első felében színes pályaválasztási programokon vehetnek részt a hetedikes és 
nyolcadikos diákok, ezzel is segítve a minél sikeresebb iskolaválasztást.  

 
Szeptemberben rendezték meg az I. Szakmafesztivált a szegedi Dugonics téren, amit a Szüleikkel együtt 

látogathattak meg a gyerekek. A standok között sétálva örömünkre szolgált, hogy iskolánk egykori diákjai is 
részt vettek az eseményen, immár a választott szakmájukat népszerűsítő oldalon. Október elején a 
Sportcsarnokban tartott „Mi a pálya?” elnevezésű műszaki pályaválasztó fesztiválra utaztak a tanulóink, míg a 
napokban az Agóra „Találd ki magad!” rendezvényére.   
 A hetedikeseink vállát még kevésbé nyomja az iskolaválasztás 
súlya, így ők kicsit felszabadultabban nézelődhettek. Amit lehetett, 
kipróbáltak: teszteket töltöttek ki, lézerfegyverrel lőttek, bilincsbe 
verették magukat, péksütiket kóstoltak, közös tetoválásokat rakattak 
fel… és imádták, hogy interjút készítettek velük a Szeged Televíziótól.  

A nyolcadikosaink így vallottak a programok sikerességéről:  
„A rendezvényeken sok iskola jelent meg. Az állomásokat kisebb 

csoportokba rendeződve jártuk végig. Mindenhol szeretettel és 

szórólappal vártak minket, az iskolával kapcsolatos kérdéseinkre 

részletes választ kaptunk. (Török Sarolt) 

„A standokon ki lehetett próbálni különböző tevékenységeket: 

hegeszthettünk, autót festhettünk, ruhát szabhattunk, kalácsot fonhattunk, 

fűszernövényekkel ismerkedhettünk, marcipánfigurákat formázhattunk. 

(…) Ez egy tökéletes alkalom arra, hogy eldöntsük, mi tetszik, mit 

szeretnénk a jövőben dolgozni.” (Mata Nóra) 

„Az állomásokon felnőttek és ügyes diákok beszéltek nekünk 

azokról az ágazatokról, melyek érdekeltek minket. (…) Megérte elmenni: 

Többet megtudtam az iskolákról, átgondolhattam, hogy tényleg mit 

szeretnék. Jók ezek a rendezvények, ajánlom a részvételt a 

hasznosságukért is, az élményért is!” (Matuszka Vivien) 

 

A felvételiig még vár a tanulóinkra néhány próbatétel. Kívánjuk, hogy sikeresen vegyék az akadályokat, 
és mindenki az érdeklődésének megfelelő középfokú iskolában folytathassa majd tanulmányait!  
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Tisztelt Lakosok! 

 Szeretnénk felhívni ismételten a Tisztelt 
Lakosság figyelmet, hogy a kommunális 
hulladékgyűjtő edényekbe TILOS hamut, 
fűnyesedéket, állati maradványokat, építési 
törmeléket és egyéb hasonló hulladékot rakni. 
Amennyiben az ürítéskor ilyen jellegű 
hulladékot lát az edényben a rakodó nem 
köteles azt kiüríteni, illetve az ürítés során 
keletkező sérülésekért nem tudunk felelősséget 
vállalni. Szíves megértésüket és 
együttműködésüket köszönjük! 
 

Négyforrás Nonprofit Kft.  
 

 
Katolikus Karitasz helyi hírei 

 
Idén is lesz tartós 
élelmiszergyűjtés.  
Ezekre gondolunk: liszt, tészta, 
cukor, só, olaj, zsír, tartós tej, 

rizs, tea fű, édesség, lekvár... 
 
