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ÚJABB LEVELET AVATTUNK!

TESTÜLETI TÁJÉKOZTATÓ
A Képviselő-testület augusztus 31-én rendkívüli
testületi ülést tartott.
Első napirendi pontban a Homokháti Kistérség
Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának
módosítását fogadták el a képviselők, a módosítás
oka
a
pusztamérgesi
Mini
Bölcsőde
működtetésének és használatának a Homokháti
Kistérség Többcélú Társulása Integrált Szociális és
Gyermekjóléti Központ részére történő átadása.
Második napirendi pontban a Dél-alföldi Térségi
Hulladékgazdálkodási
Társulás
Társulási
Megállapodás
módosításáról
döntöttek
székhelyváltozás miatt.
Harmadik napirendi pontban az Alföldvíz Zrt.
által előterjesztett, Forráskút településre 2023-37
évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési tervet
fogadták el a testület tagjai.
Következő
napirendben
az
egészségügyi
alapellátási
körzetekről
szóló
rendelet
módosításáról döntöttek, amelyre a Törvényességi
Felügyeleti Osztály a célvizsgálata miatt volt
szükség. A szükséges véleményeztetési eljárások
lezajlottak, ezek alapján a rendelet szövegébe a
következő kerül: „Forráskút község közigazgatási
területére kiterjedő alapellátáshoz kapcsolódó
háziorvosi és fogorvosi ügyelet a Szegedi Kistérség
Többcélú
Társulással
kötött
feladatellátási
szerződésben foglaltak szerint biztosítja.”
Ötödik napirendi pontban a „Helyi termelői piac
létrehozása
Forráskúton”című
projekthez
szükséges önerő igazolásáról döntöttek.
Hatodik napirendi pontban Kálmánné Kovács
Mónika
közös
megegyezéssel
történő
közalkalmazotti jogviszonyának augusztus 31.
napjával
történő
megszűntetéséről
született
döntés, tekintettel arra, hogy szeptember 1.
napjától az általános iskola pedagógusa lesz.
Egyebek napirendi pontban aktualitásokról adott
Polgármester úr tájékoztatást.
A megnövekedett rezsi költségek okán szükséges
intézkedésekről egyeztettek.

Születés fája

Augusztus 19-én felavattuk a 2021-ben születettek
névsorával díszített levelet a Parkban a Születés fáján.
A kis ünnepségen vidám kacajjal telt meg a Park, ahol
Fodor Imre polgármester úr köszöntötte a
jelenlévőket. Ismét bebizonyosodott számunkra, hogy
ez a kezdeményezés elnyerte a forráskútiak tetszését
és egy szép hagyományt sikerült elindítani.
Kálmánné Kovács Mónika
alpolgármester

Dudásné Gábor Tünde, jegyzőkönyv-vezető
_________________________________

KORMÁNYABLAKBUSZ
ÉRKEZIK FORRÁSKÚTRA
2022. szeptember 19. 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
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XXVIII. FORRÁSKÚTI FALUNAPOK

