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TESTÜLETI TÁJÉKOZTATÓ 
A Képviselő-testület szeptember 30-án a soron 
következő ülését. 
  Első napirendi pontban a település közbiztonsági 
helyzetéről készült 2020. évi rendőrségi és 
polgárőrségi beszámolókat ismerhették meg a 
jelenlévők. A beszámolót Dobó Attila rendőr 
őrnagy, Mórahalmi őrsparancsnok készítette, de az 
ülésen személyesen nem tudott részt venni, így a 
rendőrség képviseletében Repkó Zoltán rendőr 
főtörzsőrmester volt jelen.  
A beszámolóból kiderült, hogy Forráskút község 
illetékességi területén az ismertté vált 
bűncselekmények száma az előző évihez képest 
csökkenést mutat (19-ről 12-re). A közterületen 
elkövetett bűncselekmények száma is csökkent 8 
db-ról 3 db-ra.  
A közvéleményt negatív irányba súlyosan 
befolyásoló kiemelt ügy 2020-ban nem történt. A 
tavalyi évben 6 esetben történt rendőri intézkedést 
igénylő közlekedési baleset.  
A Polgárőrség munkájáról Kovács István a 
Polgárőrség vezetője adott tájékoztatást. 
Működésükre az Országos Polgárőr Szövetség és 
Forráskút Község Önkormányzata biztosított 
támogatást. Az Egyesületnek a tavalyi évben 32 fős 
taglétszáma volt, szolgálatban összesen 2133 órát 
töltöttek, ebből 33 óra a rendőrséggel együttes 
szolgálat. Az egyesület tagjai temetői őrszolgálatot, 
tanévkezdéskor az iskola környékének biztosítását 
és egyéb helyszínbiztosításokat végeztek. 2020. 
évben a kijárási korlátozások idején a késő esti 
órákban folytattak járőrözést. Kovács István 
elmondta, hogy Forráskút lakosai a korlátozásokat 
fegyelmezetten viselték. 
Polgármester úr megköszönte a rendvédelemben 
részt vevők munkáját és kiemelte az 
önkormányzattal folytatott jó kapcsolatot. Felkérte 
a jelenlévőket, hogy szolgálatteljesítés közben 
kiemelten járőrözzenek intézményeink, 
játszótereink környékén a magatartási szabályok 
megszegésének kiszűrése érdekében. 
  Második napirendben Rókus Imre tűzoltó 
alezredes a 2020. évről készült katasztrófavédelmi 
beszámolót ismertette a testület tagjaival.  
A Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 
területén 2020-ban 1553 esetben történt riasztás. A 
tavalyi évben településünkön 2 műszaki mentéshez, 
4 tűzesethez és 1 lakástűzhöz kellett vonulniuk. 
2021. szeptemberéig ezek a számok már sajnos 
magasabbak.  
Alezredes úr tájékoztatást adott még bizonyos 
lakossági feladatokról:  

