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XXVII. FORRÁSKÚTI FALUNAPOK 

2021-ben egy év kimaradás után a huszonhetedik alkalommal tartottunk Falunapokat Forráskúton.  
Idén is a Falunapon került átadásra a Forráskút Díszpolgára cím. Az idei évben a Forráskút Díszpolgára címet 
a képviselő-testület Gyuris Katalin részére ítélte, odaadó, lelkiismeretes, pontos és fegyelmezett munkavégzése, 
empatikus, a lakosság által elismert, szeretett személyiségének, illetve a település egészségügyi 
ellátórendszerében végzett áldozatos, példaértékű feladatvállalásának elismeréséül. 
Köszönjük a falunapon közreműködő munkatársaink, segítőink munkáját! Kiemelnénk a Borostyán Étterem 
teljes kollektívájának és a Művelődési Ház dolgozóinak munkáját, továbbá a Polgárőrök szolgálatát, valamint 
a közmunka programban részt vevők segítő közreműködését. Köszönjük a konferálást Kiss Renátának, a 
fotózást Huszár Ildikónak, az arcfestést Kálmán Noéminek, Zombori Petrának és Fodorné Szántó Ágotának. 
Köszönjük a klímatudatos standnál nyújtott gyermekfoglalkoztatást az Iskola, az Óvoda dolgozóinak, valamint 
az önkéntes diákoknak. 
Köszönjük Balogh Mónikának a virágokat, valamint a színpadi dekorációként felajánlott muskátlikat Tóthné 
Gyuris Katalinnak és a papírból készült napraforgókat Kovács Aidának és Czékus Noéminek. Köszönjük a 
természetbeni felajánlásokat Szögi Jánosnak, Sándor Alajosnak, Rabi Mihálynak, valamint a sátor felajánlást 
Tapodi Sándornak. 
Köszönjük Kovács Lászlónak az emlékmű tisztítási és karbantartási munkásságát. 
Köszönjük a technikai igényekhez nyújtott segítséget Zámbó Szabolcsnak. 
Köszönjük mindazoknak a segítséget, akik az előkészületekben és a rendezvény lebonyolításában részt vettek, 
a különböző programokon szerepeltek vagy segítettek!  
 
A rendezvény veterán járművek felvonulásával indult, majd Gémes László, a Csongrád Megyei Közgyűlés 
elnöke tartott ünnepi megnyitó beszédet. Az ünnepségen köszönthettük testvértelepülésünk, Csíkszenttamás 
képviselőit is.  A megnyitót követően Polgármester úr megköszönte az egészségügyben és a szociális szférában 
dolgozók a járványhelyzetben nyújtott áldozatos munkáját. A díszpolgári cím átadása után az Őszirózsa 
Népdalkör műsora következett. Az este sztárvendége a Capuccino Együttes volt, ezt követően a sátorban 
folytatódott a mulatság az Eridanus Zenekarral. 
Szombaton templomunkban ünnepi szentmisével indult a nap, majd a Parkban a II. világháború hősi halottai 
emlékművének megkoszorúzása következett.  Szombaton délelőtt került sor az V. Forráskúti Kézimunka 
Kiállítás megnyitójára, majd a kiállítás egész nap látogatható volt. 
Köszönjük minden kiállítónak, hogy alkotásával hozzájárult a rendezvény kulturális értéknöveléséhez. Továbbá 
kiemelten köszönjük a szervező és házigazda Csipkebogyó Kézimunkakör tagjainak a kiállítás előkészítésében 
és lebonyolításában való munkásságát. 
Az idei évben a ruzsai Öregfiúkkal játszottak a helyi Öregfiúk barátságos mérkőzést. 
Ebédidő után a Forráskúti Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjai tartottak bemutatót a Borostyán Étterem mögött. 
Délután a színpadon is változatos műsorral vártuk a közönséget: felléptek az iskola citera és furulya tanszakos 
diákjai, valamint Oláh Ferenc képviselte a gitártanszakot. Emellett Rabi Antal és Dudás József adták elő saját 
verseiket, továbbá ifj. Rabi Antal és Meszes Sándor előadásában hallgathattunk meg egy mulatós dalcsokrot.  
A helyi fellépők műsora után Joós Tamás énekmondó gyerekműsorát hallgathatta meg a közönség. 
A színes műsort sztárvendégeink folytatták, elsőként a Dupla Kávé Együttes és Köteles Cindy lépett a színpadra, 
majd a Piramis Zenekar élő koncertje zárta az estét. Ezt követte a tűzijáték, majd a sátorban a DOMIX 
szórakoztatta vendégeinket egészen hajnalig. Hagyományainkhoz híven volt légvár, segway, arcfestés, 
csillámtetoválás és népi játék játszótér is, továbbá klímavédelemmel, környezetvédelemmel kapcsolatos 
játékokkal is vártuk a gyerekeket, melyek kicsik és nagyok örömére idén is ingyenesek voltak.  
A falunapi rendezvények folytatásaként vasárnap Lovasnapra látogathattak ki az érdeklődők. Köszönjük Maróti 
Dezsőnek, Tapodi Sándornak és Galzó Károlynak a Lovasnap szervezésében, rendezésében nyújtott 
tevékenységét, illetve a Forráskúti Lóbarátok Egyesülete minden aktív tagjának, valamint minden külső 
segítőnek.  
Köszönjük Gyuris Zsoltnak, hogy a szervezésével, összefogásával a falunapi felvonuláson kívül idén már 
hatodik alkalommal került sor veteránjármű kiállítására is.  
Mindenkinek ezúton is köszönjük a segítségét, felajánlását, közreműködését, mellyel emelte a XXVII. 
Forráskúti Falunapok és a XVI. Forráskúti Lovasnap színvonalát. 

