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XIII. 03. 2022. MÁRCIUS WEB: WWW.FORRASKUT.HU INGYENES

Kedves Forráskútiak! 

Bizonyára ismert Önök előtt, hogy több szervezet gyűjt adományokat a háborús övezet kárvallottjai 
részére. Forráskúton is gyűjtenek a Művelődési Házban természetbeni felajánlásokat, amit nagyon 
köszönünk minden kedves adományozónak. 

A segítség akkor hathatós, ha gyorsan felhasználható és célzott. Ennek érdekében 
Önkormányzatunk felvette a kapcsolatot egy kárpátaljai településsel, akik a legkönnyebben és 
széles körben felhasználható támogatást, azaz anyagi segítséget kértek tőlünk. 

Az alábbiakban közölt számlaszámra történő utalással egy intézményt támogatnak abban, hogy 
segítsen enyhíteni a menekült diákok, családok nélkülözéseit a határainkon túl:  

Kárpátaljai Magyar Felsőoktatásért és Közoktatásért Alapítvány 
Erste Bank Hungary Zrt. Bankszámlaszám: 11600006-00000000-97955522 

IBAN: HU1911600006-00000000-97955522 SWIFT kód: GIBAHUHB 
A fentiek jegyében Forráskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Karitasz 
Szervezetének 50.000.- forintot és a határainkon túl élő honfitársaink számára 100.000.- forint 
támogatást nyújtott. 

Kérünk minden lakost, hogy e számlaszámot használja segítségének, együttérzésének kifejezésére 
és az utalásnál a közlemény rovatban tüntesse fel a következőt: Forráskút 

Köszönettel: 

       Fodor Imre 

ADOMÁNYGYŰJTÉS FORRÁSKÚTON IS! 

Kedves Forráskútiak! 

Önkormányzatunk is szeretne segíteni az ukrajnai háború miatt kialakult 
válsághelyzetbe kerülteken, akik otthonukat elhagyva hazánkban lelnek 

menedéket! 

Forráskúton is gyűjtést szervezünk, az adományokat a 
Művelődési Házban fogadjuk reggel 8 órától este 18 óráig.  

Az adományokat segélyszervezetekkel karöltve juttatjuk el a 
rászorulóknak. 

Mindennek örülünk, ami hasznos lehet jelen helyzetben, például: 

A legkisebb segítség is sokat jelent, de kérjük, csak olyat hozzanak, amit Önök is 
viselnének, fogyasztanának. 

Bármi kérdésük van a 62/287-023-as telefonszámon igyekszünk segítséget adni. 
Ha lehetőségük van, dobozban hozzák az adományokat és feliratozva, hogy mi található 

benne, megkönnyítve ezzel a szétosztást. Az adományokat folyamatosan fogadjuk. 

Nagyon szépen köszönjük szíves adományaikat!
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Kedves Segítők! 
 
A Szeged -Csanád Egyházmegyei Karitasz Szolgálaton keresztül tudtok segíteni az ukrajnai 
testvéreinken.  
 
Elsősorban gyermekruhák kellenek és minden, ami a kisgyerekek mellé szükséges, nagyon 
sok a 10 év alatti kisgyermek!! 

� Meleg felnőtt (női) és gyerek ruházat  
� (alsónemű, trikó, nadrág, póló, pulóver) 
� pelenka, nedves törlőkendő, tápszer 
� szívószálas ital, kakaó, ásványvíz 
� elsősorban kész ételek konzervek, előre csomagolt péktermékek 
� maszk, tisztálkodási eszközök, tisztasági betét, WC papír 
� vény nélkül kapható fájdalomcsillapítók, vitaminok 

 
Aki szeretne pénzbeli adományt adni:  

Csanádi Egyházmegyei Karitasz 
11735005 20392886 00000000 

közlemény: „kárpátaljai családok megsegítésére” 

 
Aki szívesen fogadna menekülteket, az kérem, jelezze szándékát a művelődési házban vagy 
Mojzes Zoltánnál 06 20 594 3009 
 
Az adománygyűjtés folyamatos a mai naptól (2022.02.28.) a templom melletti kápolnában, 
és a Művelődési Házban! A Coop boltban vásároltakat ott lehet hagyni! 
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TISZTELT FORRÁSKÚTI VÁLASZTÓPOLGÁROK! 

Mint az már mindenki előtt ismeretes, 2022. április 3. napján ismét országgyűlési képviselő választás 
lesz.  

Előző cikkemben foglalt általános tájékoztatót követően, most a szavazás napi aktuális tudnivalókra 
szeretném felhívni a figyelmet. 

Már minden, a szavazóköri névjegyzékekben szereplő választópolgár megkapta a választási értesítőt, 
melyben a szavazás idejéről, helyéről és egyéb választási információról olvashatott. Ebben olvashatják 
többek közt azt is, hogy lakcímük szerint mely szavazókörben élhetnek választójogukkal.  

A szavazóköröknek most is a Jerney János Művelődési Ház (nagyterem) ad otthont.  

Szavazni a választás napján reggel 6 órától este 19 óráig lehet. 

Az országgyűlési választás egyfordulós lesz, tehát minden mandátum sorsa eldől 2022. április 3. 
napján. Szavazni két szavazólapon lehet majd, egyéni jelöltre és országos listára. A képviselők 
száma a parlamentben 199 fő, ebből 106 országgyűlési képviselőt egyéni választókerületben, míg 93 
képviselőt országos listán választunk meg. 

Az országos népszavazás érvényes lesz, ha az összes választópolgár több mint fele érvényesen szavaz, 
és eredményes, ha az érvényesen szavazó választópolgárok több mint fele a megfogalmazott kérdésre 
azonos választ ad. 

A népszavazás mind a 4 kérdése egy (külön) szavazólapon szerepel majd. 

Mind a választás, mind a népszavazás esetén érvényesen szavazni változatlanul két, egymást metsző 
vonallal lehet (X, vagy +).  

A parlamenti választás és a népszavazás szavazólapjait egy borítékban kell elhelyezni és az urnába 
dobni. 