- az 5 db munkagéppel rendelkezőknek be kell 
jelenteniük a gépszemlét, 
- a külterületi égetés vonatkozásában is bejelentési 
kötelezettség van.  
Polgármester úr megköszönte a katasztrófavédelem 
munkáját és az önkormányzattal való jó 
kapcsolatot. A Képviselő-testület a közbiztonsági 
és a katasztrófavédelmi beszámolót is egyhangúlag 
elfogadta. 
  Harmadik napirendi pontban a XXVII. Forráskúti 
Falunapokról készült beszámolót fogadták el a 
képviselők, amelyet Illés-Vizsnyiczai Borbála 
készített. A részletes beszámoló a Hírforrás előző 
lapszámában megtalálható. E napirend 
tárgyalásakor Fodor Imre Polgármester úr 
köszönetét fejezte ki a Képviselő-testület előtt 
Borikának a falunapi programok szervezéséért, 
gördülékeny lebonyolításáért. 
  Negyedik napirendi pontban a Forráskúti 
Általános Iskola és AMI 2020/2021. tanévről 
készült részletes beszámolóját ismerhették meg a 
jelenlévők, amelyet Sápi Zoltán iskolaigazgató 
készített. A tanulói létszám 143 fő volt az elmúlt 
tanév végén. Az intézményben az oktató-nevelő 
munkát a Nemzeti Köznevelési törvényben 
meghatározott képesítéssel rendelkező 
pedagógusok végzik. A tárgyi feltételek 
megfelelőek, 2020. nyári időszakában saját 
dolgozókkal megtörténtek a tisztasági festések, a 
teljes nagytakarítás és fertőtlenítés, továbbá 
testhőmérők és érintésmentes fertőtlenítő adagolók 
beszerzésére került sor.  
Sajnos a barakképület felújítására a Magyar Falu 
programban nem sikerült pályázatot benyújtani az 
épület sajátos építési technológiája, állapota miatt, 
így ebben a programban az emeletes főépület 
világítás rekonstrukciója valósulhat mg várhatóan 
2021/2022-ben. 
A Covid miatt a tanév elején kitűzött céljaiknak 
csak a töredéke valósulhatott meg, a hagyományos, 
nagyobb rendezvények online formában lettek 
megtartva. Igazgató úr elmondta, hogy a digitális 
oktatás próbatétel volt pedagógusoknak, 
gyerekeknek és szülőknek egyaránt. A szakmai 
munkát nagyban befolyásolta a járvány. Néhány 
családnak az önkormányzattal közösen lettek 
biztosítva a digitális oktatáshoz elengedhetetlen 
eszközök és mobil internet. 
A nyolcadikos tanulók mindannyian felvétel 
nyertek valamelyik középfokú intézménybe. 
  Következő napirendben a Forráskúti Margarét 
Óvoda és Bölcsőde elmúlt nevelési évről szóló 
beszámolóját hallgatták meg a testület tagjai. 
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Tájékoztatást kaptak a képviselők az óvodások 
létszámának alakulásáról, amely május 31-én 62 fő 
volt. A nevelési év végén 20 nagycsoportos 
gyermek ballagott el az óvodából, és 15 gyermeket 
írattak be a szülők kiscsoportba. A Bölcsődében az 
elmúlt nevelési évben telt házzal dolgoztak. 
Az óvoda és bölcsőde vonatkozásában is a 
koronavírus-járvány miatt elmondható, hogy sok 
program elmaradt. A márciustól történő bezárás 
idején is biztosítva volt azon gyermekek ügyeleti 
ellátása, akiknél mindkét szülő dolgozik. A 
dolgozók a zárva tartás alatt kerítés festést és 
fertőtlenítést végeztek az intézményben. 
  Hetedik napirendi pontban a Forráskúti Margarét 
Óvoda és Bölcsőde éves munkatervét fogadta el a 
Képviselő-testület. A munkaterv szerint 
szeptemberben a nagycsoportosok, míg várhatóan 
novemberben a középső csoportosok úszás oktatása 
valósulhat meg, amelyben a szülőkre háruló 
költségek csökkentése érdekében a gyermekek 
szállítását az önkormányzat 2 gépjárművel vállalta. 
Újra indul a néptánc oktatás és a lovaglás az óvodás 
gyermekeknek. 
  Hetedik napirendi pontban a februárban elfogadott 
költségvetési rendelet módosításáról döntöttek, 
mivel az önkormányzat különböző jogcímeken 
pótelőirányzatban részesült a központi 
költségvetésből, az ezzel kapcsolatos bevételek és 
kiadások mértékével szükséges a módosítás. 
  Nyolcadik napirendi pontban a településképi 
rendelet módosításának kezdeményezéséről 
döntöttek, amely jogszabály változás miatt vált 
szükségessé. A módosítást hosszú véleményezési 
folyamat előzi meg, így a mostani ülésen csak a 
folyamat elindításáról döntöttek a Képviselő-
testület tagjai. 
  Kilencedik napirendi pontban a fogorvosi ügyeleti 
feladatok ellátásáról született döntés, mely 
értelmében a Szegedi Kistérség Többcélú 
Társulásával együttműködésben a SZTE Szent-
Györgyi Albert Klinikai Központ Fogászati és 
Szájsebészeti Klinika által biztosítandó 
közfinanszírozott fogorvosi ügyelet ellátáshoz 
kívánunk csatlakozni. 
  Egyebek napirendi pontban az ellátásért felelős 
víziközmű szolgáltató, Alföldvíz Zrt. által a 2022-
2036. időszakra elkészített Gördülő Fejlesztési Terv 
beruházási és felújítási-pótlási tervrészét fogadta el 
a Testület. 

Az ülés végén polgármester út tájékoztatta a 
jelenlévőket, hogy várhatóan október folyamán 
megkezdődik a Móricz Zsigmond és Boross József 
utca aszfaltozása, valamint a Fő utca Csólyospálos 
felőli részén, a Csongrádi utcában és a Piac téren a 

járdaépítési munkálatok. A munkálatok ideje alatt 
az érintett területeken lakók türelmét kéri. 

 
      
   Dudásné Gábor Tünde 

 

 
Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2022. évre 

Forráskút Község Önkormányzata az Emberi 
Erőforrások Minisztériumával együttműködve az 
idei évben is kiírja a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot. A pályázati 
feltételekről érdeklődni a Polgármesteri Hivatalban 
Galzóné Gyuris Tímea ügyintézőnél, illetve a 
www.emet.gov.hu oldalon van lehetőség. 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az új pályázóknak 
regisztrálniuk szükséges, a regisztráció elérhető: 
https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx oldalon. 
Azok a pályázók, akik már korábban regisztráltak 
az EPER-BURSA rendszerben, már nem 
regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév 
és jelszó birtokában léphetnek be a rendszerbe. 
 
