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HAGYOMÁNYÖRZŐ DISZNÓVÁGÁS 

2023. január 28-án első alkalommal került 

megrendezésre Forráskúton a „Hagyományőrző 

disznóvágás” a Kemencés Piacon. 

Reggel 7 órakor 

a „disznófogó 

pálinka” 

elfogyasztása 

után elindult a 

„látvány 

disznóvágás” a 

hagyományokat 

felelevenítve, 

vagyis szúrás, 

pörzsölés, mosás, szétszedés főböllérünk Gyuris 

Tibor vezetésével. 

A látogatók nézelődés közben forró teát, forralt 

bort, valamint zsíros kenyeret fogyaszthattak. 

A böllérek 

serényen 

dolgoztak: 

darabolták, 

darálták a 

húst, 

közben 

elkészültek 

a 

hagyományos disznóvágásos reggelik: sült máj, 

vér, hús, amit töltött almapaprikával, kemencében 

sült kenyérrel fogyaszthattak.  

A hús feldolgozása folytatódott a hurka-kolbász 

töltéssel, valamint a töltött káposzta főzésével. 

Kisült a disznó zsírja is, finom töpörtő készült 

belőle. A szorgos szakácsaink tárcsán, 

kemencében 

és bográcsban 

készítették a 

házias 

finomságokat, 

helytállásuk 

minden 

hátráltató 

körülmény 

ellenére (ha 

akadt ilyen ) kimagasló volt. Akaratunk 

egyezőségét, összetartozásunkat a címerünkkel 

díszített egyen kötény is kifejezte. 

A kilátogatók az 

ételeket 

megvásárolhatták 

és fogyaszthatták, 

sőt be is 

kapcsolódhattak 

az egyes munkafolyamatokba. 

A kicsit zord időjárás ellenére jó hangulatban telt a 

nap, a „hangulat zenét” Tapodi Sándor biztosította-

köszönjük neki. 

Köszönjük a segítséget mindazoknak, akik részt 

vettek a rendezvény lebonyolításában.  

 

Külön köszönet a borok felajánlásáért Szögi 

Jánosnak és Sándor Alajosnak, a frissen, 

kemencénkben sült házi kenyérért a Forráskútért 

Civil Egyesületnek, Császár Gyulának a töltött 

káposztához biztosított káposztalevelekért, az 

anyagi és természetbeni felajánlásokért és 

hozzájárulásokért. 

Köszönjük továbbá a szervezői és látogatói aktív 

közreműködést minden kedves résztvevőnek. 

A sertések ugyan nem, de mi szívesen várjuk 

jövőre a következő alkalmat! 

További képek megtalálhatók facebook oldalunkon 

a Jerney János Művelődési Ház felületén!  

 

Ünnepélyes Díjátadó 

2022. év legjobb generátor kezelői 

Az idei évben vendégül 
láttuk a legjobb kezelőinket 

a Nemzeti Agrárgazdasági 
Kamara 
rendezvényközpontjában, 

Dunaharasztiban, ahol Dr. Nagy István 
agrárminiszter úr és Győrffy Balázs a NAK elnöke 
közösen méltatta a kezelőket, önfeláldozó, kitartó 
munkájukat és társadalmi szempontból is fontos 

szerepüket. 
A jégkármérséklő rendszer generátorkezelői 
meghatódva vették át a díjaikat, mely során a 
vármegyei és országos legjobb kezelők kerültek 
kitüntetésre. 
A díjátadót állófogadás, majd parlamenti látogatás 

követte, mely tovább emelte a rendezvény fényét. 

A Parlamentben Jakab István az Országgyűlés 
alelnöke is személyesen gratulált a díjazottaknak, 
illetve egy országházi sétára is lehetősége nyílt a 
részvevőknek. 

 

Büszkék lehetünk, hogy helyi lakosunk Zámbó 

József nyerte el ezt a díjat. 

Gratulálunk! 