Feltétlenül hozzák magukkal valamely személyazonosításra alkalmas és érvényes igazolványukat 
(pl.: személyi igazolvány, útlevél, kártya típusú jogosítvány…), valamint lakcímkártyájukat! A 2020. 
március 11. után lejárt okmányok egységesen érvényesnek tekintendők a választásokon. 

A választással kapcsolatos kérelmekről februárban részletes tájékoztatást adtunk, továbbá a 
valasztas.hu oldalon tájékozódhatnak. Kérjük, hogy a kérelmeket mindig a személyi okmányok 
alapján, az azokban szereplő hivatalos adatokkal töltsék ki! 

A felmerülő kérdésekre személyesen, ügyfélfogadási időben a Helyi Választási Irodában kérhetnek 
tájékoztatást: Forráskúti Polgármesteri Hivatal, 6793 Forráskút, Fő utca 74., telefon: 62/287-222, 
mobiltelefon: +36-70/489-56-55. 

 
Köszönettel: 

 
dr. Kapás Anita 

jegyző, HVI vezető 
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TESTÜLETI TÁJÉKOZTATÓ 
 
A Képviselő-testület február 10-én tartotta soron következő ülését. 

Első napirendi pontban a Forráskúti Margarét Óvoda és Bölcsőde működését szabályozó dokumentumainak 
(Szervezeti és Működési Szabályzat, Szakmai program, Házirend) aktualizálását fogadták el a Testület tagjai. 

Második napirendi pontban döntöttek a Forráskúti Margarét Óvoda és Bölcsőde zárva tartásáról, amely az 
alábbiak szerint alakul egységesen mindkét intézményben: 

2022. július 18. napjától 2022. augusztus 5. napjáig 
2022. december 27. napjától 2022. december 30. napjáig. 

Jogszabályi kötelezettségnek eleget téve a zárva tartás időpontjáról a szülők február 15-ig tájékoztatást kaptak. 
Harmadik napirendben az önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletét alkották meg a képviselők. A 

költségvetési rendelet-tervezet tartalmazza mindazon előirányzatokat, bevételi és kiadási előirányzat-
csoportonként és a kiemelt előirányzatokat, melyet a vonatkozó jogszabályok, az önkormányzat érdekét 
szolgáló, fontosnak ítélt, 2022. évre vállalt kötelezettségei előírnak.  
Az előirányzat bevételi és kiadási fő összege 1.356.375 ezer forint. Az előterjesztett rendelet-tervezetet előzőleg 
a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta, majd a testület egyhangúlag jóváhagyta. 

Negyedik napirendi pontban az Önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyletekből 
eredő fizetési kötelezettségeit határozták meg a Képviselő-testület tagjai.  
A Stabilitási törvény rendelkezik arról, hogy az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó 
tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem 
haladhatja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át. 
Az önkormányzatnak 2022. évben – az előző évekről áthúzódó – adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 
kötelezettsége a kerékpárút többletköltségének finanszírozására 2019. évben felvett hitel.  
Önkormányzatunk a 2022. költségvetési évben nem tervez olyan fejlesztési célt, amelynek a megvalósításához 
a Stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető új ügylet válik esedékessé. 

Következő napirendben dr. Kapás Anita jegyző, HVI vezető által tett javaslata alapján döntött a Képviselő-
testület a 2022. évi országgyűlési választáson és országos népszavazáson közreműködő Szavazatszámláló 
Bizottság összetételéről, amelyről az előző lapszámban már olvashattak. 

Hatodik napirendi pontban a közművelődési feladatok ellátásáról szóló 2021. évi beszámolót, valamint a 
2022. évi közművelődési munkatervet véleményezték a testület tagjai, amelyet Illés-Vizsnyiczai Borbála 
közművelődési szakember készített. A munkaterv szerint 2022-ben is a szokásos nagyrendezvények – 
Tuskóhúzás, XXVIII. Forráskúti Falunapok, XVII. Forráskúti Lovasnap, Szüreti mulatság, Népdalos találkozó, 
Adventi gyertyagyújtások a Főtéren, Falukarácsony – megrendezése mellett különböző szakkörök, klubok 
várják majd az érdeklődőket, amelyekről minden lapszámban tájékozódhatnak. 

Hetedik napirendi pontban a KEHOP-1.2.1-18-2018-00089 „Helyi klímastratégia kidolgozása, valamint 
klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Forráskúton” című projekt keretében elkészített „Forráskút 
klímastartégiája 2018-2030” elnevezésű dokumentumot fogadták el a képviselők. 

Egyebek napirendben polgármester úr tájékoztatta a jelenlévőket a folyamatban lévő projektekről: 
- A Piac téren a munkálatok zajlanak, a pavilonok, asztalok, padok, kandeláberek elhelyezése van 

folyamatban. 
- A Wifi4EU pályázat február végéig befejeződik. 
- A tekepálya elkészült, a tereprendezést kell még elvégezni. 
- Az iskolánál lévő gyalogátkelő melletti lámpa elhelyezését márciusra ígérték. 

Továbbá a most benyújtott támogatási igényeink a következők: 
- TOP Plusz 1.2.1-21 kódszámú, „Élhető települések” c. pályázati felhívásra: a Forráskút Község 

csapadékvíz elvezető rendszerének fejlesztése II. ütem c. pályázat és a Forráskút-Üllés településeket 
összekötő kerékpárút fejlesztése c. pályázat benyújtása. 

- Magyar Falu Program keretében is 2 pályázat került benyújtásra: - Temető fejlesztés, valamint az Iskola 
utca és Temető felé vezető útszakasz felújítására vonatkozóan. 

Zárt ülés keretében döntöttek a Forráskút Község Önkormányzata tulajdonát képező — Alföldvíz Zrt. által 
üzemeltetett — víziközmű vagyon helyzetének és az ahhoz kapcsolódó feladatellátási kötelezettségről, Magyar 
Állam javára történő átruházásról. 