A pályázatok EPER-Bursa rendszerben történő 
rögzítésének és a Polgármesteri Hivatalhoz 
történő benyújtásának (a szükséges 
mellékletekkel együtt) határideje: 

2021. november 05. 

A határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. 

 A fenti határidőre Hivatalunkhoz be kell 
érkeznie: 

- az elektronikusan kitöltött, véglegesített és 
aláírt pályázati űrlapnak 

- a felsőoktatási intézmény által kibocsátott 
hallgatói jogviszony-igazolásnak vagy 
annak másolatának a 2021/2022. tanév 
első félévéről 

- jövedelemnyilatkozatnak és igazolásoknak 
a pályázó és a pályázóval egy háztartásban 
élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről 

- lakcímkártyának 
      
   Polgármesteri Hivatal 
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SZÜRETI MULATSÁG 

Tizennyolcadik alkalommal került sor a Forráskúti Szüreti mulatságra szeptember utolsó szombatján, 
melyre idén is szép számmal érkeztek a lovasfogatok és a vendégek egyaránt. 

Az eseményt szokásainkhoz híven borverseny előzte meg, melyre idén Kádár-Német Lajos, Szögi 
János, Tímár Géza és Frank István, Vass Imre és Zámbó Róbert borászok neveztek. A Bortábornoki 
címet a borverseny győztese, Tímár Géza nyerte el. Gratulálunk Neki a bortábornoki címhez! 

A szüret a Molnár család szőlőjében kezdődött, majd darálással, préseléssel és a must kóstolásával már 
a művelődési háznál folytatódott. 

A borverseny eredményeinek kihirdetése és a vacsora után Szélpál Szilveszter operaénekes 
fantasztikus műsorát hallgathattuk meg, majd hajnalig folytatódott a mulatság a KOSAVA 
Együttessel. 

Ezúton is köszönjük a rendezvény lebonyolításához nyújtott közreműködést a lovas-fogatosoknak, a 
polgárőröknek és a szüretelő fiataloknak, gyerekeknek, valamint mindennemű felajánlást, támogatást 
a borászoknak! Köszönjük, hogy segítségükkel emelték rendezvényünk színvonalát! 

A szüreti mulatságon készült fényképeket megtekinthetik a www.facebook.com/forraskutmuvhaz 
oldalon. 
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CSOBBANTAK A "PILLANGÓK" 

 

   Szeptemberben 10 alkalmas úszótanfolyamon 
vehettek részt a nagycsoportos óvodások 
(Pillangó csoport). 

   Az úszás alapjait minden kispajtás ügyesen 
elsajátította a tanfolyam végére.  

A tanfolyam önkéntes és önköltséges, de 
településünk önkormányzata - mint már évek 
óta - idén is támogatást nyújtott a 
résztvevőknek. Mivel az úszóiskola a korábbi 
gyakorlattal ellentétben nem biztosított 
kisbuszt a gyerekeknek, ezért meg kellett 
oldani az utazást Szegedre, ebben segített most 
az Önkormányzat, hogy mindkét 
mikrobuszával rendszeresen "hozta-vitte" a 
gyermekeket. Köszönjük Fodor Imre 
polgármester úrnak, Ocskó Géza képviselő 
úrnak, Fodorné Szántó Ágota óvodavezetőnek 
és Veres Gyulának, hogy vállalták a buszok 
vezetését. 

Köszönjük szépen továbbá a tanfolyam 
megszervezését, a gyerekek gondos kíséretét, 
segítését és biztatását Gabi és Zsófi óvó 
néniknek és Böbe dajka néninek. Köszönjük a 
fotókat, videókat melyeket a gyerekekről 
küldtek az uszodából, így mi is picit részesei 
lehettünk ahogy a gyermekeink életre szóló 
élményt és tudást szereztek. Köszönjük 
mindenkinek! 

 

A nagycsoportos óvodások szülei 

 

 

 

 

 

 

EURÓPAI MOBILITÁSI HÉT ÉS 
AUTÓMENTES NAP 

Forráskút Község Önkormányzata hatodik 
alkalommal csatlakozott az Európai Mobilitási 
Hét és Autómentes Nap kampányához. 

Ennek keretében szeptember 17-én 
kerékpártúrát szerveztünk Zsombóra, ahol a 
Lápastó szociális Szövetkezet 
gyümölcsfeldolgozó üzemét is megtekintettük, 
sőt kóstoltunk aszalt szilvát és finomabbnál 
finomabb gyümölcsleveket is.  

Az autómentes napon bringás reggelivel várta 
önkormányzatunk a kerékpárral iskolába, 
munkába igyekvőket.  

A kampány zárásaként ládavasút és többféle 
járgány, illetve játék is várta a gyerekeket 
szeptember 24-én a 
Parkban. 