Forrás: NAK  

https://www.nak.hu/szolgaltatasok/jeger/105404-unnepelyes-

dijatado-2022-ev-legjobb-generatorkezeloinek-dijazasa 

https://www.nak.hu/szolgaltatasok/jeger/105404-unnepelyes-dijatado-2022-ev-legjobb-generatorkezeloinek-dijazasa
https://www.nak.hu/szolgaltatasok/jeger/105404-unnepelyes-dijatado-2022-ev-legjobb-generatorkezeloinek-dijazasa
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Legyen óvatos, hogy ne váljon áldozattá!   

Az idősek biztonságát kiemelt fontosságúnak tartjuk, ezért időről időre felhívjuk a 

figyelmüket azokra a bűnügyi veszélyforrásokra, amelyek otthonukban, útközben és az 

online térben leggyakrabban érhetik őket. 

Fogadja jó szívvel hasznos tanácsainkat! Vigyázzon magára, figyeljen környezetére, óvja 

értékeiket és ne dőljön be a csalóknak! Ne legyen hiszékeny! Ne hagyja, hogy 

visszaéljenek a jóhiszeműségével, mert az idősebbekkel is megtörténhet, hogy az 

ígéretesen hangzó körülmények átverést, becsapást, sérelmet, akár súlyos joghátrányt 

okoznak. Tegyen idén még többet a saját biztonsága érdekében! 

Otthonába ne engedjen be idegeneket! A szélhámosok jellemzően változatos ürügyekkel, 

kérésekkel próbálnak bejutni mások lakásába, hogy az ottlakók figyelmét elterelve trükkös 

módszerekkel értékeket tulajdonítsanak el. Az ajtó nyitása előtt ablakon, vagy kémlelő nyíláson 

keresztül tájékozódjon a becsengető kilétéről, kérdezze meg jövetelének célját és csak állítása 

valódiságának ellenőrzése után nyisson ajtót. Kellő gyanakvással fogadja az idegeneket, jusson 

eszébe, hogy a házalók árusoknak, felvásárlóknak, adománygyűjtőknek adhatják ki magukat, vagy 

közüzemi cég munkavállalójának, vagy hivatalos személynek. Minden esetben kérjen igazolványt! 

A valódi munkatársak fényképes azonosító kártyával rendelkeznek.  

Útközben legyen körültekintő! Készpénzt csak annyit vigyen magával, ami feltétlenül szükséges 

és soha ne tartsa egy helyen a bankkártyát és annak PIN kódját! Iratait is célszerű a pénztárcájától 

külön tartani. Figyeljen a magánál tartott értékeire, kerülje a zsúfolt helyeket! Legyen óvatos és 

körültekintő a hirtelen felbukkanó túlzottan segítőkész idegenekkel, akik feltűnően igyekeznek a 

közelébe férkőzni. Különösen legyen éber piacokon, bevásárlóközpontokban és a tömegközlekedési 

eszközre történő fel- és leszálláskor. A zsebtolvajok rendszerint hangoskodással, színlelt 

veszekedéssel próbálják elterelni a kiszemelt áldozatuk figyelmét. 

Az internet számtalan előnye mellett valóságos veszélyforrás! Az online teret bárki, 

bármilyen céllal és kontroll nélkül használhatja, ezért kétszer is gondolja át, hogy milyen fotót, 

videót tölt fel magáról a világhálóra, az esetleges későbbi jogosulatlan adatkezelés, megtévesztés, 

csalás sok-sok kellemetlenséget, bosszúságot eredményezhet. Ne adja meg a közösségi oldalakon 

a személyes adatait, lakcímét, telefonszámát! Az internetes ismerkedésnél tartsa szem előtt, hogy 

a virtuális térben nem mindenki az, mint akinek kiadja magát. Az úgynevezett romantikus csalások 

napi gyakoriságúak. Legyen gyanús, ha az ilyen módon közelmúltban megismert partnere arra 

