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Több éven keresztül tervezgettünk, építgettünk egy közösségi
teret, amit a múlt hónapban végre át is adhattunk az Önök számára.
Ez a hely a
„Kemencés Piac”
nevet kapta, ahol a
vásárlók találkozhatnak a térségi
termelők
terményeivel, termékeivel, áruival. Itt lehetőségünk
van
egy kulturált, igényes környezetben az egymással való találkozás alkalmával beszerezni a friss, egészséges élelmiszereket és
egyéb áruféleségeket, amelyeknek körét a
későbbiekben bővíteni kívánjuk, ehhez
várjuk segítő közreműködésüket, ötleteiket.
A megnyitón kóstolhattunk az itt fellelhető házi, kisüzemi finomságokból és felavatásra került a piachoz kapcsolódó
kemence és tekepálya is.
Köszönöm mindenkinek, aki segített a terület rendezésében, a rendezvény lebonyolításában, köszönöm a kenyérlángos
sütést és a sült kolbászoltatást, valamint a
sajtokat, zöldségeket, gyümölcsöket, amiket az oda látogatók részére biztosítottak
termelőink.
Köszönöm, hogy sokan kilátogattak erre a
rendezvényre, kipróbálták a tekét,
birtokba vették a teret, ami Önöknek épült. Kérek mindenkit, hogy
látogassa rendszeresen piacunkat és töltsenek vidám, aktív és
kellemes perceket ezen a közösségi téren.
Fodor Imre polgármester

Részletes programajánlónk a 12. oldalon
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Hatodik napirendi pontban a Képviselő-testület
egyhangúan támogatta a szociális célú tüzelőanyag
beszerzésére történő pályázat benyújtását.
Hetedik napirendi pontban a fogorvosi feladatellátási
szerződés módosításáról döntöttek a heti 17 óra 30 percről
20 órára történő emelésével.
Nyolcadik napirendi pontban a térítési díjak módosításáról
alkotott rendeletet a Képviselő-testület. A térítési díjak
felülvizsgálata évente április 1. napjáig esedékes.
Önkormányzatunk esetében a szociális étkeztetés, a
bölcsődei gondozás és a gyermekétkeztetés tartozik ezen
felülvizsgálati kör alá. A Képviselő-testület ezen
kötelezettségének márciusi ülésén eleget is tett, azonban a
2022. június 30. napjáig meghosszabbított díjemelési
moratóriumra tekintettel a térítési díjak emelésére eddig
nem kerülhetett sor. A szociális ellátások intézményi térítési
díját bruttó összegben a kerekítési szabályok
figyelembevételével kell meghatározni, amely 900,- Ft-ban
lett megállapítva. A megemelt összeg a 83.500,- Ft feletti
jövedelmű ellátottak esetében okoz majd növekedést.
Az intézményi gyermekétkeztetés esetében a következő
módon alakul a térítési díj módosítás: a kedvezményben
nem részesülő, teljes árat fizető szülők bölcsődei térítési
díja 508,- Ft/nap
óvodai térítési díja 571,50 Ft/nap
iskolai térítési díja 635,- Ft/nap.
Kilencedik napirendben a szociális épület Homokháti
Kistérség Többcélú Társulás Integrált Szociális és
Gyermekjóléti Központ részére térítésmentes használatba
adásáról döntöttek a képviselők.
Egyebek napirendi pontban az alábbi döntések születtek:
- civil szervezetek támogatása,
- a régi John Deere fűnyíró traktor műszaki állapotára
tekintettel egy másik gép beszerzéséről határoztak,
valamint külterületi utak mentén benyúló ágak levágására
alkalmas tárcsás ágvágó vásárlását támogatta a Testület,
amelyek beszerzése saját forrásból valósul meg.
Zárt ülés keretében a testület döntött a Díszpolgári cím és
Forráskútért érdemérem odaítéléséről, aminek átadására
hagyományainkhoz hűen, Falunapunk megnyitóján kerül
sor. Továbbá a tavaly átadott „Születés fája”
vonatkozásában érkezett kérelmet tárgyalták a jelenlévők.

TESTÜLETI TÁJÉKOZTATÓ
A Képviselő-testület június 30-án tartotta soron következő ülését.
Első napirendben a Somogyi Károly Városi és Megyei
Könyvtár által nyújtott 2021. évi szolgáltatásokról készült
beszámolót fogadta el a Képviselő-testület, amelyet
Barnáné Király Anikó könyvtáros ismertetett. A tavalyi évben a forráskúti könyvtár 138 db új könyvvel gyarapodott,
így a könyvtár állománya 2021. december 31-én 3886 db
volt. Az elmúlt évben kisebb technikai eszközök, kisbútorok
(iratmegsemmisítő, tárolószekrény), valamint könyvtári
foglalkozásokhoz kreatív anyagok (papírok, ragasztók,
kézműves termékek) kerültek beszerzésre. Fontos eleme a
könyvtári szolgáltatásoknak a közösségi rendezvények
szervezése, a tavalyi évben 4 rendezvény volt.
Második napirendi pontban az alábbi, 2021. évi beszámolókat tárgyalták és fogadták el a Testület tagjai:
- Homokháti Kistérség Többcélú Társulása,
- Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása,
- Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség-javító programhoz
kapcsolódó Társulás,
- Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás,
- Forrás-4 Szennyvíz-Közmű Önkormányzati Társulás —
májusban a tagönkormányzatok a Társulás 2022. június
30-i megszüntetéséről döntöttek, így ebben az esetben
másfél év beszámolója került a Képviselő-testület elé.
Harmadik napirendi pontban az előző testületi ülésen
tárgyalt Négyforrás Kft 2021. évi működéséről szóló beszámolót egészítette ki Kapás Judit ügyvezető, aki a korábbi
ülésen nem tudott részt venni.
Negyedik napirendben a helyi termelői piac üzemeltetéséről szavaztak a képviselők. Elsőként a felhívásra
beérkezett javaslatok alapján döntöttek a piac nevéről.
A 7 beérkező elnevezésből a „Kemencés Piac” kapta
a legtöbb szavazatot. Ezt követően a szomszéd települések díjszabásait figyelembe véve az alábbi döntés
született: a kültéri asztalon árusítók 100,- Ft + áfa/fm
(300,- Ft + Áfa/asztal) díjat fizetnek. A 65 év feletti helyi
lakosok ingyenesen használhatják a piac asztalait. A
kültéren, közterületen történő árusítás oly módon lett
szabályozva, hogy az Iparcikk bolt utáni kiszélesedő
résztől foglalhatják el a közterületet, a 10/2013. (X.1.)
önkormányzati rendeletben meghatározott díjak
figyelembevételével, amely alkalmi és mozgó
árusításra vonatkozóan: 200 Ft/fm/nap, de legalább
1000 Ft-ot kell fizetni.
A tekepálya és kemence bérlése az alábbi feltételekkel
lehetséges: egy megállapodás aláírásával a használat
ingyenes, de energia — víz, áram — fogyasztásra 3.000,Ft díjat kell fizetni. A bérlésre történő igénybejelentéseket
Oláhné Bodor Magdolnánál lehet jelezni a Művelődési
Háznál,
a
62/287-023-as
telefonszámon,
a
muvhaz@forraskut.hu e-mail címen, valamint messenger
alkalmazáson keresztül.
Következő napirendi pontban a 2022. évi költségvetéséről
szóló rendelet módosításáról döntött a Képviselő-testület:

Dudásné Gábor Tünde, jegyzőkönyv-vezető
_________________________________

TEKEPÁLYA ÉS KEMENCE BÉRLÉSE
A tekepálya és kemence bérlése a képviselőtestület döntése értelmében az alábbi feltételekkel
lehetséges: egy megállapodás aláírásával a
használat ingyenes, de energia — víz, áram —
fogyasztásra 3.000,- Ft díjat kell fizetni. A bérlésre
történő igénybejelentéseket Oláhné Bodor
Mannánál lehet jelezni a Művelődési Házban,
illetve a 62/287-023-as telefonszámon, a
muvhaz@forraskut.hu e-mail címen, valamint
messenger alkalmazáson keresztül.
Hogy sokáig megmaradjon, használjuk gondos
felelősséggel ezt az új közösségi teret!
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Több-több bejelentés érkezett hozzánk gyomos ingatlanok, szomszédhoz átnyúló, vagy a közterületre kilógó
fák, bokrok, közterületre kihelyezett hulladék és elszántott utak kapcsán.
Kis falu Forráskút, így azt gondolom, hogy ezen
bejelentések rendezése és kezelése elsősorban nem a
jogszabályok erejével kell történjen, hanem az emberi
kapcsolatokon keresztül, megőrizve a szomszédok és a
falusiak egymás közti jó viszonyát.
Ugyanakkor — sajnos — a bejelentések oka gyakran
alapos, ezért most az újság hasábjain keresztül is kérek
mindenkit, hogy gondoskodjon telke, lakókörnyezete
rendben tartásáról, a közterületre vagy a szomszédhoz
áthajló ágak visszametszéséről. Kérem, gondoskodjanak a dűlőutakra hajló, különösen a nagyobb járművekben és mezőgazdasági gépekben kárt okozó ágak
visszavágásáról. A szántóföldi munkák során kérem,
vigyázzanak a dűlőutak állapotára, hiszen azon mások
is közlekednek.
Itt hívom fel a figyelmet, hogy gondoskodjanak ingatlanaik parlagfűmentesítéséről, mely komoly jogi szankciókkal járhat.
Együttműködésüket ezúton is köszönjük!
dr. Kapás Anita jegyző

JEGYZŐI TÁJÉKOZTATÁS FÁSÍTÁSRÓL,
KÖZTERÜLETEK RENDEZÉSÉRŐL…
Kedves Forráskútiak!
Forráskút szép, rendezett település, ami köszönhető
Önöknek, Forráskútiaknak, de úgy gondolom Önkormányzatunknak és munkatársainak is nagy mértékben,
hiszen nagyon sok ingatlan előtt tartjuk rendben a közterületet, kaszáljuk folyamatosan, holott ez az ingatlantulajdonosok kötelessége lenne. Természetesen nagyon sokan eleget is tesznek e kötelezettségnek, mégis
sok hárul ránk. Érkeztek észrevételek, miszerint reggel
6 órakor zavarja a fűnyírás a lakókat a pihenésben… nos
úgy gondolom, hogy a hőségriadók idején méltányolható, ha kollégáink korán kezdenek dolgozni és a nem
déli 37 fokos hőségben kaszálnak, esetleg helyettünk!!!
Ezúton is köszönjük munkájukat és azokét is, akik
gondozzák ingatlanaik előtt a közterületet, belvízelvezető árkokat.
Előfordul, hogy érdeklődnek, hogy lehetséges-e közterületre fát ültetni. A válasz — főszabály szerint —
igen. Ugyanakkor a fás szárú növények védelméről
szóló 346/2008. (XII.28.) Korm. rendeletben megfogalmazott szabályokra legyünk figyelemmel:
2. § (1) Fás szárú növény az ingatlan azon részén és oly
módon telepíthető, hogy az — figyelemmel az adott faj,
fajta tulajdonságaira, növekedési jellemzőire, szakszerű
kezelésére — az emberi életet és egészséget nem veszélyeztetheti, a biztonságos közlekedést nem akadályozhatja, valamint nem okozhat kárt a meglévő építményekben, létesítményekben, és nem akadályozhatja
azok biztonságos működését.
E jogszabály értelmében bizonyos invazív fajok közterületen történő ültetése tilos, ilyen a fehér akác, az
amerikai kőris, a mirigyes bálványfa, a cserjés gyalogakác, a kései meggy és a zöld juhar.
Önkormányzatunk településképi rendelete értelmében
utcafásításra javasolt fafajok: nagylevelű hárs, ezüsthárs, ostorfa, japánakác, csörgőfa és a Fraxinus (kőris)
nemzetség egyedei.
Kérjük, hogy a levegőben és a földben futó vezetékekre
figyelemmel kerüljön sor a fák fajtájának kiválasztására.
Hiszen villanyvezeték alá nem célszerű magasra törő
koronájú fát választani, s a szennyvízvezetékhez közel
sem ajánlott erős gyökérzetű növényt ültetni. Továbbá
nagyon fontos, hogy az ültetett fák ne akadályozzák a
járdán a gyalogos, az úton pedig az autós közlekedést.
Ezúton is kérek mindenkit, hogy az ingatlanaik előtt
gondoskodjanak a fák, bokrok metszéséről, se
kellemetlenséget, se balesetet ne okozzunk ezzel, sem
gyalogosnak, sem autósnak.
E témához tartozik az ingatlanokon belül ültetett fák
kérdése is, amelyeket fontos, hogy saját hasznunkra,
saját örömünkre ültessünk és gondozzunk, s ne a
szomszéd kárára! Vegyük figyelembe az ültetés során a
fák, cserjék várható méretét, hiszen nem sokáig marad
csemete. Ügyeljünk rá, hogy ne okozzanak az áthajló
ágak kárt, sem kellemetlenséget.

