
III. 11. 2022. NOVEMBER WEB: WWW.FORRASKUT.HU INGYENES 

 

 

Tisztelt Forráskútiak! 
 

Az energia árának drasztikus növekedése önkormányzatunkat is nagy fokban érinti, ezért több 

területen szükséges a már megszokott működésünket megváltoztatni az energiatudatosság és az 
energiatakarékosság jegyében. 

Önkormányzatunk intézményeinek energiaköltsége többszörösére emelkedett augusztus és október 
hónaptól. Az áremelkedés hatása azonban összértékben, nagyságrendileg nem egyformán érinti 
intézményeinket, ingatlanainkat, hiszen az elmúlt évek energiatudatos fejlesztéseinek — 

hőszigetelések, napelemes rendszerek kiépítése — köszönhetően fosszilis energiahordozóktól 
kitettségünk csökkent. Így az Óvoda és a Bölcsőde — kisebb műszaki átalakítás és a megújuló 

energia magasabb fokú kihasználásával — zavartalanul működhet a téli hónapokban is. 

Vannak azonban kevésbé korszerűsített ingatlanaink, ahol alaposan át kell(ett) gondolni az 

üzemeltetést. Van ahol tudunk takarékossági intézkedéseket bevezetni, de van ahol nem tehetjük 
ezt meg. Ilyen a szociális ellátó rendszer üzemeltetése, ahol be kell vállalnunk a megnövekedett 
terheket is, és változatlan formában biztosítjuk az ellátást. 

Ahol változásokat eszközöltünk: 

A Művelődési Házban a gázenergia felhasználás csökkentése érdekében — az energetikai felújítás 
vívmányaira támaszkodva — csak a kisteremben és a számítógépes teremben lesz elektromos 
áramra alapozott fűtés. A Nagyterem továbbra is kibérelhető, de bérleti díjon felül a felhasznált 
energia költsége a bérlőt terheli. 

A Könyvtár szolgáltatásait elsősorban online formában tudják igénybe venni az olvasók, személyes 
látogató fogadás csak egyeztett időpontban, szerdánként lehetséges. Egyeztetni telefonon a 
62/287-222-es telefonszámon, a Könyvtár facebook oldalán, vagy a konyvtar@forraskut.hu e-
mailcímen lehetséges. 

A Polgármesteri Hivatal energiafogyasztását úgy csökkentjük, hogy irodákat vontunk össze és a 
Hivatal keddi napokon „ténylegesen” zárva tart. 

A Tanácsadó vonatkozásában is a napelemek által termelt energiára helyeztük a hangsúlyt, a 
gyermekorvos továbbra is hétfőn és csütörtökön rendel, a védőnői tanácsadás pedig hétfőn délután 

fog történni, így a heti fűtési napok számát minimalizáltuk. 

A Falugazdász ügyfélfogadását átmenetileg a Művelődési Házban tartja. 

Az Alkotóház a téli hónapokra bezár. 

A Sportöltöző Klubterme továbbra is kibérelhető, a bérleti díjon felül a felhasznált energia díjának 
megtérítése mellett. 

A Borostyán Étteremben is a gázfelhasználás minimalizálása a cél, ennek érdekében a vendégteret 
napi szinten nem fűtjük, de ennek ellenére 11 és 11:45 között lehetőséget biztosítunk menü 
helyben történő elfogyasztására, igény szerint a napi menüt házhoz tudjuk szállítani.   
A diákok ebédjét kiszállítjuk az iskolába és ott kerül felszolgálásra a számukra.   
A konyha nyitva tart, rendeléseket fel tud venni és elvitelre ki tudja szolgálni a lakossági igényeket. 
A nyitvatartási időről az Étterem honlapján, facebook oldalán és újságunkban megjelent 

hirdetésben tájékozódhatnak.   
A vendégtér bérelhető, a felhasznált energia költsége itt is a bérlőt terheli. 

Ezeken felül elvárandó, hogy az intézményekre, dolgozókra bízott és kezelt erőforrásokkal jó gazda 
gondosságával, odafigyeléssel gazdálkodjon a fenntartható energia- és anyagi biztonságunk 

érdekében. Intézkedéseink átmenetiek, várhatóan 2023. márciusáig tartanak. 

Köszönöm mindenkinek a megértését és türelmét! 

Fodor Imre 

polgármester 

Közmeghallgatással egybekötött FALUGYŰLÉS  

2022. november 24-én csütörtökön 17 órai kezdettel a Jerney János 

Művelődési Házban. 

Minden érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk! 

http://www.forraskut.hu/
mailto:konyvtar@forraskut.hu
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TESTÜLETI TÁJÉKOZTATÓ 

A Képviselő-testület október 27-én tartotta soron 

következő ülését. 

  Első napirendi pontban a Polgármesteri Hivatal 
Alapító Okiratának technikai jellegű, a népszámlálás 

előkészítésével és lebonyolításával kapcsolatos 
feladatok ellátásával kapcsolatos módosításáról 
döntöttek a képviselők.  

  Második napirendi pontban a Polgármesteri Hivatal 
2021. évi tevékenységéről szóló jegyzői beszámolót 
fogadta el a Képviselő-testület. 

  Harmadik napirendben a Csongrád-Csanád Megyei 

Kormányhivatal törvényességi felhívását tárgyalták 
a 2001-ben elfogadott, többször módosított temető 
rendeletünkkel kapcsolatosan. 