Dudásné Gábor Tünde 
jegyzőkönyv-vezető 



  HÍR-FORRÁS 

 

5 

 

FARSANGOLTUNK, TUSKÓT HÚZTUNK 

 

Farsangvasárnapján ismét elűztük a telet, elégettük a télbábunkat, felelevenítve és őrizve ezzel 
Forráskút legrégebbi néphagyományát, a Tuskóhúzást. 

Örömmel fogtunk a szervezéshez, hiszen tavaly sajnos a járványhelyzet miatt csak az utcákon elhaladó 
lovaskocsis muzsikaszó jelezte a farsangnapját számunkra. De idén már hívtuk, vártuk a jelmezeseket 
és mindenkit a télbúcsúztató ünnepünkre. Jöttek is igazán ötletes és titokzatos jelmezesek szép 
számmal minden kilátogató örömére! Volt itt „Mari néni”, Ismeretlen élőlények (talán majom, 
unikornis és valami űrlény kísérlet?), katicák, boszorkák, Grincs és tacskó rénszarvas nyuszi 
anyukával, de gyönyörű kis tavasztündérek is. A színes kavalkád és a LagziSokk Együttes kíséretében 
idén a kaszás jelmezesünk húzta el a tuskót a falu utcáin. 

A felvonulás végén finom fánkot kóstolhattunk a Borostyán étterem jóvoltából, melyet ezúton is 
köszönünk nekik. Idén a fánksütő versenyt nem hirdettük meg a járványügyi szabályok miatt, de 
reméljük, próbálgatják otthon a jobbnál jobb recepteket, mert ha lehet, jövőre ezt a szép 
hagyományunkat is folytatni kívánjuk. Köszönjük a forralt borhoz felajánlott bort Szögi Jánosnak! 

Köszönjük minden jelmezesnek, hogy megjelenésével hozzájárult a rendezvényünk sikeréhez! És 
ugye versenyt is hirdettünk, ahol ismét nehéz volt dönteni! Felnőtt kategóriában „Mari néni” nyerte el 
a legeredetibb jelmezes elismerést, csoportos kategóriában a Grincs és családja, míg egyéni gyermek 
kategóriában a Minecraft figura nyerte el az első helyezést. Köszönjük minden további helyezettnek 
és minden maskarásnak a részvételét, nélkülük nem lett volna igazi a farsang Forráskúton! 

 

Illés-Vizsnyiczai Borbála és Kálmánné Kovács Mónika 
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FARSANG A MARGARÉT ÓVODA ÉS BÖLCSŐDÉBEN 

Az óvodás és bölcsődés gyermekek ebben az évben is izgatottan várták a 
farsangi mulatságot, amelyet február 7-én délelőtt tartottunk, bár a 
járványügyi szabályok miatt nem a megszokott módon, a művelődési házban, 
hanem családias hangulatban, a csoportokban. A gyermekek már hetekkel 
előtte tervezgették jelmezeiket. Volt, aki boldogan büszkélkedve, mások 
sejtelmes titokzatossággal beszéltek róla. A kislányok hercegnőkké, 
tündérekké, a kisfiúk szuperhősökké, varázslókká, mesehősökké változtak az ünnep erejéig.  

Vidám hangulatban telt a délelőtt. Mindhárom óvodai, illetve bölcsődei csoportunkban is az óvónénik, 
kisgyermeknevelők tematikus napot szerveztek, ahol a gyermekek jelmezben játszhattak, vidám 
vetélkedőn próbálhatták ki magukat és persze jókedvűen „bálazhattak”, táncolhattak is. A farsangi 
programot egy meglepetés bűvészműsor koronázta, melyen a gyermekek ámuldozva vettek részt.  

Köszönöm kolléganőim munkáját és a szülők szíves együttműködését. 

Fodorné Szántó Ágota, intézményvezető 

 

 

„Bál, bál, maszkabál! 
Minden jelmez készen áll, 
Szól a nóta, messze száll: 

Áll a bál, áll a bál, 
áll a fényes maszkabál!” 

(Gryllus Vilmos) 
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ISKOLAI HÍREK 

Farsang az iskolában - Vízkereszttől hamvazószerdáig 

Az ősi tavaszváró ünnephez sok jeles esemény, rendezvény, néphagyomány kapcsolódik. Az idei farsang január 
6-tól március 2-ig, vízkereszttől húshagyókedd éjfélig, a hamvazószerdával kezdődő nagyböjtig (a húsvétot 
megelőző 40. napig) tartó időszak. A farsang záró dátuma minden évben változik. 

A farsang csúcspontja a karnevál, hagyományos magyar nevén „a farsang farka”. Ez a farsangvasárnaptól 
húshagyókeddig tartó utolsó három nap, ami nagy mulatságok közepette, valójában télbúcsúztató is. Számos 
városban ekkor rendezik meg a híres karnevált (riói karnevál, velencei karnevál), Magyarországon pedig a 
farsang legnevezetesebb eseményét, a mohácsi busójárást. 

A farsangi időszak a koronavírus-járvány miatt 2022-ben sem lehetett olyan, mint ahogyan azt már 
megszokhattuk, hiszen 2021-hez hasonlóan most is csak osztályszinten rendeztük meg a télűző mulatságot.  

Minden osztály osztályfőnökével saját tantermében töltötte a délutánt. Sokan, főleg az alsósok bújtak különleges 
vagy ijesztő jelmezekbe, álarcokba. Nem hiányozhatott a programból a szülők által küldött csemegék, 
üdítőitalok, fánkok elfogyasztása. Természetesen jutott idő közös játékra, tréfás feladatokra, vetélkedőre is, 
valamint zenés táncos mókázásra is!  