SZÉPKORÚ KÖSZÖNTÉSE
Ismét egy szépkorút köszönthettünk 90-dik születésnapján Önkormányzatunk ajándékával illetve a miniszterelnök úr köszöntő oklevelével. Ami külön érdekesség, hogy a múlt havi köszöntött Barna Szilveszterné
és a most köszöntött Bárkányi Antalné egykoron iskolatársak is volt itt Forráskúton.
Bárkányi Antalné 1931 október 11-én született Csíkos
Erzsébet néven Forráskúton. 1957-ben kötött
házasságot,
férjével 1959ben költöztek
saját
tanyájukba, amely
körül gazdálkodni is kezdtek. Erzsi néni
egész életében
mezőgazdasággal foglalkozott, piacozott. 54 éven át vezetett autót
balesetmentesen, járt piacra az egész országban.
Megfordult többek közt Győrben, Pécsen, Budapesten,
Gyulán, Békéscsabán is, gyakorlatilag az egész országot
bejárta.
Két gyermeke született, három unokája és öt dédunokája van.
A faluba 2000-ben költöztek be férje betegsége kezdetén. 2019-ben özvegyült meg, de azóta is önmagát
ellátva éli mindennapjait, sőt a helyi kispiacra mai napig
lelkesen jár kiskertjének terméseivel.
Kedves Erzsi néni kívánjuk, hogy jókedélyét, egészségét még sokáig megőrizze, Isten éltesse még sokáig.
Kálmánné Kovács Mónika alpolgármester
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SAJTÓKÖZLEMÉNY

A3 jelű öblözet:
Petőfi Sándor utca északkeleti oldalán jelenleg is
található nyílt csatorna, amely 1,3 méteres mélysége
miatt balesetveszélyes, különösen az utcában
található óvoda és játszótér miatt, ezért a beruházó
ennek zárttá tételét tervezi a balesetveszély
kiküszöbölése érdekében.

Cím: Forráskút község csapadékvíz elvezető
rendszerének fejlesztése
TOP-2.1.3-16-CS1-2021-00022
Forráskút Község Önkormányzata a „Települési
Környezetvédelmi Infrastruktúra Fejlesztések ”
című, TOP-2.1.3-16 kódszámú pályázati felhívás
keretében 200 millió forint vissza nem térítendő

A4 jelű öblözet:
Iskola utcában jelenleg nincs csatorna, mely el tudná
vezetni az utcában megépült általános iskola
sportpályának területéről kikerülő csapadékvizet. Az
utca 6,2 méteres szélessége miatt zárt csatorna
építhető ki az Ady Endre utcáig, amely a
későbbiekben az Ady Endre utca felől érkező
csapadékot is fogadni tudja.

A pályázat keretében az A1, A2, A3 és A4 jelű
öblözetbe tartozó utcák csapadékvíz elvezető
rendszere kerül fejlesztésre az alábbiak szerint:
A1 jelű öblözet:
A Széchenyi utcában az utca páratlan oldalán nyílt
burkolt, szikkasztó elemekkel kerül kialakítása a
csatorna. A Móra Ferenc utcában (Gárdonyi Géza
utca – Széchenyi utca közötti szakaszon) az utca
páros oldalán épül nyílt burkolt, szikkasztó elemekkel
vízelvezető csatorna. A Gárdonyi Géza utcában (Fő
utca – József Attila utca közötti szakaszán) páratlan
oldalon építendő nyílt burkolt, szikkasztó elemes
csatorna. A Fő utcán (Jókai Mór utca – Boross József
utca közötti szakaszon) az 5405. jelű közlekedési út
mellett szivárgós rendszer nem építhető meg az
alámosódás miatt, ezért az utca páros oldalán nyílt,
burkolt csatorna épül. A Boross József utcában a
délkeleti oldalon kerül kialakítása nyílt burkolt,
szikkasztó elemes csatorna. A Bem utca páratlan
oldalán épül nyílt burkolt, szikkasztó elemekkel
csatorna, amely a sportpálya mögötti terület és az
öltözők víztelenítését is megoldja. A Kossuth Lajos
utcában (Jókai Mór utca – Boross József utca közötti
szakasz) épül nyílt burkolt, szikkasztó elemekkel
csatorna, amely a későbbiekben fogadni tudja a
Tavasz utca csapadékvizeit is.

A
fejlesztéssel
érintett
csatornák
hossza
megközelítőleg 2 430 fm.
„A
projektről
bővebb
információt
a
https://forraskut.hu/index.php/forraskut-kozsegcsapadekviz-elvezeto-rendszerenek-fejlesztese/
oldalon olvashatnak.”
További információ kérhető:
dr. Kapás Anita, Forráskút Község jegyzője
Elérhetőség: jegyzo@forraskut.hu

A2 jelű öblözet:
József Attila utcában a Csongrádi utca – Piac tér
közötti szakaszon az utca páros oldalán az
útburkolattal párhuzamosan folyóka épül.
__________________________________________________________________________________________________________________

A Virgonckodó népi, hagyományos fajátékok egész nap
rendelkezésre álltak az érdeklődők számára.
A nap során Pedro Grama, helyi festőművész munkáit a Művelődési Ház Nagytermében lehetett megtekinteni. (A kiállítás egy része jelenleg is látható még!)
A Csongrád-Csanád Megyei Önkormányzat jóvoltából készült települési imázsfilmeket is népszerűsítettek a szervezők. A rendezvény elhagyhatatlan elemeként megyei termelők, kézművesek is megmutatták munkáikat. Bemutatkozott
a kisteleki Levendulatündér és az ópusztaszeri Lukácsné
Szilvia, mézeskalács-készítő. A helyi Csipkebogyó
Kézimunkakör tagjai is kiállították munkáikat, illetve Császár
Gyula őstermelő tartott bemutatót.
A projektet a Csongrád-Csanád Megyei Önkormányzat valósította meg, a Széchenyi 2020 program keretében.
A projektről bővebb információt
www.csongradcsanad.hu/identitas oldalon olvashatnak.

