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TESTÜLETI TÁJÉKOZTATÓ
A beszámolóból kiderül, hogy a 0-18 éves korosztályra vonatkozó demográfiai mutatók a korábbi
csökkenést követően lassú emelkedést mutatnak.
Értékelve a 2021. évet megállapítható, hogy
Forráskút Község Önkormányzata a gyermekjóléti
és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról megfelelően gondoskodik. Az önkormányzat és az intézmények között szoros az együttműködés, folyamatos
az információcsere.
Egyebek napirendi pontban döntés született egy
pályázat benyújtásáról, amely keretében Petőfi emléktábla kerülne elhelyezésre a Művelődési Háznál.
Továbbá polgármester úr aktualitásokról tájékoztatta a jelenlévőket:
- az iskolánál lévő gyalogátkelőhely világításának
a műszaki átadása május 31-én lesz,
- június 15-én kerül átadásra az elkészült piac, a
kültéri kemence és kugli pálya, amelynek
keretében különböző programok várják az
érdeklődőket.
Zárt ülés keretében döntött a Képviselő-testület a
letelepedési támogatásra beérkezett kérelmek elbírálásáról. A pozitív döntésben részesülők 500 ezer
forint támogatást kapnak.

A Képviselő-testület május 26-án tartotta soron
következő ülését, amelyen részt vett Mihálffy Béla
országgyűlési képviselő is, aki napirend előtti felszólalásában elmondta, hogy a kampányban tett ígérete szerint a jövőben is számíthatnak rá a településen
élők, továbbá tájékoztatta a jelenlévőket a Magyar
Falu Program folytatásáról, hogy tovább tudjanak
épülni a települések.
Első napirendben a 2021. évi beszámolóhoz kapcsolódóan módosították a tavalyi évi költségvetési
rendeletet, amelynek az oka, hogy Forráskút Község Önkormányzata részére a központi költségvetés
terhére különböző jogcímeken pótelőirányzatot
állapítottak meg.
Második napirendben a 2021. évi költségvetés
teljesítéséről szóló beszámolót tárgyalta a testület.
Megállapítható, hogy a beszámolási időszak alatt az
intézmények működése zavartalan volt, átmeneti
likviditási hiány nem merült fel. Önkormányzatunk
jelenleg folyószámla-hitelkeret szerződéssel nem
rendelkezik. A költségvetésben tervezett beruházások egy része megvalósult, illetve az év folyamán
további beruházások megvalósításáról is döntés
született.
A beszámoló ismertetése után a képviselők egyhangúlag elfogadták az Önkormányzat 2021. évi zárszámadási rendeletét.
Következő napirendben a 2021. évi összefoglaló
Belső ellenőrzési jelentést vitatták meg, amit a Szegedi Kistérség- és Gazdaságfejlesztési Tanácsadó és
Szolgáltató Nonprofit Kft belső ellenőre, Gajdán
Lejla készített.
Negyedik napirendi pontban a Forrás-4 Szenynyvíz-Közmű Önkormányzati Társulás 2022. június
30. napjával történő megszüntetéséről döntött a
Képviselő-testület. A 2009. december 23. napján
alakult Társulás a szennyvíz beruházás megvalósítására és az azt követő öt éves fenntartási időszakra
jött létre. A beruházás elkészült, a Társulás a
létrejött vagyont átadta a négy önkormányzat —
Bordány, Forráskút, Üllés, Zsombó — számára.
Ötödik napirendi pontban a 2021. évről készült
adóztatási beszámolót fogadta el a Képviselő-testület. Összességében elmondható, hogy a napi kötelező feladatokon túl 2021. évben a hátralékok behajtása eredményes volt.
Hatodik napirendben a Tátika Kft 2021. évről szóló
gazdasági beszámolóját hagyta jóvá a testület,
amelyet előzőleg a Felügyelő Bizottság tagjai már
elfogadásra javasoltak.
Hetedik napirendi pontban a Négyforrás Nonprofit
Kft éves beszámolóját tárgyalták meg és fogadták
el a Képviselő-testület tagjai.
Következő napirendi pontban a Képviselő-testület
döntött a 2022. évi Díszpolgári cím és Forráskútért
érdemérem adományozására irányuló pályázat kiírásáról. A javaslatokat 2022. június 20-ig lehet leadni a Polgármesteri Hivatal titkárságán. A beérkezett javaslatokról a június végi Képviselő-testületi ülésen döntenek.
Kilencedik napirendi pontban a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatok ellátásának átfogó értékelését készítette el 2021. évre vonatkozóan dr. Kapás Anita jegyző asszony.

Dudásné Gábor Tünde, jegyzőkönyv-vezető
_________________________________

KIÍRÁS DÍSZPOLGÁRI CÍMRE
Tisztelt Forráskútiak!
Amint arra minden évben sor kerül, úgy idén is
dönteni kell a képviselő-testületnek arról, hogy ki
kapja meg „Forráskút község Díszpolgára” kitüntető
címet, illetve kinek adományoz a testület „Forráskút
községért Érdemérmet”.
A kitüntetések adományozásáról a 10/2015. (V.4.)
önkormányzati rendelet szól. A díszpolgári cím és az
érdemérem adományozására Forráskút község Önkormányzatának Képviselő-testülete jogosult.
A Díszpolgári Cím és Érdemérem adományozására javaslatot tehet minden választójoggal rendelkező forráskúti lakosú állampolgár és közösség,
valamint bármely önkormányzati képviselő.
A díszpolgári cím vonatkozásában olyanokra várunk
javaslatot, akik a község fejlődéséért kiemelkedően
tevékenykedtek, társadalmi, gazdasági, kulturális,
egészségügyi, sport, tudományos vagy művészeti
téren eredményükkel, alkotásukkal növelték a község hírnevét és tekintélyét. A község kapcsolatainak
létrehozásában, kiszélesítésében, erősítésében jelentősen közreműködtek.
Az érdemérem vonatozásában olyan személyre,
önszerveződő közösségre várjuk a javaslatokat,
akik a község fejlődéséért, a falu lakosságmegtartó
erejének növekedéséért, az életszínvonal javításáért, a közösségi élet színesebbé tételéért, a gazdasági élet élénkítéséért kimagaslóan sokat tettek,
illetve a sport, tudomány, művészet, hagyományőrzés illetve egyéb területeken olyan kimagasló
eredményt értek el, amellyel a község hírnevét
öregbítették.
Kérünk mindenkit, hogy 2022. június 20-ig
adják le írásbeli javaslatukat a Polgármesteri Hivatal
titkárságán.
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EGYÜTT ÜNNEPELTÜNK...

SZÉPKORÚ KÖSZÖNTÉSE

Alpolgármesterként egyik legkedvesebb feladatom
az újszülöttek és a szépkorúak köszöntése és az
azokról szóló újságcikkek, köszöntők írása. Mindig
örvendve ragadok tollat és írom e sorokat, mert az
élet ezen örömteli és szép eseményeiről jó
megemlékezni és azt másokkal is megosztani. Az
alábbiakban újszülöttek és szépkorú köszöntéséről
is beszámolhatok, fogadják szeretettel.

Június 1–jén töltötte be 90-dik életévét Barna Szilveszterné Szúnyogh Mária, akit e jeles születésnapja
alkalmából Fodor Imre polgármester úr is köszöntött.
Az önkormányzat ajándéka mellett Orbán Viktor
miniszterelnök úr köszöntő oklevelét is átadta
polgármester úr.
Mancika
néni
varrónőnek tanult,
de házasságkötése
után férjével már
gazdálkodtak. Egy
lánya született, két
unokája és két dédunokája van. Harminc esztendeje férje halála után költözött be tanyájukról a faluba, ekkortól járt többet
templomba, a nyugdíjasklubba de nagyon sokáig a
kiskertjében is szorgoskodott. Manapság már nehezen mozdul ki, de kedves kortárs barátnői a szomszédokból rendszeresen látogatják, sokat kártyáznak,
beszélgetnek mai napig.
Még további sok boldog születésnapot és jó egészséget kívánunk Mancika néninek (aki nem mellesleg
az én Nagymamám).
Kné.K.M

Kálmánné Kovács Mónika, alpolgármester

ÚJSZÜLÖTTEK KÖSZÖNTÉSE
Forráskúton szép hagyomány, hogy Önkormányzatunk kelengye csomaggal köszönti a település újszülöttjeit. Az idei év folyamán az eddig Forráskútra érkezett csöppségeket a Baba mama klubban
köszöntöttük Gyurisné Kálmán Jolán védőnővel.