kéri, hogy nyisson bankszámlát, és majd az arra érkező összeget utalja tovább! Hiszékenységgel 

pénzmosás bűncselekmény áldozatává, elkövetőjévé válhat. Legyen óvatos a bankok, vagy a 

szolgáltatók nevében küldött e-mailekkel! Gyakorta ezeket adathalászok küldik bankszámla és 

bankkártya adatok bűnös úton történő megszerzéséhez. Legyen körültekintő az internetes 

vásárlások alkalmával, gyanús, ha egy termék túl olcsó és fokozott körültekintéssel fogadja a 

nyereményjátékokat, a könnyű pénzszerzési lehetőségeket, állásajánlásokat! 

Ha mégis bajba kerül, haladéktalanul hívja a 112-es ingyenes segélyhívó számot! 

Biztonságos mindennapokat kívánunk! 

Szegedi Rendőrkapitányság 

2023. 
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ISKOLAI HÍREK 
A MAGYAR KULTÚRA NAPJA 

 

Azon túl, hogy 2023-ban van a Petőfi-bicentenárium, az idén 200 éve annak is, 
hogy Kölcsey letisztázta a Himnuszunk szövegét. Ennek tiszteletére 1989 óta január 22-

én ünnepeljük a magyar kultúra napját.  
Az iskolában egy projektmunkával emlékeztünk, mely alapja művészi utánzás volt. 

Az a játék, melyben az emberek a múzeumok felkérésére készítettek másolatokat 
művészi alkotásokról, a digitális oktatás idején vált igen kedveltté. A hetedikesekkel mi is 

kipróbáltuk!  
         Kocsispéterné Hunyadvári Éva 
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FALUGAZDÁSZ HÍREI 

Februári aktualitások 

 
Tisztelt Termelők! 

 A 2022-es területalapú támogatások ellenőrzési időszaka általában befejeződött, az adminisztratív 

ellenőrzések folyamatosak. Az esetleges hiánypótlásokról, egyéb tennivalókról szóló értesítés ügyfélkapun 

keresztül fog érkezni, kérem, ezt figyeljék heti rendszerességgel. 

A termeléshez kötött zöldség, ipari zöldség és szálas támogatások, a Natura 2000 gyepterületekre igényelt 

kiegészítő támogatások esetében kötelező a gazdálkodási napló vezetése, ennek ellenőrzése a kijelölt gazdák 

esetében 2023 januárjában is tart. Az ellenőrzésről az érintett termelőket előzetesen ki fogják értesíteni. 

Gázolaj jövedékiadó-visszatérítéssel kapcsolatos információk 

A 2022-es évben többször változott a visszaigényelhető jövedéki adó mértéke, a változásokat az alábbiakban 

foglalnám össze: 

Hatósági áras gázolaj vásárlása esetén: 

A számla keltének időszaka Fajtakód Visszaigényelhető adómérték Ft/l 

2022.01.01 – 2022.02.27. 016 90,487 Ft/liter 

2022.02.28. – 2022.03.09. 088 86,357 Ft/liter 

2022.03.10 – 2022.12.05 088 69,987Ft/liter 

2022.12.06 - 016 90,487 Ft/liter 

Piaci áras gázolaj vásárlása esetén a fajtakód egész évben 016, a visszaigényelhető jövedéki adó mértéke 

90,487 Ft/liter. Az alaki tudnivalókra az ÁNYK figyelmeztető üzenetet jelez. 

2023 Január 1-től az Agrárkamarai ügyintézésnél is bevezetésre kerül az elektronikus 

közigazgatási ügyintézés. Ennek keretében az első lépésként minden ügyféllel egy meghatalmazást kell 

készíteni. Az új támogatási jogcímek már január közepétől elindulnak, ezekhez mindenképpen szükséges az új 

meghatalmazás megléte. Ennek elkészítéséhez hozzák magukkal az érvényes e-mail címüket és a MÁK-tól 

(korábbi MVH) kapott jelszót.  

