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XIII. 01. 2022. JANUÁR WEB: WWW.FORRASKUT.HU INGYENES

Tisztelt Forráskútiak! 

Az esztendők egymást követő láncolatában ismét egy láncszemen vagyunk túl, 2021-en, de úgy is 
írhatnám, hogy egy esztendővel többek, illetve kevesebbek lettünk. 

Többek, hiszen építettünk, fejlődtünk, tapasztaltunk, de kevesebbek is, mert sajnos ez az esztendő 
áldozatokat is követelt közösségünktől, illetve tőlünk. 

A településünk és saját életünkben még mindig a legfontosabb helyet foglalta és foglalja el a járvány 
elleni védekezésnek való megfelelés, a védekezés hatékonyságának növelése érdekében tett 
intézkedések a szolgáltatások szervezése és az egymás közti kapcsolattartás területén. 

Később, az év közepén lehetőségünk volt egy kicsit fellélegezni, felszusszanni és sikerült 
hagyományainknak megfelelően rendezvényeket megszervezni, így tudtuk megtartani ballagási 
ünnepségeinket, falunapunkat, szüreti felvonulásunkat, valamint lehetőségünk volt együtt készülni 
karácsonyra az adventi hétvégék közös programjain.  

2021-ben településünk építésére, szépítésére is igyekeztünk gondot fordítani és ennek 
eredményeképpen tovább tudtuk folytatni a már megkezdett közös munkát, amik felsorolva az alábbiak: 

• háziorvosi rendelő felújítása megtörtént és nyáron ismét visszaadtuk az egészségügy 
szolgálatára, 

• saját forrásból felújítottuk a szociális szolgáltatásoknak helyet adó épületünket, amely így 
komfortosabb körülményeket biztosít az ellátottaknak és az ellátó rendszerben dolgozóknak, 

• szintén sajáterőből valósítottuk meg az általános iskola előtti forgalomlassító szigetet, aminek 
gyalogosátkelővé való nyilvánítása várhatóan a tavasszal fog megtörténni, 

• a helyi piac térburkolása, illetve kerítés építése fejeződött be, 
• a Móricz Zsigmond utca és a Boross József utca került aszfaltozásra, 
• járdaszakaszok felújítása valósult meg a Fő utcán, a Csongrádi utcában és a Piac téren, 
• pályázati forrásból bekerítettük a Jerney Iskolához tartozó külső területrészt 
• munkába állíthattuk a Magyar Falu Program keretében beszerzett kommunális közterület-

karbantartó gépünket… 
További eredményként könyvelhetjük el, hogy pozitív elbírálásban részesült a csapadékelvezető rendszer 
kiépítésének egy szakasza, aminek kivitelezése remélhetőleg tavasszal megkezdődhet. 

Mindannyian láthattuk, tapasztalhattuk, hogy köztereink, intézményeink egyre virágosabbak és egyre 
szebbek lettek, hiszen részt vettünk az Országfásítási Programban, valamint vásároltunk 
dísznövényeket, amiket szorgos kezek hozzáértő irányítás mellett gondosan elültettek és 
lelkiismeretesen gondoznak. 

Az identitás, a szülőföldhöz való tartozás jelképeként átadásra került a „Születés fája”, amely 
ünnepségen köszöntöttük a 2020. évben született gyermekeket, hiszen az ő neveikkel van díszítve az 
első levél ezen a fán, amely akaratunk szerint sokáig fog lombosodni, hirdetve, megerősítve 
hovatartozásunkat. 

Az év végén a tél, a karácsony közeledtével a gondoskodás, segítés, az ajándékozás került előtérbe. 
Ennek fényében ajándékcsomagokat készítettünk ellátottaink, időseink részére. Cipősdoboz akciót 
szerveztünk, ami ismét értő fülekre talált és sokan ajánlottak fel játékokat, gyümölcsöt, melyet 
önkormányzatunk édességgel egészített ki.  

Felajánlás érkezett a Csellengő Tappancsok Állatmentő Alapítvány részéről a kutyusok számára is, amely 
szárazeledel formájában jelentette nekik az ünnepet a hideg téli hetekben, amit tanyagondnokaink 
szállítottak ki. 

Tavaly is sikeresen pályáztunk a szociális tüzelő programban, aminek köszönhetően folyamatban van a 
tűzifa kiszállítása az igénylők, jogosultak részére. 