Időpont: 2021. november 19-től és 2021. 
december 17-ig 
Gyűjtési helyszínek: COOP Bolt és a templom 
melletti kápolna 
 
Az adományokat a boltban ott lehet hagyni, 
illetve szentmisék előtt a kápolnába le lehet 
hozni. 
Karácsony előtt a faluban kerül kiosztásra. 
Mindenkinek köszönjük, aki támogatja ezt a 
kezdeményezést! 
Mindenkit kérünk, hogy elővigyázatosan a 
járványügyi szabályok betartásával segítsen! 
 

      
  Mojzesné Kocsispéter Edit 

helyi vezető 
 

„Főiskolai hallgató Forráskútról” 
 
A Rúzsa Sándor Betyár Egyesület által 
szervezett ruzsai XX. Hagyományos Paraszt-
Lakodalmas rendezvényen Kiss Renáta 
főiskolai hallgató, aki nagyapja csólyospálosi 
mintagazda fogatával a menyasszonyos fogat 
megtisztelő címet kapta. Fogathajtóként is 
igazolta állatszeretetét és hozzáértését, még 
mindig a legfiatalabb fogathajtónk.  
Elismerésünket és köszönetünket fejezzük ki 
szíves segítségükért! 
A lap Olvasóinak jó erőt, egészséget kívánunk! 
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EGYHÁZKÖZSÉGI HÍREK 

A pandémia és a plébános váltás miatt az egyházközségünkben már két csoport várakozott a bérmálás 
szentségének a felvételére. A várakozásuk nem volt hiábavaló, mert idén ősszel, október 10-én a 
vasárnapi mise keretében Kovács József helynök atya kiszolgáltatta a bérmálás szentségét a 11 
forráskúti és a 2 ruzsai fiatalnak. 

A fiatalok Soós János atyával készültek e szentség felvételére. A bérmálást megelőző hetekben pedig 
Kopasz István atyával találkoztak és beszélgettek a keresztény felnőttségről. 

 

Baloghné Zádori Tamara 
hitoktató 

 

2021.10.31-én a szentmise a temetőben volt megtartva. Ez a szentmise a halottainkért volt felajánlva, 
és megemlékeztünk Soós János atyáról is. A szentmise záró éneke után sírok szentelése történt kérésre. 
Soós János atya sírja is meg lett szentelve ezen a vasárnapon. 

Kissné Tóth Klára
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A FALUGAZDÁSZ TÁJÉKOZTATÓJA 

Novemberi aktualitások 

Tisztelt Termelők! 

Az Egységes Kérelemmel kapcsolatos 
aktualitások: 

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

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

A zöldségfélék, a szálas fehérje növények 
termeléshez kötött kiegészítő támogatást 
igénylő gazdáknak a 2021-es évre is 
gazdálkodási naplót kell vezetni, mely az 
Internetről is letölthető, de nálam is 
beszerezhető. A formátuma a tavalyi évhez 
képest nem változott. Ezek ellenőrzése 
októbertől várható. 

A tavaszi fagykárt, aszálykárt, jégverést 
szenvedett termelők, akinek a Kormányhivatal 
megállapította a tábla szinten a 30 %-os kiesést, 
november 1. és 30. között kell benyújtani a 
Kárenyhítési kifizetési kérelmet. Ehhez a 
szükséges információ a korábbi évekhez 
hasonlóan a károsodott kultúrából az idei évi 
termésmennyiségi adatok, valamint a 
Kormányhivatal igazolása az adott kultúrában a 
kár mértékéről. 

A kárenyhítési támogatás igénylése a két 
településen mintegy 130 termelőt érint, az a 
kérésem, hogy az ügyintézéshez kérjenek 
időpontot. 

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 adategyeztetés 
határideje módosult, a határidő 2022. január 
1.! 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. November 1-től a 
Kárenyhítési támogatás benyújtása, az 
adategyeztetések, valamint a beérkezett 
szerződések feldolgozása miatt kevesebb időm 
lesz a szerződések átvételéhez kapcsolódó 
segítségnyújtásra. 