Az új meghatalmazások megkötését annak időigényes volta miatt február 6-tól elkezdtem, s a támogatások 

igénylésének kezdetéig szeretném mindenkinek elkészíteni. A kampánymunkákhoz hasonlóan 

időpontbeosztással szeretném gördülékennyé tenni. Kérek mindenkit, hogy egyeztetés céljából keressenek. 

Elektronikus permetezési napló vezetésével kapcsolatos információk 

2023. január 1-jétől fontos változás lép életbe a növényvédő szeres kezelések rögzítésében. Az 

elektronikus permetezési naplót a NÉBIH felületén kell vezetni az alábbiak szerint: 

10 hektár alatti összterületen gazdálkodóknak év közben papír alapon kell vezetni, s 2024 január 31-ig az 

összes kezelést elektronikusan fel kell tölteni a NÉBIH elektronikus rendszerébe. 

10 hektár fölötti összterülettel rendelkező gazdáknak a rovarölő szeres kezelést napra készen kell vezetni,s 

24 órán belül fel kell tölteni . A nem naprakész vezetésre kötelezett kezeléseket papír alapon kell vezetni, s 

éves összesítésben 2024 január 31-ig kell a NÉBIH rendszerébe rögzíteni. 

 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/hektár, minden termesztett kultúrára igényelhető, kötelező eleme lesz a 

kondicionalitás . Ismert elemeket tartalmaz, melyben a Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot (HMKÁ 

) és a Jogszabályban Foglalt Gazdálkodási Követelmények (JFGK)feltételeit már eddig is betartottuk, néhány 

új, de jelentős elemet fog tartalmazni. Ezek a következők: 

1; HMKÁ 1 Állandó gyep fenntartása az állandó gyep mezőgazdasági területhez viszonyított aránya 

alapján: Az előírás esetében gazdaság szintű kötelezettség nincs, országos szinten kell megőrizni az állandó 

gyepterületeket a 2018-as referenciaarányhoz képest. Ez az arány legfeljebb 5% -kal csökkenhet. A 

visszaállítási kötelezettségre azon gazdálkodók kötelezhetők, akik a fenti országos szintű csökkenés 

elérésének évét megelőző két naptári évben az egységes kérelmük alapján törtek fel gazdaságukban állandó 

gyepterületet 

2; HMKÁ 2 Vizes élőhelyek és tőzeges területek védelme: Ezen intézkedést Magyarország csak 2025-

től kívánja bevezetni. A bevezetésig kialakításra kerülnek a pontos lehatárolások, valamint a hozzá kapcsolódó 

betartandó gyakorlatok 
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3; HMKÁ 3 - A szántóföldi tarlóégetés tilalma, kivéve növény-egészségügyi okokból: Tarló, nád, növényi 

maradvány, valamint gyepek égetése tilos, kivéve zárlati károsító megjelenése esetén, hatósági határozattal 

elrendelve. 

4; HMKÁ 4 - Vízfolyások mentén védelmi sávok kialakítása: A vízvédelmi sávokra vonatkozó előírások 

hozzájárulnak a vízszennyezés elleni védelemhez, vizeink minőségének megőrzéséhez, mely közös érdek. Nem 

juttatható ki műtrágya, szervestrágya és növényvédőszer a felszíni vizek,vízfolyások partvonalától mért 5 méteres 

sávban 

5; HMKÁ 5 - Talajművelés, a talajromlás és erózió kockázatának csökkentése, figyelembe véve a 

lejtőmeredekséget is : 12%-nál nagyobb lejtésű területen kapás növények - beleértve a kukoricát és a napraforgót 

is - termesztése, valamint az őszi káposztarepce 24 cm-nél nagyobb sortávolságon való termesztése tilos 

6; HMKÁ 6 Minimális talajborítás a csupasz talaj elkerülése érdekében a legérzékenyebb időszak(ok)ban 