Immár huszonnyolcadik alkalommal rendeztünk falunapokat Forráskúton augusztus utolsó hétvégéjén.
Az idén picit szakítva a hagyományokkal pénteken nem színpadi műsorral kezdtük a programot, hanem valami
egészen új lehetőséget hirdettünk meg "Ízek kavalkádja" címmel, ahol a közös főzés és vacsora adta az
alapot illetve a Hangulat Band szolgáltatta a muzsikát, így minden adott volt, hogy egy igazán jól sikerült
estét töltsünk együtt.
A falunapokon már hagyománnyá vált veterán járművek felvonulása azonban idén sem marad el, sőt a
járművek egész szombaton is megtekinthetőek voltak mindenki nagy örömére. Ezúton is köszönjük Gyuris
Zsolt szervezői munkáját mellyel összefogta veterán jármű tulajdonosokat, akiknek szintén köszönjük a
közreműködést!
Szombaton már a megszokott módon zajlottak az események.
Délelőtt ünnepi szentmise volt a templomban, majd a II.
világháború hősi halottainak emlékművét koszorúztuk meg. A
sportpályàn pedig az öregfiúk futball meccsét láthattuk, ahol a
forráskúti csapat Ruzsa ellen nyerte el a falunapi kupát.
Délben a csipkebogyó kézimunkakör szervezésében kézimunka
kiállítást nyitottuk meg, ahol a csoport tagjai mellett helyi alkotók
és a kézimunkakör baráti csoportjai mutatkoztak be. Valamint
Pedro Grama helyi festőművész képeit tekinthették meg a
Művelődési Házban, a Borostyán étteremben és személyesen is
találkozhattak vele a Parkban.
Délutántól a Parkban színes kavalkád várta az érdeklődőket: a
gyerekeknek ingyenes légvár és csillámtetkó a helyi óvónők és önkéntes
diákok közreműködésével, akiknek ezúton is köszönjük a munkájukat! Majd
a 7mérföldes együttes koncertjére táncolhattak kicsik és nagyok. A
színpadon is délután kezdődött az élet. Nagyon sok szép és színes
produkciót láthattunk. Fellépett többek közt Dudás Klára művésztanár,
Zeneakadémia egyik citeraoktatója, aki Forráskút Községért Érdemérem
kitüntettje is, valamint a helyi óvodai néptáncos kispajtásai, az iskola
furulyásai, gitárosai, színjátszói és ritmikus gimnasztika csapata, valamint
Farkas Gusztáv fagotton játszott. Mindenkinek nagyon szépen köszönjük!
Este két élőkoncert is volt a színpadon, előbb Keresztes Ildikó majd a 3+2
adott felejthetetlen jó hangulatú műsort.
Idén a gazdasági tudatosságra intő körülmények okán a tűzijáték elmaradt.
De a sátorban hajnalig tartó buli a DOMIX közreműködésével nem
maradhatott el idén sem!
A Falunapok harmadik napján a hagyományainkhoz is híven Lovasnapot
tartottunk, melynek szervezéséért külön köszönet jár Maróti Dezsőnek. A
lovasnapi program a szokásos versenyszámok és programelemek mellett
idén íjász bemutatóval, íjászattal és solymász bemutatóval is színesebb
volt.
Elmondhatjuk, hogy idén is tartalmas, sokszínű falunapi programokat
sikerült megvalósítani, remélem az Önök tetszését is elnyerte!
Jómagam itt ragadnám meg az alkalmat, hogy elköszönjek. Egy régi álmom
valósíthatom meg, szeptembertől történelmet taníthatok az iskolában. De
azért nehéz a búcsú a művelődési háztól, hiszen majd húsz éve kezdtem itt
dolgozni és szinte mindent a nulláról kellett elindítani, sok munkám volt
benne, de úgy érzem jól sikerült! Kívánom a feladataimat átvevő Oláhné
Bodor Mannának, hogy hozzám hasonló szeretettel tudja végezni ez a
nagyszerű hivatást!

Kálmánné Kovács Mónika

További képek
megtalálhatók a facebook
oldalunkon a Jerney János
Művelődési Ház felületén.
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DÍSZPOLGÁR ÉS

ÉRDEMÉREM
Forgó Jánosné

Ádám Martin

Forráskút Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete 2022.
évben a „Forráskút
Községér Érdemérem”
kitüntetést Forgó Jánosné
részére adományozza.

Forráskút Község
Önkormányzatának
képviselő-testülete
„Forráskút Község
Díszpolgára” címet Ádám
Martin labdarúgó, a
Magyar Nemzeti
válogatott tagja részére
adományozza.

Forgó Jánosné Figura
Erzsébet - vagy ahogyan
Forráskúton mindenki
ismeri Babi néni - forráskúti
szülők gyermekeként 1946. október 17-én
született.

Ádám Martin
futbalista, játékos
posztját tekintve ballábas csatár.
Forráskúti szülők gyermekeként 1994. november
6-án született.

Iskolába Forráskúton járt.

A labdarúgással már óvodásként kezdett
megismerkedni, majd édesapja vitte Bordányba,
Vincze Ferenc nevelőedzőhöz és egészen 2008-ig
nála nevelődött.

1972-ben kötött házasságot Forgó Jánossal. Két
lányuk született, illetve első házasságából egy fia
van. Ma büszke nagymama, négy fiú és egy
kislány unokája van.

2008-ban egy évre Tisza Volán SC-hez került.

Egy ideig a TSZ-ben, majd saját gazdaságukban
dolgozott.

Majd a 2009–2010-es szezonban a Vasas
akadémiájára járt.

1987-ben özvegyült meg, ezután kezdett 1990-ben
kántori tevékenységbe a forráskúti
egyházközségben. Három évig gyakornok volt,
majd 1993-tól lett hivatalosan is kántor.

2014–2015-ös szezonban debütált az ekkor még a
másodosztályban szereplő Vasas első csapatában,
ahol 2019-ig játszott.
A 2019-20-as szezonban Kaposváron játszott, ahol
30 mérkőzésen lépett pályára a bajnokságban és 5
gólt szerzett, mellyel házi gólkirály lett.

Több, mint ezer halottat énekelt el temetéseken
már nemcsak Forráskúton, hanem Üllésen,
Szatymazon és Csólyospáloson is. Természetesen
a szentmiséken, illetve ünnepi alkalmak során is
énekelt, hangját mindenki ismerte, szerette.

A 2020–21-es idényben már Pakson volt
csapattag, itt 28 bajnoki mérkőzésen 8 gólt
szerzett.
Majd a 2021–2022-es szezon végén 31 góllal
gólkirályi címet szerezte meg.

Forráskút Község Önkormányzatának képviselőtestülete 64/2022. számú határozatával „Forráskút
Községért Érdemérem” kitüntetést Forgó Jánosné
Figura Erzsébetet részére adományozza, aki
példaértékű hozzá állással, önzetlen kitartó
munkával szolgálta településünk egyházközségét.
Évtizedeken keresztül látta el templomunkban a
kántori feladatokat és közreműködött a létünkhöz
kapcsolódó egyházi szertartások lebonyolításában.