Korábbi rendeletünk nem, vagy csak hiányosan 
rendelkezik az alábbiakról: a temető és ravatalozó 

használatának és igénybevételének szabályairól, a 

kegyeleti közszolgáltatások feltételeiről, a 
temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők által 
fizetendő díjakról, valamint a temetkezési 
szolgáltatók által fizetendő díjról.  
E napirenden belül a temető díjak éves 
felülvizsgálatát is elvégezték a képviselők, amelyben 
a szomszéd települések díjszabásait is figyelembe 

véve, az alábbiak szerint határozták meg a díjakat: 

A temetési hely, illetőleg az újraváltás díja:  

a) egyes sírhely:   
 11.000,- Ft 

b) kettes sírhely:   
 16.000,- Ft 

c) urnasírhely:    

 11.000,- Ft 

d) urnafülke urnafalban:  
 15.000,- Ft 

e) 2 urnatárolós urnasírbolt:  
 30.000,- Ft 

f) sírbolthely   

 30.000,- Ft + 1.500,- Ft/m2 
(mely területarányos díjat a mindenkor 
meghatározott kettes sírhely méretén felül 
igénybe vett terület után kell megfizetni) 

g) Rátemetés:   
 mindenkori alapdíj 50%-a. 

Temetkezési szolgáltatást végzők által fizetendő 

temető-fenntartási hozzájárulás díja: 10.000,- Ft. 

Vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő díj: 
ingyenes. 

Gépjárművel való behajtási díj: ingyenes. 

A rendelet-tervezetet véleményeztetni kell a Dél-
alföldi Regionális Fogyasztóvédelmi Egyesülettel, azt 
követően lehet a rendeletet kihirdetni.  

  Következő napirendben egy általános tájékoztatást 
kaptak a képviselők lakóhelyünk környezeti 
állapotáról. Elmondható, hogy a település környezeti 
állapota jónak mondható, mely nemcsak a község 
földrajzi fekvésének, éghajlati adottságának 
köszönhető. Az élhető tiszta környezet 

megteremtésében a település lakosságának és az 
önkormányzatnak is jelentős szerepe van. 

  
 

 Egyebek napirendi pontban aktualitásokról 

tájékoztatta a jelenlévőket Polgármester úr, 
valamint döntés született a közmeghallgatással 
egybekötött falugyűlés időpontjáról: amely 
november 24-én, csütörtökön 17:00 órai 
kezdettel kerül megtartásra. 

…Zárt ülés keretében döntés született a Tátika Kft 
tisztségviselőinek megválasztásáról. 

Dudásné Gábor Tünde, jegyzőkönyv-vezető 

 

 

HŰSÉGJUTALMASOK KÖSZÖNTÉSE 

Hagyományainkhoz híven idén is köszöntötte 
Forráskút Község Önkormányzata jubiláló 

munkatársait.  

2022. évi ünnepeltek Fodor Imre polgármester 

úrtól és Kálmánné Kovács Mónika alpolgármester 
asszonytól vehették át jutalmukat. 

2022. évben elismerésben részesültek: 
 

Forráskút Község Önkormányzata 

 Fodor Imre   20 év 

 Gera Istvánné     5 év 
 

Forráskúti Polgármesteri Hivatal 

 Dr. Kapás Anita  15 év 
 Szalai Zsoltné     5 év 

 

Forráskúti Margarét Óvoda 

 Paraginé Hegedűs Erzsébet 30 év 
 Farkasné Szemerédi Gabriella 25 év 
 Monostori Csilla  20 év 
 Zádori Zsófia Alíz  15 év 
 Karácsony Katalin    5 év 
 Fodor László Imréné 

nyugdíjba vonulása alkalmából 

 Kecskeméti Miklós Lászlóné 
nyugdíjba vonulása alkalmából 

Tátika Kft. 

 Ádám Illés Károlyné  40 év 
 Bogyó Ferencné    5 év 

 

Homokháti Szociális Központ 

 Vass Ilona   25 év 
 

ÜFCS Községi Általános Iskola és Művészeti 
Iskola 

 Tajti Tiborné   20 év 
 Pesti Zsolt     5 év 
 Zoltánfi Mária     5 év 

 

 Czékus Józsefné temetőgondnoki munkája 

befejezése alkalmából. 
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ISKOLAI HÍREK 
 

27. Alapítványi Est 

Rendhagyó időpontban, a világjárvány miatt két év kihagyással 2022. október 29-én 19 órakor a 

művelődési házban került megrendezésre a 27. Alapítványi est. 

Galzóné Gyuris Tímea SZMK vezető köszöntő szavai után Sápi Zoltán igazgató úr nyitotta meg a 

rendezvényt, mely után a legjobban várt produkció a 8. osztályosok nyitótánca következett, erre 

Zsolnai Tamás készítette fel a végzősöket. A hozzátartozók meghatódva figyelhették gyermekeik 

keringőjét, akik a szülőket is felkérték a második táncra.  

Ezt követően a Borostyán étterem által készített svédasztalos vacsorát fogyaszthatták el a 

vendégek. A vacsora után az anyukák és apukák mutattak be egy fergeteges produkciót. 

Az est célja most is az iskola alapítványának anyagi támogatása volt, melyből versenyek, azok 

díjazása, a rászorulók támogatása és szabadidős programok valósulhatnak meg.  

Köszönjük az est szervezésében közreműködők munkáját!  