A farsangi mulatság végén kiszebáb égetéssel próbáltuk meg elűzni a telet és lezárni a mókázást. A kiszebábuk, 
melyeket Török Tilda tanárnéni készített, rövid idő alatt füstté váltak a máglyán! Reméljük, hogy hamarosan 
eljut az üzenet a hidegnek, és jön végre a tavasz! 
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LÁZÁR ERVIN PROGRAM 

Magyarország egyik fontos célja a kulturális 
alapellátás kiszélesítése és ennek segítségével a 
nemzeti identitás megerősítése a tanulókban. E 
célok megvalósítása érdekében indult útjára az 
európai viszonylatban is egyedülálló Lázár Ervin 
Program, amely 2021. szeptember második 
hetében kezdődhetett el újra, akkor még a 
járványügyi helyzet ezt lehetővé tette, később a 
negyedik hullám miatt felfüggesztésre került. 
Február végén ismét megkezdődtek a programok, 
s ebben a tanévben várhatóan minden évfolyamon 
megvalósul a koronavírus járvány ellenére a 
forráskúti iskolás gyerekek részére is.  

A Szegedi Tankerületi Központ látja el az 
illetékességi területén a programokra eljutás 
koordinációját. A 2021/2022. tanévre vonatkozóan 
a Lázár Ervin Program az alábbi évfolyam szerinti 
bontásban garantálja a kulturális élményhez való 
hozzájutást: 

1. évfolyam: Bábelőadás 

2. évfolyam: Előadó-művészeti produkció 
bemutatása az oktatási intézményben 

3. évfolyam: Színházi előadás a Szegedi 
Nemzeti Színházban 

4. évfolyam: Komolyzenei vagy népzenei 
koncert 

5. évfolyam: Színházi előadás a Szegedi 
Nemzeti Színházban 

6. évfolyam: Cirkuszművészeti előadás a 
Fővárosi Nagycirkuszban 

7. évfolyam: A Szegedi Pinceszínház 
előadása az Agórában: Abigél  

8. évfolyam: Színházi előadás Budapesten 

Ezen programok közül 2021. október 7-én a 3. és 
5. évfolyam Szegeden A padlás című, talán a 
legsikeresebb magyar musicalt tekintette meg, 
melyen a bemutató óta eltelt több mint három 
évtizedben számos generáció nőtt fel. Presser 
Gábor, Sztevanovity Dusán és Horváth Péter 
meséje tanulóink körében is nagy sikert aratott. 

2022. február 25-én Forráskúton a művelődési 
házban több település 4. osztályosai együtt 
hallgathatták meg a Szegedi Szimfonikus Zenekar 
Kürt Kvártettjének koncertjét. Az előadáson a 
zeneművek elhangzása közben a hangszerrel és az 
elhangzott művekkel is megismerkedtek a 
gyerekek.  

Ugyanezen napon a 8. osztályosok külön busszal 
Budapestre az Operettszínházba utaztak, ahol a 
Szabó Magda által írt Abigél című könyvéből készült 
musicalt láthatták. A Kocsák Tibor-Somogyi 
Szilárd-Miklós Tibor alkotta musical új szemszögből 
közelít az eredeti, sírós-nevetős történethez. Az 
egész Gina, a tizenéves gimnazista lány egy drámai 
pillanatban történő visszaemlékezése, életének egy 
meghatározó korszakának újraélése. A fordulatos 
regény, s az ebből 1977-ben készült négy részes 
tévéfilm után ez a musical lehetőséget ad egy eddig 
nem látott 
színpadi 
adaptációra. Nem 
titkolt célja, hogy 
felkeltse a fiatalok 
érdeklődését az 
olvasás iránt, 
mely a tizenéves 
generáció körében 
igen nehéz 
feladat! 

 

ABIGÉL 

Február 25-én, pénteken az üllési nyolcadikosokkal 
egy buszban Budapestre utaztunk az 
Operettszínházba. Az oda-vissza út kiváló 
magatartásunkat leszámítva zökkenőmentesen 
telt. A színházba belépve számomra már szinte túl 
díszes belső tér fogadott. Van az épületnek egy 
régies hangulata arany és vörös uralkodó színekkel, 
óriási csillárokkal és angyalszobrokkal. 
Látogatásunk fő célja a Szabó Magda regénye 
alapján megrendezett Abigél című musical 
megtekintése volt. Egy közel háromórás 
előadásnak lehettünk szem- és fültanúi két 
felvonásban. A szereplőválogatás tökéletes volt. Az 
egész előadás kiszámíthatatlan, ezáltal nagyon 
izgalmas is volt. Mindig rácáfoltak a fejemben 
eltervezett folytatásra, amely számomra még 
élvezhetőbbé tette a feldolgozást. A kedvencem (a 
szerintem kevés szerepet kapott) Abigél volt. Bájos 
az egész karakter, és az őt megtestesítő színésznő 
kisugárzása is. Bármikor megnézném újra, akár 
más feldolgozásban is! 

Matuszka Vivien 8. osztályos tanuló  

beszámolója 
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PÁLYAORIENTÁCIÓS NAP AZ ÚJRAHASZNOSÍTÁS JEGYÉBEN 

Az iskolánkban 2021 decemberében került sor a hagyományossá váló pályaorientációs nap 
megszervezésére. Ezúttal úgy gondoltuk, újrahasznosítással társítva még hatékonyabbá 
varázsoljuk az online foglalkozásainkat.  

Az alsós osztályok karácsonyi díszeket készítettek már kidobásra szánt anyagokból: 
skatulyákból, tojástartókból, parafadugókból…, míg a nagyobbak írószertartót gyártottak 
papírhengerekből, illetve madáretetőt üres PET palackokból. A gyerekek a munkáikat egyéni 
ízlésük szerint dekorálhatták. Ötödik osztálytól az elkészített tárgyakhoz szakmákat, 
tevékenységeket is kapcsoltunk, valamint két (szellemi és fizikai foglalkozásokhoz kötődő) 
teszt megoldásában is versengtek a tanulók.  

A pontok összesítése után minden évfolyamon jutalmaztuk a legeredményesebben 
teljesítőket.  

Alsós és felsős munkaközösség 

 
 

1 % AZ ISKOLA ALAPÍTVÁNYÁNAK 

2022-ben is rendelkezhet az összevont adóalapját terhelő, a kedvezményekkel és 
az önkéntes kölcsönös pénztári egyéni számlára, valamint a nyugdíj-
előtakarékossági számlára az Ön által átutalni rendelt összeggel csökkentett és 
befizetett adója 2x1 százalékáról. Az egyik 1 százalékot a külön törvényben 
meghatározott alapítvány, társadalmi szervezet vagy külön nevesített intézmény, 
elkülönített alap javára juttathatja.  