: Fenn kell tartani a minimális talajborítást a nyári és őszi betakarítású kultúrák lekerülése után, 

• őszi kultúra vetésével vagy 

• a tarló szeptember 30-ig történő megőrzésével vagy legfeljebb sekély tarlóhántás és ápolás, illetve 

középmély vagy mély talajlazítás elvégzésével 

7; HMKÁ 7 Szántóföldi vetésforgó: A vetésváltásra vonatkozó előírások hozzájárulnak a talajpotenciál 

megőrzéséhez, valamint a helyes növényi sorrend kialakításával csökkenthető a növényvédőszerek felhasználása. A 

vetésváltás tehát nemcsak növényvédelmi, növényegészségügyi szempontból fontos, hanem a talaj védelméhez 

fűződő jótékony hatás is nyomon követhető. 

8; HMKÁ 8 - Nem termelő területek és tájképi elemek minimálisan előírt aránya szántóterületeken. 

Valamennyi mezőgazdasági terület tekintetében a tájképi elemek megőrzése : gazdaság szintjén a szántóterület 

legalább 4%-a nem termelési célú terület vagy tájképi elem legyen, beleértve a parlagon hagyott földterületeket is 

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. 

10 Hektár alatti gazdaságok esetében az alaptámogatásból, valamint az újraelosztási támogatásból származó 

összegek alapján, ha nem kívánnak gazdálkodási naplót vezetni, a támogatás összege az előző évekhez képest 

érdemben nem fog változni. 10 hektár feletti gazdaságméret esetén célszerű átgondolni az önkéntes elemek 

vállalását is 

Új elemként jelenik meg az Agroökológiai program, mely a környezetvédelmi és biodiverzitás megőrzési 

elemeket tartalmazza. A márciusi számban ezt részletesebben ki fogom emelni 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, s a vállalt feltételeket be 

kell tartani 

Megmarad a termeléshez kötött növény és állatalapú támogatások rendszere, de lesznek benne változtatások. 

Egy fontos elem, hogy a termeléshez kötött növényalapú támogatások esetében a víz-keretirányelv egyes elemeinek 

végrehajtását illetően meg kell felelni az öntözési célú vízkivételre vonatkozó engedélyezési eljárások 

szabályainak (azaz vízjogi engedéllyel kell jelen állás szerint rendelkezni)!!! 

A generációváltást elősegítve a területalapú támogatáshoz kötődő fiatal gazdák támogatásának az 

összegét jelentősen meg fogják emelni, mintegy 157 Euro/hektárra. Új elemként jelenik meg, hogy szakmai 

végzettséggel kell rendelkezni, vagy legalább két éves mezőgazdasági gyakorlattal.  

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

tartalmazni. 

Megjelenik majd a gazdaságátadási támogatás, és a mezőgazdasági kisüzemek fenntarthatóságának 

fejlesztésére fordítható támogatás is. 

 Ezen információkat figyelemfelhívás céljából osztom meg. Konkrétumok még nem ismertek, de a felkészülés 

céljából tájékoztató előadásokat fogok tartani 2023 március második felében. Igény esetén a rendelkezésemre 

álló tájékoztató előadások, információk, rendelet tervezetek 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 

2023-ban várhatóan 2023. március 1-ig Forráskúton az ügyfélfogadás helyszíne az 

energiatakarékossági intézkedések miatt megváltozott: 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. Egyéb, az ügyfélfogadást is érintő takarékossági intézkedés esetén külön értesítéssel leszek 

 

A telefonszámom: 06-30/337-2520 

E-mail címem: gyuris.ferenc2@nak.hu 

Facebookon / Messengeren is elérhető vagyok Gyuris Ferenc néven. 

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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EGYHÁZKÖZSÉGI HÍREK 
 
Egyházközségi hírek 

Hétköznapi mise a vasárnapi hirdetés 

alapján lesz megtartva 

Vasárnapokon      

 9:30 órakor szentmise 

               

15:00 órakor szentségimádás 

2023. február 22-én Hamvazó szerdán

 7:30 órakor szentmise 

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.  