Az iskolában 
rajzversenyt hirdettek 
és a rendőrség 
bevonásával kerékpár 
ellenőrzést is tartottak 
a kampány keretében. 
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ŐSZI OTTALVÓS OSZTÁLYKIRÁNDULÁS ZÁNKÁN 

Az Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 80 tanulója és 9 
pedagógusa szeptember 27-29. között az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány pályázatának 
köszönhetően háromnapos kétéjszakás osztálykiránduláson vett részt hétfőtől szerdáig. Az osztálykirándulás 
során a szállás, a napi étkezések és az egészségügyi ellátás (24 órás gyermekorvosi ügyelet) is biztosított. A 
pályázat révén közel 2 000 000 Ft értékű ellátást kaptunk. A 3-8. osztályos gyerekek programjai között 
csapatépítő, élménypedagógiai foglalkozások, tudományos ismeretterjesztő és földrajzi ismereteket bővítő 
előadások, foglalkozások is szerepeltek. Hétfőn reggel 7-kor indultunk különbuszokkal az iskolától. A 
megérkezést követően a kötelező regisztráció után elfoglaltuk a szállásunkat, majd ebédeltünk. Az esős időjárás 
miatt a délutáni programok egy része elmaradt, de íjászatra és a tábor felfedezésére volt lehetőségünk. Vacsora 
után Berkes Olivér koncertjén vettünk részt, aki több tehetségkutató műsorból is ismert a fiatalok körében. Az 
este és az éjszaka a kirándulások hagyományainak megfelelően telt, néhány gyermek nehezen tudott csak 
elaludni. 

Kedden reggeli utám már barátságosabbra fordult az időjárás, így 
több csoportban lézerharcban, középkori csatajátékban, vicces fizikai, 
kémiai kísérletek bemutatóján vettünk részt és meglátogattuk a 
haditechnikai parkot is. Ebéd után minden osztályunk 1 órás balatoni 
hajókirándulásra indult. A hajókázás után buszra szálltunk és 
Szigligeten rövid túra után a várba látogattunk. Vacsora után a tábor 
összes vendége közös diszkóban szórakozhatott. Szerdán reggeli után 
a balatonfűzfői kalandparkban bobozhattunk, majd Soltvadkerten 
fagyival és sütivel édesítettük meg a napot. 16 órakor izgatott szülők 
fogadták az iskola előtt gyermekeiket, akik fáradtan ugyan, de egészségesen és élményekkel gazdagodva 
térhettek haza! A kirándulás elérte célját, az iskolában szerzett ismeretek élménypedagógiai eszközökkel történő 
elmélyítését. 
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,,A zene az életnek olyan szükséglete, mint a levegő. 
Sokan csak akkor veszik észre, ha már nagyon hiányzik." Kodály Zoltán 

 
Az UNESCO Nemzetközi Tanácsa Yehudi Menuhin kezdeményezésre 1975-ben emelte, október 1-jét 
A ZENE VILÁGNAPJA rangjára. Ez a nap a zeneművészet legnagyobb alakjaira emlékeztet. Segíti a 
különböző kultúrák zenéinek jobb megismerését. A zene körülvesz bennünket! Zenéje van a természetnek, a 
szél zúgásának, az eső kopogásának, a madarak énekének. De zenéje van a tárgyaknak is: a vonat zakatolása, 
a poharak csengése vagy a telefonunk billentyűzete is ad olyan hangokat, amit zenének nevezhetünk. 
Október elsején az Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
zenei tanszakos tanárai: Kálmánné Mucsi Ildikó és Pesti Zsolt tartottak minihangversenyt, melynek keretében 
egyúttal a szeptember 30- i Magyar Népmese Napra is emlékeztek a klasszikus magyar népmesék 
rajzfilmsorozat főcímzenéjével, valamint a Margaret Island egyik gitáron előadott dalával. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Tisztelt Szülők! Kedves Forráskútiak! 

Ismét lehetőség van a környezet védelmét is 

szolgáló papírgyűjtésre az iskolában! Az 

újságpapírt és a kartonpapírt külön 

válogatva, kötegelve kell gyűjteni, majd 

november 24-én az iskola udvarán leadni! A 

hulladékért kapott összeget az osztályok 

kapják meg, a győztes osztályokat külön 

díjazzuk! Kérjük, tegyenek környezetükért, s 

támogassák ezzel az Önök által választott 

osztályt is! 

 

 

 

 

2021. november 24. 
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Kedves betegeink, forráskúti lakosok 

A következőkről szükséges tájékoztatást 
adnom itt is: 

A közösséggel szemben érzett, viselt felelősség 
községünk lakói körében tragikusan nem 
létezik, vagy nagyon alacsony szinten van. 

