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TESTÜLETI TÁJÉKOZTATÓ 

A Képviselő-testület szeptember 29-én tartotta 

soron következő ülését. 

  Első napirendi pontban a februárban elfogadott 
költségvetési rendelet módosítását fogadták el a 
képviselők. 
  Második napirendi pontban a Forráskúti Általános 
Iskola és AMI 2021/2022. tanévről készült 
részletes beszámolóját ismerhették meg a 

jelenlévők, amelyet Sápi Zoltán iskolaigazgató 
készített. A tanulói létszám 144 fő volt az elmúlt 
tanév végén. Az intézményben az oktató-nevelő 
munkát a Nemzeti Köznevelési törvényben 
meghatározott képesítéssel rendelkező 
pedagógusok végzik. A tárgyi feltételek 
megfelelőek, 2021. nyári időszakában saját 

dolgozókkal megtörténtek a tisztasági festések. A 
2021 áprilisában meghibásodott gázkazán cseréje 
az ősz folyamán megtörtént. 

A Magyar falu program keretében az Iskola utcai 
épületszárny világításkorszerűsítése valósult meg, 
LED-es világítótestekre cserélték a régi 
neonvilágítást. 

A programok nagy részét sikerült megvalósítani, 
tavaly ősszel Erzsébet-tábor keretében Zánkára 
utazott a 3-8. évfolyam, tavasszal pedig a 
„Határtalanul” program keretében Erdélyi 
kirándulást szerveztünk Ülléssel közösen. A 
ballagást sikerült nagy nyilvánosság előtt 

megtartanunk.  
A nyolcadikos tanulók mindannyian felvételt 
nyertek valamelyik középfokú intézménybe. 
  Következő napirendben a Forráskúti Margarét 
Óvoda és Bölcsőde elmúlt nevelési évről szóló 
beszámolóját hallgatták meg a testület tagjai. 
Tájékoztatást kaptak a képviselők az óvodások 

létszámának alakulásáról, amely május 31-én 70 
fő volt. A nevelési év végén 23 nagycsoportos 
gyermek ballagott el az óvodából, és 22 gyermeket 
írattak be a szülők az intézménybe. A Bölcsődében 
az elmúlt nevelési évben telt házzal dolgoztak.  
A tárgyi feltételek javultak, 3 csoportszobában 
került felszerelésre klímaberendezés. 

A Covid járvány idején elmaradt programokat 
többnyire sikerült megvalósítani: vers- és 
mesemondó verseny, jótékonysági est, családi 
nap, ballagás, Budapesti kirándulás. 
  Negyedik napirendi pontban a Forráskúti 
Margarét Óvoda és Bölcsőde éves munkatervét 

fogadta el a Képviselő-testület. A munkaterv 
szerint a nagycsoportosok úszás oktatása 
valósulhat meg, amelyben a szülőkre háruló 
költségek csökkentése érdekében a gyermekek 
szállítását az önkormányzat 2 gépjárművel vállalta.  

  Ötödik napirendi pontban a XXVIII. Forráskúti 
Falunapokról készült beszámolót fogadták el a 

képviselők, amelyet Kálmánné Kovács Mónika 
művelődésszervező készített. A részletes 
beszámoló e lap hasábjain olvasható. E napirend 
tárgyalásakor  
 
Fodor Imre Polgármester úr köszönetét fejezte ki a 
Képviselő-testület előtt a falunapi programok 

szervezéséért felelős személyeknek: Kálmánné 
Kovács Mónikának és Oláhné Bodor Magdolnának, 
továbbá a gördülékeny, biztonságos  

 
 
lebonyolításáért a Polgárőr Egyesületnek és 

minden, a rendezvény megvalósításban 
közreműködő személynek. 

  Hatodik napirendi pontban a Homokháti Kistérség 
Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának 
elfogadásáról döntöttek, amely dokumentumnak a 
helyi aktualizálását Gyurisné Zsemberi Edit 
családsegítő végezte. 
  Hetedik napirendi pontban a Forrás-4 Szennyvíz-
Közmű Önkormányzati Társulás megszüntetéséről 

szóló májusi döntést módosították október 31-re, 
mivel a Magyar Államkincstár nem hagyta jóvá a 
korábbi, június 30-i dátumot. 

  Egyebek napirendi pontban aktualitásokat, főleg 
az intézmények rezsicsökkentésére vonatkozó 
intézkedéseket ismertette Polgármester úr a 

jelenlévőkkel. A magas energiaárak 
következményeként az energiatakarékossági 
intézkedések minden intézményt érintenek. 

Dudásné Gábor Tünde, jegyzőkönyv-vezető 

_________________________________ 

 

Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2023. évre 

Forráskút Község Önkormányzata az Emberi 

Erőforrások Minisztériumával együttműködve az 

idei évben is kiírja a Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot. A pályázati 

feltételekről érdeklődni a Polgármesteri Hivatalban 

Galzóné Gyuris Tímea ügyintézőnél, illetve a 

www.emet.gov.hu oldalon van lehetőség. 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az új pályázóknak 

regisztrálniuk szükséges, a regisztráció elérhető: 
https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx 

oldalon. 
Azok a pályázók, akik már korábban regisztráltak 
az EPER-BURSA rendszerben, már nem 
regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév 
és jelszó birtokában léphetnek be a rendszerbe. 
 
A pályázatok EPER-Bursa rendszerben 

történő rögzítésének és a Polgármesteri 
Hivatalhoz történő benyújtásának (a 
szükséges mellékletekkel együtt) határideje: 

2022. november 03. 
A határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. 