Kérjük, tegye ezt ebben az évben is  

A forráskúti Általános Iskolás Gyermekekért Alapítvány 

18455852-1-06 

javára! 

 

Köszönjük, hogy támogatja alapítványunkat. 

az alapítvány kuratóriuma 
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A MAGYAR KULTÚRA NAPJA 
– SZAKKÖRÖSÖKKEL – 

Január 22-e a magyar kultúra napja. 1989 óta ünnepeljük. Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon 
tisztázta le a Himnusz kéziratát.  

A magyarszakköröseinket megihlette az alkalom, versenyt hirdettünk a felsőbb osztályok számára. 
A közreadott feladványokat a tanulók készítették nagy gonddal, lelkesedéssel. Igyekeztünk érdekes, 
de gondolkodtató összeállítással jelentkezni: volt totónk, szókeresőnk, szám-betű rejtvényünk, 
rovás- és titkosírásos szövegünk, intarziás mondatunk. Célunk volt, hogy sokan csatlakozzanak a 
megoldók táborába, de az is, hogy minél több diákban felébredjen a kultúra szeretete, valamint az 
igény nyelvünk ápolására, művelésére.  A felhívást az aulában helyeztük el, a plakátot Lippai 
Szabolcs készítette. 

A megjelölt határidőre közel 30 feladatlap érkezett, melyek javítását is a tanulók végezték – 
természetesen felnőtt koordinálásával és felügyelete mellett. A legtöbb pontot szerzők apró 
jutalomban részesültek, de a játék örömével (és egy kis irodalomból szerzett „jutalommal”) minden 
résztvevő gazdagabbá vált. 

 

A feladatlapok összeállításán és javításán a következő tanulók 
dolgoztak:  

Bárkányi Anna 
Csikós Mirjam 
Csomós Gabriella 
Gál Petra 
Gyuris Tímea Katalin 
Kovács Áron 
Lippai Szabolcs 
Maróti Viola 
Széll Száva 
Tari Zsuzsanna Ibolya 
Tóth Maja 
Veres Diána 
 

  

Kocsispéterné Hunyadvári Éva 
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„Gyöngy a csillag úgy ragyog” 
József Attila 

Kedves Betegeink! 

Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy 2022. februárjától a forráskúti  

Szent Kereszt Gyógyszertárunk 

is csatlakozott az országosan egységes havi kedvezményeket adó  

„Gyöngy prémium patikák” programhoz. 

A programnak köszönhetően az akciós gyógyszervásárlás már itt helyben, Forráskúton is lehetséges. 

Bízunk benne, hogy elnyeri az Önök tetszését és a havonta megjelenő „Gyöngy patikák” akciós 
újságból kedvükre tudnak választani akciós gyógyszereket. 

Az akciós újságok havonta minden belterületi postaládába eljutnak, illetve a gyógyszertárban is plakát 
hirdeti az akciós termékek körét. 

Az eddigi nagy érdeklődésre tekintettel előrendelést is fel tudunk venni az akciós termékekből. 

Továbbra is vállaljuk térítésmentesen a gyógyszerek házhoz szállítását mozgásukban akadályozott 
betegeink részére, és előzetes gyógyszerrendelés is leadható a gyógyszertár telefonján.  

Telefonszám: +36-62-287-002 

Várunk szeretettel minden kedves forráskúti Beteget! 

Tisztelettel: 

dr. Cseh Gyöngyike 

szakgyógyszerész/gyógyszertár vezető 

Szent Kereszt Gyógyszertár Forráskút 
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SZÉPKORÚT KÖSZÖNTHETTÜNK 
 
   A 95 esztendős Csongrádi Károlyné 
Margitka nénit köszöntöttük születésnapja 
alkalmából. A miniszterelnöki köszöntő 
oklevél mellett önkormányzatunk ajándékát 
adta át Fodor Imre polgármester úr. 
   Margitka néni jelenleg otthonában, 
gyermekei óvó szeretetében, fia, Károly 
gondoskodásában él. Sajnos az elmúlt 
időszakban több súlyos betegségen is átesett, 
melyek nem maradtak nyomtalanok, de 
Margitka néni így is mosollyal és örömmel 
fogadott bennünket.  
1927. március 1-jén született 
Kiskundorozsmán, gyermekkorát 
Bordányban és Forráskúton töltötte. A 
Királyszéki iskolában végezte a 6. elemit. Tíz 
éves kora óta már a mezőgazdaságban 
dolgozott szüleivel. De felidéződött, hogy a 
munka mellett is jutott idő az örömre, 
vidámságra is, például fiatalon a helyi 
színjátszók közt főszerepeket kapott 
egykoron. 
1960-tól tagja volt a termelőszövetkezetnek 
nyugdíjazásáig. Két gyermeke született.  
Tizenhat éven át Bordány Béke dűlőben 
tanácstagként tevékenykedett. 1986-óta él 
Forráskúton. A nyugdíjas évei is igazán 
aktívan teltek, tíz éven keresztül vezette a 
forráskúti nyugdíjasklubbot, valamint tovább 
dolgozott a családi gazdaságban is míg ereje 
engedte. Férje 94 évesen hunyt el, azóta 
Margitka néninek fia gondoskodásában 
telnek napjai. 
   Kívánunk további nyugodalmas szép 
időket, jó egészséget kedves Margit néni! 