A covid-19 világjárvány minket érintő 
legutolsó adatai a következők 2021.09.28-án: 

Praxisunk által oltott, vagy az oltás 
megszervezésében részt vettünk: 

 1322 fő 

regisztrált, de ennek ellenére elutasítja az oltást: 

 41 fő 

60 év feletti összes nem oltott: 

 96 fő   

Közöljük, hogy az oltás lehetősége 
praxisunkban folyamatos. Az első körös és a 
harmadik körös oltások esetén is. Aki nem akar 
vagy nem képes az oltópontokon oltást kérni, 
jelentkezzen a rendelő telefonján: 0662-287034 
Sárközi Klárinál.  

Közöljük, hogy az oltatlanok száma 
községünkben nagyon magas, ez a tény nagy 
veszélyt jelent közösségünk számára az 
elkövetkező hónapokra. 

Közöljük továbbá, hogy a szezonális /évi 
rendes/ influenza oltások ügyében nem 
szükséges a rendelőt fölöslegesen hívogatni 
feleslegesen zavarva ezzel a betegellátást, a 
szokott, jól ismert módokon fogjuk az oltást 
megszervezni. 

Közlöm, hogy a közösséggel, embertársainkkal 
szemben tanúsított felelőlenség 
bicskanyitogató legújabb megnyilvánulása az, 
hogy a vérvételre előjegyzett betegek pénteken 
reggel nem jelennek meg anélkül, hogy 
lemondanák az időpontjukat, elvéve ezzel a 
lehetőséget rászoruló betegtársaiktól. Itt is 
kérem, ne tegyék ezt. 

Dr. Vereczkey Csaba háziorvos 

és a praxis munkatársai 

 

TÁJÉKOZTATÓ 
— megkezdődik a járdák felújítása és az utak 

aszfaltozása — 

 

Tisztelt Forráskútiak! 
Ahogy arról korábban már tájékoztatást adtunk, 
önkormányzatunk több pályázaton vett részt 
sikeresen, s ennek köszönhetően 2021. október 
18. napját követően megkezdődnek a járda- és 
útépítési kivitelezési munkák. 

A Belügyminisztérium által meghirdetett 
„Önkormányzati fejlesztések támogatása” 
pályázat keretében sor kerül a Fő utca, a 
Csongrádi utca és a Piac tér járdáinak 
felújítására.  

• A Fő utca mindkét oldalán a 
településközponttól Csólyospálos felé 
eső belterületi járdaszakaszok 
síkbetonos felújítása valósul meg. A 
kivitelezés itt kezdődik, s szakaszosan 
halad a központtól a falu széle felé. 

• A Csongrádi utcában a jobb oldali (régi 
téglás) járdaszakasz kerül felújításra a 
József Attila utca kereszteződéséig, 
szintén síkbetonos megoldással. 

• A projekt a Piac téri járda felújításával 
zárul, mely térköves burkolatot kap, 
igazodva az orvosi rendelő 
környezetéhez. 

A Magyar Falu Programnak köszönhetően 
valósulhat meg a Móricz Zsigmond és a Boross 
József utca aszfaltozása, melyek kivitelezését 
várhatóan szintén október közepén kezdik meg. 

A munkákkal érintett szakaszokon a lakókat, 
tulajdonosokat külön is értesíteni fogjuk! 

A munkák — jellegükből adódóan — 
akadályozni fogják a megszokott életet, 
kellemetlenséget okozva ezzel, de a 
tervezhetőség érdekében a kivitelező előre 
tájékoztatni fogja az érintetteket. 

Szíves türelmüket és együttműködésüket 
kérjük a munkálatok sikeres megvalósításához 
a kényelmesebb, biztonságosabb közlekedés 
érdekében. 

dr. Kapás Anita 

jegyző
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KIÁLLÍTÁSOK  KISÚJSZÁLLÁSON ÉS DESZKEN 

Szeptember hónapban ismét két alkalommal sikerült csoportunknak bemutatkoznia. Szeptember 6 és 
11. között Kisújszálláson rendezték meg a Nagykunság Kézműves Remekei elnevezésű kiállítást. 
Csoportunkat az a megtiszteltetés érte, hogy vendég kiállítóként meghívást kaptunk erre a rangos 
eseményre. A megnyitó ünnepségen külön köszöntöttek bennünket, mint új kiállítókat. Sokféle 
technikával készült, csodás alkotásokban gyönyörködhettünk. 
Szeptember 11-én már Deszken, a XX. Ajvárünnepen vettünk részt. Csoportunk csaknem minden tagja 
elhozta vagy elküldte alkotásait. A hagyományos technikák – hímzés, horgolás, makramé, 
gyöngyfűzés , gyöngyhorgolás  - mellett egy új technikánk, a 3D Origami külön standon kapott 
meghívást, és aratott nagy sikert újszerűségével.  
Mindkét helyszínen sok elismerést kaptak alkotásaink. 

  
Pálnik Zoltánné 

Csipkebogyó Kézimunkakör 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

EGYHÁZKÖZSÉGI HÍREK 
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EGYHÁZKÖZSÉGI HÍREK 

Kereszt megáldása 

A Kamp tanyánál levő útszéli kereszt teljesen megújult az elmúlt hónapokban Kisapáti Péterné Magdika 
szervező munkájának és anyagi áldozatvállalásának köszönhetően. A szép fakeresztet plébános atya áldotta meg 
szeptember 18-án polgármesterünk, valamint a környékből és a faluból összegyűltek jelenlétében.  

