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Tájékoztató 
Tisztelt Választópolgárok! 

Kedves Forráskútiak! 
 
Magyarország Köztársasági Elnöke a 2022. április 3. napjára tűzte ki az országgyűlési képviselők általános 
választását, illetve ugyanezen a napon népszavazásra is sor kerül majd. 

A napokban minden választópolgár megkapta az ún. választási értesítőt, melyben tájékoztatást kaptak a 
szavazóköri névjegyzékbe történő felvételükről, a szavazás helyéről, idejéről, módjáról, az országgyűlési 
választás alapvető tudnivalóiról, a népszavazási kérdésekről, a szavazáshoz szükséges okmányokról, továbbá a 
benyújtható kérelmekről. (Ha nem kapott valaki értesítőt, vagy megsemmisül vagy elvész – a helyi választási 
irodától újat igényelhet személyesen, levélben vagy elektronikusan, akár sima e-mail útján is. 

Forráskúton változatlanul a Jerney János Művelődési Házban kialakított szavazókörökben élhetnek majd 
választójogukkal, ahol a szavazatszámláló bizottságok fogják segíteni a választás és a népszavazás 
lebonyolítását. A bizottságok tagjait négyévente — az általános országgyűlési választásokat megelőzően — kell 
megválasztania a képviselő-testületnek. A tagokra a helyi választási iroda vezetője (jegyző) tehet javaslatot. A 
megválasztott tagok: Ádám András Imréné, Ádám Illés Károlyné, Farkasné Szemerédi Gabriella, Fodorné Rácz 
Franciska, Gyuris Katalin, Gyurisné Jenei Aranka, Gyurisné Zsemberi Edit, Matáné Ábrahám Margit, Paraginé 
Hegedűs Erzsébet, Peták József Jánosné, Péter Gáborné, Szabó Attila Zsoltné, Szekeres Ferencné, Vass Ilona. 

Köszönjük a megválasztott tagoknak, hogy segítik a választások lebonyolítását! Továbbá köszönjük Fodor 
László Imréné, Kocsispéterné Krizsán Ilona Mária leköszönő elnököknek, Sándor Alajosné póttagnak sok éves 
munkáját és közreműködését. 

A szavazatszámláló bizottságok munkáját a független jelöltek és a jelölő szervezetek által megbízott delegált 
tagok segítik majd. 

Az országgyűlési képviselők általános választása 

A választási eljárási törvény alapján a választás egyfordulós, tehát minden mandátum sorsa eldől április 3-án. 
Mandátumot az a jelölt szerez, aki a legtöbb érvényesen leadott szavazatot kapta, függetlenül a megjelentek 
számától.  
A választás eredményeként 199 parlamenti képviselő (106 országgyűlési egyéni választókerületi képviselő és 
93 országgyűlési képviselő országos listáról) kerülhet be a Parlamentbe. 
Forráskút község Csongrád megye 02. számú országgyűlési egyéni választókerületébe tartozik, a 
választókerület székhelye Szeged. 
Cikkünk megjelenése idején folyik a jelöltállítás (hétköznapi nevén: aláírásgyűjtés), jelöltet ajánlani 2022. 
február 12. és 2022. február 25. 16:00 óra között van lehetőség. Minden választópolgár a lakcíme szerinti 
választókerületben, az ajánlóívet kitöltve és aláírva ajánlhat egyéni választókerületi jelöltet. Egy választópolgár 
több jelöltet is ajánlhat, egy jelölt viszont csak egy ajánlással támogatható. Az ajánlás nem vonható vissza. A 
jelöléshez legalább 500 választópolgár érvényes ajánlása szükséges. 
Szavazni (főszabály szerint) két szavazólapon lehet majd, egy egyéni jelöltre és egy országos listára. 

A népszavazás 

Az eddigi országgyűlési választásoktól eltérő lesz a mostani, hiszen 4 kérdésben országos népszavazás is lesz 
egyidejűleg. A kérdések a következők lesznek: 

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

2. Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekek számára nemi átalakító kezeléseket népszerűsítsenek? 
3. Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek fejlődésüket befolyásoló szexuális médiatartalmakat 

korlátozás nélkül mutassanak be? 
4. Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek a nem megváltoztatását bemutató médiatartalmakat 

jelenítsenek meg? 
Az országos népszavazás érvényes lesz, ha az összes választópolgár több mint fele érvényesen szavaz, és 
eredményes, ha az érvényesen szavazó választópolgárok több mint fele a megfogalmazott kérdésre azonos 
választ ad. 
A négy kérdést egy szavazólapon találhatják majd. 