Kálmánné Kovács Mónika 

EGYHÁZKÖZSÉGI HÍREK 

Miserend: 

2022. 03. 04., 11., 18., 25. pénteki napokon – 
keresztút 16 órakor, utána mise  

2022. 04. 01. péntek – keresztút 16 órakor  

gyónási lehetőség 16:15 órától 

Lelki gyakorlat Zatykó László 
atya vezetésével mise 17 órakor 

 2022. 04. 02. szombat – gyónási lehetőség 
16:15 órától 

Lelki gyakorlat Zatykó László 
atya vezetésével mise 17 órakor 

2022. 04. 03. vasárnap – gyónási lehetőség 
9:15 órától 

Lelki gyakorlat Zatykó László 
atya vezetésével mise 10 órakor 

2022. 04. 08. péntek – keresztút 16 órakor, 
utána mise 

2022. 04. 10. Virágvasárnap – mise 10 órakor  

2022. 04. 14. Nagycsütörtök – mise 19 órakor  

2022. 04. 15. Nagypéntek – keresztút 18 
órakor, utána mise 

2022. 04. 16. Nagyszombat – mise 19 órakor, 
mise végén gyertyás körmenet 

2022. 04. 17. Húsvétvasárnap – mise 10 
órakor  

2022. 04. 18. Húsvéthétfő – mise 7 órakor 
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A FALUGAZDÁSZ TÁJÉKOZTATÓJA 
 
Márciusi aktualitások 

Tisztelt Termelők! 

 
A 2021. évi Egységes kérelmekkel 

kapcsolatos tudnivalók:  
A támogatási előlegek kifizetése folyamatos, 

június 30-ig kell a teljes körű kifizetéseket teljesíteni 
a Magyar Államkincstárnak  

A térségünkben most kevesebb termelőt 
ellenőriztek, mint az előző évben, de a légi felvételek 
felújítása, s arra alapozottan az érintett blokkok 
felülvizsgálata, a blokkhatárok, valamint azok 
adatainak a korrekciója folyamatosan zajlik, ezért az 
érintett gazdák kifizetése csúszik. 

Az őstermelői igazolványokkal kapcsolatos 
tudnivalók 

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

A közös őstermelői igazolvány és a családi 
gazdaság működési formák összevonásával 
létrejövő új működési forma került bevezetésre, 
mely szerződéssel alapul. 

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

Az új törvényi szabályozással megszűnt az 
őstermelői igazolvány, minden őstermelő 
automatikusan 2021. január 1-től 
őstermelőnek minősül. Betétlapot az Agárkamara 
honlapjáról szabadon lehet nyomtatni, nem kell 
érvényesítésre behozni. 

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

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

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

Egyéb információk 
A nitrát adatszolgáltatásra kötelezett 

gazdálkodóknak (emlékeztetőül: 5 nagyállat-
egységnél több állatot tartanak, vagy nitrát érzékeny 
területen gazdálkodnak) a gazdaságukban 2021. 
január 1. és a 2021. december 31. között 

keletkezett és felhasznált szerves – és műtrágya 
vonatkozásában a nitrát jelentést 2022. március 
31-ig kell elkészíteni.  

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

Viharkár! 
2021. január 30-án az országon nagy erejű 

szélvihar söpört végig, mely jelentős károkat okozott 
a fóliaházakban, sátrakban. Ezzel kapcsolatban, aki 
bejelentette nálam a káreseményt, március 7. és 
11. között lehet a MÁK Elektronikus kérelemkitöltő 
felületén benyújtani a kárenyhítési támogatási 
kérelmet. 1,5 Mrd Forint van erre a célra elkülönítve, 
1000 Ft/négyzetméter a fóliaszakadásra, 1500 
Ft/négyzetméter a fóliaszakadás + vázszerkezet 
károsodásra, a keretösszeg erejéig. Minden érintett 
termelőt kérek, hogy március 7. és 11. között 
jelentkezzenek. 

 A 2022. évi Egységes Kérelem beadási 
időszaka Április 4-től lesz lehetséges, a benyújtási 
határidő május 15! A járványügyi helyzettől függően 
valószínűleg az idei évben már személyes 
ügyfélfogadás keretében lesz lehetőség a kérelmek 
benyújtására. Ehhez időpont egyeztetésre március 
20-25. után lehet jelentkezni. 

Alapjaiban a támogatás rendszere 2022-ben még 
nem fog változni, de még nincs aláírt támogatási 
rendelet. Részletek később várhatók. Előreláthatólag 
március végén, április elején a támogatások 
feltételeinek ismeretében mindkét településen 
tájékoztató előadást szeretnék tartani, ennek az 
időpontja még nem ismert, a megszokott módon a 
pontos időpontról értesítéssel leszek. 

 
Az aktuális pályázati lehetőségek a 

www.szechenyi2020.hu, www.kormany.hu, a 
www.mvh.gov.hu és a www.nak.hu honlapokon 
megtalálhatók, kérem, figyeljék ezeket az oldalakat 
is 

A koronavírus járvány miatt érvényben maradnak 
vírus terjedését megelőző rendelkezések: arcmaszk 
és kézfertőtlenítő használata kötelező, egymástól 
legalább másfél méter távolságtartás kötelező, 
emiatt a létszám korlátozása lesz az 
ügyfélvárakozóban. A kis alapterületű ügyfélvárakozó 
helyiségek miatt az ügyintézés telefonos időpont-
egyeztetés alapján fog történni 

Minőségbiztosítási okokból a Falugazdász 
hálózatnak napra készen dokumentálni kell az egyéni 
tanácsadást, ügyintézést, melynek célja a Hálózat 
működésének finanszírozása pályázati forrásokból. A 
lényeg, hogy az ügyintézéskor az Ügyfelek 
nyilvántartásban lévő telefonszámukra a banki 
tranzakciók jóváhagyásához hasonlóan egy három 
számjegyű sms kód érkezik, melyet be kell diktálniuk 
majd nekem. Emiatt az a kérésem, hogy az 
ügyintézéskor a telefonkészüléküket hozzák el. 

 
A telefonszámom: 06-30/337-2520 
E-mail címem: gyuris.ferenc2@nak.hu 
Facebookon / Messengeren is elérhető vagyok 

Gyuris Ferenc néven  
 
Tisztelettel:  

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 
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AZ ÖKOLÓGIAI LÁBNYOMUNK ÉS ANNAK CSÖKKENTÉSI LEHETŐSÉGEI 

Mi is az az ökológiai lábnyom? 