A felújításban nyújtott munkáját köszönjük Kisagócsi Antalnak, Bálint Vilmosnak, Németh Nándornak, Kovács 
Lászlónak, Barna Szabolcsnak, Kucska Nándornak és Vörös Tibornak.  

  

Táskaszentelés 

Szeptember 19-én megtartottuk a már hagyományosnak számító táskaszentelést a tanév elején. Sok gyermek 
elhozta az iskolatáskáját erre az alkalomra. A mise után a gyermekeket néhány tányér palacsinta várta az 
édesanyák jóvoltából, amit jó étvággyal el is fogyasztottak. 

Köszönjük mindenkinek, aki valamilyen módon segítette ezt az alkalmat szebbé tenni. 

Kopasz István 
plébános 

 

Zarándoklat Máriagyűdre  

A forráskúti Urunk Mennybemenetele Plébánia 
szervezésében - a  hittanosok és családjuk részére - egy 
egynapos zarándoklatra indultunk 2021. szeptember 
24-én  a forráskúti templomtól Máriagyűdre. Ennek a 
napnak a programjához hozzájárult Magyarország Kormánya az „Egyházi közösségi célú programok 
támogatásával”. A (EKCP-KP-1-2021) projekt keretében kiutalt támogatásnak köszönhetően tudta 
plébániánk finanszírozni az autóbusz személyszállítási költségét, a hittanos gyerekek és a szolgálatot teljesítő 
személyek részére az ebédet és az ásványvizet. 

A felnőttek és gyerekek egyaránt jól érezték Magukat. Miután megérkeztünk a kegyhelyre István atya misézett, 
ezt követően meghallgattuk a templom ismertetőt a helyi kántortól.  

Szép időnk volt, így a szabadban is megnéztük a kálvária Zsolnay-kerámia stációkép-sorozatát, majd a 
rózsafűzér sétányon  tovább haladva a fájdalmas Anya szobrához érkeztünk és folytatva sétánkat az 1900-ban 
felállított Jubileumi kereszthez jutottunk el. A templom nyugati kapujához egy kacskaringós ösvényen értünk 
vissza. Végezetül a gyerekek kipróbálták a templom kertben található játszóteret is.  

Hálás köszönet Kornélnak a zenei szolgálat teljesítéséért. Köszönöm Paplógóné Erzsikének a sok finom linzert 
és sajtos rudakat. Köszönet mindazoknak akik bármivel is hozzájárultak ehhez a naphoz. 
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Baloghné Zádori Tamara 
hitoktató 

Október 3. vasárnap - Jubiláns házaspárokért hálaadó szentmise  

Hálaadó szentmise volt bemutatva 2021. október 3-án, azokért a 2021 évben jubiláns házaspárokért, akik 
5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60 évvel ezelőtt kötöttek házasságot. A szentmisén 28 ünneplő házaspár vett 
részt, akik közösen elmondták együtt a részükre készített 
emléklapon lévő „házasok imáját”. A szentmise közben 
felsorakoztak a jubiláns házaspárok, és minden pár külön-külön 
áldást kapott. Ezt követően 1-1 szál rózsával, emléklappal, 
rózsafűzérrel 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, köszönjük a virág felajánlásokat a díszítéshez, Örömforrás együttesnek a 
zeneszolgáltatást és az atyáknak a gyóntatásban nyújtott segítségüket. 

 Kissné Tóth Klára
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A FALUGAZDÁSZ TÁJÉKOZTATÓJA 

Októberi aktualitások 

Tisztelt Termelők! 

Az Egységes Kérelemmel kapcsolatos 
aktualitások: 
A kérelmek módosítására október hónapban 
korlátozottan, az esetek egyedi megbeszélése 
után telefonon is lesz lehetőség.  
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. 
 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 
kellett végezni, s a tervezett kaszálást a 
Kiskunsági Nemzeti Park felé be kellett 
jelenteni. 
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 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 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, október hónapban keressenek. 
November 1-től a Kárenyhítési támogatás 
benyújtása, az adategyeztetések, valamint a 
beérkezett szerződések feldolgozása miatt 
kevesebb időm lesz a szerződések átvételéhez 
kapcsolódó segítségnyújtásra. 
Kérem, mielőtt jönnének, időpont egyeztetés 
céljából keressenek. 
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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. 
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 járványügyi információkat figyelembe véve 
az irodákban valószínűleg 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.  
Kérdés esetén kérem, egyeztessenek, ha 
személyesen jönnek, hozzák el 
telefonkészülékjeiket 
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!) Az 
érdeklődők kérem, egyeztessenek a 
Szaktanácsadókkal, pályázatírókkal 

Tisztelettel: 

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 
 

Sikeres és gyors felderítés 

2021. szeptember 17-én egy forráskúti lakos 
tett telefonon bejelentést a rendőrségre, hogy 
ingatlanjából ismeretlen személy 
eltulajdonította a nyitott garázsában tartott 
Simson S51 NH típusú segéd-
motorkerékpárját. 