 A fenti határidőre Hivatalunkhoz be kell 

érkeznie: 
- az elektronikusan kitöltött, véglegesített és 

aláírt pályázati űrlapnak 
- a felsőoktatási intézmény által kibocsátott 

hallgatói jogviszony-igazolásnak vagy 
annak másolatának a 2022/2023. tanév 
első félévéről 

- jövedelemnyilatkozatnak és igazolásoknak 
a pályázó és a pályázóval egy háztartásban 
élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről 

- lakcímkártyának 
   Polgármesteri Hivatal 
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NÉPSZÁMLÁLÁS, 2022: 
FELELJÜNK, EGYMÁSÉRT! 
Október 1-jén elkezdődött hazánkban a Magyarország 
teljes népességére és az összes lakására kiterjedő 
népszámlálás. Az adatgyűjtés pontos és részletes képet 
ad a népesség számáról, demográfiai jellemzőiről, 
egészségi állapotáról, iskolázottságáról, 
foglalkoztatottságáról, nemzetiségi és vallási 
összetételéről, élet- és lakáskörülményeiről. A 
népszámláláson való részvételt a 2018. évi CI. törvény 
írja elő, eredményei mindannyiunk mindennapjait, 
jövőjét befolyásoló szociális és gazdasági döntések, 
országos, regionális és helyi fejlesztések alapjául 
szolgálnak. 
A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) minden 
magyarországi lakcímre szeptember utolsó napjaiban 
postai felkérőlevelet küldött. Ez nem névre szólóan 
érkezik a postaládába, a címzésben csak a ház címe 
szerepel. Nagyon fontos, hogy a felkérőlevelet mindenki 
őrizze meg! A levélben a népszámlálásról szóló hasznos 
információk mellett egy 12 jegyű belépési kód is 
található, aminek segítségével minden háztartás 
önállóan, interneten keresztül ki tudja tölteni a 
népszámlálási kérdőíveket a népszámlálás honlapján 
(nepszamlalas2022.hu).  
Kérdőívet kell kitölteni 

 mindenkiről, aki Magyarországon él, 
 azokról is, akik átmenetileg, 12 hónapnál 

rövidebb ideig külföldön tartózkodnak, 
 a külföldi állampolgárokról is, ha legalább 3 

hónapja Magyarországon tartózkodnak. 
A népszámlálás során a lakáskörülményekről is 
nyilatkozunk. Az ország területén minden 

 lakás, 
 lakott üdülő és lakott egyéb lakóegység, 
 közösségi éjszakai elhelyezést szolgáló 

intézmény összeírása megtörténik. 
(Fontos, hogy a lakáskérdőívet minden, a tulajdonunkban 
álló, de adott esetben nem lakott, üresen álló lakásról is 
ki kell tölteni, az arra a címre érkezett felkérőlevél 
alapján.) 

Minden háztartásnak egy lakáskérdőívet és annyi 
személyi kérdőívet kell kitölteni, ahányan a lakásban 
laknak. A kérdőív kérdéseire a 2022. október 1-jén 
fennálló állapotot alapul véve kell válaszolni. 
A népszámlálási kérdőívet önállóan, az interneten 
október 1. és 16. között lehet kitölteni, egy, erre a 
célra létrehozott zárt rendszerű, online felületen 
keresztül, amelybe a felkérőlevélben szereplő egyedi, 12 
jegyű kóddal lehet belépni. Mindazok, akik október 16-ig 
online kitöltik a népszámlálási kérdőívet, 
nyereményjátékban vehetnek részt, amelynek keretében 
az online kitöltési időszak alatt naponta 5 db, egyenként 
100 000 forint értékű ajándékutalványt sorsol ki a KSH a 
kitöltők között. Fontos, hogy a kitöltés végeztével kapott, 
a kitöltést igazoló kódot mindenki őrizze meg, mert azzal 
igazolható, hogy valóban megtörtént az online 
válaszadás, ki lettek töltve a kérdőívek. Azokat a 
háztartásokat, amelyek október 16-ig nem élnek az 
online kitöltés lehetőségével, október 17. és november 

20. között számlálóbiztosok keresik fel, akik tableten 
rögzítik a válaszaikat. Akik pedig sem online, sem 
számlálóbiztos által nem teljesítik november 20-ig az 
adatszolgáltatási kötelezettségüket, november 21. és 28. 
között a település jegyzőjénél jelentkezve tehetnek 
ennek eleget.  

Számlálóbiztosaink itt Forráskúton: Farkasné 
Szemerédi Gabriella, Gyuris Katalin, Paraginé 
Hegedűs Erzsébet, Peták József Jánosné és Vass 
Ilona. 
 
Kérem, segítsék munkájukat! 

Feleljünk, egymásért! 
 
 

Felelős állattartás — IVARTALANÍTÁS 

Az önkormányzat 
Magyar Falu Program 
keretében meghirdetett 
Felelős állattartás 
elősegítése c. felhívásra 
benyújtott pályázata 
(macskák, kutyák 
ivartalanítása) pozitív 
elbírálásban részesült, 
az állatok ivartalanítása 
lassan egy éve folyamatosan zajlik. 
Az időközbeni változások és visszalépések okán 

néhány szuka kutyus utólagos bejelentésére, 

ivartalanítására is sor kerülhet! 

Az ivartalanítás ingyenes!  

Kérjük 2022. október 25. napjáig jelezzék a 

Polgármesteri Hivatalban szándékukat azon gazdik, 

akik szuka kutyájukat kívánják ivartalanítani, 
hiszen december 31. napjáig a pályázat keretében erre 
ingyenesen sor kerülhet. 
A műtéti eljárást — a projekt keretében szerződött 
állatorvos — dr. Farle Csaba végzi el kisteleki 
rendelőjében. A kutyusok szállításáról a gazdának kell 
gondoskodnia.  

 

Ugyanezen cikk keretében szeretném felhívni a kutya és 
egyéb állattartók figyelmét az állattartás alapvető 
szabályaira, hiszen érkezett már jelzés a Hivatalhoz nem 
megfelelő körülmények közt tartott kutyákról, vagy más 
„nem kedvtelésből tartott” állatról. 

Az állatvédelmi törvény értelmében az állattartó köteles a 
jó gazda gondosságával eljárni, az állat fajának, 
fajtájának és élettani szükségleteinek megfelelő 
életfeltételekről, az állat megfelelő és biztonságos 
elhelyezéséről, szakszerű gondozásáról, szökésének 
megakadályozásáról. Kimondja a törvény továbbá, hogy 
az ember környezetében tartott állat, valamint a 
veszélyes állat tulajdonjogával, tartásával felhagyni nem 
szabad. Az állat elűzése, elhagyása vagy kitétele tilos. 

Az állattartók felelőssége tehát igen nagy, hiszen 
egyrészt gondoskodnunk kell az állat jólétéről, másrészt 
arról is, hogy állatunk ne okozzon kellemetlenséget 
környezetünknek, sem embertársainknak, sem más 
állatoknak. 

