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Advent 2022 

Ismét eltelt számunkra is egy kihívásokkal és küzdelmekkel teli év, de örömteli 
hangulatban vártuk és készültünk az Adventi vásárokra. Egyesületünk a megszokottak 
szerint forralt borral, meleg teával és frissen sült kenyérlángossal várta a kilátogatókat. 
A standunknál pedig házi készítésű különlegességeket kínáltunk, melyek 
megvásárlásával támogatják Egyesületünk munkáját. 

Advent első vasárnapját Fodor Imre polgármester úr nyitotta meg, majd az Örömforrás 

Együttes tette meghitté és hangulatossá. Köszönjük, hogy idén is számíthattunk rájuk!  

Köszönjük Bálint Ferencné, Margitkának a gyönyörű és szívhez szóló verset, melyet 
advent első gyertyájának meggyújtását követően olvasott fel. Azt hiszem a vers 
üzenetére a legnagyobb szüksége most van világnak és reméljük a megértés, a 
megbocsájtás, az egymás iránti tisztelet és szeretet minden forráskúti család életében 
jelen van és jelen lesz a jövőben is! 

Advent első gyertyáját a hit képviseli, melyet, jelképesen, Forgó Jánosné, Babi néni 
gyújtotta meg, aki Forráskút érdemérmese lett 2022-ben. Köszönjük! 

Advent második vasárnapján a vásárt Kálmánné Kovács Mónika alpolgármester asszony 
és Mihálffy Béla országgyűlési képviselő nyitotta meg, aki egy Ady Endre vers részlettel 
köszöntötte a kilátogatókat. A második, a reményt jelképező gyertyát Fodorné Szántó 
Ágota a Margarét Óvoda és Bölcsőde vezetője gyújtotta meg. 

Az óvodások Mikulás váró énekeit meghallotta a Mikulás is és Gyöngyi Péter lovas 

fogatára pattanva kilátogatott a Parkba és közel 200 csomagot osztott szét segítőivel: 

egy krampusszal és egy manóval együtt. Köszönjük nekik és az ovisoknak is, hogy idén 
is jók voltak és ehhez kitartást kívánunk nekik a jövő évre is! 

Köszönjük a tea és bor felajánlását és elkészítését a Peták és Paplógó, valamint a Kapás 
családnak, továbbá nem győzünk hálásak lenni az iskolás, az óvodás és bölcsis 
szülőknek, hogy minden évben finomabbnál, finomabb süteményeket készítenek a 
vásárokra és ezzel is segítik a gyermekek jövőjét megalapozó intézmények munkáját!  

Köszönjük a Csipkebogyó Kézimunkakörnek, Maróti Rózsának, Rabiné Csikós Szilviának 
és a Karitasznak hogy idén is részt vettek az általunk szervezett vásárokon, valamint 
Forráskút község Önkormányzatának az együttműködést, támogatást, hogy ezek a 
vásárok ilyen meghitt és szép környezetben valósuljanak meg! 

Örömmel töltött el bennünket, hogy ilyen sokan kilátogattak idén is a vásárokra és ez 
hitet ad, abban, hogy érdemes ezt csinálni! 

Ezúton kívánunk Mindenkinek Békés, Boldog Ünnepeket! 

Forráskútért Civil Egyesület 

http://www.forraskut.hu/
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TESTÜLETI TÁJÉKOZTATÓ 
 

A Képviselő-testület a hónap utolsó csütörtökén, november 24-én tartotta soron következő ülését. 
  Első napirendi pontban a februárban elfogadott költségvetési rendelet módosítását fogadták el a képviselők. 

