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VÁLASZTÁSI EREDMÉNYEK FORRÁSKÚTON 

Tájékoztatás a választás helyi adatairól 

Tisztelt Forráskúti Lakosok! 
Tisztelt Forráskúti Választópolgárok! 

A 2022. április 3. napján megtartott parlamenti választás Forráskúton is magas 
részvételi arány (69,97%) mellett zajlott le. Összehasonlításként: Csongrád-
Csanád megyében 69,82%-os, míg országosan 69,54%-os volt a részvételi arány.  

A forráskúti választópolgárok száma összesen 1625 fő, a választáson összesen 
1137 fő és 11 fő átjelentkezett választópolgár jelent meg (utóbbiak más 
településekről érkeztek hozzánk). 

 

A Forráskúti eredmények a következők: 

Egyéni választókerületi eredmények (a szavazatok mennyiségének sor-
rendjében): 

jelölt neve jelölő szervezet érvényes szavazat 

Mihálffy Béla FIDESZ-KDNP 687 

Mihalik Edvin DK JOBBIK LMP MSZP MOMENTUM PÁRBESZÉD 279 

Toroczkai László MI HAZÁNK  110 

Tóth-Benedek Csanád MKKP 26 

Lévainé Dr. Kovács Katalin NÉP 12 

Gonda Benjamin Norbert MEMO 8 

Forráskút Község Csongrád-Csanád megye 02. számú országgyűlési egyéni választókerületébe tartozik, 
melyben a választás eredményes lett, a megválasztott országgyűlési képviselő Mihálffy Béla képviselő úr 
lett. 

Országos pártlistás eredmények (szavazatok mennyiségének sorrendjében) 

 Lista (párt) neve  érvényes szavazat 

FIDESZ - KDNP 707 

DK JOBBIK LMP MSZP MOMENTUM PÁRBESZÉD 286 

MI HAZÁNK 83 

MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT 28 

MEFOLDÁS MOZGALOM 10 

NORMÁLIS ÉLET PÁRTJA 9 

 

Ezúton is köszönöm a szavazatszámláló bizottságok tagjainak lelkiismeretes munkáját! 

dr. Kapás Anita jegyző, HVI vezető 

TARTALOMBÓL 
Testületi tájékoztató 
Népszavazási 

 eredmények 
2. oldal 

Iskolai hírek 
4-6. oldal 

Falugazdász hírei 
7-8. oldal 

Anyakönyvi hírek 
Temetőgondnok 

 elérhetősége 
11. oldal 
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TESTÜLETI TÁJÉKOZTATÓ 
A Képviselő-testület március 31-én tartotta soron 
következő ülését. 
  Első napirendben a szociális szolgáltatások és bölcsődei 
ellátás önköltségének és térítési díjának felülvizsgálatát 
tárgyalták. A személyes gondoskodást nyújtó szociális és 
gyermekjóléti alapszolgáltatásokért, valamint a gyermek-
étkezésért fizetendő térítési díjak felülvizsgálata évente 
április 1. napjáig esedékes.  
Önkormányzatunk esetében a szociális étkeztetés, a böl-
csődei gondozás és a gyermekétkeztetés tartozik ezen 
felülvizsgálati kör alá. 
Csakúgy, mint a tavalyi évben, az idén is korlátozott a 
felülvizsgálat lehetősége, hiszen 2020. december 19-től az 
önkormányzat által nyújtott szolgáltatások díja nem lehet 
magasabb, mint a 2020. december 18-án hatályos díj.  
A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 
Kormány rendeletben meghatározott, helyi díjak mérté-
kének rögzítésére vonatkozó tilalmat 2021. december 31-
ről 2022. június 30 napjáig meghosszabbította. 
Mindezekre tekintettel, a Képviselő-testület döntött — a 
Szociális- és Népjóléti bizottság előzetes véleményét fi-
gyelembe véve — hogy a veszélyhelyzet alatt nem növeli a 
lakosság terheit, a térítési díjakon nem emel. 
  Második napirendi pontban az egészségügyi alapellátás 
körzeteiről szóló 11/2016.(XII.11.) önkormányzati rendelet 
felülvizsgálatát kérte a Csongrád-Csanád Megyei Kormány-
hivatal. Az ügyben a Szegedi Járási Hivatal Népegészségügyi 
Osztályának, valamint az Országos Kórházi Főigazgatóság 
Alapellátási Igazgatóságának a véleményét is be kellett sze-
rezni. Mindkét szerv támogatását adta, hogy települé-
sünkön a háziorvosi, fogászati alapellátás és iskola-
egészségügyi alapellátás vonatkozásában egy körzet kiala-
kításáról, amely Forráskút község teljes közigazgatási terü-
letére terjed ki. 
  Harmadik napirendben a Csongrád-Csanád Megyei  
Kormányhivatal törvényességi felhívással és szakmai se-
gítségnyújtással élt Önkormányzatunk felé a Forráskút Köz-

 

ség Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Köz-
művelődési feladatok ellátásáról szóló 13/2018. (XII.3.) 
önkormányzati rendeletével kapcsolatosan, amelyben az 
épület elnevezésében javasolják a „Jerney János Műve-
lődési Ház” szövegrész kivételét. A Képviselő-testület a fel-
hívásban foglaltakkal egyet értett, az abban leírtak szerint 
módosítja a rendeletet. 
  Negyedik napirendi pontban a 2022/2023-as nevelési év-
ben indítható óvodai csoportok számáról, valamint az óvo-
dai és bölcsődei beiratkozás időpontjáról döntöttek a kép-
viselők.  
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény sze-
rint a fenntartó dönt az óvodába jelentkezés módjáról és 
meghatározza az adott nevelési évben indítható óvodai 
csoportok számát.  
A Képviselő-testület a 2022/2023-as nevelési évben a 
Forráskúti Margarét Óvoda és Bölcsőde óvodai intézmény-
egységében indítható csoportok számát 3 csoportban, a 
beiratkozás időpontját 2022. május 2-3-4-én 8-15 óráig 
tartó időtartamban határozta meg.  
  Egyebek napirendben aktualitásokról tájékoztatta a 
jelenlévőket Polgármester úr:  
- A településen 11 helyen került kiépítésre a Wifi4EU pályá-
zat keretében ingyenes free wifi hozzáférési pont, amely már 
néhány helyszínen működik is (a helyszínek felsorolására a 
teljes körű üzembe helyezést követően kerül sor). 
- Tervek szerint a Piac téren megvalósított beruházások 
átadója június 15-én lesz, de ezzel kapcsolatosan további 
tájékoztatással élünk. 
- Május 6-i határidővel vállalta a kivitelező cég az iskolánál 
lévő gyalogátkelőhely világításának kiépítését, ami után a 
Délút Kft. az útburkolati jeleket fel tudja festeni.  
  Zárt ülés keretében döntöttek a Képviselő-testület tagjai 
Illés-Vizsnyiczai Borbála helyettesítéséről (tartós távolléte 
okán) Oláhné Bodor Magdolna személyében.  

Dudásné Gábor Tünde 

jegyzőkönyv-vezető 
 

____________________________________________________________________________________________ 

NÉPSZAVAZÁSI EREDMÉNYEK (folytatás a címlapról) 

Népszavazási eredmények (helyi részvételi arány: 68,55%, országos: 68,75%) 

Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek köznevelési intézményben a szülő  
   hozzájárulása nélkül szexuális irányultságokat bemutató foglalkozást tartsanak? 