Biztosítsunk számukra megfelelő tartási helyet, 
akadályozzuk meg szökésüket, kóborlásukat! Ugyanakkor 
gondoskodjunk élelmükről, ivóvizükről, óvjuk őket az 
időjárás viszontagságaitól, télen a hidegtől, nyáron a 
forróságtól… 

Az állatvédelmi törvény szabályozza továbbá az állatok 
bántalmazásának tilalmát, sőt az állatkínzás 
bűncselekmény is! 

Figyeljünk tehát kedvencükre, de haszonállatunkra is! 

 

Kapás Anita, jegyző 
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SZÉPKORÚAK KÖSZÖNTÉSE

Szeptember 5-én, éppen születése 
napján köszöntöttük polgármester úrral 
Zádori Imréné Szilágyi Erzsébetet 90
születésnapja alkalmából.  

 
Családja szeretetteljes körében fogadott 
bennünket Erzsike néni, aki 
Kiskundorozsmán született, általános 
iskolát végzett. Nagyon szerette a 
mezőgazdaságot, a házi állatokat, így 
ebben foglalta el többnyire magát. 

1952 novemberében kötött házasságot. 
Két gyermeke született, három unokája 
és négy dédunokája van. 2006
meg férje ezt követően lányához költözött 
és jelenleg is ott él. Hobbija a kötés volt, 
a család minden tagjának készült 
pulóver, de szerette a virágokat, a kertet. 
Jól főzött és sütött, főleg finom kalácsot, 
de rétest is szívesen készített. 

Sajnos az elmúlt évben sokat 
betegeskedett, jelenleg is többnyire 
pihenéssel telnek napjai. Mindennapi 
teendőinek ellátásában segítségre szorul. 

Születésnapjára az egész család 
összegyűlt, hogy felköszöntsék, együtt 
ünnepeljék, Mi is kívánunk Erzsike 
néninek jó egészséget és további sok 
öröme, boldogságot családja körében!

Kálmánné Kovács Mónika 

alpolgármester
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én, éppen születése 
napján köszöntöttük polgármester úrral 
Zádori Imréné Szilágyi Erzsébetet 90-dik 

  
Családja szeretetteljes körében fogadott 
bennünket Erzsike néni, aki 
Kiskundorozsmán született, általános 
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Születésnapjára az egész család 
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ünnepeljék, Mi is kívánunk Erzsike 
néninek jó egészséget és további sok 
öröme, boldogságot családja körében! 

Kálmánné Kovács Mónika  

alpolgármester 

 

VÁLLALKOZÓI EST

2022. szeptember 17
került megrendezésre 
vállalkozók számára megszervezett est, 
melyre a község azon vállalkozói és 
partnerei kaptak meghívást, akik 
jelentősen hozzájárulnak a település 
működtetéséhez. 

Az estét Fodor Imre polgármester úr 
nyitotta meg. Köszöntőjében 
hangsúlyozta a vá
stabilitásának fontosságát, hiszen az 
eredményes, sikeres vállalkozások 
erősítik falunkat is. Ezt követően Fehér 
Éva a Csongrád
Kereskedelmi és Iparkamara munkatársa, 
a Mórahalmi Térség elnöke a kamara 
működéséről, valamint a tags
előnyeiről tartott tájékoztatást.

A vacsora alatt és után kötetlen 
beszélgetésekre és eszmecserére került 
sor. Az eseményen adományok 
felajánlására is volt lehetőség, aminek 
sorsáról helyben, közvetlenül dönthettek 
a támogatók. Többségi döntés alapján 
ennek eredményét, azaz 486.500,
átadtunk a Forráskúti Általános Iskolás 
Gyermekekért Alapítványnak, amit 
tehetséggondozásra fordít.

Köszönjük Engi Jánosnak, Maróti 
Dezsőnek, Gyuris Zsoltnak a szervező 
munkát, amivel nagyban hozzájárultak a 
rendezvény megvalósulásához, illetve 
nem utolsó sorban köszönet 
mindazoknak, akik jelenlétükkel, 
közreműködésükkel segítették az est 
létrejöttét. 

 

 

 

VÁLLALKOZÓI EST 

2022. szeptember 17-én első alkalommal 
került megrendezésre Forráskúton a 
vállalkozók számára megszervezett est, 

a község azon vállalkozói és 
partnerei kaptak meghívást, akik 
jelentősen hozzájárulnak a település 

Az estét Fodor Imre polgármester úr 
nyitotta meg. Köszöntőjében 
hangsúlyozta a vállalkozások 
stabilitásának fontosságát, hiszen az 
eredményes, sikeres vállalkozások 
erősítik falunkat is. Ezt követően Fehér 
Éva a Csongrád-Csanád Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara munkatársa, 
a Mórahalmi Térség elnöke a kamara 
működéséről, valamint a tagság 
előnyeiről tartott tájékoztatást. 

A vacsora alatt és után kötetlen 
beszélgetésekre és eszmecserére került 
sor. Az eseményen adományok 
felajánlására is volt lehetőség, aminek 
sorsáról helyben, közvetlenül dönthettek 
a támogatók. Többségi döntés alapján 
nnek eredményét, azaz 486.500,- Ft-ot 

átadtunk a Forráskúti Általános Iskolás 
Gyermekekért Alapítványnak, amit 
tehetséggondozásra fordít. 

Köszönjük Engi Jánosnak, Maróti 
Dezsőnek, Gyuris Zsoltnak a szervező 
munkát, amivel nagyban hozzájárultak a 

megvalósulásához, illetve 
nem utolsó sorban köszönet 
mindazoknak, akik jelenlétükkel, 
közreműködésükkel segítették az est 
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XIX. SZÜRETI MULATSÁG 
 

Tizenkilencedik alkalommal került megrendezésre a Forráskúti Szüreti mulatság szeptember utolsó 
szombatján napsütéses, őszi időben, melyre idén is szép számmal érkeztek a lovasfogatok és a vendégek 
egyaránt. 
Az eseményt szokásainkhoz híven borverseny előzte meg, melyre idén Tímár Géza, Ifj. Szögi János, Szögi 
Szilvia, Vass Imre és Szakál Zoltán borászok neveztek. A Bortábornoki címet a borverseny győztese, Szögi 
Szilvia nyerte el. Gratulálunk Neki a bortábornoki címhez! 