  Második napirendi pontban az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotásáról döntöttek, amely a 
következő évi költségvetési rendelet elfogadásáig biztosítja az önkormányzat zökkenőmentes működését. 
  Harmadik napirendi pontban a szociális célú tüzelőanyag juttatás szabályiról szóló önkormányzati rendeletet 
alkották meg Testület tagjai. Az idei évben is sikeresen pályázott Önkormányzatunk szociális tüzelőanyag 
vásárláshoz kapcsolódó felhívásra, 130 m3 keménylombos tűzifa beszerzésére van lehetőségünk. A Dalerd Zrt 
nem vállalta határidőben a kemény lombos tűzifa szállítását, így 214,5 m3 lágylombos tűzifa szállítására 

kötött szerződést az Önkormányzat, amelynek szállítása folyamatban van. A kérelmekkel kapcsolatosan a 
Polgármesteri Hivatal szociális irodájában kaphatnak felvilágosítást. 
  Következő napirendi pontban az októberi ülésen már tárgyalt temető rendeletet fogadta el a Képviselő-
testület az előző lapszámban már ismertetett díjakkal és feltételekkel. A rendelet-tervezetet véleményezte és 
elfogadta a Dél-alföldi Regionális Fogyasztóvédelmi Egyesület is. 
  Ötödik napirendi pontban az előző ülésen elfogadott Polgármesteri Hivatal Alapító Okirat módosítással 
kapcsolatosan érkezett a Magyar Államkincstártól technikai jellegű hiánypótlási felhívás, amelynek 

megfelelően került ismét módosításra a dokumentum.  
  Hatodik napirendben a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása belső ellenőre által készített, az Önkormányzat 

2023. évi belső ellenőrzési terv javaslatát fogadta el a testület. 
  Hetedik napirendi pontban a 2022-2027. közötti időszakra vonatkozó Helyi Esélyegyenlőségi Programot 
fogadta el a Testület. A dokumentum megléte kötelező elem pályázatok benyújtásánál. A tervezetet a 
Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság Dél-Alföldi Társadalmi Esélyteremtési Igazgatóság esélyegyenlőségi 
mentora áttekintette és észrevételezte. 

  Nyolcadik napirendi pontban a Helyi Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálatát, aktualizált 
formáját fogadták el a Képviselők. 
  Egyebek napirendben döntöttek a környékbeli településekhez hasonló helyi energiatakarékoskodási 
intézkedésekről. Az Óvoda és Bölcsőde december 22-től 31-ig zárva tart, január 2-től január 8-ig ügyeleti 
rendszerben lesz nyitva. A Polgármesteri Hivatal december 22-től 2023. január 8-ig igazgatási szünet miatt 
zárva tart. Halaszthatatlan (anyakönyvi) ügyben az ajtóra kihelyezett tájékoztató alapján lehet eljárni. 

A közvilágítás bizonyos időszakban (minden nap 00:00 órától 04:00 óráig) történő lekapcsolását a Képviselő-
testület közlekedés- és vagyonbiztonsági szempontokból nem támogatta. 

  Zárt ülés keretében döntött a Képviselő-testület a letelepedési támogatásra beérkezett kérelem elbírálásáról. 
A pozitív döntésben részesülők 500 ezer forint támogatást kapnak.  

Dudásné Gábor Tünde, jegyzőkönyv-vezető 
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Közmeghallgatás 

 
A Képviselő-testület november 24-én tartott közmeghallgatással egybekötött falugyűlést. 
Az eseményen meghívást kapott Mihálffy Béla Országgyűlési képviselő is, aki egyéb elfoglaltsága miatt nem 
tudott részt venni, de november 28-án képviselői fogadóórát tartott, ezzel lehetőséget biztosított a lakosság 
részére is a személyes konzultációra.  

Fodor Imre polgármester úr köszöntötte a megjelenteket a Covid járvány miatt 2019. óta első alkalommal 
megtartott falugyűlésen. 

Elmondta, hogy az elmúlt időszakban az önkormányzat intézményei zavartalanul tudtak működni, az alábbi 
fejlesztések valósultak meg: 

 TOP forrásból Egészségház és sportlétesítmények fejlesztése 57 millió forint összegben 100 %-os 
támogatásból, 

 Vidékfejlesztési Program felhívásra játszóterek kialakítása felnőtt fitnesz eszközökkel kiegészítve 16 
millió forintos pályázati forrásból, 