A parlamenti választás és a népszavazás szavazólapjait egy borítékban kell majd elhelyezni. 



  HÍR-FORRÁS 

 

3 

 

Választással kapcsolatos kérelmek 

Természetesen, ahogy az előző választásokon, úgy a mostanin is lehetséges másik településen, másik 
országban, illetve indokolt esetben otthon is szavazni. 
A kérelmek a közös eljárásban lebonyolított mindkét választásra, így az országgyűlési képviselő-
választásra és az országos népszavazásra is vonatkoznak egyszerre, nem kell külön-külön kérelmet 
benyújtani. 
A kérelemben feltüntetett adatoknak meg kell egyezniük a lakcímkártyán feltüntetett adatokkal, ellenkező 
esetben el kell utasítanunk azt! (Elutasítás esetén határidőben újból benyújtható a kérelem.) 
A kérelmek benyújthatóak személyesen, postán, online a valasztas.hu honlapon keresztül, utóbbi 
azonosítással és anélkül is lehetséges. 
Az alábbiakban a leggyakrabban előforduló kérelmekről tájékozódhat. 
1. Mozgóurnás szavazás 

Az a választópolgár, aki a szavazóköri névjegyzékben szerepel, de egészségi állapota, fogyatékossága 
miatt nem tud megjelenni a szavazóhelyiségben kérheti, hogy mozgóurnával szavazhasson. 
A kérelmet személyesen, postán és online módon is be lehet nyújtani, azonban a benyújtás módjától 
függően más-más határidő irányadó. 
Személyesen 2022. április 1-jén 16.00 óráig lehet benyújtani. 
Postai úton és azonosítás nélkül online módon meg kell érkeznie a kérelemnek 2022. március 30. 
napjáig. 
Online módon azonosítással 2022. április 3-án 12 óráig. 
Személyesen, meghatalmazott, vagy kézbesítő útján a szavazás napján a szavazatszámláló 
bizottságtól is lehet kérni, legkésőbb 12.00 óráig.  

2. Átjelentkezés 
Ha a szavazás napján Magyarországon, de a lakóhelyétől eltérő településen tartózkodik, 
átjelentkezéssel szavazhat.  
Az átjelentkezés iránti kérelmet a magyarországi lakcíme szerinti helyi választási irodának legkésőbb 
2022. március 25-én (pénteken) 16.00 óráig lehet benyújtani.  
A kérelmezőt a helyi választási iroda vezetője felveszi az érintett település kijelölt szavazókörének 
névjegyzékébe, és törli a lakóhelye szerinti szavazókör névjegyzékéből. Így az átjelentkező 
választópolgár kizárólag abban a szavazókörben adhatja le szavazatát, ahova átjelentkezett. 

 Átjelentkezéskor a lakóhely szerinti jelöltre lehet szavazni. 
3. Külképviseletei szavazás 

Az a magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár, aki a szavazás napján, külföldön szeretne 
élni a választójogával, külképviseleten (nagykövetségen, főkonzulátuson) adhatja le szavazatát. 

       A külképviseleten való szavazáshoz a választópolgárnak kérelmeznie kell a külképviseleti 
névjegyzékbe történő felvételét legkésőbb 2022. március 25-én 16.00 óráig a magyarországi lakcíme 
szerinti helyi választási irodától.  

       A kérelem alapján a helyi választási iroda vezetője felveszi a választópolgárt a külképviseleti 
névjegyzékbe, egyidejűleg törli a lakóhelye szerinti szavazók névjegyzékéből. Így a szavazás napján 
a választópolgár kizárólag a megjelölt külképviseleten adhatja le szavazatát. 

dr. Kapás Anita 
HVI vezető 

 
A Helyi Választási Iroda elérhetőségei: 

HVI vezetője: dr. Kapás Anita jegyző 
Címe: Forráskúti Polgármesteri Hivatal 6793 Forráskút, Fő u. 74. 