Egy kanadai ökológus, William E. Rees és egy svájci várostervező, Mathis Wackernagel dolgozták ki a számítási 
módszert, mely az emberi tevékenység környezeti hatásait méri különböző területeken, s megmutatja, milyen 
mértékben használjuk el a Föld erőforrásait. Jelenleg a legátfogóbb biológiai kapacitásmérő rendszer. 

Kiszámítása több szinten lehetséges: globális, országos, regionális, települési, sőt egyéni szinten is.  

Globális (világ) szintű ökológiai lábnyomunk értéke 2,7. A 10 legrosszabb értéket képviselő állam közt több közel-
keleti arab ország, az USA és Európa több jóléti állama képviselteti magát. Sajnos Magyarország is meghaladja az 
átlagot. Általában elmondható, hogy minél gazdagabb egy ország, minél magasabb az életszínvonala, annál 
magasabb az ökológiai lábnyoma is. 

Az egyéni ökológiai lábnyom is sok dolog együtteséből tevődik össze, a legfontosabbak: 

•  a háztartásunk energiafogyasztása, a villany, földgáz, illetve egyéb fűtőanyag használata,  
•  közlekedési és nyaralási szokásaink,  
•  étkezési szokásaink, 
•  vásárlási és fogyasztási szokásaink.  
Ezekből is látszik, hogy szokásaink, mindennapi döntéseink hatással vannak környezetünkre. 

Hogyan is csökkenthetjük ökológiai lábnyomunkat? — A válasz tehát egyszerű: szokásaink és döntéseink 
megváltoztatásával. Persze ennek megvalósítása sokszor korántsem egyszerű. Odafigyelést, elhatározást, 
tudatosságot kíván és eleinte (kis) kényelmetlenséget is okozhat, ugyanakkor működőképes alternatívát 
jelent és egy fenntarthatóbb életet. 

Fontos, hogy használjuk tudatosan az energiát! 

•  télen vegyük alacsonyabbra a fűtést 1 fokkal, nyáron használjuk kevesebbet a klímát, 
•  mossunk alacsonyabb hőfokon, 
•  kapcsoljuk le a világítást, ha nincs szükségünk rá, 
•  elektronikai készülékeinket használjuk kevesebbet, ne hagyjuk alvó módban őket, hanem kapcsoljuk ki 
•  válasszuk az energiatakarékos megoldásokat, akár egy izzóról, akár egy nagy háztartási gépről legyen szó, 

Közlekedjünk felelősen! 

•  utazzunk tömegközlekedéssel,  
•  a településen belüli kisebb távolságokon pattanjunk biciklire, 
•  ha már autóba kell üljünk, csökkenthetjük annak fogyasztását a megfelelő guminyomás beállításával, óvatos 

gázadással, sorompónál az autó leállításával és tempomattal is spórolhatunk. 
Fogyasztási, étkezési szokásaink terén is figyeljünk! 

•  A legfontosabb, hogy a FOGYASZTÁS FELELŐSSÉG!  
•  Gondoljuk át vásárlási szokásainkat, csökkentsük fogyasztásunkat, csak azt vegyük meg, amire valóban 

szükségünk van, legyen az étel, ital, ruhanemű, dekoráció, stb. 
•  Fogyasszunk több zöldséget, gyümölcsöt (ez egészségünk érdekében is fontos), a hús előállítása ugyanis 

jelentősen magasabb üvegházhatású gáz kibocsátással jár. 
•  Helyben termelt, szezonális élelmiszerek vásárlásával, fogyasztásával is hozzájárulunk környezetünk 

védelméhez. 
•  Vásároljunk újrafelhasznált anyagokból készült termékeket (pl.: újrapapír), hiszen a szelektív 

hulladékgyűjtés és az újrahasznosítás akkor nyer igazán értelmet, ha az így készült termékekre kereslet 
van a piacon. 

•  Ha csak ritkán van szükségünk bizonyos tárgyakra, kérjük inkább kölcsön egy jó baráttól, rokontól, vagy 
kölcsönözzük ki egy szolgáltatótól. 

•  Ha már megvettük és még sincs szükségünk bizonyos holmikra, adományozzuk jótékony célra — pl. most 
a háború sújtotta emberek megsegítésére —, vagy ajándékozzuk el, de akár megpróbálhatjuk eladni is! 
2021-ben Magyarországon június 8-ára esett a túlfogyasztás napja, ami azt jelenti, hogy ha világon 
mindenki úgy élne, mint mi magyarok, akkor június 8-
ára elfogynának a Föld egy évre szánt erőforrásait, 
vagyis 2,3 Föld szükségeltetne életünkhöz, 
életszínvonalunkhoz. A globális, világszintű 
túlfogyasztás napja is csak kicsit esett későbbre, július 
29-ére. 

Tegyük hát meg, ami tőlünk telik, főként, mert a legtöbb 
változás nemcsak az éghajlatnak, hanem a pénztárcánknak 
is kedvez! Természetesen mindenki lehetőségeihez mérten  
alkalmazza a fenti tanácsokat, s ne feledjük  
bármilyen kis lépés sokat jelent! 

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

PROGRAMAJÁNLÓJA 
SZERETETTEL VÁRJUK RÉGI ÉS ÚJ LÁTOGATÓINKAT! 

MÁRCIUS 7-ÉTŐL VÉDETTSÉGI IGAZOLVÁNY NÉLKÜL 

 LÁTOGATHATÓ A MŰVELŐDÉSI HÁZ 

Nyugdíjasklub hétfőnként 15.00-tól 

Őszirózsa népdalkör próbák hétfőnként 16.00 
órától 

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

BABA-MAMA Klub 

Szerdánként 9 órától 

ZUMBA Zsolnai Tamás zumba oktatóval 
Hétfőnként 19 órától 

Egészségklub Godáné Ádám Mária 
egészségfejlesztő-terapeuta vezetésével március 
22-én és április 5-én 15. órától 

PILATES Ördög Eszter oktatóval 

Szerdánként 17. órától 

SZÁMÍTÓGÉPES SZOBA 
      Nyitvatartási időben látogatható!  