 Magyar Falu Program keretében közterület karbantartására szolgáló eszköz, Ferrari fűnyíró traktor 

beszerzés 15 millió forintos támogatásból, 
 szintén Magyar Falu Programból orvosi rendelő energetikai fejlesztése 29 milliós pályázati 

finanszírozásból, 436 ezer forintos önerővel, 
 tanyai közösségi tér fejlesztése, Jerney iskola kerítés építése 8 millió forintos finanszírozásból, 
 KEHOP klímatudatosságot erősítő rendezvények megvalósítása, eszközök beszerzése 5 millió forintos 

támogatásból, 

 Belügyminisztérium önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések forrásból járdák felújítása a 
település több pontján 20 millió forintos támogatás és 6 millió forint önerő megvalósításából, 

 Magyar Falu Programból a Boross József és Móricz Zsigmond utca aszfaltozása 36 millió forint 
pályázati és 322 ezer forintos saját forrásból, 

 TOP forrásból a települési belvíz elvezetési rendszer kiépítése 200 millió forintos támogatásból, 
 Orvosi rendelőhöz és Piac térhez kapcsolódó közterületek kialakítása 22 millió forint saját forrásból, 
 Piachoz kialakítása jármű beszerzéssel Vidékfejlesztés Program keretében 48 millió pályázati forrásból 

és 16 millió önerőből, 
 Általános iskolánál lévő forgalomlassító terelősziget kialakítása 11 millió forintos saját forrásból, 
 11 millió forintos LEADER támogatásból egy új közösségi térként funkcionáló kültéri konyha 

kialakítása a hozzá kapcsolódó sétánnyal és egy ágaprító berendezés vásárlása, 
 szintén LEADER támogatásból 3,5 millió forintból tekepálya építése, 
 József Attila utca egy szakaszának felújítása 5,7 millió forint saját forrásból, 

 WIFI 4EU pályázat keretében a település több pontján ingyenes internet hozzáférés biztosítása 15.000 

euro támogatásból, 
 Magyar Falu Program keretében a „Felelős állattartás elősegítése” című pályázati kiírásra is sikeresen 

pályáztunk és nyertünk 1,5 millió forintot, ebből kutyák, macskák ivartalanítását végeztették el a 
gazdák. 

Ezt követően a jövőbeni tervekről, már megnyert pályázatokról kaptak a jelenlévők tájékoztatást: 
 Forráskút-Üllés közötti kerékpárút építés tervezési szakaszban van,  

 a belvízelvezetési rendszer kiépítésének II. ütemének megvalósítása, 
 a jelenlegi energiaárak miatt az egyik legfontosabb az intézmények energetikai korszerűsítése. 

Az országos közútjainkon lévő felújítások ütemezése a jelenlegi információk szerint, ha nem történik forrás 
elvonás, akkor a következők szerint alakul: elsőként a Forráskút-autópálya felhajtó közötti szakasz, majd a 
Zsombó-Forráskút közötti kimaradt néhány kilométeres szakasz készül el.  

Egyebekben lehetőség volt kérdéseket feltenni a Képviselő-testületnek, de a tervezett kerékpárút 
nyomvonalát érintő észrevételen kívül egyéb kérdés nem érkezett ezért a Polgármester úr megköszönte a 

részvételt, kellemes ünnepeket kívánt a jelenlévőknek és bezárta a közmeghallgatással egybekötött 
falugyűlést. 

Dudásné Gábor Tünde, jegyzőkönyv-vezető 
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Téli rendkívüli igazgatási szünet 

A különleges jogállású szerveknél és a helyi önkormányzatok képviselő-

testületeinek hivatalánál elrendelhető igazgatási szünetre alkalmazandó 
veszélyhelyzeti szabályokról szóló 460/2022. (XI.10.) Kormányrendelet alapján  

a Forráskúti Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünetet tartunk  

2022. december 22. napjától 2023. január 6. napjáig. 

Az igazgatási szünet alatt a hivatal zárva tart, az ügyfélfogadás szünetel. 

Ezen időszakban munkanapokon ügyelet működik az azonnali intézkedést igénylő 
ügyek zavartalan biztosítása érdekében. 

Ha személyesen keresik fel ez idő alatt a Hivatalt a hátsó ajtón kihelyezett 
tájékoztató szerint érhetnek el minket. 