Fodor Imre  
polgármester 
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LOVASNAP 

2021.08.22-én 16. alkalommal került megrendezésre a  lovasnap Forráskúton. Délelőtt a fogatok 
felvonultak a falu utcáin, délután pedig akadályhajtás szórakoztatta a közönséget. 
Egész nap megtekinthető volt a veterán járművek kiállítása is. 

Támogatóink:  
Forráskút Község Önkormányzata,  
Péter Mihály és családja,  
Gyuris Zsolt és családja,  
Tapodi Sándor és családja,  
Maróti Dezső és családja, 
Juhász Péter és családja, 
Rabi Mihály és családja. 

Köszönet érte. 

 

 

Forráskúti Lóbarátok Egyesülete 
 
 
VETERÁN JÁRMŰ FELVONULÁS ÉS KIÁLLÍTÁS  
 
2021-ben immár 6. alkalommal, a Falunapot követő vasárnapon, a Lovasnappal közösen került 
megrendezésre a veterán járművek kiállítása. Ezt megelőzően a falu utcáin felvonultak a régi traktorok, 
motorok és autók, majd a falu központjában leparkolva bárki megcsodálhatta őket, a fiatal generáció 
is megismerkedhetett az előző korok járműveivel. 
Több év szervező munkájának köszönhetően egyre több traktor, motorkerékpár, autó és régi használati 
eszköz került elő. 
Köszönet a tulajdonosoknak az aktív részvételért és nagyszerű hozzáállásért. Továbbá köszönet 
Tapodi Sándornak a helyszín biztosításáért, a Polgárőröknek a felvonulás útvonalának biztosításáért, 
és minden egyes segítőnek. 

                                                                                      Gyuris Zsolt 
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FALUNAPI KIÁLLÍTÁS 
 

Augusztus 21-én a hagyományokhoz híven a Forráskúti Falunapok rendezvénysorozat keretein belül 
megrendeztük 5. Kézimunka kiállításunkat. Csoportunk minden tagja bemutatta legújabb munkáit. 
Felhívásunkra Forráskútról 5 fő jelentkezett, mutatta be alkotásait. Nagy számban fogadták el 
vendégeink is a meghívást. Jöttek kiállítók Szentesről  (festők), Deszkről, Kiskundorozsmáról, 
Kisújszállásról, Kübekházáról, Újszentivánról és Üllésről. A klasszikus hímzés és horgolás mellett 
számos más technikát láthattunk: gobelin, makramé, üveg decoupáge, papírtechnikák (quilling, 3D 
origami), festészet, gyöngyfestés, gyöngyhorgolás, gyöngyfűzés, kosárfonás, agyagozás, kerámia, 
szőnyegszövés, kézműves szappanok, gyufaszálakból készített építmények tették igazán színessé a 
kiállításunkat. Deszki vendégünk jóvoltából a szerb nemzetiség viseletét ismerhettük meg. Minden 
kiállítónak köszönjük a munkáját, Forráskút Község Önkormányzatának és a Művelődési Ház 
vezetőjének támogatását és segítségét. 