Írásom végén köszönöm Önöknek kedves Forráskútiak és köszönöm munkatársaimnak a településünk, 
így lakosaink érdekében végzett segítő közreműködésüket, munkájukat, hiszen jobbító céljainkat, 
szándékainkat csak közösen együttműködve tudjuk megvalósítani. Közösen tudunk saját igényeink 
alapján formálni egy vidéki harmóniát sugárzó települést, ahol mindannyian jól érezhetjük magunkat. 

Kívánok minden kedves olvasónak egy egészségben, szeretetben, vidámságban eltöltendő, jó kedvvel 
teli  

Boldog Új Esztendőt! 
Fodor Imre 
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Gergely Márton Bence 

KÖSZÖNTJÜK 2021 ÚJSZÜLÖTTJEIT 
 

Az élet megy tovább, tartja a mondás. És bár 2021 is a járvány éve volt sajnos, de ennek ellenére 
is 20 újszülött érkezett forráskúti családokba, akiket szeretettel köszöntünk Önkormányzatunk 
nevében is! 

A kelengye csomagjainkat már átadta a kisbabás családoknak védőnőnk Gyurisné Kálmán 
Jolika, akinek ezúton is szeretném megköszönni egész éves odaadó munkáját! 
Az újszülöttek névsora felkerül a Születés fájának egy újabb levelére is, melynek ünnepélyes átadása 
a későbbiekben lesz – egy babaköszöntő ünnepséggel együtt -, terveink szerint a nyár folyamán, ahogy 
a járványügyi helyzet is lehetőséget ad rá.  
Most pedig itt a hír-Forrás hasábjain köszöntjük Forráskút legifjabb lakóit, egy-egy fényképes 
bemutatkozással, melyhez köszönjük szépen a szülők hozzájárulását. 

Kívánunk minden babának gyönyörű gyermekkort, az egész családjuknak sok örömet, 
boldogságot és nagyon jó egészséget! Örömmel köszöntjük mindannyiukat Forráskúton, ahol 
igyekszünk azért dolgozni a Képviselő-testületünkkel, hogy mindenki nyugodt, kiszámítható, 
tartalmas életet élhessen. 

Kálmánné Kovács Mónika alpolgármester 
 

2021 év újszülöttei  
 

1. RABI MÁRK MIHÁLY 
2. SZABÓ-BASTOS MAYA 
3. GERGELY MÁRTON BENCE 
4. REPKÓ LILIEN 
5. FÜSTI-MOLNÁR BENCE JÁNOS 
6. SZABÓ PANKA 
7. KOPASZ KRISZTIÁN 
8. SILLÓ NIMRÓD 
9. SZABÓ KIARA TÍMEA 
10.  SZEKERES ELZA 

11. CSÓTI MÁRK 
12. VESZELKA EMMA GABRIELLA 
13. BALOGH VIKTOR 
14. DOBAI LEILA 
15. BENCSIK BENCE VIKTOR 
16. JUHÁSZ MILÁN TIBOR 
17. SÁRI ZALÁN 
18. MÁRTON MARTINA 
19. CSÚZI ADÉL 
20. CZÁP LILI 

 
 

  

Rabi Márk Mihály Szabó-Bastos Maya 
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Repkó Lilien Füsti-Molnár Bence János Szabó Panka 

Kopasz Krisztián Silló Nimród 

Szabó Kiara Tímea 

Szekeres Elza Csóti Márk Veszelka Emma 
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Balogh Viktor Dobai Leila Bencsik Bence Viktor 

Juhász Milán Tibor Sári Zalán Márton Martina 

Csúzi Adél Czáp Lili 
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VISSZATEKINTÉS ADVENTRE 

2021-ben, figyelve mindannyiunk egészségének megóvására és az aktuális szabályok betartására, a 
kültéri adventi programok megrendezése mellett döntöttünk. A hagyományos, egyházi 
gyertyagyújtásokra a szentmisét követően, a templomkertben került sor advent vasárnapjain, míg 
délután a Parkban az örömteli találkozások, a karácsonyi hangulat megteremtését segítő fellépések és 
a közösségeink támogatását szolgáló jótékonysági vásár kapta a főszerepet. 