Telefonos érdeklődés esetén kérjük, elsősorban a Hivatal mobiltelefonját, a +36-

70/489-56-55-ös számot hívják. 

Az igazgatási szünetet követő első munkanap 2023. január 9. (hétfő). 

A segélyek kifizetésének időpontja 2023. január 9 – 10. (hétfő-kedd). 

Megértésüket, együttműködésüket és türelmüket tisztelettel kérjük és köszönjük! 

Dr. Kapás Anita 
jegyző 

 

 

 

Juhász Gyula: Karácsony felé 

Szép Tündérország támad föl szívemben    …Bizalmas szívvel járom a világot, 

Ilyenkor decemberben.      S amit az élet vágott, 

A szeretetnek csillagára nézek,     Beheggesztem a sebet a szívemben, 

Megszáll egy titkos, gyönyörű igézet,    És hiszek újra égi szeretetben, 

Ilyenkor decemberben.      Ilyenkor decemberben. 

…És valahol csak kétkedő beszédet 

Hallok, szomorún nézek, 

A kis Jézuska itt van a közelben, 

Legyünk hát jobbak, s higgyünk rendületlen, 

S ne csak így decemberben.…  
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ISKOLAI HÍREK 
 

Adventi koncert 

 

Két év kihagyás után december 9-én a forráskúti Jézus Mennybemenetele Templom adott otthont 

az Adventi koncertünknek, ahol a művészeti tanszakos diákjaink, valamint a kórusok műsora 

teremtett adventi hangulatot. 

Először volt a rendezvény helyszíne a templom, ami már eleve egy nagyon bensőséges, ünnepi 

miliőt tartogatott az előadóknak is és a közönségnek is. 

A műsort az 1. osztályosok kórusa nyitotta meg, akik életkorukból fakadó bájukkal vették le a 

közönséget a lábáról. 

A szolfézs csoport és a kórus által előadott zeneszámok betöltötték a templomot. 

A koncert hátralévő részében a hangszeres tanszak tanulói és tanárai szórakoztatták a 

hallgatóságot. László János tanár úr (aki a művészeti iskola zongora és gitártanára volt) és Kálmán 

Attila vendégelőadóként csellójátékot mutatott be, majd zongora, furulya és gitármuzsika volt 

hallható. A koncertet egy magánének szóló zárta, Veréb Judit tanárnő egy igazi adventi hangulatot 

idéző műsorszámot adott elő. 

Köszönjük Olasz Attila plébánosnak, hogy lehetővé tette a koncert megrendezését a templomban. 

Ezúton kívánunk mindenkinek Egészségben, Szeretetben, Sikerekben gazdag 2023-as esztendőt! 

Köszönettel:     Iskolavezetés 
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FALUGAZDÁSZ HÍREI 

Decemberi aktualitások 

 

Tisztelt Termelők! 

 

 

Az Egységes Kérelemmel kapcsolatos aktualitások: 

 A 2022-es területalapú támogatások ellenőrzési időszaka általában befejeződött, az 

esetleges kérdéses területek esetében lehetséges még a helyszíni ellenőrzés. 

A tavalyi évhez hasonlóan a termeléshez kötött zöldségnövény, ipari zöldségnövény és 

szálas fehérjenövény kiegészítő támogatást igénylő gazdák esetében a felhasznált 

szaporítóanyagról, annak számlájáról adatot kellett szolgáltatni. Az ezzel kapcsolatos ellenőrzési 

folyamatok, a konkrét számlák bekéréséről szóló értesítés , ellenőrzési jegyzőkönyv ügyfélkapun 

keresztül érkezik ! Azért figyeljék legalább heti rendszerességgel az ügyfélkaput, mert ha 30 

napig nem töltik le az adatszolgáltatási kötelezettségről szóló végzést, akkor kézbesítettnek 

tekintik az értesítést, és ha erre nem válaszolunk, akkor nem teljesül a támogatás feltétele, s a 

támogatás szankciós lesz. 