Ügyintézéssel kapcsolatos elérhetőségek 

 

Temetés esetén telefonos elérhetőség: 

- Olasz Attila atya: 06 62/256 577 

Esküvővel, kereszteléssel és temetéssel 

kapcsolatban e-mail-es elérhetőség: 

- ullesiplebania@freemail.hu 

Irodai ügyintézés a korábban megszokott 

módon. 

Köszönjük mindenkinek az áldozatos 

segítségét, munkáját a templomi karácsonyi 

díszítések elbontásában, pakolásában, 

templom takarításában és az udvar 

rendbetételében. 

Olasz Attila 

plébános 

 

Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe 

2023. február 2-án 

volt, a világ 

világosságával való 

találkozás 

szimbólumaként 

alakult ki a 

gyertyaszentelés 

szokása. Ebből az 

alkalomból február 5-

én vasárnap Attila atya megszentelte az égő 

gyertyákat a mise elején. Ezen a napon a 

mise végén  

Szent Balázs Püspök ünnepére, a 

torokbetegségek védőszentjére emlékezve 

Balázs áldás volt. 

DECEMBERI VISSZATEKINTŐ 

 

A titkos barátok ajándékai eljutottak a 

címzettekhez! 

 

Karácsony előtt meghirdetett „cipősdoboz 

akcióra” most is szép számmal gyűltek 

adományok, melyeket ezúton is nagyon 

szépen köszönünk! 

A szeretetteljes felajánlásoknak és az 

Önkormányzat anyagi támogatásának 

köszönhetően végül 50 gyermeknek tudtunk 

személyre szóló ajándékot készíteni. 
 

Köszönjük a gyümölcs felajánlásokat Dudás 

Gusztávnak és családjának, illetve Csorba 

Tibornak.  

Köszönjük az Önkormányzatnak a 

szaloncukrot, amely az adventi vásárok 

bevételeiből került megvásárlásra.  

Köszönjük mindazoknak, akik valamilyen 

formában hozzájárultak, ahhoz, hogy ez a 

már hagyománnyá vált kezdeményezésünk 

megvalósulhatott… 
 

Így: 

Vass Máté és Dorka, Nagy Léna, Ádám Martin 

és családja, Ocskó Imre, Anna és Misi, Sipos 

Gabriella, Daka Adél és Emma, Czúzi Adél, 

Rabi Márk, Kappan-Tóth Ármin, Nimród, 

Konor és Kende, Vereczkey testvérek, 

Mihálffy Emma, Széll Jázmin, Elekes Jázmin 

és Emília, bölcsőde, Csenki József, Mangó 

Dávid, Csúcs Hanna és Máté, Gyuris Regina, 

Szalai Ádám és Leila, Csongrádi Katalin, dr. 

Pogány Eszter, Barakonyi Zita Sanyika és 

Petra, Veres Diána, Goda Fanni, Repkó Lili, 

Maróti Viola és Áron, Tóth-Rabi Lara és Lia, 

Tari Zsuzsi, Krisztián és Anna, Patyik Dominik 

és Zalán, Gergely Márton és Kevin, Gyuris 

Márton és Lili, Nagy Kardos testvérek, Dobai 

Léna és Leila, Budai Albert, Blanka és 

Viktória, Ádám Konor, Szalai Lora, Vörös 

Zsófia, Böröcz Csaba, Flórián és Berci, Arnold 

Luca és Alíz, Paplógó testvérek, 

Schneiderman Péter, Repkóné Jenei Erika, 

Fülöp Zalán és Zara, Nagy Orsolya és Zoltán, 

Csikós Mirjam, Réka és Judit, Kálmán Donát 

és Dalma, Sárközi Emilia, Vili és Tibi, Széll 

Szonja, Szaffi és Száva, Mojzes Janka, Czáp 

Lola és Lili, Kiss Ádám és Áron, Tóth Maja és 

Kolos, Veszelka Emma Gabriella, Bodnár 

Réka, Papp Gabriella, Lippai Márta, Pintér 

testvérek, Tandari testvérek, Forráskúti Civil 

Egyesület, Karitas, Vöröskereszt és még 

sokan mások. 