Pálnik Zoltánné 
Csipkebogyó Kézimunkakör 

 

 
  

TISZASZIGETEN JÁRTUNK 
 

Augusztus 22-én Tiszasziget adott otthont egy nemzetközi kézimunka kiállításnak 35 csoport 
részvételével. Az ország több pontjáról és a Vajdaságból érkeztek csoportok. Kézimunkakörünk 
minden tagja jutatott el munkát a kiállításra. Csodaszép alkotásokat, változatos technikákat láthattunk. 
Alkalom nyílt tapasztalatcserére régebbi barátainkkal, valamint új ismeretségeket is kötöttünk. 

 
Pálnik Zoltánné 

Csipkebogyó Kézimunkakör 
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PÁLYÁZATI HÍREK 

A Hír-Forrás korábbi számában tájékoztatást 
adtunk róla, hogy önkormányzatunk támogatást 
nyert el az alábbi járdaszakaszok felújítására: 

• Fő utca – a település központtól a 
csólyosi falutábláig 

• Csongrádi utca (páratlan oldal) 
• Piac tér 

A munkálatok az ősz folyamán, októberben 
megkezdődnek, ezen időszakra kérjük a 
lakosság megértését. 

A háziorvosi ellátás szeptember hónaptól a 
felújított, megújult rendelőben várja betegeit. 

Felelős állattartartás elősegítésére 
(ivartalanítási pályázat) benyújtott pályázatunk 
tartaléklistára került, a pályázat végleges 
elbírálásáig kérjük az igénylők türelmét. 

Önkormányzatunk hatodik alkalommal 
csatlakozik az Európai Mobilitási Hét és 
Autómentes Nap kampányához, melynek 
forráskúti programjait az alábbi plakáton 
tekinthetik meg: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OVIS HÍREK 

A nyári időszak lezárult, és 2021 
szeptemberétől új tervekkel, élményekkel 
várjuk minden óvodás gyermekünket. A 
középső- és nagycsoportos gyermekek minden 
bizonnyal már várták az újrakezdést, a baráti 
találkozásokat, óvodai programokat, közös 
játékélményeket.  

Igazi kihívás a most óvodába lépő 3 éveseinkre 
vár.   Az óvodába kerülés szinte minden 
gyermeknek kettős élményt jelent. Egyrészről 
várja a napot, mikor oviba mehet, izgatja, vajon 
miféle új élményekkel fog majd találkozni. 
Másrészt viszont – erre a tapasztalatra majd 
csak a beszoktatási idő után tesz szert – nap, 
mint nap hosszú időre el kell szakadnia a 
szülőktől, és ez bizony nem könnyű. És 
nemcsak az elszakadás nehéz. Új felnőttekkel 
és gyerekekkel kell megismerkednie, őket 
elfogadnia. Csoportba kerül, ahol nincs 
meghatározott helye, státusza, mint a 
családban.  El kell fogadnia az óvoda szokás- 
és szabályrendszerét is. Nem meglepő tehát, 
hogy az első időszak szinte minden 
gyermeknek (és szülőnek) igen nehéz. A 
kicsinek időt kell engedni, hogy 
megismerhesse, megszerethesse az óvó 
néniket, dajka néniket, hiszen csak ekkor 
jelenthet számára megfelelő érzelmi támogatást 
a másik felnőtt jelenléte. Gyermeke 
beszoktatásával együtt a szülőnek is meg kell 
tanulnia elfogadni ezt az új helyzetet. Fontos, 
hogy bízzunk magunkban, abban, hogy 
gyermekünk megfelelő önbizalommal és 
készségekkel rendelkezik ahhoz, hogy jól 
érezhesse magát a családon kívül is.  

Intézményünkben 2021 szeptemberétől 20 
gyermek kezdte el a kiscsoportot. Kívánunk 
minden szülőnek gyermeke neveléséhez sok 
türelmet, jó egészséget, a gyermekeknek 
gondtalan, boldog óvodás éveket. 

Óvoda dolgozói Önkormányzatunk vásárolt egy automata 
defibrillátor készüléket, mely szükség esetén 

elérhető a Polgármesteri Hivatalban. 
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BECSÖNGETTEK 

Augusztus végén az időjárás is jelezte számunkra, hogy vége a vidám 
vakációnak, s itt az ideje, hogy megkezdődjön a 2021/2022-tanév. 