Igen: 61 
Nem: 805 
Érvénytelen: 248 

Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekek számára nemi átalakító kezeléseket népszerűsítsenek? 
Igen: 29 
Nem: 833 
Érvénytelen: 252 

Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek fejlődésüket befolyásoló szexuális  
   médiatartalmakat korlátozás nélkül mutassanak be? 

Igen: 37 
Nem: 826 
Érvénytelen: 251 

Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek a nem megváltoztatását bemutató  
   médiatartalmakat jelenítsenek meg? 

Igen: 33 

Nem: 827 

Érvénytelen: 254 
   dr. Kapás Anita jegyző, HVI vezető 
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ADOMÁNYGYŰJTÉS FORRÁSKÚTON 

   Immár két hónapja, hogy kitört a háború 
a szomszédunkban, hogy megindult a 
menekülthullám Ukrajnából. Immár egy 
hónapja, hogy felhívást tettünk közzé, 
hogy mi is adománygyűjtést hirdetünk 
itt Forráskúton, hogy ezzel is segítsük a 
háború elől menekülőket és kárpátaljai 
magyar testvéreinknek.  
   Forráskúton közel negyven család hozott be tárgyi 
adományokat a művelődési házba, melyet a Forráskúti 
Karitasz csoport segítségével juttatunk el célhelyére a 
menekülteket ellátó segélypontokra és a határra. 
Köszönjük minden kedves adományozónak! Öröm látni, 
hogy ilyen nehéz helyzetben milyen sokan nyújtanak 
segítő kezet, ajánlanak fel a saját javaikból önzetlenül, 
köszönjük szépen mindenkinek! Köszönjük a helyi 
Karitasz csoprt tagjainak is önzetlen tevékenységüket! 
   Sajnos a helyzet még nem javult, így továbbra is 
fogadjuk az adományokat a művelődési házban is. 
Tisztálkodási, higiénés termékek és tartós élelmiszer az, 
amire továbbra is szükség van, de az előző lapszámban 
megjelent alapítványi bankszámlaszámra is küldhetnek 
pénzbeli támogatást. 
   Mindenkinek köszönjük, reméljük a béke mielőbbi 
eljöttét! 

Kálmánné Kovács Mónika 

____________________________________ 
 

KÖSZÖNJÜK! 

   Czékus Józsefné Pannika néni „nyugdíjba” vonul 
temetőgondnoki munkájából. Életkorára és egészségére 
való tekintettel kérte a felmentését a feladata alól, 
melyet 32 éven át látott el szorgalmasan, segítőkészen, 
mellyel a falu lakosainak és az Önkormányzat megelé-
gedettségét is kivívta. 
Kedves Pannika néni, kívánunk további boldog nyugdíjas 
éveket, köszönjük a munkáját! 

Forráskút Község Önkormányzata 

 

NŐNAP A NYUGDÍJASKLUBBAN 

   A pandémia okozta hosszú szünet után ismét teljes 
tagságával együtt tudott lenni a Nyugdíjasklubunk. 
Nőnap alkalmából köszöntötte a hölgyeket Fodor Imre 
polgármester úr, akinek köszönjük a virágot, vendég-
látást. A családias hangulatú rendezvényre az Őszirózsa 
Népdalkör, a Csipkebogyó Kézimunkakör és az 
Egészségklub tagjait is meghívtuk, őket is köszöntöttük. 
Klubunk tagjai süteménnyel készültek, melyet ezúton is 
köszönünk nekik. 

 

   Bízunk benne, hogy most már zavartalanul tudjuk 
hétfőnkénti klubdélutánjainkat tartani, ahová továbbra 
is szeretettel várunk minden régi tagunkat és az újonnan 
csatlakozni kívánókat egyaránt. 

Gyuris Imréné Marika és Kálmán Dánielné Mónika 

________________________________________ 

ÓVODAI ÉS BÖLCSÖDEI BEIRATKOZÁS 
    Értesítem a Szülőket, hogy 
a Forráskúti Margarét Óvoda 
és Bölcsődébe a 2022/2023 
nevelési évre a gyermekeket 

2022. május 2-3-4.-én 8-15 óráig lehet beíratni. 

Kötelező beíratni azt a gyermeket, aki 3. életévét 

2022. augusztus 31-ig betölti. 

Az óvodai felvételhez az alábbi iratok szükségesek: 
   - gyermek születési anyakönyvi kivonata 
   - lakcímkártyája 
   - TAJ kártyája 
   - szülő személyi igazolványa, lakcímkártyája 

Intézményvezető 

 

 

  
A temetőgondnoki feladatokat ezentúl  

Gyuris Józsefné Marika látja el, akit  

telefonon a 06 30/924 93 51-es számon,  

illetve - szükség esetén - személyesen  

a József Attila utca 84. szám alatt érhetnek el. 

TÁJÉKOZTATÁS 

A Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Mórahalmi Járási Hivatala értesíti ügyfeleit, hogy  
a Földhivatal 2022. január 1-től a Mórahalom, Szegedi út 84. szám alatt fogadja ügyfeleit. 

Ugyanezen címen van lehetőség kormányablak ügyeket is intézni. 

2022. január 1-től a Városházán megszűnik a szociális és gyámügyi ügyintézés, ettől az időponttól ezen ügyekkel 
kapcsolatos ügyek intézése is a Mórahalom, Szegedi út 84. szám alatt érhető el. 

 

Kellemes húsvéti ünnepeket kíván 
minden kedves Olvasónak, Forráskúti Lakosnak 
Forráskút Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 
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ISKOLAI HÍREK 

Iskolai beiratkozás 
A 2022/2023. tanévre történő  

általános iskolai beíratás időpontja: 
2022. április 21-22. (csütörtök-péntek)  

8.00 órától 19.00 óráig 
(a gyorsabb ügyintézéshez kérjenek időpontot  
62/587141   30/7403213   titkarsag@ufcs.hu) 

Tanköteles gyermekét a szülő köteles a lakóhelye, ennek 
hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes vagy a 
választott iskola első évfolyamára beíratni. 
Az első évfolyamra történő beíratáskor hozni kell az 
alábbi dokumentumokat: 
• a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek 

nevére kiállított személyi azonosító és a lakcímet iga-
zoló hatósági igazolványt, anyakönyvi kivonatot, TAJ 
kártyát és a szülő személyi igazolványát 

• nem magyar állampolgár esetén regisztrációs igazo-
lás/tartózkodási kártyát kell bemutatni. 

• nyilatkozni szükséges a közös szülői felügyelet 
gyakorlásáról 

• nyilatkozat az életvitelszerű ott lakásról 
• nyilatkozni szükséges az Etika/ Hit- és erkölcstan okta-

tásról  
• ha van: egyéb szociális (GYVK) vagy különleges 

bánásmódról határozat, szakértői vélemény (SNI, 
BTMN), valamint nevelésbe vett gyermekek határo-
zata, tartós betegségről szóló igazolás. 
A diákigazolvány igényléséhez hozzák magukkal az 
okmányiroda által kiadott fényképes adatlapot is! 

   A tanuló felvételéről az általános iskola igazgatója a 
20/2012. (VIII.31) EMMI rendeletben foglalt eljárásrend 
szerint dönt. A felvételről, vagy elutasításról szóló 
határozatot az iskola igazgatója 15 napon küldi meg a 
szülő részére. 