Támogatóink voltak: Balogh Mónika, Balogh Attila és családja, Borostyán étterem, Borbás János és 

családja, a CBA dolgozói, Csikós Dániel és családja, Dobai Zoltán és családja, Farkas Zoltán és 

családja, Fodor Imre és családja, Forráskút Község Önkormányzata, Galzó Gábor és családja, 

Gazdag András és családja, Guczi Krisztina-Virágkuckó, Gyuris Péter és családja, Gyuris Zsolt és 

családja, Hódi Erika, K. Tóth Gyula és családja, Kálmán Péter és családja, Kálmán János és 

családja, Kappan-Tóth Lajos és családja, Kiss Antal és családja, Kiss János és családja, Kovács 

Antal és családja, Lippai Istvánné és családja, Lippai János és családja, Lippai Márta, Mangó Dávid 

és családja, Mar-Mon Bt., Maróti Zsolt és családja MVSTORE.HU - Munkavédelmi, munkaruházati 

bolt/webshop, Ocskó Attila és családja, Ocskó Péter és családja, Oláh Ferenc és családja, Sápi 

Zoltán és családja, Sisák Tamás és családja, Sókuckó-Zsombó (Schvayer-Rasztik Ivett és 

családja), Szalai Zsolt és családja, Széll Attila és családja, Tari Krisztián és családja, Veres Gyula 

és családja és akik  munkájukkal segítették a rendezvényt vagy véletlenül lemaradtak a listáról! 

A Forráskúti Általános Iskolás Diákokért Alapítvány
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ISKOLAI HÍREK 
Októberi évfordulók az iskolában 

 

Október 6-án az iskola 5. 

osztálya által készített 

iskolarádiós műsorral 

emlékeztünk az 1849. 

október 6.-án Aradon 

kivégzett 13 hős 

tábornokra és gróf 

Batthyány Lajosra, az első 

felelős magyar kormány 

miniszterelnökére.  

A műsor mellett az iskola faliújságját is 

méltóképp díszítette az osztály Török Tilda 

vezetésével. 

 

 

Az Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi 

Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

a 8. osztály tanulóinak színvonalas ünnepi 

műsorával emlékezett 2022. október 21-én az 

1956-os forradalom valamint a Magyar 

Köztársaság 1989-es kikiáltásának 

évfordulójára a Jerney János Művelődési 

Házban. A műsort Kocsispéterné Hunyadvári 

Éva osztályfőnök állította színpadra. 

 

 

 

 

 

 

Örökös 

Ökoiskolaként ismét megrendeztük a 

papírgyűjtést november 7-én. A lelkes 

diákoknak és szülőknek köszönhetően 67 

mázsa papírt sikerült összegyűjteni. Örülünk, 

hogy tanulóink évről évre átérzik a környezet 

védelmének fontosságát. Igaz az elmúlt 

években a járványhelyzet valamint a 

hulladékpapír iránti kereslet hiánya miatt nem 

volt alkalmunk gyűjteni, a továbbiakban 

várhatóan minden évben, ősszel 

megrendezzük ezt az akciót. 

 Ez alkalommal is versenyt hirdettünk alsó, 

illetve felső tagozaton, melynek eredménye a 

következő: alsó tagozaton I. helyezést a 

4. osztály, II. helyezést a 2. osztály, III. 

helyezést az 1. osztály, 4. helyezést a 3. 

osztály ért el. Felső tagozaton az I. 

helyezést a 8. osztály, a II. helyezést az 

6. osztály, a III. helyezést a 5. osztály, 

IV. helyezést a 7. osztály kapta. Az 

elismerésen túl pénzjutalomban is részesültek 

az osztályok, a legtöbbet gyűjtők 13 ezer Ft-

ot „gyűjtöttek” össze.  Ezúton köszönjük a 

szülők segítségét a szállításban.  

Az összegyűjtött papírt konténerekben 

szállítják el, különválogatják, bedarálják, 

majd új anyagot hoznak létre. pl. 

papírzsebkendőt, újságpapírt, kartonbútort. 

A használt papírból készült „újpapír” 

gyártásához feleannyi energiára és 

negyedannyi vízre van szükség, mint a fából 

készült új papíréhoz.  

 

 

Becslések szerint: egy tonna papírhulladék 
feldolgozása 15-17 fát ment meg a kivágástól, 
valamint vizet, lerakóhelyet, energiát és egyéb 

anyagokat takarítunk meg.  

Novemberi ténykedésünkkel közel 110 
fa életét sikerült megmenteni. 

1 tonna fehér papír 

előállításához szükséges: 

417 m, víz1700 kg fa (kb. 

15-17 db fa )717 kWh 

energia,6 tonna gőz,181 

kg mészkő,87 kg kén,60 

kg klór 

tonna újra papír 

előállításához szükséges: 

100 m3 víz, 1150 kg 

fekete-fehér újságpapír, 
300 kWh energia, 3 

tonna gőz 
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ISKOLAI HÍREK 
ALSÓS MESEMONDÓ VERSENY 

Az idei Alsós mesemondó versenyre is nagy volt az érdeklődés, 1-2. osztályból 12-en, 3-4. 

osztályból 13-an jelentkeztek a megmérettetésre. A rendezvényen ismét sok szülő is megjelent, 

kik aggódva, de büszkén figyelték „csimutáik” előadását. Nagy örömünkre szolgált, hogy 

felkérésünknek eleget téve Fodorné Szántó Ágota vezető óvó néni is beült a zsűritagok közé. 

Ezúton is köszönjük munkáját!  

A gyerekek szépen felkészültek, a zsűri alig tudott választani a szebbnél-szebb produkciók közül. 

Az eredmény végül csak megszületett: 

1-2. osztály 

I. helyezettek (s egyben továbbjutók): 

 Balog Henna 1. o.  

Papp Gabriella 2. o. 

II. helyezettek: Kálmán Dalma 1. o. Vörös Zsófia 1. o. 

III. helyezett: Kristóf Benjamin 1. o. 

3-4. osztály 

I. helyezettek (s egyben továbbjutók): 

 Budai Blanka 4. o.  