2022. júliusában a dél-koreai élvonalban szereplő
Ulsan Hyundai csapathoz igazolt, ahol jelenleg is
játszik.
2022. márciusában meghívót kapott Marco Rossi
szövetségi kapitánytól a szerbek és az északírek
elleni válogatott mérkőzésekre készülő magyar
válogatott 24 fős keretébe.
2022. június 14-én az Anglia ellen 4–0-ra
megnyert Nemzetek Ligája mérkőzésen a 68.
percben csereként beállt, majd 2 futballtörténeti
jelentőségű gólpasszt adott.

Forráskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a 10/2015. önkormányzati rendelete
alapján
2022.
évben
"Forráskút
Község
Díszpolgára" címet adományoz Ádám Martin
forráskúti lakos részére, aki kiemelkedő sportolói
teljesítményével példát mutat a jövő nemzedéke
számára, motivációt ad szülőfaluja, Forráskút
lakosainak, és erősíti településünk hírnevét.
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ISKOLAI HÍREK
BECSENGETTEK A FORRÁSKÚTI ÁLTALÁNOS
ISKOLÁBAN!
Szeptember 1-jén
jén tartotta a 2022/2023-as
2022/2023
tanévnyitó ünnepségét a Forráskúti Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. A forró és
száraz nyár után „záporosan” kezdődött az első
tanítási nap. Az elsősöket elkísérte erre a jeles
alkalomra Gabi és Zsófi óvónéni is!
Az esős idő nem engedte meg, hogy az udvaron
tartsuk meg a tanévnyitó
ünnepélyt, így a
baraképületben adták elő
a 2. osztályosok
műsorukat, melyre Fődi
Kornél tanító bácsi
készítette fel őket.

Új tanuló érkezett a 3. osztályba is, Bata Lili, a 7.
osztályba Colta Marcu Mateo. A pedagógusok
között is köszönthetünk új Kollégát: Kálmánné
Kovács Mónikát, aki történelmet tanít ettől a
tanévtől, Veréb Juditot, akivel szolfézs órákon
találkoznak majd a gyerekek, Csúcs-Ádók
Csúcs
Anitát,
vele pedig a zongora tanszak növendékei
dolgoznak majd együtt.

8 osztállyal, 5 napközis csoporttal indul a tanév
183 napja 149 tanulónknak! A 24 első osztályost a
hagyományoknak
megfelelően
ajándékokkal
köszöntötték a nyolcadikosok, emléklappal az
iskolavezetés.
Az első osztályosok névsora:
Balog Henna, Balogh Botond, Balogh Brendon,
Bánfalvi Szebasztián, Berek
k Zoé Edit, Böröcz
Flórián, Csikós Judit, Csikós Máté, Elekes Emília,
Forrai Máté Gábor, Heródek Hanna, Kálmán Dalma,
Kiss Ádám, Kristóf Benjámin, Lakatos Leonora,
Marancsik Zsófia, Palatinus Zsófia Tünde, Patyik
Zalán, Sárközi Tibor, Szél Jázmin, Sztána László,
L
Szűcs Zalán, Vígh Tamara Eszter, Vörös Zsófia.
Osztályfőnökük: Nagyné Rabi Márta.

Sápi Zoltán igazgató tanévköszöntőjében kiemelte,
hogy nem készül az iskola digitális oktatást
bevezetni, de mindenkinek oda kell figyelni a
takarékosságra, és a koronavírus járvány miatt a
higiéniás szabályok betartására. Nincs tervben az
iskola fával való fűtése, nem lesz hőmérséklet-stop
hőmérséklet
az épületben, de természetesen
természetese takarékoskodni
kell, ahogy eddig is. Az elkövetkező tanévben
mindenkitől:
gyerekektől,
szülőktől,
pedagógusoktól
kellő
optimizmust,
céltudatosságot, lelkesedést és kitartó szorgalmat
várunk! Ehhez kiváló egészséget, sok szép
élményt,
emlékezetes
sikereke
sikereket
és
remek
csapatmunkát kívánunk a 2022/2023-as
2022/2023
tanév
hivatalos megnyitásán!
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CIVIL EGYESÜLET

ISKOLAI HÍREK

Szabadtéri vetítés 2022 a NEA
támogatásával

Balogh József: Kedves Vakáció barátom!
Komolyan mondom, szégyellhetnéd magad.
Június közepén mellém szegődtél, barátokká
fogadtuk egymást, s lám: két és fél hónap után
megtagadsz.
Tudom,
jövőre
ismét
eljössz,
megígérted a búcsúzáskor. Nagyon jó volt veled!
Pedig
anyuék
mennyire
re
izgultak,
megérkeztél Mi lesz a gyerekkel?

amikor

Akasszunk a nyakába kulcsot? Küldjük táborról
táborra, vagy fogadják felváltva a nagymamák?
Szóval
óval szörnyű családi vitákat okoztál, kedves
Vakáció! Én magamban mégis nagyon örültem,
mert tudtam, te minden gyereknek a legjobb
barátja vagy… Tanév végére bizony alaposan
elfáradtunk. S nem csak mi, de a tanáraink is. Ők
– nekem elmondta az osztályfőnököm
osztályfőnök
– éppúgy
vártak, mint a diáksereg.