A helyszínre érkező Mórahalmi Rendőrőrs 
kollégái azonnal adatgyűjtést végeztek, 
melynek eredményeként két órán belül meglett 
a fk. J.D. elkövető és az általa eltulajdonított, 
egy lakatlan tanyában elrejtett motoros 
kétkerekű is. A bejelentő a rendőri 
intézkedéseket követően az eredeti állapotában 
visszakapta az éjszaka folyamán ellopott 
motorkerékpárját, a fiatal bűnelkövetőt pedig a 
Szegedi Rendőrkapitányságon hallgatták ki 
gyanúsítottként, aki szabadlábon védekezhet az 
eljárás folyamán.  

Kérjük a tisztelt forráskúti lakosokat, hogy a 
bűncselekmények megelőzése érdekében az 
ingatlanok kapuit éjszakára csukják be, 
valamint a közterületen letámasztott 
kerékpárjaikat zárják le, hiszen az ismert 
mondás szerint, „Alkalom szüli a tolvajt” és a 
nyitott ingatlanok, a lezáratlan biciklik, nagy 
kísértést jelentenek a lehetséges elkövetőknek! 

      
  dr. Pőcze Tünde c. r.  
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KLÍMAVÁLTOZÁS FORRÁSKÚTON: 
MIRE FIGYELJÜNK, MIT TEHETÜNK? 

A klímaváltozás (azaz az éghajlat tartós, jelentős 
mértékű megváltozása) vitathatatlanul bekúszott a 
mindennapjainkba. Nem csak a híradások 
tájékoztatnak róla napi szinten, de hatásait mi 
magunk is érezzük. Mivel elkerülni nem tudjuk, két 
dolgot tehetünk: amellett, hogy mérsékeljük a 
hatásokat (szakszóval mitigáció), fel is kell 
készülnünk rájuk és alkalmazkodnunk kell 
hozzájuk (ez az ún. adaptáció). 

Ahhoz, hogy a klímaváltozás hatásait mérsékelni 
tudjuk, az azt okozó üvegházhatású gázok 
mennyiségét kell csökkentenünk. A szén-dioxid a 
legnagyobb mennyiségben keletkező 
üvegházhatású-gáz, mely elsősorban az 
energiaszektorban, a fosszilis tüzelőanyagok 
égetése révén keletkezik. Meg kell néznünk tehát, 
hogy mire fordítódik az így nyert energia? Többek 
közt az épületek fűtésére, ami az ország 
üvegházhatású gázkibocsátásának ötödéért felelős. 
Ezekből következik, hogy a fosszilis 
energiahordozók felhasználásának mérsékléséhez 
elengedhetetlen az épületek energetikai 
korszerűsítése (fűtés korszerűsítése, hőszigetelés, 
nyílászárócsere), és a megújuló alapú 
energiatermelés (napelemek és napkollektorok 
telepítése, a geotermális energia, valamint a 
biomassza hasznosítása) térnyerése. A takarékos 
energiafogyasztás révén pedig nemcsak kevesebb 
energia fogy, de várhatóan a költségeink is 
alacsonyabbak lesznek. Ezt bárki könnyedén 
megteheti energiatakarékos izzók használatával, a 
feleslegesen égő lámpák lekapcsolásával, a 
számítógép áramtalanításával, nyáron a klíma 
visszafogott használatával, télen pedig a fűtés 
alacsonyabb fokozatra állításával. 

A másik jelentős szektor a közlekedés, mely 
hazánkban a világátlagnál magasabb arányban 
(18%) részesedik az üvegházhatású gázok 
kibocsátásából. Nem kell azonnal drága és komplex 
válaszokat keresni: sokat segít, ha legalább a 
településen belül előnyben részesítjük a gyaloglást 
és a kerékpározást, és általánosságban is 
igyekszünk változtatni az autózási szokásainkon, 
visszafogva az így megtett kilométerek számát. 
Azzal pedig, ha helyi, regionális termékeket 
vásárolunk, az azok szállításával járó terhelést 
mérsékelhetjük.  

A hulladékok kezelése szintén jelentős 
üvegházhatású gázkibocsátással jár, ezért (is) 
fontos a szelektív hulladékgyűjtés, a komposztálás, 
és úgy általában a hulladékok mennyiségének a 
csökkentése. Ezt olyan egyszerű módszerekkel is 
elősegíthetjük, mint például a vászonszatyor, a 

műanyag csomagolású termékek kerülése, vagy a 
többször felhasználható ivókulacs használata. 