MEGYEI IDENTITÁS ERŐSÍTÉSE
FORRÁSKÚTON
A Csongrád-Csanád megyei identitás erősítése rendezvénysorozat huszonkettedik állomását Forráskúton tartotta a
Megyei Önkormányzat.
A vidám családi vetélkedő Fodor Imre polgármester úr megnyitója után vette kezdetét. A park egyik részén a hódmezővásárhelyi Barantásokkal lehetőség nyílt az íjászat, ostorcsattogtatás és egyéb katonai harci formák kipróbálására.
Az ebédidőre babgulyás illata hívta fel a figyelmet, a jelenlévőket a Megyei Önkormányzat vendégelte meg, mely után a
Borostyán Étterem meggyes kockával kínálta meg a
vendégeket.
A délutáni színpadi előadások sorát a Trio Divina koncertje
nyitotta, ahol a művészek fuvolán, fagotton és oboán játszottak a hallgatóságnak. A Forráskúti Általános Iskola diákjai folytatták a sort, végül a szentesi Jövőnkért Néptáncegyüttes táncbemutatóját láthattuk.
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A SZÉKELY BÁRÁNY ÚTJA
A TOPOGÓ HORGÁSZTÓIG
A szenttamási képviselőtestület tagjai mindig nagy
örömmel gondolnak a forráskúti emlékekre. Sok
minden történt ott velünk az elmúlt években, de azt
hiszem, hogy az eddigi legemlékezetesebb pillanatuk
az első báránysütés a Topogó horgásztó partján. Ez a
tó, ha mesélni tudna, akkor több évadra előre le
lehetne forgatni a mi kis falunk forráskúti változatát,
de maradjunk azért a realitások talaján. A székely
bárány története valahol ott kezdődött, amikor
Tapodi Sándor barátunk akart szervezni egy baráti
sütögetéses eseményt a tónál, amit sajnos versenynek is elnevezett. Nem kellett több nekünk
székelyeknek, egy újabb alkalom, hogy jól érezzük
magunkat, és hódolhatunk az egyik kedvenc
elfoglaltságunknak. Húst süthetünk. Elterveztük,
hogy a rendezvény hetének hétfőjén megtartjuk a
próbasütést, amihez az alpolgármester úr
nagymamája adja a bárányt. Úgy is többször
említette, hogy „... Hunor nem akartok egyet enni a
barátaiddal, itt lenne egy bárány...”. Az a bárány mai
napig életben van, mert kicsinek bizonyult.
Megtartottuk a próbasütést, ahol megmérettetésre készülő képviselők feleségei megnyugtattak,
hogy biztos megnyerjük. Másképp el sem engedtek
volna minket. Ugorjunk egy kicsit előre az időben és
érkezzünk meg pénteken reggel a sütés helyszínére.
Ott volt nekünk a kabala. A fehér kombi Dacia Logan,
az ha ott volt, még nem vesztettünk. Abban minden
szükséges dolog van. A hatszemélyes csapatunk minden tagja kivette a részét a munkából és az igazi csapatmunka meghozta a gyümölcsét. Amikor látszatra
a kétségbeesés határán voltunk, jelzem csak egy
ilyen pillanat volt. Akkor is volt valami a Daciaban,
ami kihúzott a bajból. Az érdekes az, hogy ezt csak a
szomszédaink látták, mert mi nagyon nyugodtan végeztük a dolgunkat. Bármenyire próbáltak a forráskúti jóbarátaink szabotálni a tervezett munkánkat,
eredményesen zártunk a napot. Időben sikerült tálalni a menünket, amely: fűszeres, vajas mártásban,
szilvafával és bükkfával füstölt bárány volt, vajas és
rozmaringos burgonyával.
Sikerült elhódítani az első helyezést és képzeljétek
el, a főszakácsunk szerint a próbasütésünk még
jobban sikerült.
Köszönjük szépen a meghívást a Forráskúti Önkormányzatnak és Tapodi Sándornak! Reméljük találkozunk jövő évben is.
Kedves Róbert, Csíkszenttamás polgármestere

BÁRÁNY ÜNNEP A FORRÁSKÚTI TOPOGÓ
HORGÁSZTÓNÁL
Hagyományteremtő céllal került első alkalommal
megrendezésre a Forráskúti bárányünnep és
gasztroverseny a horgásztó partján.
Már régóta érett a gondolat, hogy a környékbeli
népszerű főzőversenyek mellett, településünk is
büszkélkedhessen egy saját szervezésű, ám de nem
mindennapi rendezvény kezdeményezésével.
Így jött az ötlet: sercegjen a bárány!
Az érdeklődés felmérésének érdekében a nevező
csapatok elsősorban meghívásos alapon tudtak részt
venni az eseményen, de a rendezvény sikerére
tekintettel, illetve a pozitív visszajelzések alapján
mára biztossá vált, hogy jövőre kiterjesztett
nevezéssel és átfogóbb szervezéssel szeretnénk újra
megrendezni
a
már
említett
gasztro
megmérettetést.
A zsűri a pontozás során az elkészült ételek ízét és
tálalását egyaránt figyelembe vette, így a harmadik
helyen az Öregfiúk focicsapata végzett, a második
Csólyospálos legjobbja lett.
Az I. Forráskúti bárányünnepen első helyezést pedig
Csíkszenttamás Község Helyi Tanács képviselő
testülete érte el, akik Székely Nindzsák néven, hazai
húsból, vajas mártásban, szilvafával és bükkfával
füstölt bárányt készítettek vajas, rozmaringos
pityókával és egészben sült fokhagymával.
A nevező csapatoknak ezúton is gratulálunk!
Továbbá köszönjük a támogatást Fodor Imre
polgármester úrnak és Forráskút Község Önkormányzatának.
Tisztelettel, Tapodi Sándor

Apróhirdetés
Forráskúton bérelhető ipari, gurulós homlokzati
állvány, 8,3 m munkamagasságig.
Telefon: 06 30/91 29 624
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ISKOLAI HÍREK

„Pénteken, hazafelé jövet Nagyszalontán megnéztük
Arany János szülőházát (azt, ami az eredeti helyén
épült) és a Csonkatornyot. Mindkettő nagyon tetszett.
Kíváncsi voltam rájuk, hisz nemrég tanultunk róluk.”
(Oláh Fruzsina)

Erdélyben jártunk!
Határtalanul!
Május végén - június elején a forráskúti és az üllési
hetedikesek csodaszép öt napot tölthettek Erdélyben. A
keretet a Határtalanul! pályázat biztosította, mely
esetünkben a (H)ősök nyomában alcímet viselte.
Magát az utazást komoly felkészülés előzte meg.
Rendbe kellett tennünk az iratainkat, hogy gördülékeny
legyen a határátlépés; meg kellett szerveznünk az
étkezéseinket, hisz a teli has a jókedv egyik alappillére;
gondosan fel kellett építenünk a látnivalók sokaságát,
hogy minél élménydúsabb, tartalmasabb kirándulást
tudhassunk magunkénak. Az irodalomórák nagy
segítséget jelentettek abban, hogy minél felkészültebben
érkezzünk azokra a helyekre, melyek a programunkban
szerepeltek. A tanulók előzetes feladatként az interneten
kutakodtak, prezentációkat készítettek utunk tervezett
állomásairól.
A hét sikerességéről tanúskodjanak a gyerekek
beszámolóiból kicsippentett részletek:

„Az utazás mindig nagyon kellemesen telt. Énekeltünk,
beszélgettünk, nagyon sokat nevettünk, és persze
pótoltuk az alvást is. A torockói szállást nagyon
megszerettük. (…) Amikor hazafelé Forráskút közelében
jártunk, többen szívesen visszamentünk volna Kati
nénihez. Az üllésiekkel azóta is tartjuk a kapcsolatot.”
(Maróti Viola)

„A kirándulás alatt nagyon sok képet készítettünk,
gyönyörű helyeken jártunk. Számomra nagy élmény volt,
hogy ott lehettem! Köszönjük, hogy megvalósulhatott ez
az utazás.”
(Szalai Ádám)