KISPAJTÁSOK BÚCSÚZTAK
Óvodánkban 2022. május 27-én, szép napsütéses
pénteki napon tartottuk meg az óvodai ballagást. A
gyermekek szüleikkel, testvéreikkel, hozzátartozóikkal együtt gyülekeztek az óvoda udvarán, ezt követően az iskolába menő 23 Pillangó nagycsoportos
gyermek búcsúzott az óvodától, óvó néniktől, dajka
néniktől. Ezen a napon a gyermekek számára jelképesen befejeződött az óvoda.
Lezárult egy korszak az életükben, szeptembertől
elkezdődik számukra az iskola. A jól megszokott
környezetet felváltja egy ismeretlen világ, ahol már
nagyobb a felelősség, több a feladat és talán játékra
sem jut annyi idő.
Az ünnepségen a ballagók átvették ajándékukat:
egy-egy ballagó tarisznyát, mely különböző „kincseket rejtett” – és természetesen emlékként képeket
kaptak az óvodájukról, a csoporttársaikról. Virággal és
lufival a kezükben meghatottan álltak, énekeltek és
verseltek az óvoda udvarán.
Ballagóink névsora:
Balog Henna, Balogh Botond, Balogh Brendon,
Bánfalvi Szebasztián, Berek Zoé Edit, Böröcz Flórián,
Csikós Judit, Csikós Máté, Elekes Emília, Forrai Máté
Gábor, Heródek Hanna, Kálmán Dalma, Kiss Ádám,
Lakatos Leonora, Marancsik Zsófia, Palatinus Zsófia
Tünde, Patyik Zalán, Sárközi Tibor, Szél Jázmin,
Sztána László, Szűcs Zalán, Vígh Tamara Eszter, Vörös
Zsófia
Kívánunk a nagycsoportosoknak jó tanulást, szorgalmat, kitartást, sok piros pontot, a szülőknek pedig
jó egészséget, hogy odafigyeléssel, szeretettel
segítsék gyermekeiket az iskolai évek alatt.
Óvoda dolgozói

Köszöntött gyermekek: Bordean Laura Zoé, Vitális
Vivien, Rabi Bence Zsolt, Dányi Orsolya Hanna,
Csenki József, Kubina Ákos, Heidt Henrik. Jó
egészséget és boldog gyermekkort kívánunk nekik!

Természetesen a kelengye
ajándékot folyamatosan – érkezésük után nem sokkal –
megkapják a kismamák és
babák.
2020-ban pedig elindítottunk
egy új programot, mellyel szintén az újszülöttek köszöntjük,
ez pedig a Születés fáján egyegy új levél felavatása egy-egy
esztendő szülötteinek névsorával. Idén júliusban kerül fel
a fára a 2021-ben születettek
névsora.
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Hány gyermeket gondozol éves szinten?
- Évente átlagosan 550 gyermek, akikkel a védőnői
szolgálat által kapcsolatba kerülök – ez 0 – 16
éves korosztályt fedi.

FORRÁSKÚTIAK SIKEREI
Kedves Olvasók!
Örömmel fogadtuk a hírt, hogy önkormányzatunk
védőnője, Gyurisné Kálmán Jolán rangos kitüntetést
vehetett át munkájának elismeréséül. Gratulálok
neki ehhez a díjhoz, amelyben benne van empatikus
jelleme, a munkájához való lelkiismeretes hozzáállása, amit településünk lakossága is közel kétévtizede megtapasztalhat. Fontos feladat az övé, hiszen tevékenysége, szolgálata segíti a családokat
felkészülni a legszebb ajándék, a gyermek fogadására. Figyelme, gondoskodása kiterjed a születés
előtti és később, a csecsemő és kisgyermekkori fejlődés időszakára is, ami meghatározó, megalapozó
időszak mindannyiunk életében.

Ki és milyen elbírálás alapján kaphatja meg ezt a
rangos díjat?
- A Steller Mária díjat második évben adták át. Prof.
Dr. Kopp Mária által 2009-ben alapított Három Királyfi
Három Királylány Alapítvány a Nemzeti Népegészségügyi Központ védőnői szakterületével együttműködve 2020-ban hozták létre a kitüntetést.
Számtalan kritériumot vesz figyelembe a 8 tagú bíráló testület – akik a szakmai vezetők ajánlásait
veszik számba. Elsősorban a 0-3 éves korú gyermekek gondozása a szempont, de emellett figyelembe
veszik az egyéb munkát, mint a gyermekgondozásés védelem területén végzett munka és a karitatív
tevékenységekben való közreműködés. Jómagam a
Karitasszal, a Vöröskereszttel is együtt működöm, de
a helyben történő – védőnői szolgálathoz beérkező
adományokat is koordinálom, szervezem. A díjjal cél,
hogy a védőnői szolgálat és a tudatos családtervezés
fontosságát kiemeljék.

Gratulálunk és jó egészséget, erőt és kitartást
kívánunk munkájához!
Fodor Imre polgármester

GYURISNÉ KÁLMÁN JOLÁN
A MI VÉDŐNŐNK
2022. május –
én
a
Steller
Mária díjat vehette át Budapesten Gyurisné
Kálmán
Jolán
védőnőnk.
A 2020-ban alapított
„Steller
Mária
védőnői
díj” célja a területi védőnők kiemelkedő szakmai munkájának
és elhivatottságának elismerése, különösen a
három év alatti
gyermeket nevelő
családok
támogatásában, valamint a társadalom figyelmének
felhívása a védőnők áldozatos munkájára.
A díjat minden évben megyénként egy, valamint egy
budapesti védőnő kaphatja. A díj oklevélből és plakettből áll, amely Bessenyei Odette szobrászművész
alkotása.
Csongrád-Csanád megyéből idén Gyurisné Kálmán
Jolán - a mi nagyszerű védőnőnk - kapta meg a
Steller Mária díjat!

Mit tartasz a legfontosabbnak a munkád során?
- Hogy észre vegyük mi az, ami szükséges a gyermekek számára, és a szülők kompetenciájá is megtartva
tudjunk segíteni. Úgy gondozni egy családot, hogy az
a családdal együtt harmóniában történjen. Fontos,
hogy a várandósgondozás kezdetétől, a szülés-, születés után, a korai fejlesztések során is segíteni
tudjak.
Mire vagy a legbüszkébb a munkádban?
- Jó látni, ahogy felnőnek a gyerekek a családban.
Vannak sikerélmények, bár vannak zökkenők is.
Ami a legfontosabb, hogy a családban megfelelőn
fejlődjenek a gyerekek.
Hogyan élted meg ezt a magas kitüntetést?
- A családom nagyon büszke volt. Sokat köszönhetek
nekik. Nagyon jól elesett az elismerés, és hogy ennek
során sok szakmabelivel kerültem személyesen is
közelebbi kapcsolatba, sok elismerést kaptam tőlük
is.
Mi az, amit a legfontosabbnak tartasz mind
munkád, mind a magánéleted során?
A család az alapvető funkció, ez nagyon meghatározó. Számomra is a családom volt az elsőszámú
példa, valamint még a segítségnyújtás példája, amit
a szüleimtől kaptam. Mindezt szeretném tovább adni
és védőnőként is ezen értékek mentén dolgozni.
Köszönöm szépen a beszélgetést! Valamint köszönjük eddigi alázatos és szorgalmas munkád,
melyhez a jövőben is sok sikert és jó egészséget
kívánok!