A szüret a Molnár család szőlőjében kezdődött, majd darálással, préseléssel és a must kóstolásával már a 
művelődési háznál folytatódott. 

A borverseny eredményeinek kihirdetése és a vacsora után hajnalig folytatódott a mulatság a KOSAVA 
Együttessel. 

Ezúton is köszönjük a rendezvény lebonyolításához nyújtott közreműködést a lovas-fogatosoknak, a 
polgárőröknek és a szüretelő fiataloknak, gyerekeknek, valamint mindennemű felajánlást, támogatást a 
borászoknak! Köszönjük, hogy segítségükkel emelték rendezvényünk színvonalát!  

 

További képek megtalálhatók a facebook oldalunkon a Jerney János Művelődési Ház felületén. 
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ISKOLAI HÍREK 
 

Nekünk a Balaton, a Riviéra 

Szeptember 12-

14. között 

ellátogattunk az 

Erzsébet-táborba 

Zánkára, ahol 2 

éjszakát 

töltöttünk. Hétfőn 

7 órakor indultunk 

2 autóbusszal Forráskútról 98 diákkal és 13 felnőtt 

kísérővel. Az időjárás kedvező arcát mutatta e pár 

napban; igazi kirándulós időnk volt. A bátrabbak 

megtapasztalták, hogy mennyire kellemes a 

Balaton 

hőmérséklete. 

Hajókáztunk a 

Balatonon, 

csapatépítő 

foglalkozásokon 

vettünk részt. Erőss 

Zsolt hegymászó özvegye tartott egy szívszorító, 

vetítéssel egybekötött előadást a hegymászás 

rejtelmeiről. Tihanyi túránk alkalmával 

megbizonyosodtunk arról, hogy a visszhang 

„működik.” 

Különleges fagylalttal 

hűsítettük magunkat. 

Koncert és disco volt 

két estére a program 

(Korda György Reptér 

című száma sláger 

volt), melyek a 

fiatalok tetszését 

elnyerték. Szerdán 

fájó szívvel vettünk 

búcsút Zánkától. A 

hazafelé úton 

megálltunk egy rövid 

„pihenőre”Balatonfűzf

őn, ahol bobozással 

múlattuk az időt. Nagyon jó volt! Az adrenalin az 

egekbe szökött! 

 A következő 

állomás Kiskőrös 

volt. Petőfi 

Sándor 

szülőházánál 

időztünk egy 

kicsit, mert 

2023-ban lesz 

200 éve, hogy a 

költő megszületett. Végül Soltvadkert volt az 

utolsó állomás, ahol ki-ki kedvére választhatott 

egy kis édességet. Remélhetően élményekkel 

gazdagon tért mindenki haza. 

 

 

 

KEVE program az iskolában 

Iskolánk a 2022/2023-as tanévben is részt vesz a 

KEVE (Közlekedjünk Együtt, Vigyázzunk 

Egymásra!) programban. 

Аz általános iskolások közlekedésbiztonságát 

segítő programot a Csongrád Megyei Rendőr – 

főkapitányság Baleset megelőzési Bizottsága 

dolgozta ki. 

A biztonságos közlekedésre való nevelés céljai: 

 Ki kell fejleszteni az észlelőképességet és a 

reakcióképességet, a racionális 

megfigyelés és felismerés segítség révén 

hozzá kell járulni a valós tapasztalatok 

elnyeréséhez. 

 Közlekedési szabályismereti tudást kell 

közölni és az elméletet bevésni, 

automatikussá tenni és be kell gyakorolni a 

közlekedéstechnikai készségeket. 

 Ki kell alakítani olyan közlekedési kultúrát, 

melyben a szabályismereten túl domináns 

emberi tényező a felelősségtudat, az 

egymás iránt tanúsított tolerancia, 

empátia. 

 

Ebben a tanévben az 

első foglalkozások már 

meg is valósultak 

szeptemberben, 

melynek kertében Dr. 

Pőcze Tünde rendőr 

őrnagy ellenőrizte a 

gyerekek kerékpárjait is. Többségében jól 

felszerelt kerékpárokat láthatott, hiányosságokat is 

talált! Kérjük a szülőket, hogy gyermekük 

kerékpárjait az alábbi kötelező kiegészítőkkel 

lássák el:  

1. két fékszerkezet, az egyik az első, a másik a 

hátsó kerékre hat, 

2. csengő,  

3. előre fehér fényt 

adó lámpa, 

4. hátra piros fényt 

adó lámpa, 

5. elől egy fehér, 

hátul egy vagy két 

piros színű prizma 

(fényvisszaverő) 

6. az első keréken legalább 2 db borostyán sárga 

fényvisszaverő 

 



HÍR-FORRÁS   

 

7 

 

 

ISKOLAI HÍREK 
 

A Magyar Diáksport Napja 

A Magyar 
Diáksport 
Szövetsé

g (MDSZ) 
17 éve 

indította 
útjára a 

Magyar 
Diáksport 

Napját, 
amelyet 

immár 7 éve nemzetközi színtéren is megszervez 
Európai Diáksport Napja (European School Sport 
Day® – ESSD) elnevezéssel. A kontinens határain 
is túlnyúló esemény nagyszerűsége az 
egyszerűségben rejlik, hiszen minden iskola a saját 
lehetőségeihez igazodva szervezheti meg a 
programot, kötöttségek nélkül. Az egyetlen 
ajánlott programelem mindig az adott évnek 
megfelelő távolság, vagyis idén 2022 méter 
lefutása. Ehhez csatlakozva 2022. szeptember 30-
án iskolánk tanulói is részt vettek e programon, 
közös bemelegítés után a falu utcáin 2022 méteren 
versenyeztek. 

 

A 2022 méteres távot idén a leggyorsabban 
teljesítők: 
Fiúk: 

1. Colta Marcu Mateo 7. osztály 
2. Lippai Szabolcs 8. osztály 
3. Milasin Rómeó 6. osztály 

 

Lányok: 

1. Rácz Gabriella 7. osztály 

2. Tóth Maja 7. osztály 

3. Nagy Léna 5. osztály 

 

 

A leggyorsabb futónak járó vándorserleget egy 
évig Colta Marcu Mateo őrizheti. 
 