Mészáros Lili 4. o. 

II. helyezettek: Balog János 4. o. Gyuris Vilmos 4. o. 

III. helyezettek: Paplógó Gabriella 4. o. Barka Tatjána 4. o. 

 

A továbbjutók november 16-án részt vesznek az Üllésen megrendezésre 

kerülő Területi Mesemondó versenyen. Gratulálunk nekik, és további sikereket 

kívánunk!        Péter-Szabó Julianna tanító néni 

,,MI A PÁLYA” 

A Forráskúti Általános Iskola 6. és 7. osztálya október 26.-án délután Szegeden részt vett a 

sportcsarnokban megrendezett „Mi a pálya?” elnevezésű pályaorientációs programon. A két osztály 

tanulói először egy műsort tekinthettek meg, majd szabadon szétnézhettek Csongrád-Csanád 

megye középiskoláinak pavilonjai között. A gyerekeket sok érdekes programmal várták, többek 

között kipróbálhatták, hogy milyen robotokat és drónt irányítani, hogyan kell autót festeni, 

hegeszteni, autó kerekét kicserélni, sőt még vegyészkedhettek is. Aki pedig igényelte, 

pályaorientációs tanácsadáson is részt vehetett. A standoknál matricákat is lehetett gyűjteni egy 

nyereményszelvényre, amelyek a program végén sorsoláson vettek részt. A hatodik és a hetedik 

osztály értékes nyereményekkel és élményekkel tele tért haza. 

Csikós Erzsébet a 7. osztály osztályfőnöke 
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FALUGAZDÁSZ HÍREI 

Novemberi aktualitások 

Tisztelt Termelők! 
 
 

Az Egységes Kérelemmel kapcsolatos aktualitások: 
 A 2022-es területalapú támogatások 

ellenőrzési időszaka általában befejeződött, az 
esetleges kérdéses területek esetében lehetséges 
még a helyszíni ellenőrzés. Az előző évekhez 
hasonlóan a másodvetésű növények betakarítását 
a betakarítást követő 15 napon belül be kell 
jelenteni. 

A tavalyi évhez hasonlóan a termeléshez 
kötött zöldség-növény, ipari zöldségnövény és 
szálas fehérjenövény kiegészítő támogatást igénylő 
gazdák esetében a felhasznált szaporítóanyagról, 
annak számlájáról adatot kellett szolgáltatni. Az 
ezzel kapcsolatos ellenőrzési folyamatok, a konkrét 
számlák bekéréséről szóló értesítés, ellenőrzési 

jegyzőkönyv ügyfélkapun keresztül érkezik! Azért 
figyeljék legalább heti rendszerességgel az 
ügyfélkaput, mert ha 30 napig nem töltik le az 
adatszolgáltatási kötelezettségről szóló végzést, 
akkor kézbesítettnek tekintik az értesítést, és ha 
erre nem válaszolunk, akkor nem teljesül a 
támogatás feltétele, s a támogatás szankciós lesz. 

A termeléshez kötött zöldség és szálas 
támogatások esetében kötelező a gazdálkodási 
napló vezetése, ennek ellenőrzése a kijelölt gazdák 
esetében novemberben is tart. Az ellenőrzésről az 
érintett termelőket előzetesen ki fogják értesíteni. 

A kárenyhítési támogatási kérelem 

benyújtására november 1 és 30 között lesz 
lehetőség, ehhez szükség lesz a Kormányhivatal 
igazolásra, valamint a tényleges megtermett 
termésmennyiségre. A kárenyhítési támogatás 

igénylése előzetes időpont egyeztetés alapján fog 
történni, ezért abban az időszakban az érintett 
termelőket arra kérem, keressenek. 

 2023 Január 1-től az Agrárkamarai 
ügyintézésnél is bevezetésre kerül az elektronikus 
ügyintézés. Ennek keretében az első lépésként 
minden ügyféllel egy meghatalmazást kell 
készíteni. Ennek részletei még nem kerültek 
kidolgozásra, de a részletszabályok ismeretében 
tájékoztatást fogok nyújtani a tennivalókról. 

 2023-as évtől új költségvetési időszak 
kezdődik, melynek része az agrártámogatási 
rendszer átalakulása. Az AM a 2023-tól induló 
közös agrárpolitika (KAP) keretében a környezeti, 
klímavédelmi és biodiverzitás szempontjából 
értékes területeknél is elérhetővé teszi a 

mezőgazdasági területek után fizetendő 

alaptámogatást. a közvetlen területalapú 
támogatásra jogosult területek körének bővítése 
hatékonyan járul hozzá a mezőgazdasági területek 
talajállapotának, mikroklímájának, 
vízháztartásának javításához, illetve a kapcsolódó 
élőhelyek sokszínűségének növeléséhez. 

Az első pillérben az új rendszer lényege a 
következő: Lesz egy alapszintű 
jövedelemtámogatás, összege kb. 147 Euro/ha, 
minden termesztett kultúrára igényelhető, kötelező 
eleme lesz a kondicionalitás.  
 

 
 
 
Ezen felül új elemként jelenik meg az 

Agroökológiai program, mely a 
környezetvédelmi és biodiverzitás megőrzési 

elemeket tartalmazza. Ez önkéntesen választható 
elemeket tartalmaz, de ha valaki vállalja a 
teljesítést, akkor a teljes gazdaságra kell ezeket 
vállalni. Összege kb.81 Euro/ hektár. Vállalás 
esetén a gazdaság egészére nézve gazdálkodási 
naplót kell vezetni. 