Gyurisné Kálmán Jolán feleség és két gyermek
édesanyja és nem mellesleg Forráskút védőnője.
A következőkben Jolikával készült riportot olvashatják.
Először is szeretnék gratulálni a rangos
kitüntetéshez!
Mesélnél a kezdetekről, honnan indult a pályád?
- 1991-ben végzetem Szegeden védőnőként,
először Csongrádon, majd 1993-tól Csólyospáloson
dolgoztam. Forráskúton 2004. óta vezetem a
Védőnői Szolgálatot, de Csólyospáloson a mai
napig helyettes védőnőként működök közre
szükség esetén.

Baba mama
klubban
Kálmánné Kovács Mónika
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SIKERES FORRÁSKÚTIAK

Bekerültél a Nemzeti Válogatott keretébe, fontos
időszak következik.
- Egyelőre sok pihenő nem lesz a nyáron. Májusban összekötő edzések, júniusban pedig komoly
meccsek jönnek angolok, olaszok és németek
ellen.

Kedves Forráskútiak!
Bizonyára Önökhöz is eljutott a hír, hogy a sport
világában egy helyi fiatalember ért el kimagasló
teljesítményt, ez a személy Ádám Martin, aki Gólkirály lett a Paks színeiben a magyar bajnokságban
és magára ölthette a nemzeti 11 mezét is, hiszen
Magyarország válogatott labdarugója lett. Kívánok,
kívánunk Neki sok sikert, kitartást és további gólszerzésből származó örömöket.

Milyen érzés a Nemzeti Válogatott tagjának lenni?
- Nyílván nagyon jó érzés a címeres mezt felvenni.
(Szerényen elmosolyodik.)
Jelenleg a magyar futball élmezőnyében vagy,
merre tovább?
- Bármi lehet, esetleg külföld is.

Martin büszke lehet önmagára, büszke lehet rá a
családja, de büszkék vagyunk rá mi is forráskútiak.
Fodor Imre polgármester

De a külföldi lehetőség mellett szívesen fogadod a
hazai, forráskúti meghívásokat is. Milyen érzés
itthon pályára lépni?
- Mindig szívesen jövök haza, nagyon jó a kapcsolatom a forráskúti csapattal. Szeretek Gyuszival
(K.Tóth Gyula) és az öregfiúkkal játszani, beállni.
Mindig nagyon rendesek, vigyáznak rám!

ÁDÁM MARTIN
A GÓLKIRÁLY
Az idei NB I-es
szezon legjobb
játékosa és gólkirálya, emellett
pedig a Magyar
Válogatott csatára a forráskúti
Ádám Martin.
Martin sikereit, karrierjét sokan ismerik, követik. A bordányi, szegedi kezdetek után a
Vasasban majd
Kaposváron és most Pakson játszó csatár eredményeit most nem részleteznénk, hanem egy
személyesebb hangvételű interjúban sikereinek
megéléséről és szülőfalujához való érzéseiről
kérdeznénk.

Mit jelent neked Forráskút?
- A családi fészek. Itt alakítgatunk egy kis otthont,
ahová hazajövünk, persze a szüleink is mindig
várnak bennünket. De mindenki szeretettel fogad,
gratulál. Érezzük a sok szeretetet, figyelmet.
Mit üzennél a forráskútiaknak és a helyi szurkolóidnak, valamint a fiataloknak akiknek a példaképe
vagy?
- Köszönöm mindenkinek, akik támogatnak, szurkolnak! Érzem, ezt mikor hazajövünk, sokan gratulálnak és ezt köszönöm!
Útravalónak üzenném a fiataloknak, hogy legyenek
kitartóak! Ez a fontos, ez a kulcs, de nemcsak a
fociban, hanem bármit is csinálnak!
Köszönöm szépen a beszélgetést! További nagyon
sok sikert és jó egészséget kívánok neked és
családodnak!

A kezdetekről mesélj, hogyan indult a foci iránti
szeretet?
- Focizni kisgyerekként is szerettem. Kint a focipályán magunktól fociztunk eleinte, sokat játszottam
Zádori Dáviddal.
Hogyan éled meg ezt a hatalmas sikert, amit
elértél és az ezzel járó népszerűséget?
- Nyilván jó érzés, de nem kerítek neki nagy dolgot, úgy élek, mint bárki más. Hétköznap edzések
és a család – például játszóterezés a kisfiammal –
tölti ki az napjaim.
Érzem persze, hogy középpontban vagyok, de nem
állok mások felett. Továbbra is egyszerű boldog
ember vagyok. Persze örülök, hogy ilyen jó
szezonon vagyok túl.
Mesélnél egy átlagos napodról?
- Mint a kisgyerekes családoknál nálunk is a kisfiunk az ébresztőnk. Általában délelőtt 9 körül kezdődnek az edzések naponta, melyek 1,5 – 2 órásak. Hetente kétszer pedig délután is vannak edzéseink. Mindezek mellett pedig még én plusz erősítő
gyakorlatokat, plusz edzéseket is tartok.

Ádám Martin a fiatal családapa forráskúti feleségével
Gittával – akivel 15 éve alkotnak egy párt és kisfiuk Konor
Kálmánné Kovács Mónika
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ISKOLAI HÍREK

EZÜST minősítést kaptak a Forráskúti Színjátszók!

Tavaszi kulturális bemutató

Színjátszóink
kezdő csoportja benevezett a
május
06-án
megrendezésre
kerülő Weöres
Sándor Diákszínjátszó Találkozóra,
melyen megkapták az előkelő EZÜST minő-sítést.
Darabjuk címe: Költőverseny, melyet Lázár Ervin
Kerekerdő meséi című mesesorozat egyik nagysikerű
meséje ihletett.

Egész éves munkájuk eredményét mutatták be
2022. május 23-án egy műsor keretében a Forráskúti Általános Iskola alapfokú művészeti tanszakai a
zsúfolásig megtelt Jerney János Művelődési Házban.
Tóth Katalin intézményvezető-helyettes, a művészeti tanszak vezetője a műsor kezdetén elmondta,
az ismert okok miatt már két éve nem volt ilyen bemutatkozási lehetőség, ezért már nagyon várták a
gyerekek és a tanárok is ezt az alkalmat. A művelődési ház színpadán színjátszók, táncosok és a hangszeres tanszakok diákjai léptek fel, de bemutatkoztak a kézműves tanszak tanulói is egy kiállítással.

A díjnyertes darabot természetesen az iskola Művészeti Bemutatkozó délutánján is előadták az
érdeklődőknek. Ezúton is köszönjük a sok tapsot és
egyéb tetszés-nyilvánítást!
A csoport tagjai: Budai Blanka, Paplógó Gabriella, Nagy
Léna, Tari Krisztián, Mészáros Lili, Rabi Elizabet,
Paplógó Csenge, Varga Lara, Kálmán Romi, Budai
Noémi, Gyuris Vilmos, Csúcs Hanna. (3-4. osztályos
tanulók.) A darabot rendezte és betanította: PéterSzabó Julianna tanító néni.

A produkciók sora 4–7.-es diákok rock trap előadásával kezdődött, amelyben a testrészeiket használták
hangszerként, ezt a klasszikus Légy jó mindhalálig című musical egyik betétdala, a Tízperc követte, amelyre a 4. osztály mutatott be koreográfiát. Felkészítőjük
Tóth Zsolnai Tamás volt. Az alsósok táncbemutatóinak sora az első osztály bécsi keringőjével kezdődött, majd a másodikosok műsora következett, akik
egy modern szamba és gyerek hip-hop koreográfiával
készültek.