 

 

Október 1. A zene világnapja 

Az UNESCO Nemzetközi Tanácsa Yehudi Menuhin 
kezdeményezésre 1975-ben emelte október 1-jét A 
ZENE VILÁGNAPjára. 

Életünket keresztül-kasul szövi a zene, a bölcsőtől 
a sírig. Énekelünk, hangszereken játszunk, vagy 
zenét hallgatunk. A zene is az önkifejezés egyik 
formája. Örömünket, bánatunkat kifejezhetjük 
énekszóval vagy hangszerjátékkal. Hangulatunk 
határozza meg, hogy éppen milyen zenét 
hallgatunk szívesen.  Szeptember 29-én 
csütörtökön az iskolában egy rövid koncerttel 
emlékeztünk meg a Zene Világnapjáról, ahol 
Kolompár Dzsenifer , Török Hajnal, Farkas Dominik 
és Vajner Violetta furulyaszóval,  Balog János 
gitárjátékkal szórakoztatta a közönséget . Csúcs-
Ádók Anita tanárnő kísérte zongorán a diákokat, 
valamint szóló zongoradarabot is előadott. 
Felkészítő tanárok: Kálmánné Mucsi Ildikó és Pesti 
Zsolt; utóbbi tanár bácsi gitáron is kísért furulyázó 
növendéket. 
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NYÁRI ÉLMÉNYEK 

 
Bár már beköszöntött az ősz, mi mégis kicsit visszamennénk a nyárba, a melegbe... 
 

Nyári Táborok: 
 

Ovis tábor 
Július harmadik hetében Ovis tábort tartottunk. 20 gyerkőccel szerveztünk különböző programokat a hét folyamán. 
Festettünk gipszet, pólót díszítettünk ruhafestékkel, színeztünk jó sokat. Ellátogattunk Szegedre a Somogyi Könyvtár 
gyermekkönyvtárába, ahol egy interaktív mesés előadáson vettünk részt. Majd egy jót ebédeltünk a „mekibe”(ahogy a 
gyerekek hívják). Piknikeztünk és sokat játszottunk a parkban. A fáradalmakat minden nap meseolvasással és „simivel” 
egybekötött csendes pihenő enyhítette. A tábor zárásaként dekupázs technikával készült tolltartóval ajándékoztuk meg a 
gyerekeket. 

 
Erzsébet tábor 2022 
Szép számmal indítottuk el az idei táborunkat. (36 fő) 
A hét elején ismerkedtünk, csapatépítő játékokat játszottunk. A keddi napot a helyi tekepályán töltöttük, ahol kenyérlángost 
készítettünk a gyerekeknek ebédre. A nap első felében ellátogatott hozzánk Farkas Zsolt Kiskunfélegyházi tűzoltó, aki egy 
közlekedési baleset következtében elveszítette az egyik lábát, ezért protézissel éli minden napjait. Mivel Ő egész életében 
sportolt, ezt a baleset után parasportolóként tudta folytatni, ülve súlylökéssel és gerelyhajítással készül az olimpiára. 
Megmutatta a gyerekeknek a speciálisan az Ő számára kifejlesztett művégtagot. Zsolt látogatásának a célja a gyerekek 
szociális érzékenyítése volt a fogyatékkal élő emberek elfogadása felé. A nap második felében Tanács Zoltán népművészeti 
agyagozó az agyagozás világába kalauzolta el a gyerekeket. Szebbnél szebb dolgokat készítettek. Szerdán ellátogattunk 
Kiskőrösre a János Vitéz Látogatóközpontba. Az interaktív labirintust nagyon élvezték a gyerekek és mi felnőttek is. Délben 
Petőfi szülőháza mellett lévő parkban elfogyasztottuk a hamburgert, majd a Kiskőrösi Úttörténeti Múzeumban a 
közlekedéssel, útépítéssel ismerkedhettek meg a gyerekek játékos formában. A hét második felében pólót festettünk a 
nagyokkal is, ezzel párhuzamosan a Digitális Jólét Program hálózat jóvoltából egy 3D nyomtató működését láthatták a 
gyerekek és az azzal készült könyvjelzőt megkapták ajándékba. A nap folytatásában a Somogyi Könyvtár 
közreműködésével az Aktív Mancsok Egyesület egyik segítő kutyáját hozta el Gulyás Bianka tréner. 
A tábori hét utolsó napján Barnáné Anikó által elkészített finom ebéd elfogyasztása után kimentünk a Jerney iskolába, ahol 
az udvaron és az iskola körül lévő tisztáson és erdős részen játszottunk, (labdáztunk, tollasoztunk, ugráló köteleztünk, 
társasjátékoztunk) sétáltunk. Majd estefelé Repkó János által készített „speciális” nyársakon megsütöttük a vacsoránkat 
(szalonna) a tábortűz mellett. Közben felépítettük az éjszakai szálláshelyünket. A sátrakat a helyi általános iskolából 
kaptuk. Záró programként az éjszaka folyamán a tábortűz mellett beszélgettünk a gyerekekkel a heti élményeinkről. 
Mindkét táborban köszönjük Farkas Gusztáv részvételét is, aki különleges hangszerét a fagottot mutatta be a gyerekeknek, 
ezzel is fejlesztve művészeti tudásukat. Játszott nekik, illetve a nagyobbak ki is próbálhatták a hangszert. 
 
Köszönjük a segítséget az Önkormányzatnak, a Borostyán Étteremnek, az Iskolának, a Coop boltnak. 
Mindkét táborban nagyon köszönjük a segítőink munkáját: Kiss Renáta, Czékus Renáta, Német Klaudia, Németh Eszter, 
Repkó János, Török Karolin, Kasza Petra, Kovács Aida, Czékus Noémi, Pekó Emília. 
És nem utolsó sorban köszönjük mindkét táborban a felajánlásokat! 

 
Barnáné Anikó, Kovács Mónika és Én: Oláhné Manna köszönjük a sok élményt!   
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FALUGAZDÁSZ HÍREI 

Októberi aktualitások 

Tisztelt Termelők! 