Telefonszáma: 06-62-287-222; 70/489-5656 
e - mail címe: hivatal@forraskut.hu 

A Választási Információs Szolgálat elérhetőségei: 
• Névjegyzékkel kapcsolatos kérelmek, átjelentkezés, mozgóurna igénylés: 

Forráskúti Polgármesteri Hivatal 6793 Forráskút, Fő u. 74. tel: 06-62-287-222; 70/489-5656 

Hétfőn, szerdán és csütörtökön: 8:00-16:30 
Pénteken: 8:00-12:00 
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Tisztelt Adózók! 
 
2022. évben az I. félévi helyi adók előlegeit— 
magánszemélyek kommunális adója, telekadó, 
helyi iparűzési adó — 2022. március 16-ig 
teljesíthetik (postai csekken vagy banki 
átutalással) pótlékmentesen. 

Banki átutalással történő fizetés esetében 
fokozott figyelmet kérnénk azon adózóktól, 
akik több adónemben teljesítenek befizetést 
Önkormányzatunk felé, hogy a megfelelő 
összeg a megfelelő adószámlára kerüljön 
átutalásra. (Megjegyzés rovatba kérjük 
feltüntetni a „mutató” számot, illetve az adózó 
nevét.) 

Számlaszámok: 

Magánszemélyek kommunális adója:  

57600039-11059479 

Telekadó:     

57600039-11095639 

Helyi iparűzési adó:    

57600039-11059486 

Késedelmi pótlék:    

57600039-11059565 

Amennyiben a befizetést nem a megfelelő 
számlára teljesítette, úgy írásban kérheti az 
összeg átvezetését a hátralékot mutató számla 
javára. 

Kérjük a határidő pontos betartását! 

 

Adóiroda 

 
 

Egyházközségi hírek 

Plébánián irodai ügyintézés: 

- Hétfői napokon 9-12 óráig 

A templomi karácsonyi díszítések elbontása, 
pakolása, templom takarítása 2022. február 5-
én délelőtt jó hangulatban telt. Ugyanekkor a 
plébánia udvara is megszépült, többen is 
segítettek az udvar rendbetételében is.  

Mindenkinek köszönjük az áldozatos 
segítségét! 

 

 
 

MŰVELŐDÉSI HÁZ 

PROGRAMAJÁNLÓJA 
SZERETETTEL VÁRJUK RÉGI ÉS ÚJ LÁTOGATÓINKAT! 

Nyugdíjasklub hétfőnként 15.00-tól 

Őszirózsa népdalkör próbák hétfőnként 16.00 

órától 

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

ZUMBA Zsolnai Tamás zumba oktatóval 
Hétfőnként 19 órától 

Egészségklub Godáné Ádám Mária 
egészségfejlesztő-terapeuta vezetésével  15. 
órától 

PILATES Ördög Eszter oktatóval 

Szerdánként 17. órától 

SZÁMÍTÓGÉPES SZOBA 
      Nyitvatartási időben látogatható!  

KÖNYVTÁR                  

Kedden és csütörtökön 8-12 és 13-18 óráig 

Szeretettel várjuk! 
Művelődési	Ház	nyitva	tartása:		

hétfő-csütörtök:	8.30-18.00	óráig	

kedd-	péntek:	8.30-15.00	óráig	

www.facebook.com/forraskutmuvhaz 
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A FALUGAZDÁSZ TÁJÉKOZTATÓJA 
 
Februári aktualitások 
Tisztelt Termelők! 
 

A 2021. évi Egységes kérelmekkel 
kapcsolatos tudnivalók:  

A támogatási előlegek kifizetése: az előzetes 
információk alapján az év végi leállást 
követően 2022. január 20-tól kezdik meg ismét 
a kifizetéseket.  