__________________________________________________________________________________________________________

ANGOL VERSENY
Áprilisban lezárult az egész tanéven át tartó, hat
fordulóból álló TITOK angol nyelvi levelezőverseny,
amelyen a forráskúti iskola tanulói szépen szerepeltek.
A gyerekek 3-4 fős csapatokban vettek részt a megmérettetésen 5-6. és 7-8. osztályos kategóriákban. A
versenyen országosan több száz tanuló indul, a mi
iskolánk is öt csapattal nevezett. A feladatsorokat az
aktuális angolszász ünnepek, jeles napok, hagyományok és különböző témák köré szerkesztették a feladatírók, amelyeket nagy izgalommal oldottak meg a tanulóink az angol szakkör keretein belül. Felkészítő
tanáruk Csikós Erzsébet tanárnő volt.
A csapatok és az eredmények a következők:
5-6. osztályos kategória:
GREAT GIRLS: Csikós Mirjam, Csomós Gabriella, Tari
Zsuzsanna, Tóth Maja (563 pont, 98,9%-os teljesítmény) 7. helyezés
ANIMATION TEAM: Vajner Violetta, Ocskó Laura, Sápi
Bence, Sahin Zsolt (556 pont, 97,7%-os teljesítmény)
14. helyezés
TRENDY GIRLS: Goda Fanni, Lajkó Barbara, Soós Nikolett (551 pont, 96,8%-os teljesítmény) 19. helyezés
HASHTAG 1: Kovács Áron, Németh Zoárd (547 pont,
96,1%-os teljesítmény) 23. helyezés
7-8. osztályos kategória:
APPLE TRIO: Gazdag András, Sárközi Vilmos, Széll
Száva (470 pont, 87,5%-os teljesítmény) 48. helyezés

A harmadikosok a vadnyugati hangulatot idézték meg,
countryzenére táncoltak. A 4. osztály modern
tánckoreográfiát adott elő. A műsor első részét a
7-8. osztályos lányok tánca zárta. A tánckoreográfiákat Zsolnai Tamás táncpedagógus tanította be a
gyerekeknek.
A szünetben a Török Tilda által vezetett kézműves
tanszak munkáit lehetett megtekinteni a művelődési
ház előterében. A szünetet követően a színjátszó tanszak két darabbal szórakoztatta a közönséget, először
előadták a Mindenki c. darabot, amit Péter-Szabó
Julianna rendezett, az Oscar-díjas rövidfilmből, utána
a hangszeres tanszak néhány diákja mutatkozott be,
akik furulyán és gitáron zenéltek. Felkészítő tanáraik
Kálmánné Mucsi Ildikó és Pesti Zsolt. A délutánt
egy részlet zárta Lázár Ervin A Négyszögletű kerek erdő
című meséjéből. Ezen előadással színjátszó tanszak a
szegedi Agórában megrendezett Weöres Sándor
Diákszínjátszó Találkozón EZÜST minősítést kapott.
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Gyógy- és Strandfürdőbe, a Kácsor-tanyába, melyben
a Botz Teremben Felsőalpár avarkori régészeti leletei
kerülnek bemutatásra, valamint Lakitelek és a Népfőiskola, illetve a lakiteleki sátor története is. A másik terem a PálinkaZug a hungarikummá vált gyümölcspárlat, vagyis a pálinka előállítását hivatott bemutatni.
A Bibliaházban található a régi Bibliák és Szentírások
kiállító terme, emellett itt van születendőben egy kézzel
írott Biblia, melynek minden mondatát más írja le. Aki
ide betér csak egy mondatot írhat egy nap, az éppen
következőt, majd ezt a mondatot megkapja könyvjelző
formájában emlékül.
A szabadban sétálva megtekintettük az Avarok szálláshelye kempinget, a Jurtatábort, a Vaspatkó Lovardát és
a Magyar Borok Katedrálisát is. Néhányan kipróbálták a
Nimród Footgolf Parkban a lábbal űzött golfjátékot is.
Vacsora után az estet a Játékteremben vagy a szálláson
közös társasjátékkal tölthettük.
Május 3. kedden vezetés mellett körsétát tettünk a
Nemzeti Művelődési Intézet impozáns épületében. A lakiteleki Népfőiskola Alapítvány által létrehozott Nemzeti
Művelődési Intézet segíti a közművelődési szakmai
koncepciók megvalósulását, valamint a települési közösségi-kulturális élet módszertani tanácsadással való
támogatását. A körséta után nézelődni és vásárolni is
lehetett a Zöldség-Gyümölcsfeldolgozó és az Ökozöldség és virágkertészet termékeiből is. Ebéd után
pedig hazautaztunk.
Köszönjük a tartalmas kirándulást!

ISKOLAI HÍREK
Versenyeredmények
Iskolánk felső tagozatán a május a magyaros kihívások időszaka volt.
A hónap elején tartottuk a Szép magyar beszéd elnevezésű olvasási versenyünket, majd a helyesírási
tudásukat mérhették össze a tanulók.
A következő eredményeink születtek:
Szép magyar beszéd
5-6. osztály
7-8. osztály
1. hely: Csikós Mirjam
1. hely: Török Sarolt
2. hely: Tari Zsuzsanna Ibolya 2. hely: Maróti Viola
3. hely: Ocskó Laura
Oláh Ferenc
3. hely: Széll Száva

Helyesírási verseny
5. osztály
1. hely: Meszes Viktor
2. hely: Goda Fanni Regina
3. hely: Lajkó Barbara

6. osztály
1. hely: Csomós Gabriella
2. hely: Csikós Mirjam
Tari Zsuzsanna Ibolya
Tóth Maja

7. osztál
8. osztály
1. hely: Maróti Viola
1. hely: Mata Nóra
2. hely: Széll Száva
2. hely: Szekeres Bálint
3. hely: Gyuris Tímea Katalin 3. hely: Török Sarolt

Gratulálunk a versenyeken induló, illetve az azokon
eredményesen szereplő tanulóinknak!
Kocsispéterné H. Éva

________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Tatai kirándulás

A Hungaricum Ligetben jártunk

2022. május 19-én osztályunk az üllési hatodikosokkal közösen Tatára utazott. A Lázár Ervin Program keretében egy „Lovagi
torna” című múzeumpedagógiai
foglalkozáson
vettünk részt, amelynek a
tatai várban működő Kuny
Domokos Múzeum adott
otthont. A közel 1,5 órás
foglalkozás során 6-7 tagú
csoportokat alkottunk és
egy
múzeumpedagógus
segítségével játékos feladatokat oldottunk meg, miközben egy csomó dolgot megtanultunk a lovagságról.
Kiraktunk fa építőelemekből várakat, megtippeltük,
hogy milyen nehéz volt egy lovagnak a láncinge, lapokból felöltöztettünk lovagokat. Megszámoltuk hány lépcső vezet fel a toronyba, hajítottunk célba babzsákokat.
A program végén körbejártuk a várat.
Ezek után ellátogattunk a csodálatos tatai Öreg-tóhoz
is. Három óra után indultunk haza, de természetesen
előtte még egy fagyira is jutott idő. Nagyon szép napot
töltöttünk így együtt, külön köszönet kísérőinknek:
Zsóka néninek és Margó néninek.