 

A nyári időszakkal kapcsolatosan a következő 
információkat osztanám meg Önökkel 

Az Egységes Kérelemmel kapcsolatos aktualitások: 

A 2022-es területalapú támogatások ellenőrzési időszaka 
folyamatosan tart. A légi felvételes ellenőrzések mellett 
helyszíni ellenőrzésekre is sor kerülhet, melynek 
keretében vizsgálják a kultúra azonosságot, a 
területnagyságot, valamint a terület gyomosságának az 
állapotát. A módosításokra az ellenőrzés megkezdéséig 
van lehetőség, már csak olyan módosítások végezhetők, 
melyek a támogatás összegét nem befolyásolják. Az 
előző évekhez hasonlóan a másodvetésű növények 
bejelentésére a vetés / ültetés után 15 nappal van 
lehetőség, a bejelentésre az ellenőrzési folyamatok 
megkönnyítése miatt van szükség. 

A tavalyi évhez hasonlóan a termeléshez kötött 
zöldségnövény, ipari zöldségnövény és szálas 
fehérjenövény kiegészítő támogatást igénylő gazdák 
esetében a felhasznált szaporítóanyagról, annak 
számlájáról adatot kellett szolgáltatni. Az ezzel 
kapcsolatos ellenőrzési folyamatok, a konkrét számlák 
bekéréséről szóló értesítés 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 októberben 
megkezdődik. Az ellenőrzésről az érintett termelőket 
előzetesen ki fogják értesíteni. 

Ha az idei év során elemi kár ért bárkit, valamint tagja a 
Mezőgazdasági Kockázatkezelési Rendszernek, a 
káresemény bekövetkeztétől számított 15 napon belül 
azt be kellett jelenteni az MKR elektronikus felületén. 
Erre szeptember 30-ig volt lehetőség. 

A kárbejelentésre a Kormányhivatal Agrárkár-megállapító 
szervezete szintén az ügyfélkapura hivatalos értesítés 
keretében igazolást küld a megállapított kár mértékéről. 

A kárenyhítési támogatási kérelem benyújtására 
november 1 és 30 között lesz lehetőség, ekkor szükség 
lesz az előbb említett 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. 

Az online elektronikus permetezési napló bevezetését 
2023 január 1-re halasztották, bővebb információk 
később várhatók. 

 

 

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, mely 
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 bizonyos területnagyság alatt 
választható, ez felett kötelező elem lesz. (pontos 
számadatok még nem ismertek). 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 

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 : 2022. 

október 17-én hétfőn Zsombón a Művelődési Házban, 
2022.október 18-án Forráskúton a Piac téren a régi 
COOP ABC épületében . Mindkét helyszínen az előadás 
16.00-kor kezdődik, melyre minden kedves érdeklődőt 
tisztelettel várok. 

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.  

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 
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CSIPKEBOGYÓ KÉZIMUNKAKÖR 

 

Csipkebogyó Hírek 

 

Az augusztus és a szeptember meglehetősen 
mozgalmasra sikeredett nálunk! Annyira, hogy 
még a Hírforrás oldalain sem tudtunk jelentkezni… 

Augusztus 4-7-ig 
csoportunk Újvidéken 
mutatkozott be a Vajdasági 
Kézimunka kedvelők 
Szövetsége által szervezett 
nemzetközi kiállításon. 46 
csoport több száz alkotója 
küldte/ hozta el szebbnél 
szebb alkotásait. Számtalan 
technikát csodálhattunk 
meg. Csoportunk minden 
tagja képviseltette magát, 

küldött munkát a kiállításra. Igazán széles 
palettával mutatkozhattunk be: horgolás, hímzés, 
origami, qulling, kosárfonás, makramé, szövés, 
ékszerek, kézműves szappanok, kerámia szerepelt. 
Természetesen elmaradhatatlan volt a régen látott 
ismerőseinkkel folytatott tapasztalatcsere is. 
Munkáinkat emléklappal és serleggel jutalmazták 
vendéglátóink. 

Ezzel egy időben itthon a Népdalkörök Találkozóján 
igyekeztünk színesebbé, hangulatosabbá tenni a 
kultúrház előterét.  

 

Egy hét múlva, már Tiszasziget Kreatív Műhely 
Egyesülete várt bennünket. A 
Vajdaságból érkező több 
csoport tette nemzetközivé ezt 
a kiállítást is. Most is minden 
csoporttársunk küldött 
anyagot a bemutatkozásra. 

 Házigazdáink ismét jelesre 
vizsgáztak szervezésből, 
vendégszeretetből! 

 

VOLT EGYSZER EGY FALUNAP…. 

A hagyományos menetrend szerint augusztus 21-t 
követő hét végén… 

A hagyományoktól kicsit eltérő módon került sor a 
kiállításunk megnyitására. Már az előkészületek 

sem voltak zökkenőmentesek, csókai barátaink a 
határon kialakult hosszú, kiszámíthatatlan 
várakozási idő miatt lemondták részvételüket. 
Nagyon sajnáljuk, de reméljük, legközelebb sikerül 
őket is vendégül látni!  

A megnyitóra szombaton délben került sor. Fodor 
Imre Polgármester úr köszöntő szavait egy 

meglepetés-műsor 
követte. Apropója a 
közelmúlt Szent 
István nap, és az, 
hogy csoporttagunk 
-Gabi – elkészítette 
a korona mását 
origami technikával. 
A műsorocska e köré 
szerveződött. 

Felhangzott a Honfoglalás betétdala és Garay 
János: A szent korona c. versének részlete. 
Köszönjük a közreműködést Gaál Petrának és Gaál 
Gabriella (Babcinak), valamint a békéscsabai 
Balassi Táncegyüttesnek a kölcsönkapott 
méhkeréki viseleteket. 

 
Itt mondunk köszönetet kiállítóinknak is, akik 
munkáikkal színesítették kiállításunkat: 
Bánát Szerb Kulturális Közhasznú Egyesület 
Deszkről  
Deméné Gyuris Margit Üllésről 
Juhászné Dobrai Melinda Kübekházáról 
Kocsispéter Károlyné Szegedről 
Kreatív Műhely Egyesület Tiszaszigetről 
Sárközi Szabolcs Üllésről   
 Helyi alkotók: 
Csáki József 
Gyuris Árpádné 
Kocsispéter Alajosné 
Lippai Gabriella 
Rabi Ilona 
Tapodi Lajosné 
Zádori Imréné 
Reméljük, legközelebb még többen mutatják meg 
alkotásaikat. 
 