________________________________________ 

Múzeumban jártunk Szegeden 
   Nemrégiben ellá-
togattuk az osztállyal 
osztályfőnökünk kí-
séretében a Móra Fe-
renc Múzeumba a 
Lázár Ervin Program 
keretében. Izgatot-
tan vártam, hogy 
odaérjünk. A múze-
umhoz érve Szan-
dra, aki egy nagyon 
kedves tárlatvezető, 

körbevezetett 
bennünket és egy kisfilmet mutatott meg, amiből 
megtudtuk a múzeum történetének egy részét. Tovább 
mentünk, ahol a régebbi korokra jellemző fegyvereket, 
tárgyakat láthattunk. Nekem az óriás kard mellett a 
tenyérnyi pipák és az öblös vázák tetszettek. A 
következő állomáson kipróbálhattuk a „Boszorkány- 
oszlopot”, ami számomra nagyon vicces volt, mert 
kiderült, hogy boszorkányok vagyunk-e vagy sem. 
Ehhez csak fel kellett állni egy oszlop mellé majd 
megfogni azt. A falon pedig megjelent az „ítélet.”  Ezután 
besétáltunk a ”börtönbe” és kipróbálhattuk a korabeli 
bilincseket. Miután kijutottunk a börtönből, óriási 
kivetítőn pillantottunk be más országok településeibe. 
Végül Szandra elvitt a múzeum másik épületébe, ahol 
minikatapultot építhettünk magunknak. A tárlatvezetés 
végén megköszöntük Szandrának, hogy megis-
merhettük múltunk kis darabját. Számomra élményteli 
kirándulás volt. 

Németh Dzsenifer (5.o.)

Beszámoló az iskolai alapítvány  

Nemzeti Együttműködési Alap Támogatásáról 
 

A Forráskúti Általános Iskolás Gyermekekért Alapítvány 
2021-ben pályázatot nyújtott be a Nemzeti 
Együttműködési Alap Támogatási Programra a Helyi és 
területi hatókörű civil szervezetek egyszerűsített 
támogatására. A NEAG-KP-1-2021/5-000370-VAL-
ELS/001 számú pályázat kedvező elbírálást kapott, így 
300 000 Ft vissza nem térítendő támogatásban 
részesültünk. Alapítványunk céljai közösségformáló, 
hagyományokat ápoló értékteremtő közösségi 
programok, versenyek támogatása volt, melyek 
megvalósítása a Koronavírus világjárvány miatt több 
esetben nem volt lehetséges, vagy csak a járványügyi 
szabályok miatt módosított körülmények között.  A 
tervezett programok közül nem valósult meg a kistérségi 
matematika verseny, a színházlátogatások, valamint a 
családi sportnapot is csak a tanulók részvételével 
valósítottuk meg. 
2021. áprilisától 2022. márciusáig havi rendszeresség-
gel szerveztünk, tanulmányi, művészeti versenyeket, 
melynek díjazását biztosítottuk. A résztvevők száma 
alkalmanként 20 fő volt, (sportverseny, matematika-
verseny, szavalóverseny, szépkiejtésiverseny, 
helyesírásiverseny, mesemondó verseny, művészeti 
verseny, természettudományi) összesen több mint 160 
fő. Jutalomkönyvek beszerzésére 43 000 Ft-ot 
fordítottunk. 
Tanulóink megyei és országos versenyeken való 
részvételét a nevezési díjak támogatásával biztosítottuk, 
az eredetileg tervezett 50 000 Ft helyett többet 137 000 
Ft-ot költöttünk, mivel a színházlátogatás megvalósítása 
nem volt lehetséges.  
Az alapítvány működéséhez elengedhetetlen a könyve-
lési feladatok elvégzése, ennek a tevékenységnek a 
költségére használtunk a támogatásból 120 000 Ft-ot. 

Köszönjük a támogatást! 

 
________________________________________ 

 

1 % az iskola alapítványának 
2022-ben is rendelkezhet az összevont adóalapját 
terhelő, a kedvezményekkel és az önkéntes kölcsönös 
pénztári egyéni számlára, valamint a nyugdíj-elő-
takarékossági számlára az Ön által átutalni rendelt ösz-
szeggel csökkentett és befizetett adója 2x1 százalékáról. 
Az egyik 1 százalékot a külön törvényben meghatározott 
alapítvány, társadalmi szervezet vagy külön nevesített 
intézmény, elkülönített alap javára juttathatja.  

Kérjük, tegye ezt ebben az évben is  

A forráskúti Általános Iskolás Gyermekekért 
Alapítvány 

18455852-1-06  javára! 

Köszönjük, hogy támogatja alapítványunkat. 

az alapítvány kuratóriuma  
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ISKOLAI HÍREK 

SPORTSIKER A DIÁKOLIMPIÁN 

2 év kihagyás után, 2022. március 25-27-i hétvégén a 
Magyar Diáksport Szövetség a Magyar Ritmikus Gim-
nasztika Szövetséggel együtt ismét megrendezte 
RITMIKUS GIMNASZTIKA DIÁKOLIMPIÁT. 
   E versenynek a II. korcsoportos csapatversenyében 
indult iskolánk 4 tanulója:  
BUDAI BLANKA, GODA FANNI REGINA, KÁLMÁN ROMI 

és NAGY LÉNA karikagyakorlattal. 

   A több hónapon át tartó felkészülést egy olyan 
gyakorlat bemutatásával sikerült lezárni, ami a dobogó 
legfelső szintjére juttatta a lányokat.  
   Köszönjük szépen a lelkiismeretes felkészítő munkát 
Kasza Ivettának. 

__________________________________________ 

Hungarikum – 2022 

  Idén a mi csapatunk indult a Kárpát-medencei 
Hungarikum vetélkedőn. Hogy kik is vagyunk mi? A 
Bundás kenyerek: Mata Nóra, Oláh Ferenc, Török Sarolt, 
s felkészítő tanárunk: Török Tilda. Az első forduló egy 
totó volt, melyet sikeresen teljesítettünk. A második 
körben ki kellett választanunk egy értéket és egy 
hungarikumot, melyeket egy-egy prezentáció 

formájában kellett 
be-mutatnunk. A két 
előadás témáját mi 
választhattuk ki.  

A csapatunk a 
vertcsipke (mint 
nemzeti érték) és a 
halasi csipke (mint 
hungarikum) mellett 
döntött. A halasi 
csipkét Kiskunhala-
son ismerhettük 
meg. A „Csipke há- 

        „Bundás kenyerek” csapat       zában” viszont nem 

csak azt tudtuk megnézni, hogy hogyan is néz ki ez a 
csipke fajta, hanem magát az elkészítés folyamatát is 
láthattuk.  
A vertcsipke egy fokkal könnyebbnek bizonyult. A 
felkészítő tanárunk nagyon ügyes e téren, így erről nem 
csak sok információt tudhattunk meg, hanem ezt ki is 
próbálhattuk. E fordulót is sikeresen magunk mögött 
hagyva az 5. helyen jutottunk az elődöntőbe.  