Iskolánk csapatai nagy örömünkre 2019-ben és
2021-ben is sikeresen szerepeltek, Kocsispéterné Hunyadvári Éva tanárnő vezetésével megnyerték a Kárpát-medencei Hungarikum versenyt. Emlékeztetőül,
ebben az évben is szép eredményt, 5. helyezést értek
el Török Tilda vezetésével iskolánk tanulói. A korábbi kitűnő szereplésért jutalomból Lezsák Sándortól, a Magyar Országgyűlés alelnökétől meghívást kapott iskolánk, hogy 40 fővel látogasson el 2 napra a Lakiteleki
Népfőiskolára, a Hungarikum Ligetbe. Erre idén, a koronavírus járvány után, 2022. május 2-3. között került sor.
Május 2-án hétfőn különbusszal utaztunk Lakitelekre,
ahol a Kincsem Fogadóban volt a szállásunk, melynek
elfoglalása után egy kisfilmet tekintettünk meg a Népfőiskoláról a Kincsem teremben. Vendéglátónk körbevezetett bennünket a Hungaricum Ligetben, melyet és
a Lakitelek Alapítványt és Népfőiskolát is Lezsák Sándor
és felesége alapított, tervezett és álmodott meg a
kilencvenes évek elején. Ezt a négyhektáros területen
fekvő intézményt az ország egyik szellemi fővárosának
is nevezik. Európai rangú konferenciák, tudományos
tanácskozások mellett szűkebb hazánk, a Tiszamenti
táj valóságát is fölmérő, elemző programoknak is
rendszeresen fórumot ad.
Ebéd után a a Hungarikum Kiállítóházat néztük meg. Az
épület négy funkcionális egységből tevődik össze:
Vendégfogadó Előtér, Csillagnéző, Hungarikumok
Csarnoka – utóbbit pedig az öt részből álló, Géniuszok
nevet viselő kiállító tér öleli körbe. A modern csillagnéző
planetárium, mely Magyarország nyolcadik csillagnéző
létesítménye, érdekes és látványos módon mutatta be
az éjjeli égbolt csodáit!
A délután többi részében szabad program keretében
tovább ismerkedtünk a Hungaricum Liget intézményeivel. Mindenki kedve szerint ellátogatott a Gabriella

Tari Zsuzsanna Ibolya 6. osztályos tanuló
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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

FALUGAZDÁSZ HÍREI
Júniusi aktualitások
Tisztelt Termelők!
A nyári időszakkal kapcsolatosan a következő információkat osztanám meg Önökkel:
Az Egységes Kérelemmel kapcsolatos aktualitások:
Június 9-ig volt lehetőség a 2022. évi egységes
kérelem szankciómentes módosítására. Június 9
után már csak olyan módosítások végezhetők,
melyek a támogatás összegét nem befolyásolják.
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. Azt
érintett termelőket keresni fogom. A határidő
2022.június 21.
A gyümölcsös termeléshez kötött támogatást
igénylő gazdák esetében helyszíni szemle során a
hektáronkénti tőszám ellenőrzésre fog kerülni.
Amennyiben az ellenőrzést én fogom végezni, az
érintett termelőket keresni fogom, várhatóan július
végén, illetve augusztus végén.
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.
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.
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 Agrárkamarai választás május 20-án rendben
lezajlott, a delegált tagok az elkövetkező öt évre
megkapták a felhatalmazást . A következőkben
meg fognak alakulni a tisztségviselők, és a
különféle kamarai osztályok, melyek a mindennapi
működéshez szükségesek.
Ezek az információk az önök munkájára nem, vagy
csak közvetetten lesznek hatással.
Minden megjelent személynek tisztelettel köszönöm a részvételt.

Tisztelettel : Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
Gyuris Ferenc falugazdász
_____________________________________________________________

ORVOSI RENDLŐ HÍREI
Háziorvosi rendelő tájékoztatója:
Utazási költségtérítési rendszer átalakítása:
A biztosított személyek részére az egészségbiztosító utazási költségtérítést fizet abban az
esetben, ha járóbeteg-szakellátást vesznek igénybe vagy fekvőbeteg-gyógyintézetbe kell utazniuk.
Utazási költségtérítés akkor jár, ha az egészségügyi
ellátást a biztosított abban az intézményben veszi
igénybe, amely a területi ellátásra kötelezett.
2022.07.01-től:
- az Utazási Utalvány elnevezésű nyomtatvány
megszűnik
- nem papír alapon kell kiállítani az Utazási Utalványt, hanem az Ambuláns lap/zárójelentés
kitöltésekor tudja a megjelenést igazolni az orvos
(ELUKER rendszer), tehát mindig a szakrendelésen/kórházban való megjelenéskor jelezni kell a
biztosítottnak, hogy kéri a költségtérítést, mert
utólag ezt nem fogják igazolni
- elektronikus ügyintézés a biztosított oldalán
- a menetjegy-csatolási kötelezettség
megszűnik
- az utazási költségtérítés iránti igénynek az
ellátást nyújtó orvosnál történő jelzése nem
egyenlő a kérelem benyújtásával. Az utazási költségtérítés iránti igény ELUKER rendszerben történő rögzítését követően a biztosítottnak az utazási
költségtérítési támogatás kifizetését külön kérelmeznie kell majd a Személyre Szabott Ügyintézési Felületen (SZÜF) közzétett nyomtatvány
használatával elektronikus úton. A kérelem
beküldhető papír alapon is postán, valamint személyesen is be lehet nyújtani kormányablakban.
A papír alapú kérelem letölthető a Magyar
Államkincstár honlapjáról.
Tehát 2022.07.01-től:
1. Nem kell nyomtatványt kérni a háziorvosnál.
2. Szólni kell a szakorvosnak, amikor odaértünk
a szakrendelésre, hogy költségtérítést
szeretnénk.
3. Kérelmezni kell a biztosítottnak a kifizetést
elektronikusan, levélben vagy személyesen.
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EGYHÁZKÖZSÉGI HÍREK

A mise után a templomkertben a délelőtt
lezárásaként a sátor alatt tortát, süteményt ettek
és kölyökpezsgőt ittak.
Köszönjük mindenkinek a segítségét, akik
hozzájárultak munkájukkal ahhoz, hogy szebb
legyen ez a nap! Köszönjük a virág felajánlásokat
is a templom díszítéshez.

Kedves ünneplő házaspárok!
Házasságkötésük 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40,
45, 50, 55, 60, 65. évfordulója alkalmából
fogadják szeretettel küldött jókívánságaimat az
Egyházközség nevében.
Ebből az alkalomból Önökért, a 2022 évben
jubiláló házaspárokért hálaadó szentmise
lesz 2022. július 3-án vasárnap 10.00 órakor
a forráskúti templomban, melyre szeretettel
meghívom Önöket családtagjaikkal együtt, hogy
az
évfordulót
közösen
megünnepeljük.
Szentgyónásra 2022. július 2-án 17-19 óráig lesz
lehetőség.
Kopasz István plébános

Baloghné Zádori Tamara hitoktató
________________________________

TŰZOLTÓK SIKEREI
Csongrád-Csanád megyei tűzoltóversenyen és
családi napon jártunk

Az idei évben június 4-én került megrendezésre
ez a rangos esemény Földeákon, amelyre meghívást kapott a Forráskúti Önkéntes Tűzoltóegyesület is.
Időben jeleztük részvételi szándékunkat, hogy
újból megmérettessük öregedő csapatunk
taktikai tudását, amelyet még a néha Lévai Sanyi
bácsi kovácsolt össze. Jó volt a csapattársak
hozzáállása, a szerencse sem került el bennünket!
Három versenyszámban indultunk:
1. Modern kismotorfecskendő szerelés: 11 csapat
versenyzett ebben a kategóriában, ahol
Forráskút csapata lett az első helyezett!
2. Retró kismotorfecskendő szerelés: Itt
jobb időt értünk el, mint az előző számban.
3. Főzőverseny: Meg kellett főzni a csapatnak a
saját ebédjét. Biztosították hozzá a husi
mennyiségét, evőeszközöket és a helyet. Itt is
szép eredményt értünk el: 9 csapatból a 3.
helyezést.