„A magyarság életében fontos szerepet betöltő események helyszínein koszorúkat helyeztünk el: Aradon,
ahol a 13 vértanút kivégezték, Fehéregyházán, ahol
Petőfi eltűnt és Nagyszalontán, ahol Arany János szülőháza állt.”
(Maróti Viola)
„A Székelykőhöz a harmadik nap mentünk. Volt, aki a
hegy lábánál megállt, és onnan csodálta a tájat, és volt,
aki sétált tovább. A legmagasabb pontig senki sem
mászhatott fel, mert a korábbi eső miatt nagyon csúszott
a terep. Egyszer még visszamennék ide és felmásznék
a tetejére! Azt hiszem, ezzel nem csak én vagyok így.”
(Gál Petra)
„A kiránduláson a tordai sóbánya volt számomra a
legérdekesebb. Az idegenvezetőnktől megtudhattuk,
hogyan szállították fel egykor a mélyből a sót.
Érdekesnek találtuk, hogy a barlangban lévő só szürke,
a boltban kapható pedig fehér. Amint lehetőségünk
adódott, meg is nyaltuk a bánya falát. Csak ezután
gondoltunk arra, vajon hányan tették már meg ezt
előttünk…”
(Veres Diána)

Hazatérve a gyerekek szülei gazdag élménybeszámolóban részesültek, majd az „alvásmaraton” következett. Az iskolában a legmaradandóbb és legviccesebb
mozzanatokat egy közös Kahoot-játékkal idéztük fel
Kocsispéterné H. Éva
6

HÍR-FORRÁS

FALUGAZDSZ HÍREI

Több blokk is Nitrátérzékeny területté és Natura
2000-es területté vált, ezt az Egységes kérelem hibaüzenetei között lehet megtalálni. Az ilyen blokkban
lévő gyepterületeken környezetvédelmi szempontból kedvező kaszálási módszereket kell alkalmazni,
az elsőkaszálást július 1-ig el kell végezni, s a tervezett kaszálást a Kiskunsági Nemzeti Park felé be kell
jelenteni.
Az online elektronikus permetezési napló bevezetését 2023 január 1-re halasztották, bővebb információk később várhatók.
A munkánk elszámolásához elektronikus úton
történő rögzítésre van szükség, az a kérésem, hogy
az ügyintézésre telefonjaikat hozzák magukkal.
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.
A nyári időszakban többször leszek majd szabadságon, melyek az ügyfélfogadás idejét érinteni
fogják. Kérem, figyeljék az irodáknál a kiírásokat.
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

Júliusi aktualitások
Tisztelt Termelők!
A nyári időszakkal kapcsolatosan a következő
információkat osztanám meg Önökkel
Az Egységes Kérelemmel kapcsolatos aktualitások:
Július 1-től elkezdődik a 2022-es területalapú
támogatások ellenőrzési időszaka. A légi felvételes
ellenőrzések mellett helyszíni ellenőrzésekre is sor
kerülhet, melynek keretében vizsgálják a kultúra
azonosságot, a területnagyságot, valamint a terület
gyomosságának az állapotát. A módosításokra az
ellenőrzés megkezdéséig van lehetőség, már csak
olyan módosítások végezhetők , melyek a támogatás
összegét nem befolyásolják. Szintén az előző évekhez hasonlóan a másodvetésű növények bejelentésére a vetés / ültetés után 15 nappal van lehetőség,
a bejelentésre az ellenőrzési folyamatok megkönnyítése miatt van szükség
A tavalyi évhez hasonlóan a termeléshez kötött
zöldségnövény ,ipari zöldségnövény és szálas fehérjenövény kiegészítő támogatást igénylő gazdák
esetében a felhasznált szaporítóanyagról , annak
számlájáról adatot kell szolgáltatni. Azok a termelők,
akik a számlák adatait még nem adták le, kérem,
keressenek.
A gyümölcsösökben termeléshez kötött támogatást igénylő gazdák esetében helyszíni szemle során a hektáronkénti tőszám ellenőrzésével kapcsolatban helyszíni szemle jegyzőkönyvet kell felvenni.,
terveim szerint július hónapban, valamint augusztus
elején . Az érintett termelőket keresni fogom.
Ha az idei év során elemi kár ér bárkit, a káresemény bekövetkeztétől számított 15 napon belül
azt be kell jelenteni az MKR elektronikus felületén. A
gabonafélék esetleges aszálykárának a bejelentésére
legkésőbb az aratás megkezdése előtt 15 napig van
lehetőség
A fűszerpaprika vetőmag de minimis támogatás
igénylése a tavalyi évtől csak elektronikusan igényelhető. Ez a támogatási jogcím nem része az Egységes Kérelemnek, ezért a meghatalmazások erre nem
érvényesek. Az a kérésem, hogy a támogatás igénylésére a jelszót is hozzák magukkal. A szükséges egyéb
dokumentumok: fémzárolt fűszerpaprika vetőmagról szóló számla, vetőmag minősítő bizonyítvány,
vetőmag címke. A kérelem benyújtása augusztus 5-ig
lehetséges.
Zsombón a belterületi, mezőgazdasági céllal hasznosított nem beépített ingatlanok esetében az
adómentesség igazolásához az ügyintézési lehetőség
szeptember 15-ig lehetséges, az érintett termelők
kérem, jelentkezzenek.

Tisztelettel : Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
_________________________________________________