Az első két advent vasárnapi délután házigazdája, a korábbi évekhez hasonlóan, a Forráskútért Civil 
Egyesület volt, ahogyan arról a decemberi újságban olvashattak is már, míg a harmadik és negyedik 
vasárnapon Forráskút Község Önkormányzata látta el a házigazda szerepét. 
Köszönjük elsősorban az Örömforrás Együttesnek, hogy koncertjeikkel ünnepi hangulatot varázsoltak 
az első és a negyedik vasárnapon is, valamint köszönjük az Óvodásoknak a Mikulást csalogató műsort, 
továbbá az Általános Iskola diákjainak és tanárainak a harmadik vasárnapon adott ünnepi műsorát. 
Minden fellépőnek és közreműködőnek köszönjük a színvonalas műsorokat! 
Ezúton szeretnénk megköszönni a Forráskútért Civil Egyesületnek, az óvodai és iskolai szülői 
munkaközösségeknek, az Önkormányzat, az Óvoda, Bölcsőde és az Iskola dolgozóinak, a 
Csipkebogyó Kézimunkakörnek, a Forráskúti Karitasz Csoportnak, valamint forráskúti alkotóknak, 
lakosoknak, hogy kézműves termékeikkel, süteményekkel, a gyerekek alkotásaival a többnyire cudar 
idő ellenére is részt vettek a vásárban és ezzel gazdagították az ünnepi programot. 
A Parkban a csodás fényeken, a kivilágított standokon túl idén is színesítette, vidámította a parkot 
Rudi, a szarvas, valamint a karácsonyi nyírfacsalád is, melyet, mint ahogy az adventi koszorúnkat is 
Rabiné Csikós Szilvia, Rabi Mihályné és Monostori Tiborné készített, köszönjük nekik. Idén is 
felállításra került a betlehemes a Peták-Paplógó Kertészet felajánlásával, melyet szintén köszönünk. 
Köszönjük továbbá Sándor Alajosnak és ifj. Szögi Jánosnak a segítő közreműködést. 
Végezetül pedig köszönjük Huszár Ildikónak, hogy csodás fotóival segített megörökíteni a 
programokat. 
 
Köszönjük mindenkinek a munkáját, segítségét, felajánlását, együttműködését, mellyel az adventi 
hétvégék igazi közösségi eseménnyé váltak.  

Illés-Vizsnyiczai Borbála és Fodor Imre 
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A TITKOS BARÁTOK AJÁNDÉKAI ELJUTOTTAK A CÍMZETTEKHEZ! 

Karácsony előtt meghirdetett „cipősdoboz akcióra” most is szép számmal gyűltek adományok, 
melyeket ezúton is nagyon szépen köszönünk! 
A szeretetteljes felajánlásoknak és az Önkormányzat anyagi támogatásának köszönhetően végül 54 
gyermeknek tudtunk személyre szóló ajándékot készíteni.  

Köszönjük a gyümölcs felajánlásokat Dudás Gusztávnak és családjának, illetve Farkas Zoltánnak és 
családjának. 

Köszönjük mindazoknak, akik valamilyen formában hozzájárultak, ahhoz, hogy ez a már 
hagyománnyá vált kezdeményezésünk megvalósulhatott… 

Így:  
1. Ádám Konor 
2. Arnold Luca 
3. Barakonyi Zita és Sanyika 
4. Barna Klára 
5. Bodnár Réka 
6. Böröcz Csaba, Flórián és Berci 
7. Budai Albert, Blanka és Viktória 
8. Czáp Lola és Lili 
9. Csenkiné Tajti Tímea 
10. Csikós Mirjam, Réka és Judit 

11. Csúcs Hanna és Máté 
12. Daka Adél és Emma 
13. Demeter Róbert és Jázmin 
14. Dobai Léna és Leila 
15. Dr. Pogány Eszter 
16. Dr. Vereczkey Csaba 
17. Dudás Gergő és Nelli 
18. Farkas Botond 
19. Farkas-Csamangó Erik, Milán és Máté 
20. Fülöp Zalán és Zara 
21. Gyuris Márton és Lili 
22. Gyuris Regina 
23. Kálmán Donát és Dalma 

24. Kappan-Tóth Ármin, Nimród, Konor és 
Kende 

25. Király Soma és Zénó 
26. Kiss Ádám és Áron 

27. Kiss Nándor 
28. Lajtár Lara 
29. Lippai Istvánné 
30. Maróti Dávid 
31. Maróti Viola és Áron 
32. Mojzes Janka 
33. Nagy Orsolya és Zoltán 
34. Ocskó Imre, Anna és Misi 
35. Paplógó Csenge, Sára, Anna, Viola és 