Idén 2022. augusztus 13-án
13
került sor a
szabadtéri mozira a foci pálya melletti
területen, ahol a gyerekek a Madagaszkár
Pingvinjei című mese sorozatból nézhettek
meg 2 epizódot, majd azt követte az
Üvegtigris magyar vígjáték első része. A
vetítésen való részvétel
észvétel idén is díjtalan volt,
mivel Egyesületünk ismét sikeresen pályázott
a Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt. és
a Nemzeti Együttműködési Alap (NEA)
Közösségi
környezet
kollégiuma
által
közzétett Helyi és területi hatókörű civil
szervezetek egyszerűsített
rűsített támogatás 2022
című projektén, ahol 350 000 Ft működési
támogatást
nyertünk.
Az
elnyert
támogatásból valósult nemcsak a vetítés,
hanem a korábban lebonyolított családi
majális szervezésnek költségeit is tudtuk
finanszírozni. Örömmel vettük, hogy idén
i
is
szép számmal jöttük össze annak ellenére,
hogy a környező településeken is számos
színvonalas rendezvény volt. Köszönjük
Önkormányzatunk, a Polgárőrség és a Sport
Egyesület
segítségé
segítségét
is
a
helyszín
biztosításában

Kedves Vakáció! Tudatom veled – mindenre te sem
figyelhetsz oda. Az összes gond megoldódott. A
nagyik szívesen fogadták az ő aranyos csillagukat,
a szemük fényét, vagyis engem.
Képzeld, Vakáció, megtanultam úszni, úgy, hogy
egyszer sem fulladtam meg. Uralkodásod ideje
alatt kiváló famászó lettem, bár anyuék maradi
nézetei szerint: a nagymamáék idegeire többször
másztam fel…
Kedves Vakáció! Egyre bölcsülő eszemmel nagyon
jól tudom, a te időd sajnos lejárt. A naptárt
pergető
ető idő nem ismer könyörületet, s akkora
hatalmad még neked sincs, hogy legalább
októberig maradhass… Köszönöm, hogy közel 80
napig jó barátok lehettünk, s ez a lényeg! Te most
majd békésen telelj át, s az új tavaszt várd
annyira, mint mi!
Drága Vakáció! A suli, az suli, író kezekre vár a
kréta,a
,a könyvek olvasókat remélnek, a padok
elárvulnának, s a füzetek sem akarnak üresen
maradni…
Isten veled, Vakáció! Vigyázz magadra, mert tíz
hónap múlva megint nagy szükségünk lesz rád!
Aztán majd időben küldd ám el hozzánk
h
a
kistestvéreidet: az őszi, téli és a tavaszi szünetet!
Ők is jó fejek, de a legjobb fej te maradsz mégis,

Kedves Öreg Nyári Vakáció!
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FALUGAZDÁSZ HÍREI
Szeptemberi aktualitások

Tisztelt Termelők!
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. 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, amint a konkrétumok ismerté válnak,
tájékoztató előadások keretében ezeket ismertetni
fogom. Az első ilyen előadás mindkét településen
várhatóan október végén- november elején kerül
majd megtartásra. Pontosabb információkkal a
következő számban jelentkezek
A munkánk elszámolásához elektronikus úton történő
rögzítésre van szükség, az a kérésem, hogy az
ügyintézésre telefonjaikat hozzák magukkal.