A

SZAKKÖR

Vesszőfonó szakkör Forráskúton
A Nemzet Művelődési Intézet jóvoltából - A Szakkör
keretein belül - a Csipkebogyó Kézimunkakör tagjaiként 2021. novemberétől 2022. májusáig vesszőfonó
szakkörön vettünk részt. A mintegy húsz alkalom során, mi öten, megtanultuk a kosárfonás alapjait, a
vessző válogatásától és áztatásától kezdve, a kosár
alj fonásig, majd onnan egy teljes kosár felépítését,
megfonását, különféle technikákkal. A kezdeti nehézségeinken a szakkör vezetőjének, Illés-Vizsnyiczai
Borbálának a szakértelme vezetett át minket, amely
végig kísérte foglalkozásainkat. A vesszőfonás tanulásán felül, a szakkör célja volt a közösségépítés,
amely esetünkben meg is valósult, hiszen minden
alkalom jó hangulatú alkotással telt. A Szakkör tematikáján túllépve is folytatódott a fonás, így komolyabb, bonyolultabb kosarak is születtek, melyeket a
foglalkozásokat lezáró kiállításon láthattak a „Piacnyitogató” rendezvény keretében.
Arnold-Ferencz Kitti
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Arnold-Ferencz Kitti
Kiskorom óta foglalkoztatnak, foglalkozom kreatív
hobby-tevékenységekkel, mely során számtalan tevékenységet kipróbáltam: gyöngyfűzés, origami, üvegfestés, varrás, koszorúkészítés, hímzés. Azonban komolyabban egyikben sem merülte el.
Az ékszerkészítést egyetemista koromban, tanulás
mellett kezdtem el. Ekkor egy hazánkban merőben új
anyaggal, technikával ismerkedtem meg, a süthető
gyurmával (polymer clay), amely akkor még korlátozott
mennységben, kis színválasztékkal és még kisebb
eszközkészlettel állt rendelkezésre. Azonban a felhasználásának sokszínsége kárpótolt mindenért, akár
milyen formát felvehettek: gombák, állatok, apró
sütemények és még sorolhatnám.
Megközelítőleg öt éve kezdtem el újra, munka és tanulás
mellett, ékszerek készítésével
foglalkozni. Ekkor kreatív figyelmem ismételten a gyöngyök
felé fordult, melyet a technikai
sokszínség jellemzett, így nehéz volt elhatározni mire is
szűkítsem tevékenységi köröm. Végül a gyöngyhímzést,
-horgolást és -szövést próbáltam ki. A gyöngyhorgolás
tanulása egy igen hosszú és rögös út volt, de megérte a befektetett időt és energiát, mert egyszer csak a gyöngyök nyakláncokká, karkötőkké álltak össze.
Ez a technika számomra, igazi
életre szóló szenvedély, hiszen a
színek és a minták a végtelenségig variálhatóak, mindig valami
újat mutatnak.
Mindezek mellett, a férjem
révén megismerkedtem a
„kézművesség” egy másik,
modern fajtájával: a 3D
nyomtatással és a lézervágással. Igaz a gépek használata miatt határterület,
azonban a létrehozott termékek határozottan a kézművesség kategóriájába esnek
és kihasználják kreatív energiáinkat. Ehhez valamilyen
szinten nekem is meg kellett tanulnom a számítógépes
tervezés alapjait, amely újabb dimenzióit nyitotta meg
a kreativitásnak.
Jövőbeli terveimben egyaránt szerepel a modern
tervezés tovább tanulása, azonban a gyöngyhorgolás
mester szintre fejlesztése is. Ezen kívül egyszer mindenképpen meg szeretnék tanulni varrni. Nyughatatlan,
kíváncsi ember lévén a többit tervem pedig már le sem
merem írni.
Arnold-Ferencz Kitti

BEMUTATKOZNAK A
CSIPKEBOGYÓ KÉZIMUNKAKÖR TAGJAI

Dr. Gaálné Dr. Maráczi Gabriella vagyok, kicsit
kakukktojás, vagy másképp szólva „levelező tag” a
Csipkebogyó körben, ugyanis Békéscsabán élek.
Forráskúti kötődésem testvérem, Pálnik Zoltánné.
Hálás vagyok, amiért befogadott a csapat. Lehetőség
szerint
személyesen
is,
de
munkáimmal
mindenképpen részt veszek a „Csipkebogyós eseményeken”. Igazán felejthetetlen, vidám, kellemes
időket élünk meg együtt.
Kézimunkázni – mint sokan mások – gyermekkorban
kezdtem. Elsők között – mint sokan mások –
hímeztem, kötöttem, horgoltam. (Ez nem lehet nagy
meglepetés, a korunk-béliek még az iskolában
foglalkoztak ezekkel a tevékenységekkel.) Tanító
mesterem édesanyám volt.
A kézimunkának számos ága közel áll hozzám. Az
imént felsoroltakon kívül foglalkozom különféle
papírtechnikákkal – quilling, 3D origami – ez utóbbi
jelenleg az egyik kiemelt kedvencem. Ezen kívül
gravírozással, pirográffal, gobelinnel, subázással,
makraméval, gyémántszemes kirakóval (másik nagy
kedvenc) is foglalkozom. Gobelin-képeimmel több
kiállításon vettem részt, egyik munkámmal különdíjat is nyertem.
Legutóbbi tanult „mesterségem” az agyagozás.
Elvégeztem egy 60 órás akkreditált fazekas tanfolyamot. Ezt megelőzően azonban szakmát is szereztem,
nem éppen zsenge koromban, 59 évesen lettem
dekoratőr. Jelenleg hivatásom még akadályoz a
szakmám gyakorlásában, munka mellett nem tudok
sokat foglalkozni a kézművességgel. A sokféle
technika, amivel dolgozni tudok lehetőséget ad arra,
hogy mindig az adott helyzetnek és hangulatnak
megfelelően foglaljam le magam. Ja! Nem utolsósorban megtanultam a rovásírást, a kezek pihentetése alatt rovásul olvasok.
Dr Gaálné Dr Maráczi Gabriella
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NYUGDÍJAS TALÁLKOZÓ
14-dik alkalommal jöttünk össze azokkal a nyugdíjasokkal, akikkel valamikor együtt dolgoztunk a forráskúti lakosságért. Óvodai, iskolai, önkormányzati,
egészségügyi dolgozók voltunk.
Örömmel készültünk a találkozóra, a régi emlékek
felelevenítésére. Köszöntöttük a régi társakat és az új
nyugdíjasunkat Fodor Lászlónét. Azok, akik már nem
lehetnek közöttünk emlékükre gyertyát gyújtottunk és
elmondtunk egy imát értük.
Az ebédünket a polgármester úrtól kapott ásványvízzel és Csúcs Miklósné által sütött süteménnyel tették
gazdagabbá. Mindkettőjüknek köszönjük a kedves
hozzájárulásukat!
Egy kellemes délutánt töltöttünk el. Remélem ezt a
megkezdett összejöveteleket a további években is folytatni fogjuk!
Nagypál Jánosné és Gyuris Árpádné

Tisztelt Futball Szeretők!
Forráskúti Futball Klub Csongrád-Csanád Megye,
Homokháti Csoportja IV. osztályban a 2021/2022.
évben június 5. napján lezárta az második bajnokságát.
13 csapat mérte össze erejét, szaktudását, foci iránti
elhivatottságát ebben az idényben. A Forráskúti
Futball Klub a dobogó 2. helyén végzett. Répás Sándor
26 alkalommal lőtt gólt az ellenség kapujába, büszkék
vagyunk rá és méltón kapta a gólkirályi címet. Büszkék
vagyunk a csapat többi tagjára is, hiszen csapatmunka
nélkül nem jutottunk volna idáig.
A szezonban most is nagyon sokan támogattak
minket. Forráskút Község Önkormányzata segítségével
sikerült elindulnunk a bajnokságon. Alabama Szer Kft.,
Faddi Labor Kft., Topogó 2000 Bt. és Ádám Martin
támogatásával a játékosaink egyen szabadidőt kaptak.
Rabi Mihálynak köszönhetően sikerült a Futballpályán
a meglévő világítást lecserélni, korszerűsíteni. Boldi
Farm jóvoltából 2 évig nem lesz gond a pályánk
műtrágya szükségletének ellátásával. Ádám Ferenc,
Kecskeméti István és Lajkó Zoltán hozzájárultak az
edzések és meccsek felszereléseinek biztosításához.
Továbbá köszönet azoknak, akik valamilyen formában
hozzá-járultak a csapat értékeinek növeléséhez,
biztosítva a foci iránti tisztelet megőrzését a közös
uzsonna partik megrendezésén keresztül is.
Nagy örömünkre szolgál, hogy az MLSZ CsongrádCsanád Megyei Igazgatóság felkérte a Forráskút Futball
Klub csapatát a 2022/2023. évi bajnokságban a Megyei
III. osztályban való részvételre, így csapatunk a
következő bajnokságot a Megye III. osztályba kezdi.
A győzelem elengedhetetlen része a szurkolói motiváció. Továbbra is várjuk lelkes szurkolóinkat a hazai és
idegenben megrendezésre kerülő meccseinkre.
Köszönettel
Tóth-Rabi Mariann