Emma 
36. Papp Gabriella 
37. Patyik Dominik és Zalán 
38. Pintér Barnabás, Gergely, Hanna és Sára 
39. Repkóné Farkas Kitti 
40. Repkóné Jenei Erika 
41. Sárközi Emília, Vili és Tibi 
42. Szalai Ádám és Leila 
43. Szalai Lora 
44. Széll Szonja, Szaffi és Száva 
45. Tandari Dávid, Áron, Domos és Alexa 
46. Tari Zsuzsanna, Krisztián és Anna 
47. Tóth-Rabi Lara és Lia 
48. Vass Máté és Dorka 
49. Veres Diána 
50. Veszelka Emma Gabriella 
51. Virág család 
52. Vörös Zsófia. 

 

Köszönjük az Önkormányzatnak, és azoknak is, akik véletlenül kimaradtak a felsorolásból. 

Ezúton kívánunk minden kedves itt élő embernek testi – lelki egészségben gazdag boldog Új Évet! 

Védőnői Szolgálat, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 
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KARÁCSONY AZ ISKOLÁBAN 

Az idei karácsonyunk is hasonló volt, mint a tavalyi. Járványhelyzet, szigorítások, osztályszintű 
ünneplések, de mi ennek ellenére ismét kihoztuk a lehető legszebbet, legjobbat az utolsó tanítási 
napból. Megtöltöttük szíveinket szeretet morzsákkal. 

Iskolánkban már évek óta hagyomány, hogy a mindenkori 3. osztály adja a karácsonyi műsort, teszi 
meghittebbé, szebbé az utolsó napot. Ez most sem volt másként. A 3. osztályosok megható 
színdarabbal készültek, melynek címe: Hát mégis csak eljött! – Panov apó karácsonya.  

Mivel a darab főszerepei komoly, tapasztalt munkát igényeltek, ezért segítségünkre siettek a 7. 
osztályos színjátszók is, név szerint Lippai Szabolcs, Gyuris Tímea és Maróti Viola. Minden gyerek 
csodálatosan helyt állt, beleélték magukat a szerepeikbe, nagyszerűen dolgoztak. Még arról is 
megfeledkeztek, hogy ismét csak egy kamera nézi őket a nézőtéren.  

Ezt követően a szeretetbe csomagolt „ajándékunkat”- karácsony előtt - megosztottuk mindenkivel, s 
reméljük, ugyan olyan szeretettel fogadták, nézték, mint ahogyan azt mi küldtük Önöknek!   

Péter-Szabó Julianna 
tanító néni 

 

 

KARITASZ HÍREK  
 

Tárjátok ki a szíveteket, a Katolikus Karitasz adventi segélyprogramja sikeresen zárult 
Forráskúton is. A tartós élelmiszergyűjtés 2021 decemberében közel 200kg gyűlt össze, és 
még 100kg lisztet kaptunk a szegedi központból. Elsősorban liszt, cukor, só, tartós tej, olaj, 
tészta, rizs, konzerv, teafű és édességek kerültek a táskákba.  
10 csomagot nagycsaládok kaptak meg, ebben Kis Zsolt és Mojzes Zoltán helyi karitasz 

tagok segítettek. A többi 35 csomagot a helyi szociális ellátó rendszer segítségével sikerült kiosztani 
még karácsony előtt a rászorulóknak.  
Idén először részt vehettünk a falu adventi vásárában, ahol sok öröm ért minket. Köszönjük a 
felajánlásokat, és a vásárlásokat!  Az összegyűlt pénz a faluban marad, támogatások formájában 
kiosztásra kerülnek. 
Köszönjük mindenkinek, aki időt és pénzt áldozott a programok megvalósítására! 