________________________________________________________________

Anyák napja
Idén újra sikerült a megszokott módon köszönteni az Édesanyákat és Nagymamákat a templomunkban: Ocskó Laura és Nagy Léna verset
mondott, az Örömforrás együttes pedig egy
énekkel köszöntötte Szűz Máriát, Égi Édesanyánkat. Ezek után ajándékkal leptük meg az
ott lévő anyukákat, mamákat.
A hittanos gyermekek most egy kis papírtáskát
színeztek és ragasztottak össze, ami egy csomag
virágmagot rejtett magában. A mise végén a
gyermekek szétosztották őket.
Remélem már mindenki elvetette a magokat…
Elsőáldozás
Templomunkban az idén is volt elsőáldozás.
2022. május 8-án 11 csillogó szemű, mosolygós
gyermek járult az Oltáriszentség vételéhez.
István atyával már ősz óta készültek erre a nagy
napra.
A mise elején verset mondtak a gyermekek, majd
az egyetemes könyörgéseket olvasták, végül ők
hozták az adományokat az oltárhoz. A legfontosabb rész viszont csak ezután következett: az
áldozás előtti ima után, magukhoz vették az
Oltári-szentséget.

Versenyző csapatunk tagjai: Gál Zoltán, Kaszás
József, Lippai István, Molnár László, Ocskó
Géza, Rácz Lajos, Repkó János, Zádori Csaba.
Érdekességből a csapatunk összéletkora 416 év.
Ezúton is köszönetet mond a Forráskúti
Önkéntes Tűzoltóegyesület Zámbó Szabolcs
egyéni vállalkozónak a csapat támogatásáért! Ő
biztosította számunkra a felszerelést és a személyzet szállítását. Köszönet!

Elsőáldozók:
Balog János, Budai Blanka, Csúcs Ákos Martin,
Gyuris Vilmos, Kálmán Romi, Kisalbert Roland,
Molnár Előd Koppány, Paplogó Csenge, Paplogó
Gabriella, Vajthó Gergő, Molnár Levente
Bendegúz.

Forráskúti Ö.T.E. nevében Ocskó Géza
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CSIPKEBOGYÓ KÉZIMUNKAKÖR
Bemutatkozunk

Bemutatjuk csoportunk tagjait
Ezentúl havonta a hír-Forrás hasábjain szeretnénk
bemutatni alkotó csoportunk tagjait.
Elsőként Czékus Istvánné mutatkozik be, fogadják
szeretettel!

Igaz, sokan ismerik csoportunk
több tagját, de úgy gondoltuk,
hogy megmutatjuk a másik, a
kreatív oldalunkat is. Először a
kézimunkakörről
olvashatnak,
majd
havi
rendszerességgel
csoporttagjaink
is
bemutatkoznak. Ha kedvet kapnak, csatlakozzanak
hozzánk!
Kézimunkakörünk 2013. október 24-én alakult az
egymástól tanulás jegyében. Azóta is rendszeresen
összejövünk közös öltögetésre, böködésre.
Kezdetben főleg horgolgattunk, hímeztünk, gobelint
varrtunk. Az évek során új tagokkal bővült lelkes kis
csapatunk, és új technikákkal színesedett a
palettánk. A kezdeti technikák mellett készítettünk
harisnyavirágokat, dolgoztunk decoupage- technikával, papírfonással, papírcsík- technikával, 3D
origamival, ismerkedtünk a pirograf technikával.
Jelenleg a horgolás, hímzés, 3Dorigami és quillingtechnika mellett a makramé, szőnyegszövés,
kézműves szappankészítés, ékszerkészítés gyöngyhorgolással színesíti a palettánkat. A legújabb
terület: 4 fő „A Szakkör” munkájában vehetett részt
és megismerkedhetett a vesszőfonás alapjaival. És
ki tudja, még mit hoz a holnap? Nyitottak vagyunk!

Eredeti szakmám szövőnő. 1973-tól 1995-ig, a
gyár bezárásáig a Szegedi Textilgyárban dolgoztam.
Innen ered a szőnyegszövés szeretete. Amikor
gyermekeimmel gyes-en voltam, sokat hímeztem:
fali képeket, díszpárnákat, terítőket. Utána
megismerkedtem a gobelinvarrással. Sok-sok képet
készítettem. Szamosközi Antal festményeiről
készült képeimmel több országos kiállításon vettem
részt, amit emléklappal jutalmaztak. A hímzés és a
gobelinképek mellett makramézni is szoktam.
Virágtartókat, fali képeket, táskákat, falvédőket
készítettem.
Néhány éve sikerült beszereznem egy szövőszéket,
így semmi akadálya – csak az idő hiánya- a
hobbim gyakorlásának.
Legutóbb a vesszőfonás alapjaival ismerkedtem.
Fizikailag eléggé
nehéz
mesterség, de csodás
dolgokat, sokféle
kosarat, tárgyat
lehet fonni.
Mindegyik technikát
nagyon
szeretem, hiszen
az alkotás örömét adják.
Bakancslista?
Igen van! A korongozás alapjait
szeretném még
megismerni!
Czékus Istvánné
_______________________________________________________________________________

Kedves kézimunka kedvelők!
A Forráskúti Falunapok rendezvényein idén is
megrendezzük hagyományos „MINDEN, AMI KÉZI
MUNKA- KÉZIMUNKA” kiállításunkat.
Szeretnénk, ha korábbi évekhez hasonlóan Önök is
megmutatnák alkotásaikat (kötött, horgolt terítők,
ruházati darabok, hímzések, bőr használati- és
dísztárgyak, gravírozás, festmény, papír-technikák,
vesszőfonás….stb), ezzel színesebbé tennék kiállításunkat, megismernénk az Önök alkotó fantáziáját. 2016 óta többen éltek ezzel a bemutatkozási
lehetőséggel. Megcsodálhattunk sok-sok csodaszép
hímzett terítőt, párnát, meseszép horgolt terítőket,
horgolt és kötött gyermekruhákat, felnőtt pulcsikat,
festményeket, gobelineket, gyémántszemes képeket, gyufaszálakból készített maketteket, szőnyegeket…
Munkáikat 2022. augusztus 18-ig csütörtökönként 17-19 óráig várjuk az alkotóházban (Jókai u.
30) vagy ettől eltérő bármely időpontban Pálnik
Zoltánnénál (Tavasz u.24.). Várjuk jelentkezésüket.
Jó munkát, sok szép alkotást kívánunk.

Tudásunkat rendszeresen gyarapítjuk. Műhelymunkákon veszünk részt hazai és határon túli
csoportok közreműködésével (Tiszaszigeten több
alkalommal, Kishegyesen).
A Békés Megyei Népművészeti Egyesület akkreditált
képzésein (kézi hímző, kosárfonó, fazekas),
valamint nyári táboraiban is részt vettünk/részt
veszünk.
Munkáinkkal évről-évre alkalmunk nyílik bemutatkozni.
Kiállításokon
mutattuk/mutatjuk
meg
munkáinkat. Jártunk már Tiszaszigeten és Deszken
(több alkalommal), Kunbaján, Kübekházán, Kisújszálláson, Ferencszálláson, rendszeres vendégei
vagyunk a Vajdasági Kézimunkakedvelők Szövetsége nemzetközi kiállításának (Csóka - kétszer,
Kúla, Topolya, Tiszakálmánfalva) Jelenleg Újvidékre, Tiszaszigetre és Deszkre van meghívásunk. A
Forráskúti Falunapok rendezvényen 2016 óta
rendszeresen megtekinthetik munkáinkat. Idén is
szeretettel várjuk megtisztelő érdeklődésüket.
Pálnik Zoltánné
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CSIPKEBOGYÓ HÍREK

FITTFORMÁBAN A DÉL-ALFÖLDI RÉGIÓBAN!