A termeléshez kötött zöldség, ipari zöldség és szálas támogatások, a Natura 2000 gyepterületekre 

igényelt kiegészítő támogatások, valamint a  esetében kötelező a gazdálkodási napló vezetése, 

ennek ellenőrzése a kijelölt gazdák esetében  decemberben és 2023 januárjában is tart . Az 

ellenőrzésről az érintett termelőket előzetesen ki fogják értesíteni. 

 2023 Január 1-től az Agrárkamarai ügyintézésnél is bevezetésre kerül az elektronikus 

ügyintézés. Ennek keretében az első lépésként minden ügyféllel egy meghatalmazást kell készíteni. 

Ennek részletei még nem kerültek kidolgozásra, de a részletszabályok ismeretében tájékoztatást 

fogok nyújtani a tennivalókról. 

 2023-as évtől új költségvetési időszak kezdődik , melynek része az agrártámogatási 

rendszer átalakulása. Az AM a 2023-tól induló közös agrárpolitika (KAP) keretében a környezeti, 

klímavédelmi és biodiverzitás szempontjából értékes területeknél is elérhetővé teszi a 

mezőgazdasági területek után fizetendő alaptámogatást . a közvetlen területalapú támogatásra 

jogosult területek körének bővítése hatékonyan járul hozzá a mezőgazdasági területek 

talajállapotának, mikroklímájának, vízháztartásának javításához, illetve a kapcsolódó élőhelyek 

sokszínűségének növeléséhez. 

Az első pillérben az új rendszer lényege a következő: Lesz egy alapszintű 

jövedelemtámogatás, összege kb. 147 Euro/hektár , minden termesztett kultúrára 

igényelhető, kötelező eleme lesz a kondicionalitás . Ismert elemeket tartalmaz, melyben a Helyes 

Mezőgazdasági és Környezeti Állapot (HMKÁ ) feltételeit már eddig is betartottuk, néhány új, de 

jelentős elemet fog tartalmazni. Ezek a következők: 

1; HMKÁ 1 Állandó gyep fenntartása az állandó gyep mezőgazdasági területhez viszonyított 

aránya alapján: Az előírás esetében gazdaság szintű kötelezettség nincs, országos szinten kell 

megőrizni az állandó gyepterületeket a 2018-as referenciaarányhoz képest. Ez az arány legfeljebb 

5% -kal csökkenhet. A visszaállítási kötelezettségre azon gazdálkodók kötelezhetők, akik a fenti 

országos szintű csökkenés elérésének évét megelőző két naptári évben az egységes kérelmük 

alapján törtek fel gazdaságukban állandó gyepterületet 

2; HMKÁ 2 Vizes élőhelyek és tőzeges területek védelme: Ezen intézkedést Magyarország 

csak 2025-től kívánja bevezetni. A bevezetésig kialakításra kerülnek a pontos lehatárolások, 

valamint a hozzá kapcsolódó betartandó gyakorlatok 

3; HMKÁ 3 - A szántóföldi tarlóégetés tilalma, kivéve növény-egészségügyi okokból : Tarló, 

nád, növényi maradvány, valamint gyepek égetése tilos, kivéve zárlati károsító megjelenése 

esetén, hatósági határozattal elrendelve. 

4; HMKÁ 4 - Vízfolyások mentén védelmi sávok kialakítása: A vízvédelmi sávokra vonatkozó 

előírások hozzájárulnak a vízszennyezés elleni védelemhez, vizeink minőségének megőrzéséhez, 

mely közös érdek. Nem juttatható ki műtrágya, szerves trágya és növény védőszer a felszíni vizek, 

vízfolyások partvonalától mért 5 méteres sávban 
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5; HMKÁ 5 - Talajművelés, a talajromlás és erózió kockázatának csökkentése, figyelembe 

véve a lejtőmeredekséget is: 12%-nál nagyobb lejtésű területen kapás növények - beleértve a 

kukoricát és a napraforgót is - termesztése, valamint az őszi káposztarepce 24 cm-nél nagyobb 

sortávolságon való termesztése tilos 

6; HMKÁ 6 Minimális talajborítás a csupasz talaj elkerülése érdekében a legérzékenyebb 

időszak (ok)ban : Fenn kell tartani a minimális talajborítást a nyári és őszi betakarítású kultúrák 

lekerülése után, 

• őszi kultúra vetésével vagy 

• a tarló szeptember 30-ig történő megőrzésével vagy legfeljebb sekély tarlóhántás és 