Szeptember 

...is tartogatott 
még feladatot 
csoportunknak. 
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Szeptember 1- 4-ig 
Kunbajára kaptunk 
meghívást egy 
nemzetközi kézimunka 
kiállításra. Kicsit 
megfogyva, de lelkesen 
tettünk eleget a 

meghívásnak. 
Csoportunk csaknem 
minden tagja 
képviseltette magát, 
sokféle technikát 

felvonultatva. 
Szeptember 10-én Deszken, 
az Ajvár fesztiválon vettünk 
részt. Mint minden évben, 
nagyszerű szervezésű 
rendezvény részesei 
lehettünk. A „Kézművesek 
utcája” elnevezésű kézműves 
bemutató részesei voltunk. 
Nagy érdeklődés kísérte 
kiállításunkat. A délelőtt még 
hűvös, esős idő sem szegte 
kedvét a rendezvényre 

látogatóknak, résztvevőknek.  
Pálnik Zoltánné 

 

Bemutatjuk csoportunk tagjait 
 

Sokan ismernek. 35 éve élek Forráskúton. 
Őszibarack termesztéssel foglalkozik a család.  
A kézimunka mindig közel állt hozzám. Édesanyám 
tanított meg horgolni és subázni.  
Egy ideig nem foglalkoztam vele, de pár éve újra 
elővettem a kézimunkás kosaramat. Az eredmény 
2 falvédő, 4 nagy és 2 kisebb szőnyeg, amelyek 
családom lakását díszítik. 

 
Horgolt terítők is készültek 
szép számmal. Nagyon jó 
szabadidős elfoglaltság. 
A közelmúltban csatlakoztam 
a Csipkebogyó 

Kézimunkakörhöz, 
munkáimat kiállításokon 
bemutatjuk. Az első 

bemutatkozásom 
Ferencszálláson, a népi 
kismesterségek bemutatóján 
volt. Ahogy időm engedi, 

személyesen is részt veszek a rendezvényeken. 
 
Tervekből kifogyhatatlan vagyok, úgy hogy jó ideig 
biztos nem fogom abbahagyni. 

 
Miskolcziné Kiss Judit 

 
 

A kézimunkához egészen 
kislánykorom óta kapcsolódom, az 
akkori életemet a mezőgazdaság 
határozta meg. A hosszú téli 
estéken fódozgattunk 
(foltozgattunk), varrogattunk.  

Iskolás koromban Aranka tanító néni (Szemerédi 
Imréné) vette szárnyai alá a nagyobb, felső 
tagozatos lányokat, és délutánonként a hímzés, 
horgolás, varrás rejtelmei vezetett be; készültek a 
kezeink között falvédők, alátétek és terítők is. 
Később telente a készen vásárolt, előre drukkolt 
anyagokat hímezgettük.  
Fiatalasszony koromban több ruhát is varrtam a 
lányaimnak, a babáiknak és saját magamnak is. 
Kötni igazán felnőttként tanultam meg, néhány 
pulóver, kardigán és sál is készült. 
Kézimunka klubba annak megalakulásától fogva 
járok. Ott sok új technikával ismerkedtem meg, 
megtanultam például harisnyából virágot készíteni, 
elsajátítottam a szövés alapjait, készítettünk 
kukoricacsuhé figurákat, valamint az esztendős 
ünnepeket kísérő, hangulathozó díszeket. A 
kézimunka klubnak köszönhetően több, jó 
hangulatú, szép kiállításon vehettem részt; jó 
néhány munkát is készítettem ezekre az 
alkalmakra: hímzéseket, horgolt terítőket, 
díszeket. A horgolás az, ami legtovább elkísért a 
kezdetektől, legtöbb mindent horgolással 
készítettem: terítőt, alátétet, kardigánt, táskát, 
karácsonyi csengőt, angyalkát és egyéb ünnepi 
díszeket. 

Maróti Jánosné 
 

Még kislány koromban 
kezdtem el hímezni, 
horgolni, kötni, ezt 
anyukámtól tanultam 
otthon. Ezek a 
tevékenységek a 
gyermekkor elmúltával 
hosszú időre feledésbe 
merültek. Már felnőttként, 

a gyermekeim születése után kezdtem el gépi 
varrással foglalkozni, ennek alapjait még otthon 
tanultam, majd Kovács Mónika által tartott szabás-
varrás tanfolyamon fejlesztettem tovább. Varrtam 
mindenféle napi használati dolgokat a 
családomnak: függönyök, táskák, pénztárcák, 
szoknyák, nadrágok, kabátok születtek a kezem 
alatt.2011-ben ismerkedtem meg a házi 
szappankészítés valamint natúrkozmetikumok 
előállítási technikájával, itthon próbáltam ki sok 
mindent, majd beiratkoztam - a hazai 
natúrkozmetikum készítők világában elismert - 
Torma Viktória vegyészmérnök kozmetikum 
készítő tanfolyamára. A kozmetikumokat lelkesen 
készítettem és készítem még ma is; a színek, az 
illatok a formák, az alapanyagok hatalmas, 
lenyűgöző választékába könnyű belefeledkezni. 
A Csipkebogyó kézimunkakör alapító tagja, és 
azóta is aktív résztvevője vagyok. Itt újra 
elkezdtem horgolni, ünnepi dísztárgyakat 
készítettem. Csatlakoztam a 2021. év végén indult 
vessző- és kosárfonó szakkörhöz, 
megismerkedtem ennek az igen bonyolult és nehéz 
tevékenységnek az alapjaival. 
További terveim kézimunka témában: maradt még 
néhány szappandíszítési technika, amelyet 
szeretnék elsajátítani, illetve várom milyen 
lehetőségek kerülnek még az utamba. 

Maróti Rózsa 
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EGYHÁZKÖZSÉGI HÍREK 

Hétköznapi mise a vasárnapi hirdetés alapján 
lesz megtartva 

Vasárnapokon   9:30 órakor szentmise 
   17:00 órakor 
szentségimádás 

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 

 

Táskaszentelés 

Szeptember 18-án a 9:30-kor kezdődő mise 
keretében megtartottuk a már hagyományosnak 
számító táskaszentelést a tanév elején. Sok 
gyermek elhozta az iskolatáskáját erre az 
alkalomra. 