Az elődöntő viszont már személyesen, Lakitelken a 
Hungarikum-Ligetben került megrendezésre. Tíz órakor 
indultunk a kb. másfél órás útra. Izgatottan léptünk be a 
Ligetbe. A Kincsem Fogadóban kaptunk szállást, amely-
ben egészen modern, tiszta, három-három fős szobák 
vártak minket. Miután lepakoltunk, körül néztünk a 
Kölcsey házban, ami a teljes versenynek otthont adott. 
Ezután ebédelni mentünk a Tisza Vendéglőbe, majd egy 
gyors átöltözés után kezdetét vette az egész kaland, 
amiért ide jöttünk. A vetélkedő egy 14 képből álló kép-
felismeréssel indult, melyen 20 pontot értünk el. Ez a 
feladat után a bejutott csapatok fele átment a könyv-
tárba, ahol kitöltöttek egy 25 feladatból álló totót. Köz-
ben az első nyolc csapat a prezentációit mutatta be, köz-
tük mi is. Ötödikként adtuk elő a vertcsipkéről szóló elő-
adásunkat. Miután végig néztük az előadásokat, a két 
csoport helyet cserélt, így többek között mi is 
átmentünk a könyvtárba, ahol kitöltöttük a totót. Mikor 
mindenki végzett a feladatával, megtudtuk a képfel-
ismerés megoldásait. Az eredményhirdetésre csak este 
felé került sor, így addig megvacsoráztunk, tv-t néztünk 
és szétnéztünk a Hungarikum Liget többi részén is. 

Az eredményhirdetésen örömmel (és némi izgalom-
mal) fogadtuk, amikor megtudtuk, hogy tovább-
jutottunk a döntőbe, még hozzá (eddigi eredményünket 
megőrizve) 5. helyen. Jutalmul a játékteremben töl-
töttünk egy kis időt, ahol billiárdoztunk, de lehet volna 
pingpongozni, dartsozni vagy esetleg csocsózni is. 

Másnap reggel korán keltünk, mivel kilenc órakor 
már készen kellett lennünk, hiszen akkor kezdődött az 
aznapi versengés. "Hungarikum mozi" volt az első 
feladatunk, melyben a világ nevezetességeit és néhány 
magyar hungarikumot kellett felismernünk. Ezután 
kitöltöttünk egy újabb totót, ami nekünk hibátlanul 
sikerült. Ezután kezdődtek a második prezentációk 
bemutatásai. Ezen a napon a halasi csipkét adtuk elő. 
Azonban az előadásunkat a technika egy kicsit 
megnehezítette, így majdnem kétszer kellett neki 
kezdenünk. Ügyesen, bár egy kicsit izgulva mutattuk be, 
majd egy kis szünet után kezdődött az egész vetélkedő 
eredményhirdetése. Izgatottan hallgattuk az utánunk 
álló csapatokat, majd, amikor meghallottuk a 
csapatnevünket, büszkén vettük át az 5. helyért járó 
ajándékot. Végül az egész kirándulást egy ebéddel 
zártuk, illetve egy fagyizást útba ejtve büszkén értünk 
haza. 

Köszönjük a felkészítést Török Tilda tanárnőnek, és 
hálásak vagyunk mindenkinek a segítségéért, akik csak 
egy kicsit is hozzájárultak az eredményes szereplésünk-
höz!  

Török Sarolt, 

a Bundás kenyerek csapat tagja 
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ISKOLAI HÍREK 
Megemlékezés az 1848. március 15-i forradalomról 

 
Az iskolában ismét a művelődési házban megrendezett 
műsorral emlékeztünk az 1848. március 15-i 
forradalomra. Azért fontos hír ez, mert az elmúlt két 
évben a koronavírus járvány miatt szinte minden iskolai 
műsor, megemlékezés elmaradt vagy csak videó-
felvételről láthattuk. Idén március 7-től azonban a 
kormány feloldotta a járványügyi intézkedéseket, így 
nemzeti ünnepünk eseményeit idéző megemlékezé-
sünkre március 11-én 12 órakor a művelődési házban a 
6. osztály előadásában került sor. A műsort Csikós 
Erzsébet osztályfőnök állította össze, az osztály tanulói 
pedig sokat gyakorolva, színvonalasan adták elő az 
ünneplőben megjelen tanulók előtt. 

 
A műsor után került sor a megelőző időszakban 
rendezett iskolai versenyek, vetélkedők értékelésére, a 
jutalmak, oklevelek átadására az alábbiak szerint. 

Versenyeredmények az alsó tagozaton: 

Szavalóverseny 
1-2. osztály 

1. helyezett Király Zénó 
2. helyezett Papp Gabriella 
3. helyezett Daka Adél, Sápi Gábor és Tamás 
Larissza 

3-4. osztály 
1. helyezett Tari Krisztián 
2. helyezett Nagy Léna, Gyuris Vilmos és  
          Budai Noémi 
3. helyezett Paplógó Gabriella, Török Hajnal és  
          Galzó Zalán 

Szépolvasási verseny 
3. osztály 

1. helyezett Varga Lara 
2. helyezett Vajthó Gergő és Molnár Koppány 
3. helyezett Budai Blanka 

 

4. osztály 
1. helyezett Budai Noémi 
2. helyezett Nagy Léna és Török Hajnal 
3. helyezett Rabi Elizabet és Tóth Kolos 

Matematikaverseny 
2. osztály 

1. helyezett Daka Adél 
2. helyezett Király Zénó 
3. helyezett Paplógó Sára 

3. osztály 
1. helyezett Mészáros Lili 
2. helyezett Balog János 

4. osztály 
1. helyezett Vass Kornél 
2. helyezett Nagy Léna 
3. helyezett Török Hajnal 

 
Helyesírási verseny 

3. osztály 
1. helyezett Varga Lara 
2. helyezett Balog János 

4. osztály 
1. helyezett Rabi Elizabet 
2. helyezett Csikós Réka 
3. helyezett Nagy Léna 

 
Az iskola furulya tanszakának növendékei megyei 
versenyeken vettek részt, ahol az alábbi eredményeket 
érték el: 
A XXII. Deszki Maros Menti Fesztivál online versenyén 
szóló hangszer kategóriában. 
Vajner Violetta Vanda - ezüst 
Török Hajnal - ezüst minősítést kapott. 
Kamara kategóriában: 
Török Hajnal és Vajner Violetta Vanda arany minősítést 
kapott. 
 
A XXXII. Csongrád - Csanád Megyei Kortárszenei Találko-
zón, ahol a zeneszerző kísérte a gyerekeket: 

Vajner Violetta Vanda - dicséretben részesült, 
Török Hajnal - nívódíjat, 
Török Karolin - nívódíjat kapott. 

_________________________________________ 

Lázár Ervin Program- újabb előadás 

   2022-április 1-jén Forráskúton a művelődési házban 
több település 1. osztályosai együtt tekinthették meg a 
Kövér Béla Bábszínház Tiszavirág című bábelőadását, 
mely Tombácz János szatymazi pásztorember, két 
meséjéből készült. 
„Régen a Tisza is csak olyan folyó volt, mint sok más. 
Hömpölygött a medrében, táplálta a földeket és néha 
kiöntött. De aztán egy 
szép napon kivirágzott. 
Más folyók nem virág-
zanak. Csak a Tisza virág-
zik tiszavirágot. S hogy 
miért, erről szól ez a 
mese.”  
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FORRÁSKÚT KLÍMASTRATÉGIÁJA 