A járványveszély elmúltával, végre mi is szabadabban mozoghatunk.
A Hagyományok Háza és a Békés Megyei Népművészeti Egyesület márciusban rendezte meg a
Kárpát-medencei textiles konferenciát, valamint a
pályázatra készült munkák kiállítását. Ezt a
kiállítást látogattuk meg március 25-én. A Megyei
Könyvtár adott otthont a lakástextileknek, a
hímzett kiegészítőknek (táskák, övek, ékszerek),
valamint a szőtteseknek. Csodálatos alkotásokban
gyönyörködhettünk! A kiállítás másik része a
Munkácsy Mihály Múzeumban volt látható. Itt viseleti darabokat, szövött és nemezelt szőnyegeket
láthattunk. Természetesen megtekintettük a
múzeum állandó kiállításait is: Munkácsyfestményeket, Békéscsaba történelmi múltját, néprajzát és természetrajzát ismerhettük meg.
Délután a szarvasi Mini Magyarország makettparkban tettünk sétát. Azt hiszem, mindannyiunknak nagy élmény volt!

Hatalmas örömmel osztom
meg, hogy április 3-tól a GGSE az
általános iskolákba is viszi a
sportolás örömét és azt a
megannyi csodát, amit a mozgás
képes adni!
Négy település – Forráskút, Pusztamérges,
Öttömös és Ruzsa- általános iskoláiban várjuk a
diákokat és az iskolákban tanító pedagógusokat
10 héten át, heti rendszerességgel játékos mozgásfejlesztésekre és alak-formáló tornákra.
Sportegyesületünk
céljainak
megvalósulása
mellett- a rendszeres sportolás szokássá alakítása, mozgáskoordináció fejlesztése, prevenció,
egészségtudatos életmód kialakítása, rekreációs
tevékenység biztosítása, sportos életmód népszerűsítése gyerekek körében is – ezek a
csoportos tornák a közösség-építést is szolgálják.
A tornák pályázat által támogatott, ingyenes
órák. Támogatóink: Nemzeti Együttműködési
Alap, Miniszter-elnökség és Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.
"Egy gyerek élete olyan, mint egy papírlap,
melyen minden arra járó nyomot hagy."
Hálásak vagyunk, amiért mi is nyomot hagyhatunk! Hálásak, amiért gyerekekkel együtt is
megélhetjük a mozgás adta csodaérzéseket.
"A nevelés nem csak elveken és okos taktikán
múlik, mert elsősorban a lényünkkel nevelünk. A
nevelés: titkos metakommunikáció. Ami jó benned és tiszta, és ami rossz és koszos, továbbadod. A gyerek remegi félelmeidet, aggódja az
aggodalmaidat - de éli a nyugalmadat és derűdet
is - ha valódi." (Müller Péter)
Hisszük, h a mozgással is éppen így van ez! Ha
mozogsz, ha ÉLED a mozgás adta csodaérzéseket, élni fogja Ő is!
Sok szeretettel várjuk a gyerekeket és tanáraikat
június 15-ig ingyenes, támogatott tornáinkra!

Április 2-án Tiszaszigeten járt a csoport néhány
tagja. Műhelymunkára kaptunk meghívást, a húsvéti készülődés jegyében. A munkához szükséges
alapanyagokról
vendéglátóink
gondoskodtak:
textilvirágot készítettünk és hungarocell tojásokat
díszítettünk különböző technikákkal. A jól végzett
munka után finom ebéddel vendégelték meg a
résztvevőket. Természetesen régi kedves barátokkal is találkoztunk, ötleteket cseréltünk, és új
barátságok is szövődtek.

Gut Gabi - GGSE

Május is hozott egy rendezvényt a csoport
néhány tagjának. Ferencszállásra, a Népi Kismesterségek Találkozójára kaptunk meghívást. A
csoportot Czékusné Erzsike szőnyegeivel és
Miskolcziné Judit subaszőnyegével képviselte.
Pálnik Zoltánné
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belépésre jogosító kuponnal és játékokkal lettek
gazdagabbak, a harmadik helyen pedig a Mátrix
népes csapata (Csúcs Hanna, Pappné Bea, Papp
Gabriella, Colta Alexandra, Budai Albert, Kovács
Szabolcs, Paplogó Gabriella, Budai Blanka, Paplógó
Csenge) végzett Fődi Kornél tanár bácsi vezetésével, akik kedvezményes állatkerti belépésre
jogosító kupont kaptak.
A napot idén is foci meccs zárta, ahol Bordány és
Kiskundorozsma csapata mérte össze tudását. A
meccs kemény küzdelem volt, de végül Bordány
csapata bizonyult jobbnak. A nap folyamán
ingyenesen ugrálóvárban játszhattak a gyerekek és
kipróbálhatták és láthatták az igazi kenyér, zsömle
elkészülését a gabona őrlésétől kezdve a
dagasztásig és kóstolhatták a frissen készült
zsömlét. Aki, pedig csak egy jó ebédet kívánt
elfogyasztani, az marha és vaddisznó pörkölt közül
választhatott. Az egész napos jó hangulatot pedig
DJ Belecz, azaz Belecz Csaba biztosította.
Mindenkinek nagyon köszönjük a részvételt és
reméljük jövőre is találkozunk!!
Külön köszönjük ismételten a támogatásokat, az
egész napos zenét DJ Belecznek, a Somogyi könyvtár ajándékait, melyet Barnáné Király Anikó hozott
el a gyerekeknek, valamint a Szigno Forrásnak, az
ajándékcsomagot és Forráskút
Község Önkormányzatának a helyszín és a
rendezvénysátor ingyenes biztosítását!

FORRÁSKÚTÉRT CIVILEGYESÜLET HÍREI
Családi Nap Összefoglaló
A Forráskútért Civil Egyesület idei fő programját
szervezte május 21-én a családi nap keretében,
ahol 7 csapat mérette meg bográcsos ételét és közel
140 futó hódította meg a forrás-kúti dűlő utakat. A
rajt előtt Ferenczi-Német Betti tartott bemelegítőt,
ezúton is köszönjük neki! A leggyorsabb futók Lippai
Szabolcs és Kapás Petra
voltak, a leg-idősebb induló
Czékus Józsefné és a legfiatalabb, aki a távot is teljesítette Daka Emma volt, míg a
legfiatalabb résztvevő Dányi
Orsolya.
A nevezési díjakból gyűjtött
pénzösszeget az általános
iskolások és az óvodások kapták.
A Margarét Óvoda részre
10 000Ft gyűlt össze.
Az osztályok rangsora a futók létszáma alapján:
1. helyezett: 2. osztály (39 fő) 19 500 Ft.
2. helyezett: 3. osztály (31 fő) – 15 500 Ft.
3. helyezett: 7. osztály (24 fő) – 12 000 Ft.
4. helyezett: 1. osztály (23 fő) – 11 500 Ft.
5. helyezett: 6. osztály (9 fő) –
4 500 Ft.
6. helyezett: 5. osztály (4 fő) –
2 000 Ft.
7. helyezett: 4. osztály (3 fő) –
1 500 Ft.
8. helyezett: 8. osztály (0 fő) –
0 Ft.
A dűlő futás után az aszfaltrajz versenyen a
kreativitásukat mutathatták meg a gyerekek egyéni
és csoportos kategóriában. A téma a tavasz virágai
volt. A legfiatalabb kis művészünk Tombácz Panka
volt, aki Kiskacsa néven készítette el színes
kompozícióját. Az első helyen holt verseny alakult ki
a Kobra (Balog Janó és Balogh Brendon) csapata és
a Kertészek (Paplógó Anna, Colta Alexandra)
csapata között, ahogy a második helyen is a Lilo és
Stich (Bata Lili, Bata Kristóf Benjamin) és a Lovak
(Csúcs Hanna, Paplógó Csenge) csapata között. A
harmadik helyen pedig egyéniben a Cica néven
alkotó Papp Gabriella végzett a Puma csapattal
együtt (Balogh Botond, Vajthó Gergő, Simon Kiara).
Délre elkészültek a bográcsos ételek is és megkezdődhetett az értékelés. A zsűrinek nem volt
egyszerű dolga, hiszen finomabbnál finomabb
ételek kerültek a tányérokra és a lecsótól a csülök
pörköltig nagy volt a választék. Végül egyhangú
döntés született és a Polgárőrök által készített
marhapörkölt lett Forráskút legjobb bográcsos étele
2022-ben.
Helyezések:
1. Polgárőrök - marhapörkölt
2. Nyald a kanalat - kakaspörkölt
3. Doma-Kert csapata – marhapörkölt
Külön díjban részesült a Szaki-Team csapata által
készített birkapörkölt.
Délutánra maradt a Kincskeresés, ahol 7 csapat
vette nyakába a települést és eredt a kincsek
nyomába. A Csak Csajok (Veres Diána, Maróti Viola,
Oláh Fruzsina, Lévai Orsolya, Gyuris Tímea) csapata
bizonyult a legügyesebb és leggyorsabb felfedezőnek, jutalmul mozijegyeket kaptak. A második
helyen Batáék családi csapata (Bata Lili, Bata-Török
Judit) végzett, akik kedvezményes állatkerti