2021. szeptember 1-je hűvös reggelén tanévnyitóra gyülekeztünk az 
iskolában. Az elsősöket még elkísérte erre a jeles alkalomra Mesi és Zsuzsi 
óvónéni is! A 2. osztályosok tanévköszöntő műsora után a 8. osztályosok 
ajándékkal köszöntötték iskolánk új tanulóit, az elsősöket. A műsor Sápi 
Zoltán igazgató ünnepi köszöntőjével folytatódott, melynek keretében névre szóló emléklappal és 
bátorító kézfogással üdvözölte a legifjabbakat. Az idei tanév eseményei közül kettőt emelt ki: az iskola 
a jelenléti oktatásra készül, de mindenki legyen óvatos a koronavírus miatt, s tartsa be az aktuális 
járványügyi szabályokat. Ősszel közel 80 tanulóval zánkai kirándulást tervez az iskola, hogy a járvány 
miatti távollét után ismét összekovácsolódjon a közösség. Végül elhangzott a nagyon várt mondat: 
„ezennel a 2021/2022-es tanévet megnyitom.  

Az első osztályosok névsora:  

Balogh Krisztián, Budai Albert, Colta Alexandra-Daria, Csúcs Áron Noel, Dobai Léna, Farkas Botond, 
Gyuris Márton, Kálmán Hunor, Kaszás Csaba Dominik, Lajtár Lara, Lázár Balázs, Mangó Dávid, 
Monostori Bence Gergő, Paplógó Anna, Papp Gabriella, Szabó Gellért, Tamás Larissza, Tandari Áron, 
Tinu Tamara Edit 

Osztályfőnökeik: Lakatos Angéla és Fődi Kornél 
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ÜLLÉS, FORRÁSKÚT, CSÓLYOSPÁLOS 
KÖZSÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS 
ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA – 

ÖRÖKÖS ÖKOISKOLA 

Mit jelent az, hogy ökoiskola? 

Az „öko” szócska előtagként egyre több helyen 
szerepel. Arra utal, hogy a tevékenységet olyan 
módon végzik, hogy közben a lehető 
legnagyobb mértékig megpróbálják 
tiszteletben tartani az élővilág érdekeit, és 
megpróbálnak minél kisebb károsodást okozni 
az ökoszisztémának. Az ökoiskolák tehát olyan 
iskolák, melyek a fenti elvek szerint 
igyekeznek működni. Az emberiség jelenlegi 
legnagyobb kihívása a környezeti válság. A 
környezettudatosabb életvitel kialakítása a 
válsággal való megküzdés egyik fő eszköze. 
Ehhez a célkitűzéshez járulnak hozzá az 
ökoiskolák a munkájuk során azzal, hogy a 
jövő generációk nevelésében a 
környezettudatosan cselekvő állampolgár 
eszményképét tartják szem előtt. Egy ökoiskola 
abban különbözik egy átlagos iskolától, hogy 
nemcsak a tanításban érvényesülnek a 
környezettudatos nevelés, a fenntarthatóság 
pedagógiájának elvei, hanem az iskolai élet 
minden területén; az iskola működése terén 
éppúgy, mint a gyerekek étkeztetése, táborok, 
túrák, különböző programok szervezése során. 

A 2021/2022-tanévtől iskolánk eddigi 
tevékenysége jogán az Örökös Ökoiskola cím 
viselésére jogosult. Kérjük az iskola minden 
tanulóját, dolgozóját és a szülőket is, hogy 
segítsék tovább az ökoiskolai célok 
megvalósulását!  

EGYHÁZKÖZSÉGI HÍREK 

Kedves ünneplő házaspárok! 

 

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

Ebből az alkalomból Önökért, a 2021. évben 
jubiláló házaspárokért hálaadó szentmise lesz 2021. 
október 3-án vasárnap 10.00 órakor a forráskúti 
templomban, melyre szeretettel meghívom Önöket 
családtagjaikkal együtt, hogy az évfordulót közösen 
megünnepeljük. 

Szentgyónásra 2021. szeptember 29-én szerdán és 
október 2-án szombaton 16-18 óráig lesz lehetőség. 

Kopasz István  
plébános  

 
A FALUGAZDÁSZ TÁJÉKOZTATÓJA 
Szeptemberi aktualitások 

Tisztelt Termelők! 