ápolás, illetve közép mély vagy mély talajlazítás elvégzésével 

7; HMKÁ 7 Szántóföldi vetésforgó: A vetésváltásra vonatkozó előírások hozzájárulnak a 

talajpotenciál megőrzéséhez, valamint a helyes növényi sorrend kialakításával csökkenthető a 

növény védőszerek felhasználása. A vetésváltás tehát nemcsak növényvédelmi, növény 

egészségügyi szempontból fontos, hanem a talaj védelméhez fűződő jótékony hatás is nyomon 

követhető. 

8; HMKÁ 8 - Nem termelő területek és tájképi elemek minimálisan előírt aránya 

szántóterületeken. Valamennyi mezőgazdasági terület tekintetében a tájképi elemek megőrzése: 

gazdaság szintjén a szántóterület legalább 4%-a nem termelési célú terület vagy tájképi elem 

legyen, beleértve a parlagon hagyott földterületeket is 

A kondicionalitás ezen előírásait annak terjedelme miatt csak így, irányelvként mutattam 

be. 

Ezen felül új elemként jelenik meg az Agroökológiai program, mely a környezetvédelmi 

és biodiverzitás megőrzési elemeket tartalmazza. A januári számban ezt részletesebben ki fogom 

emelni Ez önkéntesen választható elemeket tartalmaz, de ha valaki vállalja a teljesítést, akkor a 

teljes gazdaságra kell ezeket vállalni. Összege kb.81 Euro/ hektár. Vállalás esetén a gazdaság 

egészére nézve gazdálkodási naplót kell vezetni. 

Ez a két támogatási elem fogja kitenni nagyságrendileg a jelenlegi területalapú támogatás 

összegét. 

A generációváltást elősegítve a területalapú támogatáshoz kötődő fiatal gazdák 

támogatásának az összegét jelentősen meg fogják emelni, mintegy 157 Euro/hektárra. 

Új elemként jelenik meg az újraosztott támogatás, 10 hektárig kb. 80 Euro/hektár, 10 és 

150 hektár között a 10 hektár feletti részre 40 Euro/hektár. 

Megmarad a termeléshez kötött növény és állatalapú támogatások rendszere, de lesznek 

benne változtatások. 

Megjelenik majd a gazdaságátadási támogatás, és a mezőgazdasági kisüzemek 

fenntarthatóságának fejlesztésére fordítható támogatás 

A második pillér továbbra is a beruházások és a fejlesztések támogatására fordítható 

elemeket fogja tartalmazni. 

 Ezen információkat figyelemfelhívás céljából osztom meg. Konkrétumok még nem ismertek, 

de a felkészülés céljából tájékoztató előadásokat fogok tartani 2023-ban is. Igény esetén a 

rendelkezésemre álló tájékoztató előadások, információk anyagait elektronikus úton el tudom 

küldeni a megadott e-mail címükre. 

A munkánk elszámolásához elektronikus úton történő rögzítésre van szükség, az a kérésem, 

hogy az ügyintézésre telefonjaikat hozzák magukkal 

2022 november 7-től várhatóan 2023. március 1-ig Forráskúton az ügyfélfogadás 

helyszíne az energiatakarékossági intézkedések miatt megváltozik : változatlan időpontban ( 

Kedd 8.00-16.00 ; Szerda 8.00 – 16.00 ; Csütörtök értekezlet, ügyintézés esetén 13.00 – 16.00 

egyébként 8.00-16.00 ) a Művelődési Házban lesz megtartva. Egyéb, az ügyfélfogadást is érintő 

takarékossági intézkedés esetén külön értesítéssel leszek 
 

A telefonszámom: 06-30/337-2520 

E-mail címem: gyuris.ferenc2@nak.hu 

Facebookon / Messengeren is elérhető vagyok Gyuris Ferenc néven, ide is küldhetnek képeket. 
 