   Ahogy tavaly augusztusi cikkünkben már jeleztük, 
elkészült Forráskút klímastratégiája a KEHOP-1.2.1-18-
2018-00089 projekt keretében, amit vélemé-
nyeztettünk a Megyei Önkormányzat Klímaplat-
formjával és az Irányító Hatósággal. A véleményeket 
figyelembe véve, azokat beépítve, a Képviselő-testület 
2022. februári ülésén elfogadta a végleges stratégiát. 
A stratégia elérhető honlapunkon a forraskut.hu 
oldalon. 
Helyi stratégiánk a Klímabarát Települések Szövetsége 
által kidolgozott módszertan alapján készült el, figye-
lembe véve és kapcsolódva számos szakmai doku-
mentumhoz, tervhez, melyek az alábbiak: 
• Második Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia 
• Nemzeti Energiastratégia 2030 
• Nemzeti Épületenergetikai Stratégia 
• Energia-és Klímatudatossági Szemléletformálási 

Cselekvési Terv 
• Magyarország III. és IV. Nemzeti Energiahatékony-

sági Cselekvési Terve 2020-ig 
• Magyarország Nemzeti Energia-és Klímaterve 
• Magyarország Megújuló Energia-Hasznosítási 

Cselekvési Terve 2010-2020 
• Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia 2030 
• Megyei és térségi programok 
A klímastratégiánk a fent említett módszertani út-
mutatót követve részletesen bemutatja a település 
mitigációs, alkalmazkodási, valamint klíma- és ener-
giatudatossági, szemléletformálás helyzetértékelését. 
SWOT analízissel elemzi a település klímahelyzetét, 
problématérképet állít fel. Meghatározza klímavédelmi 
jövőképünket, ehhez célrendszert, intézkedéseket fo-
galmaz meg, továbbá megvizsgálja azok pénzügyi és 
egyéb feltételrendszerét, s monitoring és felülvizsgálati 
szempontokat is meghatároz. 
A felsorolásból is jól látható, hogy mennyi terv és stra-
tégia foglalkozik hazai szinten is a klímaváltozással, s 
természetesen nemzetközileg is, hiszen a klímavál-
tozás és a fenntarthatóság az EU-ban is központi téma. 
STRATÉGIA, TERV, CSELEKVÉS, SZEMLÉLET-
FORMÁLÁS — ezekhez a szavakhoz sokszor már nega-
tív érzéseket társítunk, nagy szavak, elvont fogalmak 
és megvalósíthatatlan elképzelések tárházainak érez-
zük őket, amik úgyis csak tervek és csak csekély ré-
szük valósul meg…  
Ugyanakkor azt is látnunk kell, és az idei csapadék-
hiányos tél és tavasz fel is hívja rá figyelmünket, hogy 
a klímaváltozás nem egy elvont, tőlünk messze álló 
jelenség, ami csak a sarkvidékre és távoli apró szi-
getekre hat. A fenntarthatóság, nemcsak egy divatos 
szó, amit gyakran hallunk és egyre többet használunk 
mi magunk is, hanem egy fontos célkitűzés, ami való-
ban át kellene hassa mindennapjainkat. 
A klímaváltozás egyik legfontosabb előidézője a magas 
üvegházhatású gázok kibocsátása, melyhez mi ma-
gunk is jelentősen hozzájárulunk mindennapi életf-
ormánkkal, fölgáz és üzemanyag használatunkkal…. 
Sajnos az orosz-ukrán háború okozta energiaválság is 
arra figyelmeztet minket, hogy a hagyományos ener-
giahordozók hozzáférhetősége véges, és korlátozott, 
hiszen milyen feszült helyzet alakult ki néhány napnyi 
üzemanyagkorlátozás miatt helyben is.... Természe-
tesen nem a mi kis háztartásaink, parányi életünk ha-
tározza mindezt meg és természetesen a vállalko-
zásoknak, gyáraknak, multiknak, országoknak, nagy-
hatalmaknak… több a teendőjük, mint nekünk Forrás-
kúton, de reméljük, hogy a projektünk keretében 
megjelent cikkek, kiadványok egy picit közelebb hozták 

a témát, felhívták a figyelmet saját felelősségünkre és 
lehetőségeinkre.  
Arra bátorítjuk és kérjük Önöket, hogy tekintsék át 
Forráskút klímastratégiáját és lapozzanak vissza az 
újságokban, olvassák el a pályázat keretében meg-
jelent cikkeket és ha már csak egy-két ötletet, tanácsot 
megfogadnak, akkor jó érzés töltheti el Önöket, hogy 
tettek valamit saját környezetükért, a következő 
generációk életminőségéért, a fenntarthatóságért, a 
klímaváltozás mérsékléséért!  
Köszönjük a figyelmet! 

 

 

 

 

 

 

 

Cikkünk a KEHOP-1.2.1-18-2018-00089 
Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint  
a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás 
Forráskúton c. projekt keretében jelenik meg. 

________________________________ 
 

FALUGAZDÁSZ TÁJÉKOZTATÓJA 
Tisztelt Termelők! 