KORMÁNYABLAKBUSZ
ÉRKEZIK FORRÁSKÚTRA
2022. június 20. hétfő 15 – 17 óráig
a Művelődési Ház mellett.
Intézhető többek közt:
- személyi igazolvány
- útlevél
- jogosítvány
- lakcímkártya
- diákigazolvány
- parkolási igazolvány
- ügyfélkapu
Illetékfizetésre csak bankkártyával van lehetőség.
www.kormanyablak.hu

A járványügyi veszélyhelyzet idején a lejáró okmányok
érvényességét meghosszabbította a kormány annak
érdekében, hogy csökkentsük a személyes találkozások
számát. 2022. június 30-án azonban valamennyi, 2020.
március 11. és 2022. május 31. között lejárt vagy lejáró
személyazonosító igazolvány, vezetői engedély és útlevél
érvényessége lejár. További információk a www.forraskut.hu
honlapunkon.
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ANYAKÖNYVI HÍREK
Házasságkötés

Vörös Enikő és Gyuris Alex

Fodor Anna és Dani Péter

Káploczká Viktória és
Kiss Donát Csaba
fogadott örök hűséget. Gratulálunk!

Gólyahírek

Halálozás

Kálmán Attilának és Gyuris Kittinek

Kocsispéterné Krizsán Ilona Mária
(élt 69 évet)
özv. Tóth Vilmosné Budai Mária (élt 82 évet)
Hozzátartozóik fogadják részvétünket!

Botond
nevű gyermeke született. Gratulálunk!

Meghívó
„Csongrád-Csanád megyei
identitás erősítése”

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

rendezvénysorozat Forráskúton
a Jerney János Művelődési Háznál
2022. július 2-án szombaton

Kéthetente kedden Egészségklub Godáné
Ádám Mária egészségfejlesztőterapeutával
jún. 14-én, 28-án 15 órától.

A program:
11 óra a rendezvény megnyitása majd
Családi játékos vetélkedők, ahová családok,
baráti társaságok jelentkezését várjuk.
(A részleteket keressék plakátjainkon illetve
facebook felhívásunkban.)

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

14 órától színpadi műsor: helyi értékeink,
néptánc bemutató, koncert…
Egész nap 11 órától:
népi fajátékok, hagyományőrző játszópark,
helyi termelők, termékek bemutatása…

Csütörtökön az Alkotóházban
Kézimunkakör
SZÁMÍTÓGÉPES SZOBA
Nyitvatartási időben látogatható.

Pedro Grama festőművész kiállítása.

KÖNYVTÁR Kedden és csütörtökön
8-12 és 13-18 óráig tart nyitva.

Mindenkit szeretettel várunk!
A program a
Csongrád-Csanád megyei
Önkormányzattal együttműködve valósul meg.

Szeretettel várunk mindenkit
szakköreinkbe, programjainkra!
www.facebook.com/forraskutmuvhaz
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HÍR-FORRÁS
VÁSÁRNAPTÁR - JÚLIUS
Kistelek
Kiskundorozsma
Mórahalom
Ruzsa

KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK ÉS
E-MAIL CÍMEK:

Július 3. állat- és kirakodó vásár
Július 10. kirakodó vásár
Július 17. állat- és kirakodóvásár
Július 24. 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: iskola@forraskut.hu
Margarét Óvoda és Bölcsőde
- Óvodai intézményegység
06 62/287-123
06 70/489-5646
e-mail: ovoda@forraskut.hu
- Bölcsődei intézményegység
06 70/705-2371
e-mail: bolcsode@forraskut.hu
Művelődési Ház
06 62/287-023
e-mail: muvhaz@forraskut.hu
Orvosi Rendelő
06 62/287-034
Tanácsadó
06 62/287-066
Fogorvosi Rendelő
06 62/287-112
Gyógyszertár
06 62/287-002
e-mail: dr.cseh.gy@gmail.com
Négyforrás Nonprofit Kft.
06 70/489-5656
e-mail: negyforraskft@forraskut.hu
FBH NP Kft.
06 79/524-821
Borostyán Étterem
06 62/287-118
Közvilágítási hiba bejelentése
kozvilagitashiba@nkmaram.hu
Alföldvíz Zrt. Ügyfélszolgálata:
06 80/922-334
Műszaki hibabejelentés:
06 80/922-333
Posta Forráskút
06 62/287-001
Kormányablak Üllés
06 62/681-370
Körzetben szolgálatban lévő rendőr,
0-24 órában hívható
06 20/232-6655
ÁLTALÁNOS SEGÉLYHÍVÓ:
112
ORVOSI KÖZPONTI ÜGYELET: 104
Szegedi ügyelet (Kossuth L. sgt. 15-17. Szilágyi u. felől)
Tel.: 06 62/433-104

HÉTVÉGI ÁLLATORVOSI ÜGYELET
Az ügyelet hétévégén 8 és 20 óra között hívható
Jún. 11-12. Dr. Hursán Mihály +36309986139
Jún. 18-19. Dr. Tóth Ferenc
Jún. 25-26. Dr. Szőke Csaba

+36204763517
+36303245032

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: 2022.06.15. Következő lapzárta június 30.

Az újság minden háztartás számára ingyenes.

14

HÍR-FORRÁS

KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK ÉS EMAIL CÍMEK:

VÁSÁRNAPTÁR - JÚNIUS
Kistelek
Kiskundorozsma
Mórahalom
Ruzsa

Július 3. állat- és kirakodó vásár
Július 10. kirakodó vásár
Július 17. állat- és kirakodóvásár
Július 24. 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: 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
06 62/287-112
Fogorvosi Rendelő
Gyógyszertár
06 62/287-002
e-mail: dr.cseh.gy@gmail.com
Négyforrás Nonprofit Kft.
06 70/489-5656
e-mail: negyforraskft@forraskut.hu
FBH NP Kft.
06 79/524-821
Borostyán Étterem
06 62/287-118
Közvilágítási hiba bejelentése
kozvilagitashiba@nkmaram.hu
Alföldvíz Zrt. Ügyfélszolgálata:
06 80/922-334
Műszaki hibabejelentés: 06 80/922-333
Posta Forráskút
06 62/287-001
Kormányablak Üllés
06 62/681-370
Körzetben szolgálatban lévő rendőr,
0-24 órában hívható
06 20/232-6655
ÁLTALÁNOS SEGÉLYHÍVÓ:
112
ORVOSI KÖZPONTI ÜGYELET: 104
Szegedi ügyelet (Kossuth L. sgt. 15-17. Szilágyi u. felől)
Tel.: 06 62/433-104

HÉTVÉGI ÁLLATORVOSI ÜGYELET
Az ügyelet hétévégén 8 és 20 óra között hívható
Jún. 11-12. Dr. Hursán Mihály +36309986139
Jún. 18-19. Dr. Tóth Ferenc

+36204763517

Jún. 25-26. Dr. Szőke Csaba

+36303245032

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: 2022.06.15. Következő lapzárta június 30.

Az újság minden háztartás számára ingyenes.

15