Az Egységes Kérelemmel kapcsolatos aktualitások: 

A tavalyi évhez hasonlóan a termeléshez kötött 
zöldségnövény, ipari zöldségnövény és szálas 
fehérjenövény kiegészítő támogatást igénylő 
gazdák esetében a felhasznált szaporítóanyagról, 
annak számlájáról adatot kell szolgáltatni. Aki ezt 
még nem tette meg, vagy még hiányoztak a 
számlák, a beszerzés után kérem, keressenek. 
Várhatóan szeptember végétől adategyeztetésre 
felszólító levél fog érkezni az ügyfélkapura (vagy a 
kérelmet benyújtó falugazdász ügyfélkapujára) 
azoknak a termelőknek, akik még nem töltötték fel 
a hiányzó számla adatokat. 

 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 kukorica esetleges aszálykárának a 
bejelentésére az aratás megkezdése előtt 15 napig 
van lehetőség, de legkésőbb szeptember 30-ig. Az a 
kérésem, hogy aki tagja a kárenyhítési rendszernek, 
és szeretné bejelenteni a káreseményt, ezt 
mihamarabb jelezze. 
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 Az eddigi gyakorlattól eltérően a 
Mezőgazdasági Kockázatkezelési Rendszerben 
résztvevő gazdák a kárenyhítési hozzájárulás 
utalásáról szóló Határozatot a saját ügyfélkapujukra 
kapták meg!!! 

Kérek mindenkit, amennyiben van ügyfélkapujuk, 
nézzék meg az üzeneteiket, mert a kárenyhítési 
támogatás igénylésének feltétele a hozzájárulás 
szeptember 15-ig történő beérkezése. Ha nem 
olvasták az üzeneteiket, egy hónap után ez az 
értesítés ki fog törlődni, s a levél kézbesítettnek 
minősül. Ha nem érkezik be hozzájárulás összege, 
adók módjára behajtható tartozásnak minősül, de 
ebben az évben nem lesz jogosult a kárenyhítési 
juttatásra! 

2021-es évtől emelkedtek a kárenyhítési 
hozzájárulás díjai: szántóföldi kultúrákra 1500 
Ft/ha, zöldség, szőlő és gyümölcs kultúrákra 4500 
Ft/ha. 

Arra kérek minden érintettet, hogy ha nem olvasták 
el az Ügyfélkapujukra érkezett üzenetet, akkor 
hívják a Magyar Államkincstár 62/814-900-as 
telefonszámát, s kérjenek tájékoztatást, vagy a 
2021-es egységes kérelem adatai alapján a 
fizetendő összeg kiszámolható. A bankszámlaszám, 
ahová az utalást teljesíteni kell: Magyar 
Államkincstár 10032000-01220191-51900001, a 
Közlemény rovatba írják be: „Kárenyhítési 
hozzájárulás befizetése” és írják oda a regisztrációs 
számjukat. 

 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 egyelőre szeptember 30. 
lesz! 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 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 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 
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ANYAKÖNYVI HÍREK 

Házasságkötés 
Szokol Klementina és Repkó Zsolt Máté 

fogadott örök hűséget. Gratulálunk! 

Gólyahír 
Silló Róbertnek és Varga Nikolettnek  

Nimród 

Szabó Attilának és Balog Dorottyának  

Panka 

nevű gyermeke született. Gratulálunk! 

Halálozás 
Gyuris Mihály 

(élt 71 évet) 
Jenei Andrásné Kovács Rozália 

(élt 85 évet) 

Hozzátartozóik fogadják részvétünket! 
 

VÉRADÁS FORRÁSKÚTON 

A MŰVELŐDÉSI HÁZBAN 

NOVEMBER 16-ÁN, 10-13 ÓRA 
KÖZÖTT 
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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 

Szeptember 18-án és 19-én 8 és 20 óra között 

 Dr. Kovács Tibor Telefon: 0630/965-3114 

Szeptember 25-én és 26-án 8 és 20 óra között 

 Dr. Hursán Mihály          Telefon: 0630/9986-139 
 

VÁSÁRNAPTÁR 

Mórahalom        Szeptember 19. állat- és kirakodó vásár  

Ruzsa              Szeptember 26. állat- és kirakodó vásár  

Kistelek              Október 3. 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: 2021.09.15. Következő lapzárta szeptember 30. 

Az újság minden háztartás számára ingyenes. 