A nyári időszakkal kapcsolatosan a következő
információkat osztanám meg Önökkel:
Az Egységes Kérelemmel kapcsolatos aktualitások:
Július 1-től elkezdődött a 2022-es területalapú
támogatások ellenőrzési időszaka. A légi felvételes
ellenőrzések mellett helyszíni ellenőrzésekre is sor
kerülhet, melynek keretében vizsgálják a kultúra
azonosságot, a területnagyságot, valamint a terület
gyomosságának az állapotát. A módosításokra az
ellenőrzés megkezdéséig van lehetőség, már csak
olyan módosítások végezhetők, melyek a támogatás
összegét nem befolyásolják. Szintén az előző évekhez
hasonlóan a másodvetésű növények bejelentésére a
vetés / ültetés után 15 nappal van lehetőség, a
bejelentésre az ellenőrzési folyamatok megkönnyítése
miatt van szükség.
A tavalyi évhez hasonlóan a termeléshez
kötött zöldségnövény, ipari zöldségnövény és szálas
fehérjenövény kiegészítő támogatást igénylő gazdák
esetében a felhasznált szaporítóanyagról, annak
számlájáról adatot kell szolgáltatni. Azok a termelők,
akik a számlák adatait még nem adták le, kérem,
keressenek.
Ha az idei év során elemi kár ér bárkit,
valamint tagja a Mezőgazdasági Kockázatkezelési
Rendszernek,
a
káresemény
bekövetkeztétől
számított 15 napon belül azt be kell jelenteni az
MKR elektronikus felületén. A kukorica, egyéb
növények aszálykárának a bejelentésére legkésőbb az
aratás megkezdése előtt 15 napig van lehetőség,
az utolsó határidő 2022. szeptember 30.
Az aszálykárral leginkább érintett növény ebben az
esetben a kukorica. Az a kérésem, hogy amennyiben
a kukorica kultúrájukra aszálykárt szeretnének
bejelenteni, ÉS tagjai a Kárenyhítési rendszernek,
valamint 2022. szeptember 15.ig megfizették a
kárenyhítési hozzájárulás összegét, úgy szeptember
30-ig van lehetőségük az aszálykár bejelentésére.
A kárbejelentéshez a rendszer agrotechnikai elemeket
is kérdez: vetés ideje, hektáronkénti csíraszám,
kijuttatott szerves és műtrágya mennyiség kg-ban.
Másik kérésem, hogy akivel a kárbejelentést nem
személyesen
intéztük,
és
nem
küldtem
el
elektronikusan
a
kárbejelentés
dokumentumát,
kérem, keressenek fel.

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.

Zsombón a belterületi, mezőgazdasági céllal
hasznosított nem beépített ingatlanok esetében az
adómentesség igazolásához az ügyintézési lehetőség
szeptember 15-ig lehetséges, az érintett termelők
kérem, jelentkezzenek

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

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,

Tisztelettel :
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
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DALOSTALÁLKOZÓT TARTOTT A FORRÁSKÚTI
ŐSZIRÓZSA NÉPDALKÖR

2022.08.06. napon Dalostalálkozóra voltak
hivatalosak a környező települések népdalkörei. A
meghívást szép számmal el is fogadták. A
találkozót a Polgármester Úr távolléte miatt
Kálmánné Kovács Mónika alpolgármester asszony
nyitotta meg, majd kezdetét vette a jó hangulatú
műsor.
Eközben a Művelődési ház előterében a forráskúti
Csipkebogyó kézimunkakör tartott igen színvonalas
kiállítást. Annak ellenére, hogy a műsorral egy
időben, a szomszédos Szerbiában is képviseltették
magukat, és a mi kedves kis falunkat. Amit ezúton
szeretnénk megköszönni minden kiállítónak és a
vezetőjüknek Pálnik Zoltánné Editkének. Ezt
követően a Himnusz eléneklése után a helyi
Borostyán étterem szakácsai és felszolgálói
jóvoltából következett a finom vacsora, amelyet
mindenki jó ízűen fogyasztott el. Minden kedves
vendégünknek köszönjük, hogy jelenlétével
megtisztelt bennünket. Valamint a támogatóinknak
nagyon szépen köszönjük, hogy hozzájárultak az
est lebonyolításához.
Támogatóink:
Forráskút
község
étterem Forráskút,

önkormányzata,

Borostyán

Lipóti pékség Szeged,
Szent Kereszt Gyógyszertár Forráskút,
Művelődési ház minden dolgozója, Lajkóné Kókai
Anikó,
Kálmán Jánosné, valamint az Őszirózsa népdalkör
minden tagja. Gaál Gabriellának köszönjük a
műsorvezetést.

Elsőként a helyi Őszirózsa népdalkör lépett
színpadra. Őket követte Bordányból a Borostyán
dalkör, Zsombóról a Bokréta dalkör és
egyesület, Csólyospálosról a Hagyományőrző
kórus, valamint Üllésről az Estike népdalkör és a
Királydinnye citerazenekar. A Hóvirág
nyugdíjas népdalkör Szegedről első alkalommal
tudta elfogadni a meghívásunkat. A műsort Gaál
Gabriella és
Pálnik
András
felemelő
meglepetés
műsora
zárta,
amelyet a
közönség
vastapssal
köszönt meg.
Majd az Emléklapok átadása után jött a jó talp alá
való zene.

Mégegyszer
ezúton
szeretnénk
megköszönni
támogatóinknak, hogy segítségükkel meg tudtuk
szervezni, rendezni a 2022-es évi Dalostalálkozót.
Reméljük jövőre ugyanitt találkozunk. Mindenkinek
nagyon jó egészséget kíván Zádoriné Ildikó és
Pálnik András Művészeti vezetőnk.
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Ildikó, Icuka, Valérka, Panni néni is nagyon
kedvesen szórakoztatták a megjelenteket, nagyon
kedves, figyelmes házigazdák voltak!

OLVASÓI LEVÉL
Vendég voltam az Őszirózsa Népdalkör augusztus
06-án megrendezett Népdalos Találkozóján

Jövőre is elmegyünk!