KÖNYVTÁR                  

Kedden és csütörtökön 8-12 és 13-18 óráig 

Szeretettel várjuk! 
Művelődési	Ház	nyitva	tartása:		
hétfő-csütörtök:	8.30-18.00	óráig	

kedd-	péntek:	8.30-15.00	óráig	

www.facebook.com/forraskutmuvhaz 

ANYAKÖNYVI HÍREK 

Házasságkötés 

Péter Szabolcs és Szöllősi Amanda 

fogadott örök hűséget. Gratulálunk! 

 

Gólyahírek 

Bordean Dorinnak és Bordean Erzsébetnek 

Laura Zoé 

Vitális Alexnek és Kolompár Andreának 

Vivien Zoé 

Rabi Zsoltnak és Márta Bernadettnek 

 Bence Zsolt 

Csenki Dánielnek és Tajti Tímeának 

József 

nevű gyermeke született. Gratulálunk! 

Halálozás 
Özv. Kálmán Jánosné Gyuris Magdolna 

(élt 90 évet) 
Özv. Lajkó Istvánné Szűcs Terézia 

(élt 85 évet) 

Hozzátartozóik fogadják részvétünket! 

Helyreigazítás 

A februári lapszámban elhunyt Ádám Vince és 
Jagyugy Zsuzsanna neve elírással szerepelt, 
melyért ezúton kérjük szíves elnézésüket! 

ÓRAÁTÁLLÍTÁS 

2022. március 27-én  

hajnali 2 órakor kell 3 órára  

tekerni a mutatókat 

Hirdetés 

Akác tűzifa, akácoszlop a kívánt méret 

szerint erdő kivágásból eladó. 

Érdeklődni: 0630/3334-735 
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 ORVOSI ÜGYELET 

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

A betegek bejelentkezésére 11.30-ig van lehetőség. 

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

óráig, illetve hétvégén): 

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

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

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

Facebook/Borostyán Étterem és Szállás Forráskút 
 

Menüétkeztetés  
1000 Ft/adag.  

 
Vállaljuk továbbá családi rendezvények 

lebonyolítását előjegyzés alapján. 

Nyitva tartás: Hétfő, vasárnap: 11-19 óráig 
Kedd-szombatig 1100 - 2100 óráig. 

Várjuk kedves vendégeinket! 

SZÉP Kártyát is elfogadunk! 

Dobó Zoltán Autószerelő és vizsgabiztos 

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

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

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

HÉTVÉGI ÁLLATORVOSI ÜGYELET 
Március 12-én és 13-án 8 és 20 óra között 

Dr. Papp Sándor Telefon: 0630/487-9805  

Március 14-én és 15-én 8 és 20 óra között  
 Dr. Kovács Tibor          Telefon: 0630/965-3114 

Március 19-én és 20-án 8 és 20 óra között 
 Dr. Hursán Mihály          Telefon: 0630/998-6139 

Március 27-én 8 és 20 óra között 
 Dr. Tóth Ferenc Telefon: 0620/476-3517 

VÁSÁRNAPTÁR 

Kistelek              Április 3. állat- és kirakodó vásár  

Mórahalom        Április 17. állat- és kirakodó vásár  

Ruzsa              Április 24. állat- és kirakodó vásár  

 

KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK 

ÉS E-MAIL CÍMEK: 
Polgármesteri Hivatal 06 62/287-222  

 fax: 06 62/287-323 
  06 70/489 5655 
 e-mail:  hivatal@forraskut.hu 
Fodor Imre polgármester 06 70/3828 031 
  e-mail:  polgarmester@forraskut.hu 
Általános Iskola 06 62/587-140 

 tel/fax:587-141 
    06 30/740-3213 

  e-mail:  iskola@forraskut.hu 

Margarét Óvoda és Bölcsőde  
- Óvodai intézményegység  06 62/287-123 
  06 70/489-5646 
 e-mail:  ovoda@forraskut.hu 
- Bölcsődei intézményegység  

  06 70/705-2371 
          e-mail:  bolcsode@forraskut.hu 
Művelődési Ház 06 62/287-023 
 e-mail:  muvhaz@forraskut.hu 
Orvosi Rendelő  06 62/287-034 
Tanácsadó 06 62/287-066 
Fogorvosi Rendelő 06 62/287-112 
Gyógyszertár  06 62/287-002 
 e-mail:  dr.cseh.gy@gmail.com 

Négyforrás Nonprofit Kft. 06 70/489-5656 
 e-mail:   negyforraskft@forraskut.hu 

FBH NP Kft.  06 79/524-821 
Borostyán Étterem 06 62/287-118 
Közvilágítási hiba bejelentése 

kozvilagitashiba@nkmaram.hu 
Alföldvíz Zrt. Ügyfélszolgálata:  
 06 40/922-334 
Műszaki hibabejelentés: 06 80/922-333 
Posta Forráskút 06 62/287-001 
Kormányablak Üllés 06 62/681-370 
Körzetben szolgálatban lévő rendőr, 0-24 
órában hívható 06 20/232-6655 
ÁLTALÁNOS SEGÉLYHÍVÓ:  112 
 

ORVOSI KÖZPONTI ÜGYELET:  104 

Szegedi ügyelet (Kossuth L. sgt. 15-17.)   
 Tel.: 06 62/433-104 

HÍR-FORRÁS FORRÁSKÚT KÖZSÉG LAPJA 
Felelős kiadó: Forráskút Község Önkormányzata 
Címe: 6793 Forráskút, Fő u. 74. 
Kiadásért felelős: Fodor Imre 
Szerkesztésért felelős: Dr. Kapás Anita 
Sajtótermék nyilvántartási száma: 726939 
Kapcsolat: Jerney János Művelődési Ház 
  Cím: 6793 Forráskút, Petőfi S. u. 3. 
  Telefon/fax: 62/287-023 
  E-mail: muvhaz@forraskut.hu 
Megjelenés: havonta 900 példányban 
Megjelent: 2022.03.11. Következő lapzárta március 31. 

Az újság minden háztartás számára ingyenes. 