Az Agrárkamarai tagdíjbevallással és 
tagdíjfizetéssel kapcsolatos információk:  

Az Alapszabály módosítása következtében a 
tagdíjfizetés 2021-es évben október 15. és 
november 30. között lesz lehetséges, a 
tagdíjsávok nem változnak.  

A tagdíj alapja az előző évek gyakorlatától 
eltérően a 2019-es év lesz, tehát a 2019-es év 
árbevétele alapján kell majd a tagdíjat fizetni. 
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Minden érintett tag megkapta az értesítő 
levelet. Azok a termelők, akiknek a 2019-es évi 
árbevételük 600.000 Ft alatt volt, a 2.000 Ft-os 
csekket kell befizetni.  

600.000 Ft feletti árbevétel esetén az értesítő 
levélben leírtak alapján Kamara elkészíti a 
tagdíjbevallást, melyet a NAK honlapján az E-
Irodában lehet jóváhagyni, valamint a megadott 
számlaszámra kell utalni október 31-ig a 
megfelelő tagdíj összeget (Jellemzően a 
600.000 Ft és a 10.000.000 Ft árbevétel sávba 
eső termelőknek 5.000 Ft). Az október 31-ig 
befizetett összeg esetében a tagdíjbevallás 
automatikusan jóváhagyottnak fog minősülni. 
A 2021. évi tagdíj megfizetésének határideje: 
2021. november 30. A tagdíj rendezhető a 
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, OTP BANK 
Nyrt.-nél vezetett 11749008-20190244 számú 
bankszámlájára történő banki átutalással; 
ebben az esetben a közlemény rovatban fel kell 
tüntetni a tag kamarai nyilvántartási számát, 
továbbá adószámát/adóazonosító jelét 

A járványügyi információkat figyelembe 
véve az irodákban ismét kötelező lesz a maszk 
használata. A hosszabb várakozási idő, 
valamint a személyes kontaktus minimalizálása 
érdekében az a kérésem, mielőtt jönnének, 
előtte időpont egyeztetésre jelentkezzenek.  

Minőségbiztosítási okokból a személyes 
ügyintézés elektronikus dokumentálása ezentúl 
a banki tranzakciókhoz hasonlóan sms alapon 
fog működni, ezért az a kérésem, hogy a 
személyes ügyintézéshez hozzák el a 
mobiltelefonjaikat. 

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 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 (idei évben, és 2022-ben 
is meg fog nyílni a Mezőgazdasági Kisüzemek 
fejlesztése, gazdaságonként 15.000 Euro 
támogatási összegre lehet pályázni!)  

Tisztelettel: 

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 
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KLÍMAVÁLTOZÁS FORRÁSKÚTON: 
MIRE FIGYELJÜNK, MIT TEHETÜNK? 
Útmutató a hulladékmentes Karácsonyhoz és az 
adventi ünnepekhez: 
A karácsonyi és adventi időszak sok család életében 
jelentős stresszforrás, ahol a végeláthatatlan 
takarításé, sütésé és bevásárlásoké a főszerep. A sok 
bevásárlás azonban sok hulladékkal is jár. 
Kutatások kimutatták, hogy egész évben 
Karácsonykor termelődik a legtöbb szemét, 
ebben az időszakban az ajándékozások, a dekoráció 
és a megnövekedett számú bevásárlások miatt akár 
25-30%-al nő a hulladék mennyisége. Jó hír 
viszont, hogy néhány egyszerű trükkel jelentősen 
csökkenthető a hulladékképződés.  
Persze mindenki örül az ajándéknak, és annak is, ha 
adhat. Számtalan csatornán keresztül ömlik ránk a 
sok tökéletes ajándékötlet, természetes, ha kedvünk 
is támad beszerezni ezt-azt. Ez nem ördögtől való 
dolog, viszont a környezettudatos ajándékozáshoz 
szem előtt kell tartani a következőket: 