Azzal kezdeném írásomat, hogy nagyon-nagyon jól
éreztük magunkat! Köszönjük szépen a meghívást!

Ui: egy dolog, amit szeretnék még megosztani.
Sajnos nincs utánpótlás! Forráskúti kislányok,
fiatalasszonyok hol vagytok? Menjetek énekelni,
mert, ha nem mentek, kihal ez a nagyszerű,
hagyomány őrzés! Olyan sok értékes ember él
ebben a kis faluban, biztos akad még olyan, aki
nem hallatta hangját, pedig van!

Már jó időben, júniusban behozta a meghívót
Zádoriné Ildikó a patikába az idei népdalos
találkozóra, sajnos a múlt években hol érettségi
találkozó, hol nyaralás, hol pedig a Covid-19
járvány miatt nem tudtunk részt venni a
rendezvényen.

Még egyszer nagyon szépen köszönjük a
meghívást, a mai napig is szeretettel gondolunk
vissza találkozóra!

Tombola tárgyakat is készítettünk, leadtuk a
rendezvény előtt a művelődési házba.

Szerencsére kezdődik a falunap, most vonultak fel
éppen a patika előtt a veteránautók, mulatozás
folyt-köv...

Bevallom kicsit tartottunk a nagy melegtől, hisz
azon a szombati napon volt a hőhullám csúcsa,
ellenben a művelődési ház hatalmas légkondíjai
állták a sarat, helyesebben a 43,5 fokos hőséget.

dr. Cseh Gyöngyike

Megérkezve a találkozóra ékesszóval- pálinkával
fogadtak bennünket, a terem szépen feldíszítve,
asztalok szépen megterítve, pogácsa, bor ,
ásványvíz, Kővágó Józsika isteni finom kávéja is
vérré vált bennem...

EGYHÁZKÖZSÉGI HÍREK

A tombolás asztal roskadozott az ízlésesen
becsomagolt tombolatárgyak alatt, és bármelyik
tombolának tudtam volna örülni, mert mind
hasznos, kedves, szép tárgynak minősült. Ezen
felbuzdulva, vettünk is sok tombolát és nyertünk is
sok tombolatárgyat!

Hétköznapi mise a vasárnapi hirdetés
alapján lesz megtartva
Vasárnapokon
szentmise

9:30 órakor
17:00 órakor

A népdalos találkozó forráskúti hölgyei gyönyörű
énekekkel szórakoztatták a közönséget, elsőként
lépve fel a színpadra, mint házigazdák. Szép ruha,
szép frizura, szép hang... ez volt a jellemző
valamennyi fellépőre. Citeraszámot is hallottunk,
valamint Pálnik András és Gabika meglepetés
produkciójában is gyönyörködhettünk. A zenész úr
nagyon jó hangulatot teremtett, sőt a nótámat is
elhúzta! A vásárhelyi híres promenádon...

szentségimádás

Sürgés-forgás, ízes borostyántál, Szögi-féle finom
bor, nótázás, jó hangulat! Tombola, táncmulatozás, vonatozás, nagyon-nagyon jó
hangulatban.

Zsombón pedig minden hónap 3. vasárnapján
mise után.

Keresztelés
Forráskúton: minden hónap második
vasárnapján mise után, illetve ha
alkalmasabb más időpont, akkor
Üllésen: minden hónap első szombatján mise
után,

Olasz Attila
plébános

A találkozóra a Csipkebogyó Kézimunkakör is
készült kiállítással, megcsodálhattuk Pálnik
Zoltánné Edit hímzett párnáit, Lippai Gézáné Erika
decoupáge és quilling technikával készült munkáit,
Kappan-Tóth Lajosné Kati néni hímzett munkáit,
dr. Gaálné dr. Marácsi Gabriella kötött kis ruháit,
Arnold-Ferencz Kitty gyönyörűséges ékszereit...
A találkozóra vidékről is érkezett valamennyi
kedves vendég is nagyon jól érezte magát, nagyon
jól szórakozott a népes társaság.
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Nagyon sokan nincsenek abban a helyzetben, hogy
más esetleg érdekesebb gyógyszertárba
átjussanak. Mi szaktudásunkkal, hozzáállásunkkal
tudjuk szolgálni forráskút lakosságát, de ez jelen
helyzetben csak összefogással lehetséges!

PATIKAI HÍREK
KEDVES BETEGEK, KEDVES
FORRÁSKÚTI LAKOSOK!

A pandémia és az inflációs hullám jelentős
gazdálkodást nehezítő hatásai ellenére a forráskúti
Szent Kereszt Gyógyszertárunk eddig zavartalanul
működött, és minden betege számára tudta
biztosítani a szükséges gyógyszereket. A neheze
azonban csak ezután jön!!!

Várjuk Önöket továbbra is szeretettel, és
jobbító ötleteiket is szívesen fogadjuk!