 

Zarándoklat Kalocsára  

A forráskúti Urunk 
Mennybemenetele 
Plébánia 
szervezésében - a 
hittanosok és családjuk 
részére - egy egynapos 
zarándoklatra 
indultunk 2022. 
október 1-én Kalocsára 
a forráskúti 
templomtól. Ennek a 
napnak a 
programjához  

 

hozzájárult Magyarország Kormánya az „Egyházi 
közösségi célú programok támogatásával”. A 
(EKCP-KP-1-2022) projekt keretében kiutalt 
támogatással, melynek köszönhetően tudta 
plébániánk finanszírozni az autóbusz 
személyszállítási költségének egy részét. 

Miután megérkeztünk a kegyhelyre látogatást 
tettünk az Érseki Múzeumba, ahol tárlatvezetéssel 
megtekinthettük a kiállításokat. Ezt követően az 
Érseki Könyvtárban mentünk, majd ellátogattunk a 
Főszékesegyházba. 

A felnőttek és gyerekek egyaránt jól érezték 
magukat. 

Köszönjük Magyarország Kormányának a program 
megvalósulásához nyújtott támogatását. 

 

 

Termények megáldása 

A templomba lehetett hozni október 1-én 
délutántól a kis kosarakba tett terményeket. A 
gondosan, szépen kosarakba összekészített 
zöldségek és gyümölcsök templomban elkészített 
polcokra lettek elhelyezve, és a vasárnapi mise 
keretében Olasz Attila atya megáldott. 

Köszönjük mindenkinek segítségét az 
előkészületekben. 

 

Kissné Tóth Klára 
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PATIKAI HÍREK 

 

 
 
 

KEDVES FORRÁSKÚTI LAKOSOK! 
 

A Szent Kereszt Gyógyszertár nevében köszönöm szépen azokat az odafigyeléssel történő 

gyógyszerkiváltásokat, amelyekre a július hónaptól meghirdetett játékunkat követően került sor, 

nagyon sokat javult a tudatos gyógyszerkiváltás menete. A gyógyszertárba betérőknek van 

maszkja, receptje, tudják is, hogy milyen gyógyszereket szeretnének kiváltani. 

 A szeptember havi nyerteseket Gyugel-Kisapáti Márkó húzta ki a nagy 

dobozból, nagyon élvezte a kisfiú a közreműködést, köszönjük szépen ez 

úton is neki! 

 

A „szeptember hónap betege „címet kapták: 
 

Bálint Ferencné Margitka, Csala Imréné Marika, Figura Zoltán, 

Gerescherné Molnár Mária Terézia Csöpike néni, Gyuris Ágota, Gyurisné 

Kálmán Jolika, Galzó Józsefné, Kecskeméti Istvánné Aranka, Kocsispéter 

Istvánné Irénke, Lajkó Károlyné, Lévai Erika, Nádasdi Jánosné, Pintér 

Tamás, Pintér Vincéné, Rácz Andor, Simon Julianna, Tariné Csordás 

Katalin, Tóth Gábor, Vásárhelyi Károlyné, Veres Ferencné, Vidéki Antalné 

Icuka 

Gratulálunk a nyerteseknek! 

Tisztelettel: dr. Cseh Gyöngyike 

Gyógyszertár vezető szakgyógyszerész 

 

 
 
 

 

KORMÁNYABLAKBUSZ 
ÉRKEZIK FORRÁSKÚTRA 

2022. október 17. 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 

 

http://www.kormanyablak.hu/


 HÍR-FORRÁS     

 

14 
 

 
 

 

 

HULLADÉKSZÁLLÍTÁS 
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ANYAKÖNYVI HÍREK 
 

Gólyahírek 
 

Kormányos Martin és Nagymihály Márta 

                        Martin Antal 
 

Horváth István és Vörös Nikolett 

Álmos 
 

                nevű gyermeke született. Gratulálunk! 
 

 

Halálozás 
 

Kádár-Németh Gyula                    (élt 69 évet) 

Özv. Sárkány Mihály Antalné (Gyuris Irén 

Jolán)                                              (élt 86 évet) 

Özv. Kucska Imréné (Simon Mária) 

                                                         élt 82 évet) 
 

               Hozzátartozóik fogadják részvétünket! 
 

 
Temetőgondnok: Gyuris Józsefné Marika, 

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

 
 

 

 

 

Köszönetnyilvánítás: 

Hálás szívvel köszönjük mindazoknak a segítségét, 

akik szeretett Sárkány Mihályné keresésében részt 

vettek: 

-Repkó Zoltán-rendőr főtörzsőrmester- 

-Polgárőrség 

-Tanyagondnokok 

-Gyuris Norbert és segítői 

Gyászoló család 

Művelődési Ház 

programajánlója 

Hétfőn 15 órától Nyugdíjasklub 

17 órától Őszirózsa Népdalkör próbái 

19 órától Zumba Zsolnai Tamással 
 

Kéthetente kedden Egészségklub Godáné Ádám 
Mária egészségfejlesztő-terapeutával  

okt. 11-én, 25-én 15 órától. 
 

 Kedden 17 órától Jóga 
 

Szerdán 9 órától Baba mama klub 

17.15-től Pilates  
       Ördög Eszter oktatóval. 

 

Csütörtökön az Alkotóházban Kézimunkakör 
 

SZÁMÍTÓGÉPES SZOBA 

Nyitvatartási időben látogatható. 
 

KÖNYVTÁR Kedden és csütörtökön 

8-12 és 13-18 óráig tart nyitva. 
 

Szeretettel várunk mindenkit 

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

Mórahalom Október 16. állat- és kirakodóvásár 

Ruzsa Október 23. állat- és kirakodó vásár  

Kistelek November 6. állat- és kirakodó vásár  

Kiskundorozsma November 13. kirakodó vásár  

Mórahalom Október 16. állat- és kirakodóvásár 

Ruzsa              Október 23. 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 

MENÜÉTKEZTETÉS   1200 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 

Az ügyelet hétévégén 8 és 20 óra között hívható 

     Okt.16. Dr. Szőke Csaba              +36303245032 

     Okt. 22-23. Dr. Kovács Tibor     +36309653114 

     Okt. 29-30. Dr. Hursán Mihály +36309986139 

     Okt. 31-Nov.1. 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: 2022.10.15. 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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