A találkozó résztvevői
____________________________________________________________________________________

A Forráskúti Futball Klub
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süteménnyel, és pogácsával. A vacsorát követően, jó
hangulatban telt az est.
Ezúton szeretnék köszönetet mondani polgármester
úrnak az önkormányzat részéről ingyenesen biztosított teremért, Veres Gyulának, aki a pörköltet
megfőzte erre az alkalomra. Hálás köszönet a
krumpli felajánlásért, a sajtos pogácsáért, a süteményekért, savanyúságért, kenyérért, zeneszolgáltatásért, a teremben a beterítésért, továbbá köszönet
mindazoknak, akik a tálalásban, a vacsora utáni
pakolásban, mosogatásban segítettek, illetve bármivel hozzájárultak ehhez az esthez.
Kissné Tóth Klára

TESZ-VESZ családi nap
Az idén június 11-én, a tavalyi évhez hasonlóan
szintén sikerült megszervezni a TESZ-VESZ családi
napot.
Ennek a napnak a programjához hozzájárult Magyarország Kormánya az „Egyházi közösségi célú programok támogatásával” (EKCP-KP-1-2022) projekt
keretében, 400.000 Ft támogatásban részesült plébániánk, melyet nagyon köszönünk. Ennek a pályázati forrásnak köszönhetően sikerült plébániánknak
beszerezni 30 fő részére tányérokat és tálakat.
Továbbá ez a pályázati támogatás a személyszállítás
költségeihez járul hozzá. Ennek a pályázatnak a
keretében szervezünk egy napos zarándoklatot
Mátraverebélyre - mindenki számára -, és szintén egy
napos utat Kalocsára a hittanosok és családjuk
részére.
Köszönjük Nagyné Rabi Mártinak a vetélkedők
összeállításában, lebonyolításában nyújtott segítséget, Baloghné Zádori Tamarának a szervezést, a szülőknek és mindenkinek, aki a napközbeni vendéglátáshoz felajánlott süteményt, pogácsát, kekszet
üdítőt, ásványvizet, gyümölcsöt, palacsintasütőt és a
palacsintasütést, kávéfőzést, a bográcsos ebéd elkészítését, az elkészítéséhez szükséges alapanyagokat,
krumplit és káposztasalátát és köszönet mindenkinek, aki bármilyen hozzájárulással támogatta a nap
programját.

Kereszt megáldása
Június 19-e nem csak Úrnapja (Krisztus Szent Teste
és Vére ünnepe) volt Forráskúton, hanem a Gyapjas
dűlőben kb. 100 éve álló útszéli kereszt fölszentelésének szép alkalma is. Pontosabban a kikorhadt,
egy avartűzben kissé megégett régi kereszt helyén
egy új feszület állításának és fölszentelésének
ünnepe. Kb. 3 éve a tulajdonos, Szalai Zoltán, akinek
a földje szélén állt a régi kereszt, úgy gondolta, hogy
újat állíttat. Szalai úr költségén, Vass László munkájaként el is készült fából a kereszt, aztán családi, baráti
összefogással a betonozás is. Idén tavasszal Császár
Gyula - akinek szintén arrafelé van a földje átfestette a keresztet. Az új kereszt megáldására kb.
50-en gyűltünk össze: a környékben élők, a Gyapjas
dűlőben gazdálkodók, ezek rokonai, de falubeliek is.
Örültünk, hogy az alkalmat megtisztelte jelenlétével
Ádám Martin és Fodor Imre polgármester úr is. Az
állíttató szervezők pogácsával, süteménnyel, gyümölccsel és ásványvízzel kedveskedtek a jelenlevőknek. A fölszentelést plébánosunk egyik barátja,
az őt éppen meglátogató Jávorka Lajos, Kunszentmiklós újonnan kinevezett plébánosa végezte.

Kacagással, játékkal, beszélgetéssel, pihenéssel
együtt töltött nap volt.

Köszönjük elsősorban a kereszt állíttatóinak, de
minden közreműködőnek is a szép ünnepet!

Vacsorás est
Június 25. szombaton a szentmise után vacsorás
estet rendeztünk a művelődési házban 2. alkalommal. A korábbi évekhez hasonlóan, a kicsit „idősebb”
korosztályú hívek lettek megvendégelve pörkölttel,

Kopasz István plébános

TEMETŐGONDNOK Gyuris Józsefné Marika,
Tel.: 06 30/924 93 51. Cím: Forráskút József A. u. 84.
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Magyar Falu Program pályázat
A Magyar Falu Program keretében az Egyházi közösségi terek
fejlesztése-2021 alprogramban
nyert plébániánk 24 994 976 Ft
támogatást.
A kiírás kódszáma: MFPEKT/2021. A pályázat címe: Forráskút egyházi
közösségi tereinek felújítása és korszerűsítése
Ennek a pályázatnak köszönhetően
valósul meg a plébánián a gázkazán
csere,
részleges
gépészeti korszerűsítés,
felújítás,
napelemes rendszer
telepítése, és az Ifjúsági Ház belső részleges felújítás
(burkolás, festés), hőleadók cseréje elektromos
fűtőtestekre, födém hőszigetelés, napelemes
rendszer telepítése.
Kissné Tóth Klára

EGYHÁZKÖZSÉGI HÍREK
Július 3. vasárnap - Jubiláns házaspárokért
hálaadó szentmise
Hálaadó szentmise volt bemutatva 2022. július 3án, azokért a 2022 évben jubiláns házaspárokért,
akik 5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60, 65 évvel
ezelőtt kötöttek házasságot. A szentmisén 29
ünneplő házaspár vett részt. A szentmise alatt
felsorakoztak a jubiláns házaspárok, és minden pár
külön-külön áldást kapott. Ezt követően 1-1 szál
rózsával, emléklappal és gyertyával lettek köszöntve.