Tisztelettel: dr. Cseh Gyöngyike
gyógyszertár vezető/ gyógyszerhatástani
szakgyógyszerész-jogász
dr. Cseh Jánosné dr. Magyar Magdolna
személyi jogos gyógyszer-technológiai
szakgyógyszerész
dr. Krajcsovicz Domokos Pál
jogi szakokleveles szakgyógyszerész

A gyógyszertáraknak a támogatott gyógyszerek
hatósági árrés szabályozása és forgalomnövekedés
korlátjai miatt nincs lehetőségük betegeik felé
a költségnövekedés áthárítására. Minden
gyógyszertár csak abból az árrésből tudja
biztosítani működésének feltételeit, amely
árrés az adott gyógyszertárban csapódik le.

A Szent Kereszt Gyógyszertár augusztus
hónapban kisorsolt „A HÓNAP BETEGE”
nyertesei:
Barka Zsolt István, Dömsödi Anita, Bárkányi
Antalné Erzsike néni, Botházi László, Bársony
Attiláné, Csíkosné Sztána Mónika, Csúcs Miklósné
Erzsike, Craciunoiu Elena, Csikós Nándorné,
Czékus Istvánné Pannika, Czika Erzsébet Gizella,
Dobai Istvánné Erzsike, Dudás István-Dudás
István Vilmosné, Dudás Gusztávné Icuka, Farkas
Dóra, Földi Imréné, Gémes Károly Lászlóné,
Godáné Vidéki Erika, Godó Erzsike, Gortva
Istvánné, Godó Gézáné, Galzó Károlyné Pannika,
Gombos György, Gyuris Editke, Gyuris Ferencné
Marika, Hegedűsné Csáki Katalin, Huszár Böbike,
Hódi Mihályné Irénke, Jenei Tibor és Jenei Tiborné
Aranka, Juhász Ferenc, Juhász Márkné Olgika,
Kappan-Tóth Lajosné Kati néni, Kálmán Anita,
Kálmán Misike
Király Dezsőné Rózsika, Kisapáti Lilla, Kondász
Antalné Gyöngyike, Kormányos Antalné Katika,
Kormányos Sándor, Kocsispéter Lojzi bácsi, Kovács
Benjámin, Kovács Istvánné Marika, Kovács Vilmos
Frigyesné Pannika, Lajkó Mihályné Margitka, Lippai
Istvánné Katika, Lippai Jánosné Icuka, Márta
Istvánné Eta néni, Meszes Sándorné, Miklós
Mihályné Jutka, Monostori László, Nagy Mihály
Istvánné Marika, Nagy Zoltánné Magdika, Németh
Eszter, Németh István , Nyúl Mihályné Ida néni,
Pálinkó Istvánné Marika, Piri Józsefné Erzsike, Rabi
Imréné, Resch Ferenc, Sárközi Klára, Sós Lajosné
Klári néni, Sebők Imréné Zsuzsika, Suszterné
Tapodi Erika, Szilágyi Imréné, Szűcs Ibolya, Tajti
Tiborné Margitka, Id. Tapodi Sanyi bácsi, Tóth
Erika Jolán, Tóth Gábor, Tóth Szilveszterné Icuka,
Vass István, Vass Istvánné Marika, Vass Istvánné
Piroska, Vass Géza, Vass József, Vörös Istvánné,
Windeczker Sámuel Péterné Zsóka, Zádori Imréné
Ildikó, Zádori Vilmosné Esztike
2 beteg nem járult hozzá neve közzé tételéhez a
Hírforrásban, Őket- tiszteletben tartva kérésükettelefonon fogunk értesíteni.

Több
nagykereskedő
komoly
szállítási
költséget,
az
Országos
Gyógyszerészeti
Intézet pedig több, mint félszáz ezer forintba
kerülő regisztrációs kötelezettséget vezetett
be valamennyi gyógyszertár számára több
ezer termék tekintetében. És fűtés még nem is
volt az idén, amit a hétszeresre emelt gázárral
számoltak volna! Úgy is mondhatnám, hogy
„KUTYAVILÁG” várható!
A Covid-19 járvány hol erősebben, hol
gyengébben, de jelen van még a mai napig is,
ezért tisztelettel megkérünk minden kedves
Beteget, aki a forráskúti Szent Kereszt
Gyógyszertárunkba
betér,
hogy
vegye
komolyan a maszkhasználati kötelezettséget!
Minden beteg lehetőség szerint csak annyi időt
töltsön a gyógyszertárban, amennyi feltétlenül
szükséges.
Gyógyszertárunk
július
hónaptól
kezdve,
meghirdette „A HÓNAP BETEGE „című játékát,
amelyet meglátásaink szerint örömmel fogadtak a
gyógyszertárba betérők. Több esetben maguk a
betegek is sorolták már az előző lapszámban
megírt játék kiírási okokat, és a meghirdetett
kritériumokat: 1. maszkhasználat, 2. taj-kártya, 3.
kellő számú recept, 4. átgondolt, összeírt
gyógyszerlista és így egyre gördülékenyebben
megy a gyógyszerek kiváltása. Ezt nagyon szépen
köszönjük valamennyi kedves betegnek!
Augusztus hónapban Goda
Fanni Regina volt a
segítségünkre abban, hogy
kihúzza a Hónap Betege
cím nyerteseit. Fanni
Regina nagyon ügyesen,
nagyon sok nevet tudott
kihúzni, ezúton is
köszönjük a
közreműködését!
Kérjük, olvassák el a
forráskúti Hírforrás
augusztusban megjelent
számát újra, amelyben részletesen leírtuk a
játékszabályokat!
Ezzel a kis játékkal továbbra is a figyelmet
szeretnénk felhívni a helyi gyógyszertárra, hiszen
nagyon sok forráskúti lakosnak az az érdeke,
hogy működjön gyógyszertár a településen.