Kérdések esetén állok rendelkezésükre.  

Az aktuális pályázati lehetőségek 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: Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 

 

MINDEN KEDVES ÜGYFELEMNEK EZÚTON KÍVÁNOK KELLEMES KARÁCSONYI 
ÜNNEPEKET ÉS EREDMÉNYEKBEN GAZDAG BÉKÉS BOLDOG ÚJÉVET 

http://www.szechenyi2020.hu/
http://www.fvm.hu/
http://www.mvh.gov.hu/
http://www.nak.hu/


    HÍR-FORRÁS  

 

9 
 

EGYHÁZKÖZSÉGI HÍREK 
 

2022.11.27-én vasárnap kezdődött az 

advent. Advent első vasárnapi szentmisén a 

templomba elhozott adventi koszorúk meg 

lettek szentelve és meggyújtásra került az 

első gyertya. Ezzel a gyertyagyújtással 

megkezdődött a várakozás, az ünnepre 

készülődés időszaka. 

Ünnepi miserend: 

2022. 12. 24. szombat szenteste – 19:30 

órakor Pásztorjáték (hittanos gyerekek) 

ezt követően mise 

2022. 12. 25. vasárnap karácsony; Jézus 

születése – mise 9:30 órakor 

2022. 12. 26. hétfő Karácsony másnapja – 

mise 9:30 órakor 

2022. 12. 31. szombat hálaadó mise - 

15:00 órakor, mise végén családok 

megáldása lesz, szeretettel várjunk a 

családokat 

2023. 01. 01. vasárnap újév – mise 15:00 

órakor 

2023. 01. 06. péntek Vízkereszt – mise 

16:30 órakor  

GYŰJTÉS 

TEMPLOMUNK LEENDŐ 

ORGONÁJÁRA 

Tájékoztatjuk a Kedves Forráskútiakat, 

hogy egyházközségünk  

egy digitális templomi orgona (hangszer) 

beszerzését tervezi  

a szentmiséink, liturgiáink zenei 

színvonalának emelése és a 

templomunkban közreműködő kántorok 

szolgálatának „egyszerűsítése” 

érdekében. 

A leendő hangszer ára milliós 

kategóriába esik, a beszerzésére  

pályázati lehetőségünk (amellyel 

élhetnénk) egyelőre nincsen. 

Mindenkit kérünk, akinek lehetősége 

engedi és aki szeretné segíteni 

egyházközségünket, kérjük, támogassa 

(pénzadománnyal) tervünk 

megvalósulását.  

Pénzadományaikat a templomkarzat 

alatt kijelölt gyűjtődobozba tehetik. 

Köszönjük szépen mindenkinek, 
aki támogat bennünket, 

Isten fizesse meg!!! 
O

l
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OLVASÓI LEVÉL 
 

Rólad szól a karácsony! 
 

Ki vagyok? Mi Vagyok? 

Vagyok, aki vagyok! 

Adok, amit adok! 

Mit teremtőm át adott! 

Nyújtom, Te fogadod. 

 

Ha fogadod. 

Miért teszem mindezt? 

Árad szívemből. 

Kérded, mi ez? 

Ez szól szívedhez! 

 

Elveted vagy szereted? 

Fentről jön szereped! 

Megkapom, továbbítom. 

Kinek kell, átadom. 

Kinek kell? Tudom! 

 

Neked- Nektek átadom. 

Szívemben továbbítom. 

Mit adok, megkapod! 

Csak el kell fogadnod! 

Tiéd lesz, ha fogadod! 

 

Nálad marad, ha átadod! 

Mindig nálad lesz. 

Míg tovább adod! 
 

Rabi Antal 

2022. November 30. 

 
A karácsony közeledtével Forráskút 

központját igyekeztünk kicsit feldíszíteni, 

hogy ráhangolódhassunk az ünnepekre. 

Pár képet megosztok itt az újság hasábjain és 

szeretném megköszönni Barnáné Király 

Anikónak, Repkó Jánosnak, Kapás Juditnak, 

Repkóné Farkas Kittinek, Török Karolinnak és 

Kasza Petrának a közreműködését. 