        Mojzesné Kocsispéter Edit 
         helyi vezető 
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EGYHÁZI HÍREK 
HÁLA EGY MOZGALMAS ÉVÉRT 

 
Örömmel és hálaadással tekintünk vissza az elmúlt esztendőre. Tesszük ezt még akkor is, ha a tavaszi 
hónapok megrendítő változásokat hoztak a plébániaközösség életében, hiszen elvesztette egyik 
sekrestyését, a Plébániai Tanácsadó Testület gondnokát és világi elnökét, április 5-én pedig 
lelkipásztorát, Soós János atyát is, aki 38 éven át volt a közösség összefogója Forráskúton. Hálával 
gondolunk rájuk, akiknek több évtizedes szolgálata ajándék volt az itt élők számára. Gondviselő 
Istenünk ölelje őket szívére!  
János atya után két hétig esperesünk, Joó Balázs atya vette át a közösség irányítását, majd Kistelekről 
Antal Imre atya és munkatársai hoztak új színt a plébániára. Augusztus 15-től pedig püspök atya rám 
bízta a forráskúti katolikus közösség lelkipásztori ellátását.  
Májusban a hittanosok köszöntötték az édesanyákat, a templom búcsújának vendég szónoka pedig Dr. 
Németh László atya, a római Szent István Ház lelki igazgatója volt. Júniusban az elsőáldozásnak és 
egy faültetéssel egybekötött vidám családi napnak örülhetett a közösség.  
Júliusban a járvány miatt előző évben elmaradt jubiláns házasokat áldotta meg Antal Imre atya, és 
zarándoklatot szervezett a közösség Mátraverebély-Szentkútra a Szent Anna búcsúra. Ugyanebben a 
hónapban került sor egy jó hangulatú zenés vacsorára idősebb testvéreinknek a Művelődési Házban, 
valamint a hittanosok 6 napos táborára, amely szintén családi nappal zárult. Augusztusra készült el 
Soós János atya sírja a temetőben, és egy kereszt is, amely a Parkban őrzi a Covidban elhunytak 
emlékét.  
Mozgalmas volt a szeptember hónap is: Máriagyűdi zarándoklat - egy pályázat biztosította forrásból -
, tanévnyitó szentmise, a Kamp tanyánál felújított útszéli kereszt megáldása és a budapesti 
Eucharisztikus Kongresszus záró, Ferenc pápa által bemutatott szentmiséjén való részvétel követték 
egymást. Októberben a jubiláns házasok (a 2021-ben ünneplők) megáldására és a bérmálásra került 
sor, amelyet Dr. Kovács József atya szolgáltatott ki. E hónap végén költöztünk át Reusz József atyával 
Üllésről, az ottani plébániaépület felújítása miatt.  
A csöndesebb november hónapot – amikor megtartottuk a hagyományos szentmisét halottainkért a 
temetőben – mozgalmasabb december hónapban követte: adománygyűjtő vásárt tartottunk a plébánián 
fölöslegessé vált eszközökből a torony-felújítására, amit az adventi lelkigyakorlat követett (Perlaki 
Flórián atya tartotta), végül az advent idején kapott adományokból Karitász Csoportunk 40-nél is több 
csomagot juttatott a kisebb jövedelműeknek.  
Az tette lehetővé, hogy ennyi szép és lelket gazdagító esemény megvalósulhatott, hogy sok-sok segítő 
kéz fogott össze. Ezért köszönetet mondok mindenkinek, aki bármiben segített: Reusz József atyának, 
a sekrestyéseknek, kántoroknak, fölolvasóknak, az Örömforrás Zenekarnak, a Plébániai Tanácsadó 
Testület tagjainak, a Karitász Csoportnak, hitoktatónknak, a templomtakarításban segítőknek, az 
adminisztrációban és pályázatírásban/elszámolásban, valamint sütemény, forralt bor és palacsinta 
készítésben segítőknek! Szót érdemelnek azok is, akik adományaikkal és az egyházi hozzájárulás 
befizetésével, gépeikkel, fizikai munkájukkal, vagy virág, fenyőfa fölajánlással segítettek! Külön 
köszönet a folyamatos és jó együttműködésért az Önkormányzatnak és polgármester úrnak, a 
Négyforrás Nonprofit Kft.-nek és a Polgárőrségnek! 
Köszönöm, hogy a forráskútiak bizalommal és szeretettel fogadtak bennünket, József atyával! 
Igyekszünk a bizalomra rászolgálni.  

Kopasz István plébános
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A FALUGAZDÁSZ TÁJÉKOZTATÓJA 

Januári aktualitások 

Tisztelt Termelők! 
Minden kedves ügyfelemnek egészségben és 
eredményekben gazdag boldog újévet kívánok! 