   Április 6-án elindult a 2022. évi Egységes kérelem, 
azaz a területalapú támogatás időszaka, az április 
aktualitásokban főleg erről szeretnék beszélni. 
   Az őstermelői jogviszonnyal és az Őstermelők Családi 
Gazdaságával kapcsolatos tudnivalók: 
Ezek az információk az előző számokban szerepelnek, az 
Egységes kérelem benyújtási határideje miatt május 16-
ig csak Szegeden lesz lehetőség ügyintézésre, előzetes 
időpont egyeztetés alapján. Szíves megértésüket kérem! 
   Április 6-án elkezdődik az Egységes kérelem be-
nyújtási időszaka, amely a tervezet szerint május 
16-ig tart. Az idei évben lehetőség van a személyes 
ügyintézésre, ezért az a kérésem, hogy időpont egyez-
tetésre mihamarabb keressenek. 
A cél az, hogy lehetőleg gördülékenyen, és a legnagyobb 
pontossággal nyújtsuk be a kérelmeket. Ehhez szüksé-
ges lesz a fokozottabb közreműködésükre. 
Alapjaiban az előző évhez képest nem sok válto-
zás van a támogatási kérelmek benyújtásában, 
illetve az ehhez szükséges adatokban. Fentiek 
alapján a következőkre kérném Önöket:  
1) Készítsék elő a tavalyi Területalapú támogatási ké-
relmüket. Rajzolják a térkép részletre a tábla alakját, 
írják mellé a növénykultúrákat, és a területnagyságot! Ha 
a térkép kicsi, készítsenek nagyobb méretű rajzot! 
Célszerű ráírni a helyrajzi számot/számokat is. Ha nem 
változott a terület nagysága, csak a kultúra, úgy nem 
szükséges rajzolni. Amennyiben a vetésszerkezet vál-
tozott (pl. több parcellára osztódik a területünk, vagy 
összevonódnak a parcellák stb.), mindenképpen szük-
séges a térképrajz. A kérésem, hogy jól elkülönülten és 
egyértelműen történjenek a bejelölések. Ha új terület 
van, akkor a települést, a helyrajzi számot, a növény-
kultúrát és a területnagyságot írják le, szükség esetén itt 
is készítsenek rajzot. Ezen adatok ismeretében tudom az 
új területet rögzíteni.  
Ha növény alapú termeléshez kötött kiegészítő támoga-
tást is szeretnének igényelni, azt is jelöljék meg a térké-
pen. Ekkor szükséges lesz majd a szaporító anyag meny-
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nyiségének a feltüntetése, a vetés ideje is, valamint új 
tartalmi elemként a számlaadatok feltüntetése: kiállí-
tó adószáma, számla száma, kelte, szaporító anyag 
mennyisége, növény faj, fajta, LOT szám. Gyümölcsösök 
esetén kérem, jelöljék meg, hogy az extenzív/intenzív tá-
mogatást igénylik-e? 
2) Az ügyintézésnek ezek az információk lesznek 
az alapjai, ezek fognak nekem támpontot nyújtani 
ahhoz, hogy a legpontosabban nyújtsam be a ké-
relmüket.  
3) Állat alapú (Szarvasmarha) támogatások az ENAR 
rendszerből le tudom kérdezni a támogatható állatok 
listáját, s előzetes egyeztetésre el tudom küldeni az Önök 
által megadott e-mail címre, illetve az a kérésem, hogy 
hozzák el a marhaleveleket. 
4) Erdős jogcímek esetén a már meglévő erdők eseté-
ben a tavalyi kérelemből előhívhatók az adatok, azt a 
tényt tisztázzák le a Támogatói Okiratból, hogy jár-e még 
az Erdőtelepítési támogatásból valamilyen összeg, vagy 
csak a Területalapú támogatás? Új erdő igénylés esetén 
egyeztetés szükséges. Egyéb speciális jogcímek eseté-
ben szintén egyeztetés szükséges. 
5) Április 4-én a gyümölcsös ültetvényekben fagy-
kár keletkezhetett. Ennek a bejelentésére május 16-ig 
(azaz a Területalapú támogatások igényléséig) van lehe-
tőség, aki a Kárenyhítési rendszernek tagja. Az a kéré-
sem, ha károsodott az ültetvény, mihamarabb vegyék fel 
velem a kapcsolatot, mert a kár bejelentésére csak akkor 
van lehetőség, ha előzetesen a Területalapú támogatási 
kérelmet is elkészítjük. Az eddigi adatok mellett új tartal-
mi elemként a kárbejelentő felület kérdezi a telepítés ide-
jét és a termőre fordulás idejét. Ezek az információk a 
Termeléshez kötött gyümölcs támogatást igénylő gazdák 
esetében a jegyzőkönyvben rendelkezésre állnak, aki 
ilyet nem igényelt, ott szükséges lesz előzetesen ezen 
időpontoknak a tisztázása. 
Ebben a formában tavaly már dolgoztunk, voltak 
kezdeti nehézségek, de alapvetően mindenkinek 
sikerült beadnunk a támogatási kérelmét. Türel-
met és megértést szeretnék kérni mindenkitől. 
Mindenkinek a kérelme be lesz nyújtva a határidőn 
belül! 
A kérelemkitöltés ütemezésére, időpont kérésére ápri-
lis 6-tól lesz lehetőség. Ha már az időpont kérésekor 
tudunk egyeztetni a (tehát már most tudják, hogy melyik 
táblájukban mi lesz), azzal sokat tudnak nekem segíteni. 
   Jogszabály változás (Kármegállapító szerv számítási 
módszerének változása ) következtében sok termelőnek 
a 2021. évi fagykár és aszálykár-enyhítési kérelmét el-
utasították. Erre az értesítésre 15 napon belül van felleb-
bezési lehetőség, az Államkincstár Általános Dokumen-
tum feltöltő felületén. 
   Fontos Információ: A Magyar Államkincstár minden-
kinek, akinek elektronikus Ügyfélkapuja van, minden-
nemű értesítést az Ügyfélkapura küldenek ki. Ha ezt 
nem nézik, legalább hetente, a második sikertelen kéz-
besítés után beáll a kézbesítési vélelem, a levél 
átvettnek minősül. 
Ha ez a levél fontos információkat tartalmaz, s nem töltik 
le, a fellebbezési lehetőségtől is el fognak esni. Az a kéré-
sem, hogy az Ügyfélkapujukat legalább hetente figyeljék! 
Nagy valószínűséggel a telefonom sokszor fog foglalt 
állapotot jelezni. A kiírt telefonszámot az adott nap folya-
mán vissza fogom hívni. Emiatt az e-mailes 
megkeresést javasolnám mindenkinek. 
   Mindkét településen az egyes támogatási jogcímek 
igénylésének a feltételei ki vannak függesztve. Tájékoz-
tatásul a közvetlen támogatások rendszere: 
A közvetlen támogatások rendszere: 

Alaptámogatás: Minden termesztett kultúrára jár, mini-
mális táblaméret 2.500 négyzetméter- Minimálisan 1 
hektárra lehet támogatást benyújtani. 
Zöldítés:  
1; A 10 hektár alatti szántóval rendelkező gazdaságok 
automatikusan megkapják. 
2; 10 hektár felett legalább két kultúrát kötelezően ter-
meszteni kell. 
3; 30 hektár felett legalább három kultúrát kell termesz-
teni. 
Az előző évhez képest változás, hogy az Ukrajnában zajló 
háborús események miatti esetleges takarmány és élel-
miszerhiány mérséklésére nem kötelező a területet pi-
hentetni, bármiféle szántóföldi növény termeszthető. 
- A kisgazdaságok támogatása 
- 2015-ben lehetett ebbe a rendszerbe belépni - Fiatal 
gazdálkodók támogatása Első támogatás igénylé-
sekor még 40 év alatti gazdálkodó, maximum 5 évig, és 
2020-ig igényelhető.  
- Kiegészítő támogatások, melyek a Területalapú 
támogatás felett igényelhetők 
a) Zöldségfélék termeléshez kötött támogatása 
Feltétel a hektáronkénti minimális vetőmag, vagy palánta 
megléte, számlával és vetőmag tasakkal kell igazolni a 
fémzárolt vetőmagot. A vetőmag-szükségletek az irodá-
nál ki vannak függesztve.  
b) Ipari zöldségfélék kiegészítő támogatása Burgo-
nyára is igényelhető termeléshez kötött ipari zöldség-
növény támogatás, a vetőgumó mennyiségét számlával 
és címkével kell igazolni. 
c) Szálas fehérjenövények támogatása (lucerna) 
Feltétel a hektáronkénti 15 kg vetőmag mennyiségről 
szóló számla és címke megléte. 
d) Gyümölcs ültetvények támogatása: 
Feltétel a hektáronkénti minimális tőszám megléte, az ül-
tetvény életkora( maximum 20 év ), valamint a 85 %-os 
tőszámbeállottság. 
e) Termeléshez kötött állat alapú támogatások 
   Hízott bika támogatás: 
A 2021. április 1. és a 2022. március 31. között leadott 
bikák ENAR száma szükséges hozzá. 
   Húshasznú anyatehén támogatás: (EU és Hazai 
forrásból finanszírozva.) A jogosult állatok ENAR szá ma 
és a hármas mentesség szükséges, (vérvétel megléte), 
de nem kell csatolni az állatorvosi igazolást 
   Tejhasznú anyatehén támogatása: (EU és Hazai 
forrásból finanszírozva.) A jogosult állatok ENAR száma 
és a hármas mentesség szükséges, (vérvétel megléte), 
de nem kell az állatorvosi igazolás 
   Erdős jogcímek: Támogatói okirattal kell rendelkezni. 
Kérem, vegyék fel az erdésszel a kapcsolatot. 
   A munkánk elszámolásához elektronikus úton történő 
rögzítésre van szükség, az a kérésem, hogy a telefonjai-
kat hozzák magukkal. 
   Egy másik kéréssel fordulok Önökhöz: 2022. május 
20-án Agrárkamarai választások lesznek, melynek 
az egyik tétje a falugazdász hálózat finanszírozásának 
biztosítása. Arra kérem Önöket, hogy május 20-án jöjje-
nek el erre az eseményre. Ennek helyszíne Forrás-
kúton a Könyvtár helyiségben lesz.  
Kérdések esetén állok rendelkezésükre.  
Az aktuális pályázati lehetőségek: (Újra fog nyílni a 
Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése!!!) a 
www.szechenyi2020.hu, www.fvm.hu , a www.mvh.gov.hu 
és a www.nak.hu honlapokon megtalálhatók, kérem 
figyeljék ezeket az oldalakat 

Tisztelettel :Gyuris Ferenc  
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 

A telefonszámom: 06-30/337-2520 
E-mail címem: gyuris.ferenc2@nak.hu 
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Komposztálás – tényleg olyan nagy munka lenne? 