Oláhné Bodor Manna, 

 

KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS 

EREDMÉNYEKBEN GAZDAG BOLDOG ÚJ 

ÉVET KÍVÁNUNK! 
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ANYAKÖNYVI HÍREK 

Gólyahírek    
 

Arnold Adrián és Ferencz Kitti 

Arnold Alíz 
 

Mosolygó Viktor és Vass Csilla 

Mosolygó Hajnal 
 

                nevű gyermeke született. Gratulálunk! 
 

 
 

Halálozás 
 

Berkes István Péterné (Kiss Ilona) 

(élt 67 évet) 

 

Ádám Antal Mihály                       (élt 97 évet) 
 

               Hozzátartozóik fogadják részvétünket! 

 

Temetőgondnok: Gyuris Józsefné Marika, 

Tel. : 06/30-924-9351  Cím: Forráskút, József A. u. 84. 

 

 

 

 

 

Művelődési Ház 

programajánlója 

 

Hétfőn 14 órától Nyugdíjasklub 

16 órától Őszirózsa Népdalkör próbái 

 
 

Kéthetente kedden Egészségklub Godáné Ádám 
Mária egészségfejlesztő-terapeutával  

nov. 8-án, 22-én 15 órától. 
 

 Csütörtökön 17 órától Jóga 
 

Szerdán 9 órától Baba mama klub 

 

 
 

SZÁMÍTÓGÉPES SZOBA 

Nyitvatartási időben látogatható. 
 

 

Szeretettel várunk mindenkit 

szakköreinkbe, programjainkra! 
www.facebook.com/forraskutmuvhaz 

 

Hátfájás elleni kezdő jógatanfolyam indul 

Forráskúton a Jerney János Művelődési 

Házban a Jóga a mindennapi életben 

egyesület szervezésében  

2023. január 11-től szerdánként  

16 órától. 

Kényelmes ruha és matrac szükséges a 

jógagyakorláshoz. 

Érdeklődni lehet a 20/392-2275 

telefonszámon vagy a Művelődési Ház 

elérhetőségein.  

További információ: www.jogaszeged.hu 

Szeretettel várunk mindenkit, aki szeretné 

megteremteni, megőrizni testi-lelki 

egészségét. 

 

http://www.jogaszeged.hu/
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VÁSÁRNAPTÁR - DECEMBER 

Kistelek December 4. állat- és kirakodó vásár  

Kiskundorozsma December 11. kirakodó vásár  

Mórahalom December 18. állat- és kirakodóvásár 

Ruzsa December 25. állat- és kirakodó vásár  

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
MENÜ ÉTKEZTETÉS   1200 FT/ADAG. 

2022. november 7-től előreláthatólag 2023. február 
28 napijáig az étterem vendégtere ZÁRVA tart. A 
konyha továbbra is működik, lehetőség van napi 

menü vásárlására, valamint étlapról történő 
megrendelésre is elvitelre. A vendégteret 

rendezvények megtartására továbbra is igénybe lehet 
venni, azonban a fűtés külön fizetendő! Az étel 

kiadása az étterem konyha felőli részénél történik. 
Nyitva tartás:  
Hétfő: 11:00-17:00            Kedd-Csütörtök: 11:00-19:00 
Péntek-Szombat:11:00-20:00    Vasárnap:11:00-18:00 

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 

Az ügyelet hétévégén 8 és 20 óra között hívható 

Dec. 03-04. Dr. Szőke Csaba  +36303245032 

Dec. 10-11. Dr. Hursán Mihály +36309986139 

Dec. 17-18. Dr. Kovács Tibor +36309653114 

Dec. 24-26. Dr. Papp Zalán +36209739149 

Dec. 31-Jan. 01. Dr. Szőke Csaba +36303245032 

 

 
 

 

 

 

 

 

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:06 62/587-141 

                                                         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 80/922-334 

           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. Szilágyi u. 

felől)  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: 2022.12.15. Következő lapzárta: december 31. 

Az újság minden háztartás számára ingyenes. 
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