A térségünkben most kevesebb termelőt 
ellenőriztek, mint az előző évben, de a légi 
felvételek felújítása, s arra alapozottan az 
érintett blokkok felülvizsgálata, a 
blokkhatárok, valamint azok adatainak a 
korrekciója folyamatosan zajlik, ezért az 
érintett gazdák kifizetése csúszik. A teljes körű 
kifizetéseket június 30-ig kell teljesíteni a 
Magyar Államkincstárnak. A termeléshez 
kötött növényalapú támogatások kifizetése is 
elkezdődött, ahol gazdálkodási naplóvezetési 
kötelezettség van, ki fogják értesíteni azokat a 
termelőket, akiket ellenőrizni fognak. Az erre 
való felkészülés érdekében kérem az 
érintetteket, hogy keressenek. 

 Az őstermelői igazolványokkal 
kapcsolatos tudnivalók: 

Tavaly lépett hatályba a 2020. évi CXXIII. 
törvény a családi gazdaságokról és az 
őstermelői tevékenységről, amely alapjaiban 
változtatja meg a mező- és erdőgazdálkodási 
tevékenységek végzésének a módját, a család, 
mint gazdálkodási egység üzemi formáit, 
működésük szabályait. A teljesség igénye 
nélkül az új működési formák a következők: 

1. Egyéni Őstermelők 
2. Őstermelők családi gazdasága 
A közös őstermelői igazolvány és a családi 

gazdaság működési formák összevonásával 
létrejövő új működési forma került bevezetésre, 
mely szerződéssel alapul. 

3. Családi mezőgazdasági társaság (a 
továbbiakban: CSMT): Új minősítő kategória 
biztosítása a társasági formában működő 
gazdaságok számára. 

Az új törvényi szabályozással megszűnt az 
őstermelői igazolvány, minden őstermelő 
automatikusan 2021. január 1-től 
őstermelőnek minősül. Betétlapot az 

Agrárkamara honlapjáról szabadon lehet 
nyomtatni. 

A közös őstermelői igazolvánnyal 
rendelkezők és a családi gazdaságok 
automatikusan az Őstermelők Családi 
Gazdaságának (ÖCSG) nyilvántartásába 
2021. január 1-től bekerültek, ÖCSG alapító 
szerződést kellett megírni és benyújtani 
2021.december 31-ig. 

A piacokon a számlára, felvásárlási jegyre 
ezentúl az őstermelői igazolvány száma 
helyett a FELIR számot kell feltüntetni. Ezt, 
valamint a NÉBIH Tevékenység azonosító 
számot jól láthatóan ki kell helyezni a piacon!!! 
Ezek a számok a 
https://portal.nebih.gov.hu/ostermelo%20keres
o linken mindenki számára hozzáférhető, név 
és születési dátum megadásával. 

Ezen túl ügyintézés csak akkor szükséges, 
ha az őstermelői, vagy az ÖCSG 
adattartalomban bármiféle érdemi változás 
történik (új kultúra, földterület, tevékenység 
stb. rögzítése, ÖCSG alapítás, módosítás…) 

Egyéb információk 
A nitrát adatszolgáltatásra kötelezett 

gazdálkodóknak (emlékeztetőül: 5 nagyállat-
egységnél több állatot tartanak, vagy nitrát 
érzékeny területen gazdálkodnak) a 
gazdaságukban 2021. január 1. és a 2021. 
december 31. között keletkezett és felhasznált 
szerves – és műtrágya vonatkozásában a nitrát 
jelentést 2022. március 31-ig kell elkészíteni.  

Az anyajuhtartás támogatási kérelmének 
benyújtása 2022.március 20., csak 
elektronikusan lehet benyújtani, szükséges 
hozzá az instruktor igazolása (nem kell 
csatolni). Az érintett juhtenyésztő gazdákat 
kérem, vegyék fel a kapcsolatot az 
instruktorral! 