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, ahol gazdálkodási napló 
vezetési kötelezettség van, a napokban fogják 
kiértesíteni 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 bevezetése, mely 
szerződéssel alapul. 

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

Az új törvényi szabályozással megszűnt az 
őstermelői igazolvány, ezáltal megszűnt az 
őstermelői igazolvány érvényesítésével és a 
betétlap érvényesítéssel kapcsolatos tennivaló. 
Helyette az őstermelői nyilvántartás lép életbe. 

Minden őstermelő automatikusan 2021. 
január 1-től őstermelőnek minősül.  

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. Ez a határidő a 
járvány okozta veszélyhelyzet miatt valószínűleg 
június 30-ig hosszabbításra kerül. 

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%20kereso 
linken mindenki számára hozzáférhetőek, 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.  

A NATURA 2000 területen gazdálkodó 
személyek, akik kiegészítő támogatást igényeltek, 
ezzel kapcsolatosan gazdálkodási naplót kell 
benyújtani elektronikusan január 31-ig. Kevés 
termelő érintett, őket kérem, jelentkezzenek. 

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 koronavírus járvány miatt 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



  HÍR-FORRÁS 

 

10 

 

ÚJ ÉV, ÚJ TERVEK, ÚJ SZOKÁSOK — MI IS TEHETÜNK A KLÍMAVÁLTOZÁS ELLEN! 

"Mindenki hallott már a globális felmelegedésről vagy a szelektív hulladékgyűjtésről, de mégis éppen csak 

ráléptünk arra az útra, aminek a végén életvitel szerűen kell majd figyelnünk a környezetünkre, ha nem akarjuk 

az utódainktól elvenni a fennmaradás esélyét." (Máté Bence ópusztaszeri származású természetfotós gondolata) 

A klímaváltozás, a szélsőséges időjárási események hatásai Magyarországon is érezhetőek, egyik ilyen jelenség 
az átlaghőmérséklet emelkedése, aktuális példa erre a szilveszteri és újévi 10 Celsius fok feletti 
csúcshőmérséklet. 

A nemzetközi szervezetek, az államok, kormányok, pártok, civil szervezetek igyekeznek mindenféle 
megoldásokkal előállni, de sok minden rajtunk is áll, mi is tehetünk valós cselekedeteinkkel, társadalmi- és 
gazdasági berendezkedésünk és életmódunk megváltoztatásával. 

A mindennapi életünkben meghozott döntések kulcsfontosságúak, és ezek nélkül nem indítható be 
rendszerszintű változás.  

Kis odafigyeléssel mi is tehetünk a fenntarthatóbb életért, fejlődésért és a klímaváltozás ellen, vagy legalább a 
mérséklése érdekében.  

Néhány egyszerű, hétköznapi életünkbe könnyen beépíthető tippet szeretnénk megosztani cikksorozatunkban 
az olvasókkal, ebben a hónapban a víztakarékosság, ivóvíz-takarékosság a témánk. 

Víztakarékossági tippek 

• Fürdés helyett zuhanyozzunk, persze csak röviden, matróz-módra, ez annyit tesz, hogy vizezzük le 
magunkat, majd zárjuk el a csapot, szappanozzuk be magunkat és csak az öblítéshez nyissuk ki újra a 
csapot.  

• Kezet is az előző módszerrel mossunk, így a tisztítás, fertőtlenítés is hatékonyabb. 
• Hajmosás és borotválkozás során is sokat spórolhatunk ezzel a módszerrel. 
• Fogmosáskor se folyassuk a vizet, öblögessünk inkább pohárból! 
• Mosogatás közben, amíg a szivaccsal tisztítjuk az edényeket, zárjuk el a csapot. Ha nem folyóvíz alatt 

mosogatunk, hanem a mosogatótálcába engedett vízben és csak az öblítésére használunk folyóvizet, akkor 
még takarékosabbak leszünk. 