Aki fellelte nevét a nyertesek között, legyen
kedves ezt jelezni a következő alkalommal való
gyógyszertárban való megjelenéskor!
Gratulálunk mindenkinek!
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ANYAKÖNYVI HÍREK
Házasságkötés

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
jún. 14-én, 28-án 15 órától.
Szeptember 13-tól Kedden 17 órától JÓGA

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

Puskás Mónika és Hegedűs Csaba Róbert

Csütörtökön az Alkotóházban Kézimunkakör
fogadott örök hűséget. Gratulálunk!

SZÁMÍTÓGÉPES SZOBA
Nyitvatartási időben látogatható.

Gólyahírek

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

Barakonyi Sándornak és Kómár Anikónak

Petra
Szeretettel várunk mindenkit szakköreinkbe,
programjainkra!

nevű gyermeke született. Gratulálunk!

www.facebook.com/forraskutmuvhaz

Halálozás
Rácz Imréné (Szíveri Mária)
Fekete Ferencné (Vass Irén)

(élt 76 évet)
(élt 82 évet)

Kezdő Jógatanfolyam Forráskúton a Jerney
János
Művelődési
Házban!

Hozzátartozóik fogadják részvétünket!

Szeptember 13-tól
Keddenként 17 órától!
Kényelmes
ruha
matrac szükséges!

Szeretettel várunk mindenkit!

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

További információ: www.jogaszeged.hu
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VÁSÁRNAPTÁR - SZEPTEMBER
Mórahalom
Ruzsa

KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK ÉS
E-MAIL
MAIL CÍMEK:

Szeptember 18. állat- és kirakodóvásár
Szeptember 25. állat- és kirakodó vásár

Kistelek
Kiskundorozsma

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.
15
Szilágyi u. felől)
Tel.: 06 62/433-104

Október 2. állat- és kirakodó vásár
Október 9.. kirakodó vásár

HÉTVÉGI ÁLLATORVOSI Ü
ÜGYELET
Az ügyelet hétévégén 8 és 20 óra között hívható
Szept. 10-11. Dr. Szőke Csaba
+3630
+36303245032
Szept. 17-18. Dr. Kovács Tibor +36
+36309653114
Szept. 24-25. Dr. Hursán Mihály +3630
+36309986139

ORVOSI ÜGYELET
FORRÁSKÚTON AZ ORVOSI RENDELŐBEN
8 – 12 ÓRÁIG TART A RENDELÉS
RENDELÉS.
A betegek bejelentkezésére 11.30-ig
ig van lehetőség.
12 – 16 óráig rendelkezésre állási idő
idő.
A SÜRGŐSSÉGI ELLÁTÁS természetesen folyamatos a
forráskúti rendelőben 7.30 – 16 óra között,
ezen kívüli időben (hétköznap
hétköznap délután 16 órától reggel 7.30
óráig, illetve hétvégén):
HÍVJÁK a Szegedi Központi Háziorvosi ügyeletet a
104 –ES
ES KÖZPONTI MENTŐ SEGÉLYHÍVÓN!!!

BOROSTYÁN ÉTTEREM
Forráskút, Petőfi S. u. 3/a. Tel.: 62/287
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
11-19 óráig
Kedd-szombatig 1100 - 2100 óráig.
VÁRJUK
ÁRJUK KEDVES VENDÉGEINKET!
SZÉP Kártyát is elfogadunk!

Dobó Zoltán Autószerelő és vizsgabiztos

HÍR-FORRÁS

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

FORRÁSKÚT KÖZSÉG LAPJA
LAPJ

Felelős kiadó: Forráskút Község Önkormányzata
Címe: 6793 Forráskút, Fő u. 74.
Kiadásért felelős: Fodor Imre
Szerkesztésért felelős: Dr. Kapás Anita
A
Sajtótermék nyilvántartási száma: 726939
Kapcsolat: Jerney János Művelődési Ház
Cím: 6793 Forráskút, Petőfi S. u. 3.
Telefon/fax: 62/287-023
62/287
E-mail: muvhaz@forraskut.hu
Megjelenés: havonta 900 példányban
Megjelent: 2022.09.18.. Következő lapzárta október 31.

Az újság minden háztartás számára ingyenes.
ingyenes
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