Viharkár! 
2022. január 30-án az országon nagy erejű 

szélvihar söpört végig, mely jelentős károkat 
okozott a fóliaházakban, sátrakban. Amikorra a 
cikk megjelenik, már valószínűleg lesz 
eljárásrend a kárbejelentésre, s ha lesz rá forrás, 
valószínűleg a kárenyhítési támogatás is ismert 
lesz. Az a kérésem, hogy akit ilyen jellegű kár 
ért, a helyreállítás előtt készítsen fotókat, a 
fóliavásárlásról kérjen számlát, s jelentkezzen. 
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Az aktuális pályázati lehetőségek (Jelenleg 
nyitott a Mezőgazdasági kisüzemek 
fejlesztése!!!)   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. 
A 2022. évi Egységes Kérelem beadási 
időszaka Április elejétől lesz lehetséges, a 
benyújtási határidő május 15.! Részletek 
később várhatók. 
A koronavírus járvány miatt a személyes 
ügyfélfogadás időtartama február hónapra 
korlátozásra került, de a feladatok ellátása 
(viharkár bejelentése, őstermelői ügyintézés) 
érdekében az aktuális kiírások szerint lesz 
személyes ügyfélfogadás. Ez ki lesz függesztve 
mindkét irodához. Továbbra is érvényben 
maradnak vírus terjedését megelőző 
rendelkezések: arcmaszk és kézfertőtlenítő 
használata kötelező, egymástól legalább másfél 
méter távolságtartás kötelező, emiatt a létszám 
korlátozása lesz az ügyfélvárakozóban. A kis 
alapterületű ügyfélvárakozó helyiségek és a téli 
időjárás miatt az ügyintézés telefonos időpont-
egyeztetés alapján fog történni. 
A személyes jelenlétet nem igénylő 
ügyintézésre továbbra is lehetőség van, ezért 
célszerű a telefonos egyeztetés.  
 
A telefonszámom: 06-30/337-2520 
E-mail címem: gyuris.ferenc2@nak.hu 
Facebookon / Messengeren is elérhető vagyok 
Gyuris Ferenc néven,  
 
Tisztelettel:  
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 

 

 
 

VESSZŐFONÁS A MŰVELŐDÉSI HÁZBAN 
 

A Nemzeti Művelődési Intézet 
támogatásával vesszőfonás szakkör indult 2021 
decemberében a Jerney János Művelődési 
Házban. 

A Nemzeti Művelődési Intézet és a 
Népművészeti Egyesületek Szövetsége  2020 
első felében indította el „A szakkör” 
(http://aszakkor.hu) online felületét. Az oldal a 
hagyományos szakköri tevékenységek egyes 
fázisaiba az internet segítségével vonja be a 
látogatókat, videókon keresztül díjmentesen 
biztosít lehetőséget a szakköri tevékenységek 
kipróbálására, azokban való elmélyedésre. 

 
2021 őszén a Nemzeti Művelődési Intézet 

felhívást tett közzé a Kormány támogatásával a 
szakkörök jelenléti megvalósítása céljából.  

A Csipkebogyó Kézimunkakör tagjaihoz is 
eljutott a felhívás és azzal a kéréssel fordultak 
hozzám, hogy jelentkezzünk a vesszőfonó 
szakkör felhívására. Az eszköz- és alapanyagot 
biztosító támogatást el is nyertük 5 fő részére, 
így 2021 decemberében elindítottuk a 
vesszőfonás szakkört a művelődési házban. 

Heti rendszerességű alkalmainkon, az 
aszakkor.hu felületén elérhető videók alapján, 
egymást segítve készítjük el az egyes 
alkalmakra kitűzött feladatot, igyekszünk 
elsajátítani a vesszőfonás, kosárfonás alapjait. 

A Nemzeti Művelődési Intézet a program 
folytatását tervezi, így bízunk benne, hogy a 
későbbiekben mások számára is lehetőséget 
tudunk majd biztosítani. 

Illés-Vizsnyiczai Borbála 
(szakkör-vezető) 
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Újra háborús helyzet lehet a határon, ha a baloldal nyer a választáson 

Könnyen megismétlődhet a déli határszakaszon a 2015-ös migránsválság, csak éppen súlyosabb 
következményekkel. A papíron a Márki-Zay Péter vezette, de a háttérből Gyurcsány Ferenc 
irányította baloldali ellenzéki összefogás – bármit is állítanak – őrizetlenül hagynák a 
határkerítést, veszélybe sodorva ezzel a Mórahalmon és környéken élők mindennapjait, 
megélhetését, sőt akár az életét is. A határ szerb oldalán lévő magyar falvak már elnéptelenedtek, 
a migránsok szinte a földdel tették egyenlővé Majdánt és Rábét.  