A mise végén agapé volt, ahol vendégül lett látva
minden ünneplő házaspár, családjuk, vendégeik, és a
jelen lévők.
Ezúton
szeretnék
köszönetet
mondani
mindenkinek, aki elfogadta a meghívást és részt vett
a szentmisén, továbbá Fodor Imre polgármester
úrnak az önkormányzat részéről ingyenesen
biztosított sátorért és székekért, továbbá köszönjük
az önkormányzat munkatársainak a templomkert
takarításában
és
rendbetételében
nyújtott
segítséget, a polgármesteri hivatal dolgozóinak a
meghívók készítésében nyújtott támogatásukat,
továbbá mindazoknak, akik a templomtakarításban
és a mise előtti készületekben munkájukkal
hozzájárultak. Hálás köszönet a virág felajánlásokért,
a pogácsáért, az Örömforrás együttesnek a
zeneszolgáltatásért, a plébánia támogatásáért,
Oláhné Mannának a fotók készítéséért és
mindazoknak, akik bármivel hozzájárultak ennek a
napnak a szebbé tételéhez.

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
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MŰVELŐDÉSI HÁZ HÍREI
„Ízek kavalkádja,
avagy főzzünk együtt, együnk együtt!”

Meghívó
Ezúton szeretettel
meghívjuk az Önöket
a forráskúti
Őszirózsa Népdalkör
által szervezett
Népdalos Találkozóra
2022. augusztus 6-án,
szombaton 15 órára
a Jerney János Művelődési Házba.

A falunapok keretében idén egy új programot
hirdetünk: „Főzzünk együtt, együnk együtt!”
szlogennel.
Baráti társaságok, munkahelyi csapatok, civil
közösségek, családok jelentkezését várjuk, akik
augusztus 26-án, péntek délután együtt szívesen
készítik el közösségük számára a vacsorát.
Helyszínt a főzéshez, vacsorához illetve némi
támogatást (PB palack csere, sör jegyek) biztosítunk
mindehhez. Eszközökről, alapanyagokról a
résztvevőknek kell gondoskodni.
Mindenki kedve szerinti ételt készíthet.
Részvételi szándék jelzése és további részletek a
Művelődési Házban!
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Szeretettel várjuk Önöket!
„A magyar népdal ...
az egész magyar lélek tükre”
(Kodály Zoltán)

Falunapi programajánló

Művelődési Ház programajánlója

2022. augusztus 26. péntek
„Ízek kavalkádja, avagy
főzzünk együtt, együnk együtt!”
Díszpolgári cím és
Forráskútért Érdemérem átadása
Hangulatfelelős a HANGULAT BAND
2022. augusztus 27. szombat
ünnepi szentmise
falunapi focikupa
színpadi műsor:
helyi tehetségek bemutatkozása
7 mérföldes gyerekkoncert

Hétfőn 15 órától Nyugdíjasklub
17 órától Őszirózsa Népdalkör próbái
19 órától Zumba Zsolnai Tamással

Kéthetente kedden Egészségklub 15 órától
Godáné Ádám Mária
egészségfejlesztő-terapeutával.

Szerdán 9 órától Baba mama klub
17.15-től Pilates
Ördög Eszter oktatóval.

Csütörtökön az Alkotóházban

Keresztes lldikó akusztik koncert
3+2 koncert

Kézimunkakör
SZÁMÍTÓGÉPES SZOBA
Nyitvatartási időben látogatható.
KÖNYVTÁR Kedden és csütörtökön
8-12 és 13-18 óráig tart nyitva.

tűzijáték
Falunapra ebédjegyek elővételben vásárolhatóak
aug. 10-től a művelődési házban.

Hangulatfelelős a DOMlX
Részletes programok
a hír-Forrás augusztusi számában!

Szeretettel várunk mindenkit
szakköreinkbe, programjainkra!

Mindenkit szeretettel várunk!

www.facebook.com/forraskutmuvhaz

Gyászköszönet
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
szerettünk, Windecker Orsolya
búcsúztatásán megjelentek, sírjára virágot
helyeztek, fájdalmunkban velünk együtt éreztek.
Gyászoló család
Köszönjük, hogy jelenlétükkel, virágaikkal részt
vettek Tóth Vilmosné, szeretett édesanyám,
nagymamánk búcsúztatásán.
Hálás szívvel a gyászoló család
12
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ANYAKÖNYVI HÍREK
Házasságkötés

Farkas Lili és
Molnár Tibor Nataniel

Veszelka Vanessza és
Gortva Dániel

Pintér Beáta és
Kónya József

Zádori Vivien Krisztina és
Varga Tamás Sámuel

Kerekes Beáta és
Paragi Ádám

Pusztai Lilla és
Monostori Gábor
fogadott örök hűséget. Gratulálunk!

Gólyahírek
Tombácz Dánielnek és Németh Csillának

Medárd

nevű gyermeke született. Gratulálunk!

Halálozás
Windecker Orsolya

(élt 44 évet)

Csíkos Istvánné Piszker Ildikó Julianna (élt 58 évet)
özv. Tóth Lajosné Kocsispéter Julianna (élt 89 évet)
Kappan-Tóth Lajos

(élt 82 évet)

özv. Gál Zoltánné Ocskó Margit

(élt 90 évet)

özv. Czékus Lajosné Nagy Gizella

(élt 95 évet)

Pálnik Zoltán

(élt 69 évet)
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Hozzátartozóik fogadják részvétünket!

HÍR-FORRÁS
VÁSÁRNAPTÁR - AUGUSZTUS

KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK ÉS
E-MAIL CÍMEK:

Kistelek
Augusztus 7. állat- és kirakodó vásár
Kiskundorozsma
Augusztus 14. kirakodó vásár
Mórahalom
Augusztus 21. állat- és kirakodóvásár
Ruzsa
Augusztus 28. állat- és kirakodó vásár

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: igazgatosag@ufcs.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
Posta Forráskút
06 62/287-001
Közvilágítási hiba bejelentése
kozvilagitashiba@nkmaram.hu
Alföldvíz Zrt. Ügyfélszolgálata:
06 80/922-334
Műszaki hibabejelentés:
06 80/922-333
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

HÉTVÉGI ÁLLATORVOSI ÜGYELET
Az ügyelet hétévégén 8 és 20 óra között hívható
Júl 16-17. Dr. Kovács Tibor +36309653114
Júl 23-24. Dr. Papp Sándor +36304879805
Júl 30-31. Dr. Tóth Ferenc +36204763517

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

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!

Autószerelő és vizsgabiztos

HÍR-FORRÁS FORRÁSKÚT KÖZSÉG LAPJA

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

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: 2022.07.17. Következő lapzárta július 28.

Az újság minden háztartás számára ingyenes.
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