A zöld hulladék gyűjtése során gyakran találkozunk azzal az 
indokkal, hogy nem tudnak vele mit kezdeni az 
ingatlantulajdonosok és számukra ez nem más, mint tényleg 
csak „hulladék”. Amikor említjük a komposztálás lehetőségét, 
akkor pedig jönnek a kifogások, hogy nincs a kertben hely, 
nincs rá idő, és kellemetlen szagú, bonyolult megvalósítani. 
Tényleg olyan nehéz munka komposztálni? 
Nézzük, mi kell hozzá:  
1. Hely igény: 1-2 m2 árnyékos terület a kertben.  
2. Eszköz igény: készen kapható komposztáló láda vagy 

egyszerű fából, raklapból készített kaloda, fólia, a 
forgatáshoz villa 

3. Idő igény: telepítés után 2 héttel a folyamatos nedvesség 
tartalom fenntartása végett minimum heti 1 alkalommal 
kell forgatni, hogy a száraz részek is átnedvesedjenek.  A 
telepítést követő 3 hónap után már felhasználható a 
komposztunk. 

Amennyiben betartjuk a fenti lépéseket és csak egészséges 
növényrészeket rakunk a komposztba, a szaghatás sem lesz 
erőteljes. A biológiai folyamatokat felgyorsíthatjuk már érett 
humusz hozzá keverésével, illetve ha a 
növénymaradványokat sötét színű talajtakaró fóliával 
befedjük. 

Miért előnyős komposztot készíteni?  
A válasz nagyon egyszerű, hiszen egy biztosan vegyszer és 
kemikáliák mentes szerves alapanyagunk lesz, melyet bátran 
felhasználhatunk kertünk tápanyagutánpótlására, az érett 
komposztba pedig akár ültethetünk is, hiszen olyan 
tápanyaggal teli, amely a növényeink számára a 
leggyorsabban felvehető és hasznosítható. A komposzt 
használatával javul a talajunk vízmegkötő képessége is. Nem 
kell drága, olykor kevésbé tápanyag dús földkeverékeket, 
műtrágyákat vásárolnunk ahhoz, hogy kertünk egészséges 
és szép legyen. Ráadásul a környezetbarát módon tudjuk 
előállítani és az eddig „hulladéknak” vélt növényi 
maradványok újra hasznosulnak.  
Ha valakinek még mindig túl bonyolult lenne, akkor egész 
egyszerűen a falevelekből készítsünk kb 1 m magas kupacot 
a kert egy árnyékos részén, melyet szintén tartsunk 
folyamatosan nedvesen és 1-2 hónap után a levélhumuszt 
ugyan úgy felhasználhatjuk mint a komposztot.  
A fás növényi részekből pedig egyszerűen tudunk mulcsot 
készíteni, melyek szintén jól tartják a vizet és a növényeink 
köré terítve nem csak tápanyagot juttattunk a talajba hanem 
az öntözéssel is tudunk spórolni.  
Kell ennél olcsóbb és megbízhatóbb tápanyagutánpótlás?  

. Zöldhulladék gyűjtési naptár 2022. 

Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December 

12 10, 24 07, 21 05, 19 02, 16, 30 13, 27 11, 25 08, 22 06 

   A biológiailag lebomló hulladékgyűjtés során az ingatlanoknál kertekben, udvarokban, konyhában 
keletkező minden szerves anyagtartalmú hulladék elszállítása történik az FBH-NP Nonprofit Kft. által 
díjmentesen biztosított biológiailag lebomló zsákban, illetve az ágnyesedéket max. 70 cm hosszú 50 
cm átmérőjű kötegekben összekötve a zsák mellé helyezze ki oly módon, hogy a közterületen a begyűjtést 
végző gépjármű meg tudja közelíteni és kézi erővel mozgatható legyen. Amennyiben a biológiailag lebomló 
hulladékot nem ilyen formában helyezik ki, vagy ha a kommunális hulladékkal keveredik, akkor a 
gyűjtőjárattal nem áll módunkban elszállítani. A zöldhulladék kihelyezését továbbra is a 70/489-5656-os 
számon kérjük bejelenteni legkésőbb a szállítási nap reggelén 9 óráig! 
   A gyűjtés során csere zsákot nem biztosítunk. 2022. január 1-jével az ingyenes zsákok előre, 
I. félévre, kerülnek kiosztásra a Négyforrás Nonprofit Kft ügyfélszolgálati irodájában. Szükség 
esetén további zsákokat a közszolgáltató ügyfélszolgálatán lehet beszerezni átadás-átvételi 
jegyzőkönyv aláírása ellenében az ingatlanhasználó, vagy meghatalmazottja, a közszolgáltatás 
számlafizetője nevére. A zsák átvételéhez személyes okmányok szükségesek, mivel a közszolgáltatás 
ellenértéke (kommunális többlethulladékos zsák árával megegyező: 289 Ft +ÁFA/db), utólag a Nemzeti 
Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő (NHKV) Zrt. által kerül kiszámlázásra. 
Szállítási alkalmanként, ingatlanonként 2022.05.01. napjától 2022.11.30. napjáig maximum 2 db 
ingyenes zsák, 2022.12.01. napjától 4 db ingyenes zsák, valamint további „korlátlan” 
mennyiségű kék színű megvásárolt FBH-NP Nonprofit Kft. felirattal ellátott lebomló zsák 
helyezhető ki. 

   A biológiailag lebomló hulladékok aprítás és komposztálás után hasznosításra kerülnek. Az elkészült 
komposztot a Tisztelt Érdeklődők a Regionális Hulladéklerakókban (Vaskút, Kiskunhalas, Felgyő) 
beszerezhetik. 

Szelektív hulladékgyűjtési naptár 2022. 

A csomagolási hulladék gyűjtése során kihelyezhető hulladékok: 

 

• Papírhulladék, italoskarton (újság, folyóirat, füzet, könyv, hullámpapír, csomagolópapír, 
kartondoboz lapítva, kiöblített italos kartondobozok kupak nélkül. 

Műanyag- és fémhulladékok (kiöblítve, kupak nélküli PET palack, PP, HDPE jelzésű flakonok, pl: 
tejfölös, samponos, ásványvizes, üdítős flakonok; műanyag zacskó vagy szatyor, háztartási fém, italos és 
konzervdoboz kiöblítve, apróbb fémtárgyak.)                                                 Négyforrás Nonprofit Kft. 

Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December 

05, 19 03, 17, 31 14, 28 12, 26 09, 23 06, 20 04, 18 01, 15, 29 13, 27 
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KARITASZ HÍREK 
   Szeretettel köszönjük azt a sok nagy-
lelkű adományt, amit az ukrajnai há-
ború kitörése óta érkeztek. 
   Külön köszönjük az Önkormányzat 
segítségét, így lehetőségünk volt fe-
hérneműket, trikókat és zoknikat 
nagytételben vásárolni.  