 Védőnői Szolgálat, Család- és Gyermekjóléti 

Szolgálat 

 

mailto:ullesiplebania@freemail.hu
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ANYAKÖNYVI HÍREK 
 

Gólyahírek  
 

Gyuris Alex és Vörös Enikő 

Vanessza Melodi 

 

Elekes Csaba és Judik Henrietta 

Benett 
 

                nevű gyermeke született. 

Gratulálunk! 

 
 
 

Halálozás 
 

Molnár István                        (élt 87 évet) 

 

Vass Gézáné (Nagy Mónika) (élt 92 évet) 

 

Tari Nándorné (Márta Mária Erzsébet)  

(élt 80 évet) 

 

Kisapáti Istvánné (Veszelka Piroska)  

(élt 82 évet) 

 

           Hozzátartozóik fogadják részvétünket! 

 

 

Temetőgondnok: Gyuris Józsefné Marika, 

Tel. : 06/30-924-9351  Cím: Forráskút, 

József A. u. 84. 

 

 

 

            

 

Művelődési Ház 

programajánlója 

 

Hétfőn 14 órától Nyugdíjasklub 

16 órától Őszirózsa Népdalkör próbái 
 

Kéthetente kedden Egészségklub Godáné Ádám 
Mária egészségfejlesztő-terapeutával  

14 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 

 

Hálás szívvel mondunk köszönetet 

mindazoknak, akik drága szerettünk,  

Vass Gézáné temetésén megjelentek, 

sírjára virágot, koszorút helyeztek el és 

ezzel gyászunkat enyhíteni igyekeztek. 
 

Gyászoló családja 

Tájékoztatni kívánjuk a Lakosságot, hogy 

Társaságunk az  

FBH-NP Nonprofit Kft., mint 

hulladékgazdálkodási közszolgáltató,  

2023. 02. 14. (kedd) napjától határozatlan 

ideig a  

6793 Forráskút, Fő u. 72.  

szám alatti ügyfélszolgálati irodájában várja 

kedves Ügyfeleit  

új ügyfélfogadási időben, az alábbi 

nyitva tartás szerint. 
Nyitva tartás: 

Kedd: 9:00 - 12:00 és 12:30 - 16:00 

 

Köszönjük 

Ónozó Istvánnak 

és a Csellengő 

Tappancsoknak 

 a felajánlott 

kutyatápot, ami 

segítséget nyújt 

több külterületen 

élő kutyus 

táplálásában! 
 

 

ÚJ ÉV, TAVALYI ÁRON! 

Cserépkályhák, 

kandallók, tűzhelyek, 

kemencék építését, 

karbantartását 

továbbra is vállalom. 

Nyugdíjas áron egy ritka 

szakma mestere! 

Márton Ferenc 

Tel.: 30/978-4033; 

62/253-901 este 
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VÁSÁRNAPTÁR - FEBRUÁR 

Kistelek Február 4. állat- és kirakodó vásár  

Kiskundorozsma Február 12. kirakodó vásár  

Mórahalom Február 19. állat- és kirakodóvásár 

Ruzsa Február 26. 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   1500 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 

 
Feb.04-05. Dr. Hursán Mihály  +36309986139 

Feb.11-12. Dr. Papp Sándor +36304879805 

Feb. 18-19. Dr. Kovács Tibor +36309653114 

Feb.25-26. Dr. Szőke Csaba  +36303245032 

 
 

 

 

 

 

 

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: 2023.február 15. Következő lapzárta: február 28. 

Az újság minden háztartás számára ingyenes. 
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