Ez a két támogatási elem fogja kitenni 
nagyságrendileg a jelenlegi területalapú támogatás 
összegét. 
A generációváltást elősegítve a területalapú 
támogatáshoz kötődő fiatal gazdák 
támogatásának az összegét jelentősen meg fogják 
emelni, mintegy 157 Euro/hektárra. 

Új elemként jelenik meg az újraosztott támogatás, 
10 hektárig kb. 80 Euro/hektár, 10 és 150 hektár 

között a 10 hektár feletti részre 40 Euro/hektár. 
Megmarad a termeléshez kötött növény és 
állatalapú támogatások rendszere, de lesznek 
benne változtatások. 
Megjelenik majd a gazdaságátadási támogatás, 

és a mezőgazdasági kisüzemek 
fenntarthatóságának fejlesztésére fordítható 
támogatás 

A második pillér továbbra is a beruházások 
és a fejlesztések támogatására fordítható elemeket 
fogja tartalmazni. 

 Ezen információkat figyelemfelhívás 
céljából osztom meg. Konkrétumok még nem 
ismertek, de a felkészülés céljából tájékoztató 
előadásokat fogok tartani 2023-ban is. Igény 
esetén a rendelkezésemre álló tájékoztató 
előadások, információk anyagait elektronikus úton 

el tudom küldeni a megadott e-mail címükre. 

A munkánk elszámolásához elektronikus 
úton történő rögzítésre van szükség, az a kérésem, 
hogy az ügyintézésre telefonjaikat hozzák 
magukkal 

2022 november 7-től várhatóan 2023. 
március 1-ig Forráskúton az ügyfélfogadás 
helyszíne az energiatakarékossági intézkedések 

miatt megváltozik: változatlan időpontban (Kedd 
8.00-16.00; Szerda 8.00 – 16.00; Csütörtök 
értekezlet, ügyintézés esetén 13.00 – 16.00 
egyébként 8.00-16.00 ) a Művelődési Házban 
lesz megtartva. 

 

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.  
 

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 

     
 Tisztelettel:  

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 

 

http://www.szechenyi2020.hu/
http://www.fvm.hu/
http://www.mvh.gov.hu/
http://www.nak.hu/
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CSIPKEBOGYÓ KÉZIMUNKAKÖR 

Bemutatjuk csoportunk tagjait 
 

Röviden szeretnék 

bemutatkozni. Zámbó 

Józsefné Zsuzsi 

vagyok, helybéli 

lakos, nyugdíjas. 

Tagja vagyok a 

Csipkebogyó 

kézimunkakörnek 

2017. évtől. 

 Immár 5 éve része 

mindennapjaimnak a 

kézimunkázás. 

Minden úgy kezdődött, hogy a csoportvezetőnk Pálnik 

Zoltánné, Editke megtanított harisnyavirágot készíteni. A 

kézimunkázás egészséges dolog. Mindenki másképp tud 

kikapcsolódni, már ha egyáltalán képes rá, mert ebben a 

rohanó világban ez sajnos már nem olyan egyszerű. 

Pedig alkotni jó. A kézimunkázás nekem nem csak öröm, 

hanem terápia is. Egyfajta életmód. 

Ha minden rendben van, kézimunkázok egy kicsit, ha 

rossz a kedvem, akkor szintén előveszek valamit. 

Számos anyagot kipróbáltam: harisnyavirág, quilling / 

papírcsík/ technika, decoupage, /szalvéta/, 

keresztszemes és szalaghímzés, gyémántszemes képek 

készítése. Egymástól tanultuk meg ezeket a dolgokat. 

Tagja lettem egy azonos érdeklődésű közösségnek, 

immár határon túl is. Sok szép kiállításon vettünk részt, 

Magyarországon és Nemzetközi kézimunka kiállításon 

Szerbiában. A tiszaszigeti műhelymunka összehozott 

bennünket. Sok jó ismerősöm van már, akikkel 

kézimunkákat cserélgettünk, tapasztalatokat osztottunk 

meg. 

Mindehhez kell egy kis „énidő”és ehhez jön az alkotás 

öröme, hogy meg tudom csinálni. Ez egyszerűen jó, főleg 

ha sikerül valami egyedit készíteni. A keresztszemes és a 

szalaghímzés lett a kedvencem. A későbbike során 

szeretném megtanulni a vásárhelyi hímzést, vagy valami 

olyat, ami nívósabb. Az általam készített kézimunkáknak 

nincs nincsen népművészeti értéke, csupán hobbi, remek 

kikapcsolódási és relaxációs időtöltés. A kreatív 

tevékenység feledteti a gondokat, elmerülni benne jó! 

Zámbó Józsefné /Zsuzsi/ 

 

 

Törzsgyökeres 

forráskúti vagyok, itt 

születtem, itt élek. 

Korábban a 

mezőgazdaságban 

dolgoztam. Mindig 

szerettem kreatív 

lenni, alkotni valamit, 

így nyugdíjasként 

tagja lettem a 

Csipkebogyó 

kézimunkakörnek. A kezdetek óta járok a klubba. Sok 

mindent tanulunk egymástól. Többek között kipróbáltam  

 

 

  

a harisnyavirág készítést, csuhéból angyalka készítést, de 

a kedvencem a horgolás maradt. Terítőket, tálkákat, 

karácsonyi, húsvéti dekorációkat, függönyt horgoltam. A 

csoporttal részt vettem a kiállításokon, 

műhelymunkákon. Sok kedves kézimunkázó hölggyel 

ismerkedtem meg, cseréltünk tapasztalatot, mintát, 

kötöttünk barátságot. A mai napig is örömmel alkotok, 

igyekszem a szépet ápolni, újat alkotni. 

