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Tisztelt Forráskútiak! 
 

Ismét, nem is olyan rég, egy Új Esztendőre ébredtünk és ismét elérkeztünk ahhoz az időszakhoz, 
amikor a dátum írásánál oda kell figyelni, hogy 2023-at írjunk a hónap előtt. Újfent várakozással 

tekintünk az előttünk álló esztendő felé.  
Ezt fokozottan indokolják, alátámasztják a 2022-ben megtapasztaltak, hiszen ha értékelnem kell az 
óévet, akkor a „nem könnyű” kifejezést használnám rá. 
Az esztendő első hónapjaiban még a rendezvények szervezésére, a közösségi létre rányomta a 
bélyegét a koronavírus okozta járvány, ami még jelenleg is itt van közöttünk. Kitört egy háború, 
nem is olyan messze, ami sokunknak döbbenetet okozott, kérdezve, hogy „Létezik még ilyen a 
XXI. században Európában?” Szembesültünk a rendkívüli szárazság okozta nehézségekkel, de az 

energiahiány fenyegetése, valamint az ennek következtében elszabaduló árak okoztak 
nehézségeket, amin úrrá kellett lenni, de ami egyben egy bizonytalanságot, egy 

tervezhetetlenséget okozott. Családoknak és az önkormányzatoknak ezek nem várt kihívásokat, 
feladatokat jelentettek. Működőképességünk biztosítása vált a legfontosabbá számunkra. Egyik 
veszélyhelyzetből, a másik veszélyhelyzetbe kerültünk és kerülünk.  
A fenti, nem idillikus környezetben mégis tudtunk felmutatni valamit, történtek örömteli 

események, boldog pillanatok, megvalósított beruházások, településfejlesztések, amikre büszkék 
lehetünk. Télbúcsúztató ünnepségünket, a Tuskóhúzást szabadtérben, de meg tudtuk tartani és azt 
követően minden rendezvényünket, sőt a Vállalkozók Estjével egy új rendezvény is útjára indult. 
Örömteli pillanatokat szerzett minden forráskútinak, hogy Ádám Martin válogatott labdarugó lett és 

Magyarországot (ezen belül Forráskutat  ) képviseli világversenyeken. És ha már a futballnál 

tartunk kiemelendő, hogy az előző bajnoksághoz képest egy osztállyal feljebb lévő csapatunk az 
őszi fordulón első helyezettként szerepel a tabellán. 
Sikerült új értékes helyszínt avatnunk, ami a Kemencés Piac nevet kapta és lehetőséget nyújt a 
helyi termelőknek, hogy portékájuk megjelenítésével egymásra találjanak a helyi lakosokkal. Ez a 
tér továbbiakban alkalmas tájékoztatók, értekezletek, családi rendezvények, sportversenyek 

lebonyolítására, igazi közösségi teret alakítottunk ki ezáltal. 
Jelentősen korszerűsödött a település műszaki infrastruktúrája, több utcában felújításra került a 
csapadékvíz-elvezető rendszer, ami méretezésének köszönhetően szükség esetén képes a 

felgyülemlő belvíz elvezetésére és ezzel szolgálja a káresemények minimalizálását. Sikerült két 
utcában az aszfalt burkolat felújítását elvégezni és ezáltal a közlekedés biztonságát és kényelmét 
fokozni. Ide sorolható az Iskola előtti gyalogos átkelőhely kialakítása, amihez egy vidám zebrát is 

sikerült társítanunk Vass Márk jóvoltából. A dűlőutak karbantartásának elősegítése érdekében 
vásároltunk egy tárcsás ágvágót, ami remélhetőleg hatékonyan segít a közlekedési űrszelvény 
tisztántartásában, akadálymentesítésében. Az energiahatékonyság „őszi szelének” hatására a 
Polgármesteri Hivatal épületének fűtését modernizáltuk, mely az eddigi drága földgáz helyett az 
olcsóbb elektromos árammal működik. Továbbá takarékossági intézkedésekkel racionalizáltuk 
intézményeink energiafelhasználását. 
De volt itt Báránysütő verseny, „Összefőzés”, Veterán járművek felvonulása, Falunap, Lovasnap, 

Szüreti Mulatság, színház, bálak… s az év végét az adventi vásárokkal zártuk, amiknek 
látogatottsága most is indokolta, hogy ezeket meg kell szervezni. Itt ragadom meg az alkalmat, 
hogy megköszönjem minden kedves szervezőnek, támogatónak, segítőnek, résztvevőnek, 
látogatónak, munkatársaimnak azt, hogy létrejöhettek rendezvényeink, ahol erősödik az az 
összetartozás érzés, amely egy falu közösségét közelebb hozza egymáshoz, erősíti azt és segít 
feledni a mindennapok nehézségeit. A köszönetnyilvánítást megtehetném név szerint is, szervezet 
szerint is, de kérem Ön, Kedves Olvasó, vegye magára, ha picit is részt vett bármiben is! A 2023-

ban is fő cél az önkormányzati fizetőképesség megőrzése, intézményeink biztonságos 
működtetése, és az előre mutató, fenntartható településfejlesztés, amelyhez kérem minden lakos 
tűrő és közreműködő segítségét, hogy céljainkat sikeresen, mindannyiunk érdekében tudjuk 
megvalósítani.  
Az Új Esztendőben kívánom, hogy újra tervezhetővé váljon a világ, szűnjön meg a bizonytalanság, 
legyen béke az élet minden területén és jó egészség minden családban! 
 