1. Az első és legfontosabb szempont a 
csomagolás! Mindenki tudja, hogy káros, 
de annál nehezebb elkerülni a műanyagot. 
A műanyag alternatívájaként érdemes 
papír, fém, szövet vagy fa 
csomagolóanyagot használni. Ha maradt 
még papírgyűjtés után némi újságpapír, 
abból is gyönyörű csomagolást lehet 
készíteni, de akár a korábban kapott 
ajándékszatyrokat is be lehet vetni. Sőt, a 
régi térképek is kiválóak e célra. Hódít a 
névre szóló, egyedi vászonszatyor is, 
melyet évről évre újra elő lehet venni. A 
csomagok lezárásához sincs szükség 
cellux-ra. Jó alternatíva a szilikonmentes, 
natúr kaucsuk ragasztó, vagy egy egyszerű 
lenfonál, amely több színben is kapható.  

2. A nagy nemzetközi platformok helyett 
részesítsük előnyben a helyben készült 
termékeket! Ezzel nemcsak a helyi 
gazdaságot támogatjuk, de a környezeti 
terhelést is csökkenthetjük valamelyest. 

3. Válasszunk értékálló darabokat az éppen 
aktuálisan trendi, ugyanakkor silány 
minőségű, tiszavirág életű termékek 
helyett! 

4. Újra hódítanak a saját készítésű 
ajándékok. Lehet ez egy családi naptár, 
fotókönyv, eredeti feliratos póló, 
élménykuponok, vagy akár egy ígéret egy 
nyári kajakozásra.  

5. A környezettudatos szemléletet jól tükrözi 
a fordított, vagy élmény adventi naptár. 
A fordított naptár lényege, hogy az adventi 
időszakban nem minket ajándékoznak, 

hanem mi ajándékozzuk meg a 
környezetünket egy kis odafigyeléssel: ma 
viszek magammal vászonszatyrot, ma nem 
felejtem otthon a kulacsom, 
húsmentes/kütyümentes/autómentes napot 
tartok, nagyokat sétálok, és újra felfedezem 
a természetet. Az élmény naptár zsebeiben 
sem csoki van, hanem például közös 
olvasás, mozi, diavetítés, zseblámpázás a 
takaró alatt a gyerekekkel, kalácssütés, 
egyszóval egy közös, boldog élmény. 

6. A karácsonyi dekoráció kiválasztásánál is 
célszerű figyelembe venni a 
természetességet és a mértéket. A rengeteg 
műanyag díszítőelem helyett válasszuk a 
természetes alapút, vessük be a tavalyról 
megmaradtakat is, de néhány terméssel, 
fenyőággal, szalaggal és kis kreativitással 
akár magunk is készíthetünk. 

7. A vélekedéssel ellentétben a műfenyő 
egyáltalán nem környezetbarátabb, mint az 
igazi fenyőfa. Ehhez az kellene, hogy 
legalább 20 éven át használjuk azt, amire 
nem nagyon akad példa. Akkor terheljük 
legkevésbé a környezetünket, ha 
Magyarországon nevelt, lehetőleg minél 
közelebbi helyről származó igazi fenyőt 
vásárolunk. 

8. A karácsonyi menü igazodjon a helyi 
kultúránkhoz és szokásainkhoz. Nem 
feltétlenül kell ananászt vagy banánt venni, 
ha van alma, körte, szilva, mogyoró és 
mandula is.  Jól válasszuk meg az 
alapanyagokat: kerüljük a pálmaolajat és a 
szóját, valamint az olyan egzotikus 
összetevőket, melyekhez biztosan tengeri 
vagy légi szállításra volt szükség. 

9. A karácsonyi menünél maradva célszerű 
előre felmérni, miből mennyi fog fogyni, 
hogy elkerüljük a túlfogyasztást. A 
maradékot lehetőleg fagyasszuk le. 