Simon Józsefné /Marika/ 

 

Családommal 34 éve 

költöztünk Mindszentről 

Forráskútra. Biológia-kémia 

és orosz szakos tanárként, 

majd tanulásban 

akadályozottak pedagógiája 

szakos gyógypedagógusként 

a helyi általános iskolában 

tanítottam. 2013-ban 

megalakítottuk a 

Csipkebogyó 

Kézimunkakört, az 

egymástól tanulás 

jegyében. 

Kapcsolatom a 

kézimunkával nagyon 

mélyen gyökerezik. Az első hímezni való kis 

terítőcskéimet 9-10 éves kislányként a nagymamámtól 

kaptam (Ő akkoriban „neccelt”, amit sajnos nekem nem 

tanított meg). Édesanyám az általános iskolában 

gyakorlati foglalkozást is tanított, így a kötés, horgolás, 

szabás-varrás, gépi varrás alapjait tőle tanultam. Ő 

állított össze egy albumot a népi hímzésekről, amiben én 

is segítettem. Hímezős korszakom még gimnazista 

koromban is tartott. Emlékszem, sok-sok percet 

álldogáltam egy kézimunkabolt kirakata előtt, hogy egy 

beregi Rákóczi-mintás terítő mintáját memorizáljam. De 

sikerült!!! A futó még ma is megvan! Egy másik 

munkámmal iskolai pályázatot nyertem. Később kötős-, 

majd gobelinezős-, horgolós évek következtek. Gobelin-

képeimmel 5 éven át országos kiállításon vettem részt, 

amit emléklappal jutalmaztak. 

 Amióta a kézimunkakörben dolgozunk, több technikát is 

kipróbáltam: készítettem harisnyából virágot, quilling-

technikával karácsonyi díszeket, kipróbáltam a 

korongozást, a gyémántfestést… Mi jön még? Nem 

tudom. Születési hibám, hogy sok minden érdekel…. 

Jelenleg a népi hímzések mellett köteleztem el magam. 

Célom, minél több tájegység autentikus hímzését 

megismerni, az érdeklődőknek átadni, megmenteni, 

édesanyám albumát új kötettel bővíteni. Tudásomat 

folyamatosan gyarapítom. Több alkalommal vettem részt 

a Békés Megyei Népművészeti Egyesület egyhetes nyári 

népművészeti táborában, elvégeztem egy 30 órás 

Kiállítás rendező és egy 60 órás Kézi hímző akkreditált 

képzést. Még érzek magamban annyi erőt és érdeklődést, 

hogy részt vegyek hasonló képzéseken. A 2023-ra 

meghirdetett képzések közül már kettőt kiválasztottam, 

jelentkeztem: csipkekészítő (varrott csipke) és kézi 

hímző 30 órás képzéseket választottam. 

Pálnik Zoltánné 
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EGYHÁZKÖZSÉGI HÍREK 

Hétköznapi mise a vasárnapi hirdetés 

alapján lesz megtartva 

 

Vasárnapokon  

9:30 órakor szentmise 

14:00 órától csendes 

szentségimádás 

15:00 órától engesztelő imaóra 

 

2022. november 27. Advent első 

vasárnapja 9:30 órakor szentmise - 

adventi koszorúk megszentelése 

Az adventi lelkigyakorlatok és gyónási 

lehetőségek időpontjairól a templom 

hirdetőtábláján lehet tájékozódni, illetve a 

vasárnapi miséken lesz hirdetve. 

Keresztelés  

Forráskúton: minden hónap második 

vasárnapján mise után,  

illetve ha alkalmasabb más időpont, akkor  

Üllésen: minden hónap első szombatján mise 

után,  

Zsombón pedig minden hónap 3. vasárnapján 
mise után.  

Olasz Attila 

plébános 

 
 

Mindenszentek ünnepe 

A szentmise a korábbi évekhez hasonlóan 

idén is a forráskúti temetőben volt megtartva, 

ezt követően megkoszorúztuk Soós János 

atya sírját, majd Olasz Attila atya 

megszentelte. A többi sír szentelése ezt 

követően történt.  

 

Köszönet mindenkinek a székek, padok, 

asztal és a liturgikus eszközök 

összekészítésében ki-, és beszállításában 

nyújtott segítséget. 

 

Halottak napja 

A mai napon megemlékeztünk azokról az 

elmúlt egy évben elhunyt forráskúti 

lakosokról, akiket katolikus szertartás szerint 

helyeztek örök nyugalomra.  

Olasz Attila 

atya a 

szentmisét 

ezen a napon 

értük 

ajánlotta fel. 

A mise 

keretében 

egy-egy 

mécses volt elhelyezve minden elhunytért az 

oltár előtti állványon. 
 

Köszönjük mindenkinek a mécsesek 

elhelyezésében nyújtott segítséget. 

Kissné Tóth Klára 

 

Máriaradnai zarándoklat  

Magyarok Nagyasszonya ünnepén október 8.-

án elzarándokoltunk Temesvári Egyházmegye 

legismertebb Mária – kegyhelyére. 

Forráskút, Zsombó és az 

Üllési hívekkel a 

lelkipásztorunk Olasz 

Attila atya is eljött. 

Korán reggel indultunk, 

a nagybusz hamar 

megtelt, a határon 

gyorsan átkeltük, ami 

csodának számított. A 

szentmisét Márton Zsolt 

Váci főpásztor mutatta be. Beszédében 

rámutatott mennyire fontos, hogy Szűzanyára 

figyeljünk, aki megtanít minket az alázatra, 

türelemre és az imára.  A mai rohanó 

világban az igazán értékes dolgokra várnunk 

kell, hiszen például a gyermekét minden nő 9 

hónapig várja mire a kezében tarthatja.  