• Víztakarékos WC-tartállyal, zuhanyfejjel, gyöngyöző betéttel is nagyon sokat spórolhatunk. 
• Egy modern mosogatógép víztakarékosabb, mint a kézi mosogatás, de töltsük mindig tele, csak úgy, mint 

a mosógépet. (Alacsony hőfokon mosva az energiával is takarékoskodunk.) 
• Főzzünk fedővel, kevesebb víz párolog el és gyorsabban is készül el ételünk. 
• A vezetékes víz biztonsággal fogyasztható, ezért felesleges pénzkidobás, és műanyagszemét termelés a 

palackozott víz vásárlása. 
• Figyeljünk a csepegő csapokra, javítsuk, vagy javíttassuk meg azokat, hiszen naponta akár 15 liter ivóvíz 

is kárba vész így. 
• Gyűjtsük az esővizet és locsoljunk azzal. 
• Gyűjtsük az úgynevezett szürkevizet és használjuk fel újra. (Pl.: zöldségek, gyümölcsök mosásához 

használt víz, akváriumvíz szintén alkalmas locsolásra, felmosásra,   
esetleg WC öblítésre.) 

• Kertünket reggel vagy este öntözzük, ne a nappali melegben. Ezt a növények is jobban szeretik, és a 
kilocsolt vízből is kevesebb párolog el, így az jobban hasznosul. 

 

Ha csak néhányat alkalmazunk a fenti tippekből kisebb 
lesz az úgynevezett vízlábnyomunk. 

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 

Házasságkötés 
Szandai Mónika és Csamangó Mihály 

fogadott örök hűséget. Gratulálunk! 

Halálozás 
Simon Zsuzsanna 

(élt 52 évet) 
Kálmán József 

(élt 58 évet) 
Özv. Czékus Istvánné Cselédes Ilona 

(élt 97 évet) 

Hozzátartozóik fogadják részvétünket! 

Állampolgársági esküt tett 
Szabó Katalin  

és  

Bordean Erzsebet 

 

Köszönetet mondunk rokonoknak, 
barátoknak, szomszédoknak  
és mindazoknak, akik szeretett halottunk, 
Pintér Vince temetésén rész vettek. 

Gyászoló család 

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. 
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 ORVOSI ÜGYELET 

FORRÁSKÚTON AZ ORVOSI RENDELŐBEN 
8 – 12 ÓRÁIG TART A RENDELÉS. 

A betegek bejelentkezésére 11.30-ig van lehetőség. 

12 – 16 óráig rendelkezésre állási idő. 
A SÜRGŐSSÉGI ELLÁTÁS természetesen folyamatos a 
forráskúti rendelőben 7.30 – 16 óra között,  
ezen kívüli időben (hétköznap délután 16 órától reggel 7.30 

óráig, illetve hétvégén): 

HÍVJÁK a Szegedi Központi Háziorvosi ügyeletet a 
104 –ES KÖZPONTI MENTŐ SEGÉLYHÍVÓN!!! 

BOROSTYÁN ÉTTEREM 
Forráskút, Petőfi S. u. 3/a.     

Tel.: 62/287-118 
www.borostyanetterem.net  

Facebook/Borostyán Étterem és Szállás Forráskút 
 

Menüétkeztetés  
850 Ft/adag, előfizetve 800 Ft/adag.  

 
Vállaljuk továbbá családi rendezvények 

lebonyolítását előjegyzés alapján. 

Nyitva tartás: mindennap 1100 - 2100 óráig. 
Várjuk kedves vendégeinket! 

SZÉP Kártyát is elfogadunk! 

Dobó Zoltán Autószerelő és vizsgabiztos 

Vállalja: - személy- és kistehergépjárművek javítása, 
vizsgára való felkészítése és vizsgáztatása 

- gumiabroncsok árusítása 
- motorolajak értékesítése 
- gépjárművek diagnosztikája 
- gépjárművek okmányirodai ügyintézése 

mobil: 06-30/264-6476 
e-mail: doboszaki@freemail.hu 
6793 Forráskút, Széchenyi u. 4. 
Nyitvatartás: minden nap 8-17-ig 
 

HÉTVÉGI ÁLLATORVOSI ÜGYELET 

Január 22-én és 23-án 8 és 20 óra között 

 Dr. Papp Sándor          Telefon: 0630/487-9805 

Január 29-én és 30-án 8 és 20 óra között 

 Dr. Papp Zalán          Telefon: 0620/973-9149 
 

VÁSÁRNAPTÁR 

Kistelek              Február 6. állat- és kirakodó vásár  

Mórahalom        Február 20. állat- és kirakodó vásár  

Ruzsa              Február 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: 2022.01.17. Következő lapzárta január 31. 

Az újság minden háztartás számára ingyenes. 