Egyre többször hangzik el, hogy az ivóvíz szűkös 
erőforrássá válik. Hazánkban emiatt idén már több 
településen vízkorlátozást vezettek be, melynek 
értelmében az érintett településen tilos ivóvízzel a 
kertek öntözése, locsolása, valamint az ivóvíz más 
célú felhasználása, különösen kerti medencék 
feltöltése, és a tűzcsapokról történő locsolás. 
Spóroljunk mi is az ivóvízzel: válasszuk a 
zuhanyozást fürdés helyett, zárjuk el a csapokat, 
gyűjtsük az esővizet. 

Mivel a hatásokat megszüntetni a legnagyobb 
igyekezettel sem tudjuk, fel kell készülnünk rá, 
hogy tartósan velünk maradnak: fel kell ismernünk 
azokat, és lehetőségeinkhez mérten 
alkalmazkodnunk kell hozzájuk. De mihez is 
szeretnénk alkalmazkodni? Elsősorban a 
hőhullámokhoz, a belvízhez, az aszályhoz, a 
vízhiányhoz, az időjárási szélsőségekhez, a saját 
egészségünkre gyakorolt hatásokhoz. Ahhoz, hogy 
a hőhullámok elviselhetőbbek legyenek, fontos az 
árnyékot adó fák ültetése, gondozása, valamint a 
zöld felületek előnyben részesítése a térkő, illetve a 
beton helyett (nemcsak a hő visszasugárzás, de a 
párolgás elősegítése miatt is). A szabadidő 
eltöltésénél válasszuk a természetet a városi séták 
helyett, de ha végképp nem bírjuk, menjünk el egy 
klimatizált bevásárlóközpontba lehűlni.  

Az aszályt az intenzív, rövid ideig tartó viharok nem 
enyhítik érdemben, mivel a hirtelen lezúduló 
csapadéknak csak egy kis része tud beszivárogni a 
talajba. Ezért fontos a rendszeres öntözés (lehetőség 
szerint nem ivóvízzel!), az esővíz gyűjtése, a zöld 
felületek megtartása (hiszen a betonon elfolyik a 
víz), és az árkok gondozása. A szokatlanul erős 
viharokhoz az épületek karbantartásával, az esetleg 
veszélyt hordozó beteg fák eltávolításával tudunk 
alkalmazkodni.  

Figyeljünk magunkra is: igyunk több folyadékot, és 
óvjuk magunkat az extrém melegben, vegyük 
komolyan a riasztásokat (hőségriadó, viharok 
előrejelzése, magas UV-sugárzás). A szélsőséges 
nyári meleg különösen az idősek, a csecsemők, és a 
szív-és érrendszeri betegségben szenvedők 
szervezetét terheli meg, de az allergiaszezon 
elhúzódása is a panaszok erősödéséhez vezethet.  
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MŰVELŐDÉSI HÁZ 

PROGRAMAJÁNLÓJA 

SZERETETTEL VÁRJUK RÉGI ÉS ÚJ LÁTOGATÓINKAT! 

Nyugdíjasklub hétfőnként 15.00-tól 

Őszirózsa népdalkör próbák hétfőnként 16.00 

órától 

Baba-Mama Klub: szerdánként 9 órától 

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

ZUMBA Zsolnai Tamás zumba oktatóval 
Hétfőnként 19 órától 

Egészségklub Godáné Ádám Mária 
egészségfejlesztő-terapeuta vezetésével október 
19-én és november 2-án 15. órától 

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 
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ANYAKÖNYVI HÍREK 

Házasságkötés 
Vörös Nikolett és Horváth István 

és 

Fürtön Mónika és Virág László 

fogadott örök hűséget. Gratulálunk! 

Gólyahír 
Szabó Lajosnak és Vass Tímeának 

Kiara Tímea 

Szekeres Zsoltnak és Fodor Nellinek  

Elza 

Jenei Mártának és Veszelka Gábornak 

Emma Gabriella 

nevű gyermeke született. Gratulálunk! 
 

A Kiskunsági 

Nemzeti Park 

szervezésében 

 

Jelentkezés: 

Ábrahám 

Krisztián, 

30/638-0297, 
abrahamk@knp.hu 
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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 
Október 16-án és 17-én 8 és 20 óra között 

 Dr. Kovács Tibor Telefon: 0630/965-3114 

Október 23-án és 24-én és 26-án 8 és 20 óra között 

 Dr. Hursán Mihály          Telefon: 0630/9986-139 

Október 30-án és nov. 1-én 8 és 20 óra között 

 Dr. Szőke Csaba          Telefon: 0630/ 3245032 

VÁSÁRNAPTÁR 

Mórahalom        Október 17. állat- és kirakodó vásár  

Ruzsa              Október 24. állat- és kirakodó vásár  

Kistelek              November 7. 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: 2021.10.15. Következő lapzárta október 31. 

Az újság minden háztartás számára ingyenes. 