A Szentmise után elmentünk Aradra a 

vértanúk emlékhelyére, majd indultunk haza. 
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NYUGDÍJAS TALÁLKOZÓ 
 

„SZÁGULDVA VÁGTAT, ROHAN AZ IDŐ, 
SORRA VÁLTJÁK EGYMÁST FÖL A HETEK, 

MINDEN NYÁR GYORSABB, MINT AZ 
ELŐZŐ, AZ IDŐNEK NEM MONDHATSZ ÁLLJ 

MEG- ET.” 

(ZSOLDOS IMRE) 
 

Az idén is 

október 19-én 

az elmúlt 

évekhez 

hasonlóan 

találkozót 

szerveztünk 

azokkal a 

klubokkal, akikkel már hosszú évek óta 

összejárunk. A szomszédos Zsombó nyugdíjas 

közössége először tette tiszteletét nálunk. 

Vendégeink voltak: A bordányi Nefelejcs 

Nyugdíjas Klub, A Kiskundorozsmai Alkony 

Nyugdíjas Klub, Az Üllési Nyugdíjas Klub, A 

Zsombói Szépkorúak Egyesülete Klub. 

Köszönjük, hogy elfogadták meghívásunkat 

és igen szép létszámmal jelen voltak. Mivel 

októberben ünnepeljük az Idősek Napját, 

ezért minden esztendőben rövid műsorral, 

üdvözlő kártyával, csokoládéval 

kedveskedünk a jelenlévőknek.  

 Köszönjük szépen Oláhné Bodor Mannának, 

hogy egy csodálatosan szép és megható 

verssel köszöntötte a vendégeket. Goda Fanni 

az idősek tiszteletéről szóló költeményt 

szavalta el. Tóth Szilveszterné Icu, a 

gyönyörű Őrizem a szemed című költeményt 

adta elő. A megható szavalatok hangulatát 

oldotta Szántó Sándorné Gizike humoros 

írása, melyen nagyon jót derült a közönség. 

Végül Teréz anya jó tanácsai hangzottak el 

arról, hogy hogyan éljük az életünket. 

Közös énekkel fejeződött be a műsor, - 

Nemcsak a húszéveseké a világ - melyet 

kitűnő zenészünk Csányi Attila segítségével 

énekeltünk el.  

Nagyon jó hangulatú, vidám mulatság vette 

kezdetét, melyen úgy tapasztaltuk, hogy a 

„fiatalok” igen jól érezték magukat. A vacsora 

és a tombola sorsolás után vendégeink 

jókedvűen, elégedetten távoztak abban a 

reményben, hogy jövőre is találkozunk és 

hasonlóan szép örömteli délutánt tölthetünk 

együtt. 

Mindez nem valósult volna meg, ha nem 

lettek volna olyan önzetlen segítségeink, 

támogatóink, akik valamennyien azt szerették 

volna, hogy egy felejthetetlen, szép 

találkozónk legyen.  

Köszönjük szépen a Községi Önkormányzat 

anyagi támogatását. A Művelődési ház 

vezetőjének: Mannának a precizitását, a 

mindenre és mindenkire való odafigyelését, 

segítőkészségét. Godáné Erikának és 

Fannikának a sok - sok segítséget. Nagy 

Zsoltnak és családjának a finom 

süteményeket. Török Istvánnak és 

családjának a gyönyörű virágokat. Szögi 

Jánosnak és családjának a finom bort. A 

Borostyán étterem dolgozóinak a nagyon 

finom vacsorát. Csányi Attilának a jó 

hangulatú, vidám muzsikát. A 

közmunkásoknak a terem rendezését. 

Mindenkinek köszönettel tartozunk, aki 

tombolatárgyat ajánlott fel és egyéb módon is 

támogatta a rendezvényünket.  

Köszönjük szépen minden nyugdíjas 

társunknak, hogy aktívan közreműködtek a 

találkozó szervezésében, lebonyolításában. 

Reméljük, hogy jövőre is sikerül az ideihez 

hasonlóan egy vidám, örömteli találkozót 

tartani a baráti csoportokkal. 
 

„MERT A BARÁTSÁG NEM MÉRHETŐ 
MÁSBAN, MINT EMLÉKEKBEN, 

NEVETÉSBEN, BÉKÉBEN ÉS SZERETETBEN.”  

(STUART ÉS LINDA MACFARLANE) 

Köszönettel: Gyurisné Marika  

Kálmánné Mónika 
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OLVASÓI LEVÉL 
 
Hálás szívvel köszönöm a díszpolgári címet 

Forráskút Község Önkormányzatának a 

Képviselő Testületnek. Köszönöm azoknak a 

forráskúti lakosoknak, akik személyesen 

gratuláltak díjamhoz! 

Tisztelettel: 

 Forgó Jánosné 

 
Karitasz Hírek! 

 
Örömmel adunk hírt róla, hogy a tavasszal 

megpályázott LAK6 pályázaton nyertünk, 

falu összefogásának köszönhetően ősszel 

befejeződött. Köszönjük mindenkinek, aki 

támogatta az ügyet, és odaállt mellé. 

Karácsony közeledtével az országosan 

meghirdetett akciókhoz mi is csatlakoztunk. 

Kérünk mindenkit, aki megteheti segítsen, hogy a 

szegény családoknak az élelmiszercsomagokkal és 

a gyermekinknek az angyalbatyúkkal szebb 

ünnepet teremtsünk. Ebben a nehéz időszakban, 

aki szeretne segíteni egy csokoládét vagy egy 

ajándéktárgyat is szívesen fogadunk! 