Az adományokat Szegedre Karitasz központba vittük, és 
onnan osztották tovább. Ruhákat már nem kérnek!!! 
Még mindig tart a gyűjtés a templom kápolnájában, a 
Művelődési Házban és a Coop boltban is, akinek lehető-
sége van kérjük segítsen, amire most szükség van: 
- tisztálkodási eszközök (tusfürdő, fogkefe, fogkrém, szap-

pan, tisztasági betét, pelenka, nedves törlőkendő) 
- vény nélkül kapható fájdalomcsillapítók, vitaminok, 

tápszer 
- 0.5l-es ásványvíz, és gyümölcslé, kakaó, tejital (hütést 

nem igénylő) 
- szeletelt csokoládé, müzli, cukorka 
- konzervek, száraz szalámi, lekvár 
- tartós élelmiszer, amit főzéshez tudnak használni (liszt, 

olaj, cukor, rizs, tészta, kész konzervek) 
- idény gyümölcs és zöldség felajánlást is szívesen foga-

dunk 
Aki szeretne pénzbeli adományt adni, személyesen 
leadhatja vagy a 

1356-os adományvonallal hívásonként 500Ft 
Átutalással: Csanádi Egyházmegyei Karitasz 

11735005 20392886 00000000 
közlemény: „ kárpátaljai családok megsegítésére” 
   Önkéntes munkára várnak embereket, akik napközben 
foglalkoznak az ide érkezőkkel, pakolnak, illetve felü-
gyeletet látnak el. Aki szeretne ilyen formában segíteni 
az a helyi vezetőt keresse meg.  
   Tavasszal sikeresen pályáztunk Béres cseppekre és 

   vetőmag csomagokra, 
    mindkettőből 20-20 db  
    kaptunk. Az önkormányzat  
    dolgozói segítettek a ki- 
   osztásban, köszönet érte! 

Mojzesné Kocsispéter Edit 

06 30 482 9132 

  

ÁLLÁSHÍRDETÉS! 

A Négyforrás Nonprofit Kft teljes munkaidős 
állást hirdet rakodó munkakörben. 

A munkavégzés helye: 
 Bordány, Forráskút, Üllés, Zsombó 

Munkavégzés módja: munkaidő keret, 
 heti 3-4 nap. 

Jelentkezni lehet személyesen a Kft. telephelyén, 
Forráskút, Fő u. 72. (posta épület)  

H-P 8-16 óra között,  
illetve email-en az 

ugyfelszolgalat@negyforraskft.hu címre várjuk 
fényképes önéletrajzát! 

További információért hívja  
a +36-70/489-56-56 számot! 

EGYHÁZKÖZSÉGI HÍREK 

Húsvéti ünnepi miserend: 
2022. 04. 14. Nagycsütörtök, mise 19 órakor  

2022. 04. 15. Nagypéntek, 
keresztút 18 órakor, utána mise 

2022. 04. 16. Nagyszombat, mise 21 órakor,  
mise végén gyertyás körmenet 

2022. 04. 17. Húsvétvasárnap, mise 10 órakor 

2022. 04. 18. Húsvéthétfő, mise 7 órakor 

Mindenkit szeretettel hívunk és várunk! 
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Régi sírhelyek újraváltása 

Felhívjuk a Tisztelt Hozzátartozók figyelmét, hogy 
az 1997. előtt megváltott sírhelyek és a 2011. előtt 
megváltott urnahelyek újraváltása ügyében szíves-
kedjenek a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási 
Irodáját felkeresni! 

A lejárt sírhelyekre nem teszünk ki 
figyelmeztető cédulát! 

Telefon: 06 62/287-222/147-es mellék. 

  

MŰVELŐDÉSI HÁZ PROGRAMAJÁNLÓJA 

SZERETETTEL VÁRJUK RÉGI ÉS ÚJ LÁTOGATÓINKAT! 
MÁRCIUS 7-ÉTŐL VÉDETTSÉGI IGAZOLVÁNY NÉLKÜL 

 LÁTOGATHATÓ A MŰVELŐDÉSI HÁZ 

Nyugdíjasklub hétfőnként 15.00-tól 

Őszirózsa népdalkör  

próbák hétfőnként 16.00 órától 

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

BABA-MAMA Klub 

szerdánként 9 órától 

ZUMBA Zsolnai Tamás zumba oktatóval 

Hétfőnként 19 órától 

Egészségklub          Godáné Ádám Mária egészség-
fejlesztő-terapeuta vezetésével április 19-én,  

május 3-án és 17-én 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! 

www.facebook.com/forraskutmuvhaz 

ANYAKÖNYVI HÍREK 

Házasságkötés 
Kapás Hajnalka és Sztankovics Antal 

fogadott  
örök hűséget.  

Gratulálunk! 

 

 

 

 

 

Gólyahírek 

Kubina Ákosnak és Jenei Juliannának 

Ákos 

nevű gyermeke született.  

Nevelőszülőkhöz érkezett 

Dányi Orsolya Hanna 

Gratulálunk! 

Halálozás 
Gábor István János            (élt 82 évet) 

özv. Zádori Tiborné Rabi Etelka      (élt 86 évet) 

Tamás József (élt 65 évet) 

Hozzátartozóik fogadják részvétünket! 

 

Temetőgondnok 
Gyuris Józsefné Marika 

Tel.: 06 30/924 93 51 
Cím: Forráskút József A. u. 84. Köszönetnyilvánítás: 

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik 
szerettünk, Gábor István János búcsúztatásán 

megjelentek, sírjára virágot helyeztek, 
fájdalmunkban velünk együtt éreztek. 

Gyászoló család 

Locsolóvers 
Tündérország gyöngyharmatja szálljon a fejedre, 
Aki téged megöntözött, jusson az eszedbe! 
Hol a tojás, piros tojás? Ide a zsebembe! 
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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 

Húsvéti ajánlatunk: 

Húsvéti sültes tál 2 személyre 6.500,- Ft  
Sertés göngyölt rántott (füstölt sajt, újhagyma, tarja), Borzas 

szelet, Csirke májjal töltött gomba (natúr), Camembert sajt 

rántva, Köret: Petrezselymes burgonya. 

Húsvéti baromfi tál 7.100,- Ft 
Vaslapon sült csirkecomb provance szósszal, Csirkemell 

zöldfűszeres sajtos töltelék, Rántott sajt, Rántott karfiol, 

Rántott gomba, Köret: steak burgonya, zöld köret. 

Várjuk megrendeléseiket! 
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 
Április 9-én és 10-én 8 és 20 óra között 

Dr. Kovács Tibor          Telefon: 0630/965 3114  

Április 15-én és 18-án 8 és 20 óra között  
 Dr. Papp Zalán          Telefon: 0620/9739 149 

Április 23-án és 24-én 8 és 20 óra között 
 Dr. Papp Sándor          Telefon: 0630/487 9805 
Április 30-án máj. 1-jén 8 és 20 óra között 
 Dr. Hursán Mihály          Telefon: 0630/998 6139 
 

VÁSÁRNAPTÁR - MÁJUS 

Kistelek              Május 1. állat- és kirakodó vásár  

Kiskundorozsma Május 8. kirakodó vásár  

Mórahalom Május 15. állat- és lirakodóvásár 

Ruzsa              Május 22. 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: 2022.04.14. Következő lapzárta április 28. 

Az újság minden háztartás számára ingyenes. 