10. Az ünnepek során különösen fontos a 
szelektív hulladékgyűjtés, mert csak így 
biztosítható, hogy a felgyűlt rengeteg 
csomagolási hulladék megfelelő helyre 
kerüljön. A fenyőfát szintén 
környezettudatosan, az arra kijelölt helyre 
szállítsuk!  

+1: A legjobb ajándék csomagolásmentes, 
egészséges és a lelkünket tölti fel.  
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ANYAKÖNYVI HÍREK 

Házasságkötés 
Gyöngyi Péter és Heródek Edit Veronika 

és 

Lajkó Tibor és Birgés Danica 

fogadott örök hűséget. Gratulálunk! 

Gólyahír 
Csóti Márknak és Bakics Szilviának 

Márk 

Balogh Ferencnek és Dávid Grétának  

Viktor 

Dobai Jánosnak és Csóti Máriának 

Leila 

Bencsik Viktornak és Sándor Nikolettnek  

Bence Viktor 

Juhász Róbertnek és Gera Bettinának 

Milán Tibor 

Sári Péternek és Gera Nikolettnek 

Zalán 

Márton László és Szilágyi Ritának  

Martina 

nevű gyermeke született. Gratulálunk! 

Halálozás 
Özv. Vass Istvánné Miskolczi Mária  

(élt 85 évet) 
Özv. Rabi Józsefné Soós Magdolna 

(élt 89 évet) 
Szűcs József 

(élt 70 évet) 

Hozzátartozóik fogadják részvétünket! 
 

Hirdetés: 

Fagyasztott meggy eladó 5 kg-os kiszerelésben. 

Érd.:30/460-8084 
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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. 

Nyitva tartás: mindennap 1100 - 2100 óráig. 
Várjuk kedves vendégeinket! 

SZÉP Kártyát is elfogadunk! 

Dobó Zoltán Autószerelő és vizsgabiztos 

Vállalja: - személy- és kistehergépjárművek javítása, 
vizsgára való felkészítése és vizsgáztatása 

- gumiabroncsok árusítása 
- motorolajak értékesítése 
- gépjárművek diagnosztikája 
- gépjárművek okmányirodai ügyintézése 

mobil: 06-30/264-6476 
e-mail: doboszaki@freemail.hu 
6793 Forráskút, Széchenyi u. 4. 
Nyitvatartás: minden nap 8-17-ig 
 

HÉTVÉGI ÁLLATORVOSI ÜGYELET 
November 13-án és 14-én 8 és 20 óra között 

 Dr. Papp Sándor Telefon: 0630/487-9805 

November 20-án és 21-én 8 és 20 óra között 

 Dr. Tóth Ferenc Telefon: 0620/476-3517 

November 27-én és 28-án 8 és 20 óra között 

 Dr. Hursán Mihály          Telefon: 0630/9986-139 

 

VÁSÁRNAPTÁR 

Mórahalom        November 21. állat- és kirakodó vásár  

Ruzsa              November 28. állat- és kirakodó vásár  

Kistelek              December 5. állat- és kirakodó vásár 

KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK 

ÉS E-MAIL CÍMEK: 
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 
ÁLTALÁNOS SEGÉLYHÍVÓ:  112 
 

ORVOSI KÖZPONTI ÜGYELET:  104 

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

HÍR-FORRÁS FORRÁSKÚT KÖZSÉG LAPJA 
Felelős kiadó: Forráskút Község Önkormányzata 
Címe:6793 Forráskút, Fő u. 74. 
Kiadásért felelős: Fodor Imre 
Szerkesztésért felelős: Dr. Kapás Anita 
Sajtótermék nyilvántartási száma: 726939 
Kapcsolat: Jerney János Művelődési Ház 
  Cím: 6793 Forráskút, Petőfi S. u. 3. 
  Telefon/fax: 62/287-023 
  E-mail: muvhaz@forraskut.hu 
Megjelenés: havonta 900 példányban 
Megjelent: 2021.11.15. Következő lapzárta november 30. 

Az újság minden háztartás számára ingyenes. 