Nincs olyan nap, hogy a magyar határt védő rendőrök, katonák és polgárőrök ne állítanának meg több 
száz illegális bevándorlót a megyében, többségüket Mórahalom térségében. Az, hogy a helyzet 
jelenleg viszonylag még kezelhető, csupán a határkerítésnek köszönhető. Azonban, ha győz az áprilisi 
választásokon a baloldali koalíció, akkor újra elszabadulhat a pokol, mint 2015-ben, amikor több 
százezer migráns vágott át Csongrád-Csanád megyén, gyakorlatilag mindenen keresztül. Bármit is állít 
ugyanis papíron a Márki-Zay Péter vezette, de a háttérből Gyurcsány Ferenc irányította baloldali 
ellenzéki összefogás, hatalomra kerülésük esetén az egyik első lépésük a határkerítés elbontása lenne, 
amit saját elhatározásukból, és akár brüsszeli nyomásra is megtennének. 

Az, hogy ez mivel járna, egyszerű megérteni. Aki esetleg elfelejtette volna, hogy mi történt 2015-ben, 
annak érdemes kimennie a határ szerb oldalán lévő magyar falvak egyikébe, és megtapasztalhatja, mi 
lenne a homokháti településekkel határkerítés nélkül. Majdán és Rábé gyakorlatilag elnéptelenedett, 
az emberek elmenekültek. A korábban ezer lelket számláló Majdánba ma alig száz magyar él, ők is 
rettegésben. A száz helyire csaknem ezer migráns jut, akik elfoglalták az üresen maradt házakat, 
mindent feltüzeltek és tönkretettek, amit csak lehetett. Letarolták a veteményeket és a falu úgy néz ki, 
mint egy szemétdomb. Emberi ürülék és elképesztő mocsok van mindenhol, amerre a szem ellát. A 
gyerekeket nem merik kiengedni az utcára, és sok család kétségbeesésében már arab feliratú papírokon 
kéri, hogy ne foglalják el a migránsok a házaikat. Azonban ez nem érdekli az illegális bevándorlókat, 
akik egész nap az utcákon csavarognak és csak azt várják, hogy hetente megérkezzen a Soros-pénzeket 
szállító „segélyszervezet”, ami ellátja őket készpénzzel, és tanácsokkal, hogy mit hazudjanak, ha 
elkapják őket a határ magyar oldalán. 

Ahhoz pedig nem férhet kétség, ha a baloldal nyeri az április 3-ra kitűzött választásokat, erre a sorsa 
jutna Mórahalom, és a térség többi települése is. Magyarországot jelenleg a határkerítés tudja 
megvédeni attól a pusztítástól, ami a szerb oldalon történik. Csak egy lépés kell, és a megyei gazdáknak 
nem lesz értelme földet művelni, vagy állatokat tartani, mert a migránsok gondolkodás nélkül tennék 
tönkre a munkájukat. A földeket – ahogy 2015-ben is – letarolnák, és nem okozna gondot nekik a 
háziállatok ellopása sem. Újra fennállna a veszély, hogy terrorista-gyanús emberek és fegyveres 
embercsempészek sétálnának a járás településein. 

A háborús helyzet kialakulása pedig csak egyféleképpen akadályozható meg: ha megmarad a 
határkerítés, ami ellen az Európai Unió és a baloldali ellenzék is ész nélkül tiltakozik. Ők nem 
megmenteni, hanem kiárusítani akarják az országot, annak árán is, hogy kétes hátterű illegális 
migránsok százezreit engednék be az országba, Csongrád-Csanád megyén, így például a mórahalmi 
járáson keresztül. 
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HULLADÉKCSÖKKENTÉSI TIPPEK 

A Föld erőforrás- és nyersanyagkészletei végesek, ezért az előállított javak, tárgyak fogyasztásakor minimalizálni 
kell azok pazarlását, hogy az utánunk következő generációk is részesülhessenek belőlük.  

Az Európai Unió a hulladékkezelésre 
vonatkozóan irányelveket ad. Ennek 
keretében alkották meg a hulladékkezelés 
piramisát, amely rendszerezi a 
hulladékkezelési lehetőségeket aszerint, hogy 
azok mennyire kívánatosak. A legfontosabb 
feladatunk a hulladék keletkezésének 
megelőzése, vagy legalábbis minimalizálása, 
emellett pedig arra kell törekednünk, hogy a 
lehető legkevesebb hulladék kerüljön a 
lerakókba. 