A tartós élelmiszer gyűjtés már folyamatban 

van. Elsősorban só, cukor, liszt, olaj, tészta, teafű, 

csokoládé, tartós tej, konzervek. 

Időpont: 2022. október 24 és november 21 között 

tart. 

Helyszín: Jerney János Művelődési ház hétfőn és 
csütörtökön 8.00-12-00 és 13.00-16.00 között 
Coop boltban ott lehet hagyni, Kápolna 

Angyalbatyúk 
cipősdobozokba 
tett ajándékok. 

Időpont: 2022. 
november 6 és 
december 19 

között 

Helyszín: Jerney 
János Művelődési 
ház hétfőn és 
csütörtökön 8.00-

12-00 és 13.00-
16.00 között 

Kápolna 

Ha valakinek más 
időpont lenne 
megfelelő, vagy 
bármi kérdése van 

kérem keressen!  

   Mojzesné Kocsispéter Edit 

   0630 4829132 
 
 

VÁLTOZÁS A SZELEKTÍV GYŰJTÉSBEN 
 

Tisztelt Ingatlantulajdonosok! 
 

Mint arról már korábban értesültek a szelektív 

hulladékgyűjtéshez a közszolgáltató sárga színű gyűjtő 

edényeket oszt a helyi hulladékudvarban. A gyűjtő 

edényt lakcímkártya és az utolsó befizetés 

igazolásának felmutatásával vehetik át. 

A gyűjtés során már nem osztunk cserezsákokat 

belterületen, mivel a közszolgáltató célja a zsákos 

gyűjtés kivezetése. Ezért kérjük, hogy a sárga gyűjtő 

edényeket helyezzék ki reggel 7 óráig! 

2022. december 31-ig lehetőség lesz még a szolgáltató 
emblémájával ellátott zsákok pótlására, de már csak 
személyesen lesz átvehető a Négyforrás Nonprofit Kft. 
ügyfélszolgálati irodájában. Mivel korlátozott 
mennyiségben áll a rendelkezésünkre a zsák, így 
személyenként havonta csak 5 darab zsákot tudunk 
kiadni.  

Külterületen továbbra is marad a zsákos szelektív 
hulladékgyűjtés. 

Megértésüket és együttműködésüket előre is 
köszönjük!  Négyforrás Nonprofit Kft.  

 
 



   HÍR-FORRÁS 
 

 

11 
 

 

ANYAKÖNYVI HÍREK 

Gólyahírek    
 

Lajkó Tibor és Birgés Danica 

Kevin 
 

Monostori Gábor és Pusztai Lilla 

Dezső Márton 
 

                nevű gyermeke született. Gratulálunk! 
 

 
 

Halálozás 
 

Fűz Jánosné (Butty Julianna)      (élt 88 évet) 

Kocsis Ferenc                                (élt 84 évet) 

 
 

               Hozzátartozóik fogadják részvétünket! 

 

Temetőgondnok: Gyuris Józsefné Marika, 

Tel. : 06/30-924-9351  Cím: Forráskút, József A. u. 84. 

 

 

 

 
 

 

Köszönetnyilvánítás 
 

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik 

Fűz Jánosné, Butty Julianna 

temetésén részt vettek, lélekben velünk voltak, 

sírjára virágot hoztak,  

fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. 

 

Gyászoló család 
 

 

Művelődési Ház 

programajánlója 

 

Hétfőn 14 órától Nyugdíjasklub 

16 órától Őszirózsa Népdalkör próbái 

 
 

Kéthetente kedden Egészségklub Godáné Ádám 
Mária egészségfejlesztő-terapeutával  

nov. 8-án, 22-én 15 órától. 
 

 Csütörtökön 17 órától Jóga 
 

Szerdán 9 órától Baba mama klub 

 

 
 

SZÁMÍTÓGÉPES SZOBA 

Nyitvatartási időben látogatható. 
 

 

Szeretettel várunk mindenkit 

szakköreinkbe, programjainkra! 
www.facebook.com/forraskutmuvhaz 
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VÁSÁRNAPTÁR - NOVEMBER 

Kistelek November 6. állat- és kirakodó vásár  

Kiskundorozsma November 13. kirakodó vásár  

Mórahalom November 20. állat- és kirakodóvásár 

Ruzsa November 27. állat- és kirakodó vásár  

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 
MENÜ ÉTKEZTETÉS   1200 FT/ADAG. 

2022. november 7-től előreláthatólag 2023. február 
28 napijáig az étterem vendégtere ZÁRVA tart. A 
konyha továbbra is működik, lehetőség van napi 

menü vásárlására, valamint étlapról történő 
megrendelésre is elvitelre. A vendégteret 

rendezvények megtartására továbbra is igénybe lehet 
venni, azonban a fűtés külön fizetendő! Az étel 

kiadása az étterem konyha felőli részénél történik. 
Nyitva tartás:  
Hétfő: 11:00-17:00            Kedd-Csütörtök: 11:00-19:00 
Péntek-Szombat:11:00-20:00    Vasárnap:11:00-18:00 

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 

Az ügyelet hétévégén 8 és 20 óra között hívható 

Nov. 12-13. Dr. Hursán Mihály  +36309986139 

Nov. 19-20. Dr. Kovács Tibor +36309653114 

Nov. 26-27. Dr. Papp Zalán +36209739149 
 

 

 

 

 

 

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: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 

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: 2022.11.15. Következő lapzárta: november 30. 

Az újság minden háztartás számára ingyenes. 

Apróhirdetés 
 

Forráskúton bérelhető ipari, gurulós homlokzati állvány, 8,3 
munkamagasságig. 
Telefon: 06/30-912-9624 
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