Az alábbiakban e szempontok szerint a 
hulladék csökkentéséhez adunk tippeket: 

• Amire nincs szükségünk ne vegyük meg… ez látszólag természetes, mégis például valószínűleg sokkal 
több bögrénk van otthon, mint amennyit valaha használni fogunk.  

• Vásárlás helyett lehetőség szerint javíttassuk meg az adott tárgyat, vagy cseréljünk, vegyünk használtat 
(ami számunkra felesleges, másnak akár kincset is jelenthet). 

• Csomagoljuk ajándékainkat meglévő anyagokba, adjuk tovább a kapott ajándéktasakokat. 
• Ha rendelkezésre állnak a technikai feltételeink és tudásunk, váltsunk e-számlára! (Településünkön 

szolgáltató áram-, a földgáz-, az ivóvíz- és a hulladékgazdálkodási közszolgáltató cégeknél elérhető az 
e-számla szolgáltatás.)  

• Intézzük ügyeinket elektronikusan! Akár az Önkormányzatnál is sok ügy indítható és intézhető 
elektronikusan is! 

• Kerüljük az élelmiszerpazarlást háztartási szinten is. (Készítsünk maradékmentő vacsorát.) 
• Használjunk saját bevásárlótáskát! Sőt rendszeresíthetünk zöldség-, gyümölcsvásárlásra kisebb táskát, 

zacskót. 
• Portörlő, konyhai törlő helyett használjuk a kidobásra szánt pamut ruhadarabjainkat, szabjuk, varrjuk 

(utóbbit persze csak ha tudjuk �). 
• Ételt, menüt saját ételhordóba, saját dobozba csomagoltassuk el. 
• Komposztáljunk — ha nem tudjuk felhasználni ne a kukába dobjuk a komposztálható hulladékot. 

Becslések szerint a kommunális hulladék 1/3 – 1/4 része komposztálható lenne. 
• Szemetes zsák helyett használjuk újra az eldobható bevásárlószatyrokat. 
• Vásároljunk csomagolásmentesen (egyre több olyan bolt nyílik, ahol kimérősen, saját dobozainkba 

kérhetjük a terméket). 

Becsüljük önmagunkat, másokat, a kulturális-, 
társadalmi- és gazdasági környezetet, a természetet, a 
Földünket és annak érzékeny ökoszisztémáját, és 
ennek fényében hozzuk meg mindennapi 
döntéseinket! 

Természetesen mindenki lehetőségeihez mérten  
alkalmazza a fenti tanácsokat, s ne feledjük  
bármilyen kis lépés sokat jelent! 

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

Halálozás 
Gyuris Jánosné Kocsispéter Margit 

(élt 84 évet) 
Ádám Vincze 

(élt 55 évet) 
Jagyugy Zszuzsanna 

(élt 65 évet) 

Hozzátartozóik fogadják részvétünket! 

Családi házat 

vásárolnék, 

felújítandó is érdekel 

+3620 34 34 003 

Forráskút Község Önkormányzata 

2022. április 1-étől 

temetőgondnoki feladatok ellátására 

munkatársat keres. 

Várjuk jelentkezését a  

Polgármesteri Hivatalban! 
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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  
1000 Ft/adag.  

 
Vállaljuk továbbá családi rendezvények 

lebonyolítását előjegyzés alapján. 

Nyitva tartás: Hétfő, vasárnap: 11-19 óráig 
Kedd-szombatig 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 

Február 19-én és 20-án 8 és 20 óra között 

 Dr. Kovács Tibor          Telefon: 0630/965-3114 

Február 26-án és 27-én 8 és 20 óra között 

 Dr. Szőke Csaba          Telefon: 0630/3245032 
 

VÁSÁRNAPTÁR 

Kistelek              Március 6. állat- és kirakodó vásár  

Mórahalom        Március 20. állat- és kirakodó vásár  

Ruzsa              Március 27. 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: 2022.02.15. Következő lapzárta február 28. 

Az újság minden háztartás számára ingyenes. 