 

Fodor Imre
polgármester 

http://www.forraskut.hu/
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Szeretettel köszöntjük a 2022-es esztendő újszülöttjeit Forráskúton 

Ahogy az már hagyománnyá vált, itt a Hír-Forrás hasábjain – egy-egy fényképpel is – bemutatjuk 

községünk legifjabb lakóit.  

Hamarosan a Parkban álló „Születés fájára” is felkerül az alábbi névsor, hogy megörökítse ezen ifjú 

emberek megérkezését és erősítse a közösségünkhöz, Forráskúthoz való tartozásukat. 

Szeretettel köszöntjük mindnyájukat Forráskúton!  

Boldog gyermekkort, nekik és szüleiknek is jó egészséget, sok örömet és boldogságot kívánok 

Forráskút Község Képviselő-testülete és Önkormányzatunk nevében is! 

Kálmánné Kovács Mónika 

2022 év újszülöttjei: 

1.Bordean Laura Zoé    9. Gyöngyi Péter 

2. Rabi Bence Zsolt   10. Colta Emilia Elizabet 

3. Csenki József    11. Gergely Kevin Noel 

4. Kubina Ákos    12. Barakonyi Petra 

5. Dányi Orsolya Hanna   13. Kormányos Martin Antal 

6. Heidt Henrik    14. Lajkó Kevin 

7. Kálmán Botond    15. Arnold Alíz 

8. Tombácz Medárd   16. Mosolygó Hajnal 

           Rabi Bence Zsolt                                     Csenki József 

 

 

      Bordean Laura Zoé 

      Dányi Orsolya Hanna         Heidt Henrik 

                 Kubina Ákos 
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                 Gyöngyi Péter 
 

 

          Kálmán Botond                          Tombácz Medárd 

             Gergely Kevin Noel 

 
     

      Colta Emilia Elizabet                                                                                       Barakonyi Petra 

Kormányos Martin Antal                      Lajkó Kevin                                           Arnold Alíz 

 

Mosolygó Hajnal 
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ISKOLAI HÍREK 
 

Decemberi pillanatképek az iskolából… 
 

Az advent négy 
hetét ünnepi 
hangulatú, de 
takarékos 
díszkivilágítással, 
Török Tilda tanárnő 
adventi naptárával 
és az iskolában is 
gyertyagyújtással 
tettük 
emlékezetessé, 
melyet a zenei 

tanszakos (furulya, gitár és zongora) gyerekek és 
tanáraik rövid műsora színesített.  

Az adventi hétvégéken 
ebben az évben is 
jelentős összefogással 
vett részt az iskola 
szülői közössége a 
jótékonysági süti 

vásáron, melynek 
eredménye szép 
összeggel gazdagítja 
az osztályokat. A 
harmadik gyertya 

gyújtásához műsorral készült az iskola énekkara és a 
színjátszók is. Köszönjük a süti felajánlásokat és a 
parkban aktívan segítők munkáját! 

December 6-án idén 
is ellátogatott 
hozzánk a Mikulás, 
melynek talán a 
legkisebbek örültek a 
legjobban, de azért a 
nagyok is izgatottan 
lesték, várták. 
Látogatása után az 
alsósok boldogan 

bontogatták a csomagokat, a felsősök pedig „mikulás 
buliban” ünnepeltek. 
Adventi koncertünket december 9-én a falu templomában 
rendeztük meg, melyről még decemberben részletesen 
beszámoltunk a Hírforrásban is. 
December 12-én délután a 
gyerekek a Christmas Party 
elnevezésű angol nyelvi 
délutánon vettek részt. A 
vidám hangulatú 
foglalkozásra 30 tanuló jött 
el a 4-8. osztályokból. A 
party egy angol karácsonyi 
szokásokról szóló Kahoot 
vetélkedővel kezdődött, amelynek győztesei apró  
ajándékokat kaptak jutalmul. A továbbiakban 

kézműveskedés, 
daltanulás volt a 
program, valamint angol 
nyelvű karácsonyi 
szókeresőket, 
rejtvényeket oldottak 
meg a gyerekek. A jó 
hangulathoz hozzájárult 
egy kis karácsonyi 

keksz, zenehallgatás és tombolahúzás is. A Christmas 
party megrendezésével az volt a célunk, hogy a 

nyelvtanulás iránt felkeltsük a gyerekek érdeklődését, 
hogy megszeressék az angol nyelvet és megismerjék az 
angolszász országok kultúráját, szokásait. A rendezvény 
fő szervezője Csikós Erzsébet, segítője pedig Simon Ilona  
volt, iskolánk angol szakos tanárnői.  

December 19-én a 
6-7-8. osztályosok a 
10 éves AGÓRA 
meghívására 
természettudományi 
napon vettek részt 
Szegeden. 
Csillagászati 
előadáson, 
informatikatörténeti 

kiállításon és látványos és érdekes fizikai kísérleten 
töltöttük ezt a napot.  
December 20-án 
délután karácsonyi 
kézműves 
foglalkozáson vettek 
részt az érdeklődő 
ügyeskezűek. 
Akik kevésbé 
ügyesek, azok 
karácsonyi Kahoot 
játékban töltötték az 
idejüket, majd mindenkit vendégül láttunk egy forró 
teára! 

Ez a délután más meglepetést is hozott, mivel 
ellátogatott iskolánkba Ádám Martin magyar válogatott 
labdarúgó, akit 2022-ben Forráskút díszpolgárának 
választottak meg. A tornateremben az iskola legifjabb 
focikedvelőivel együtt rúgták a bőrt, majd autogramot 
kérhettek a rajongók! Köszönjük, hogy ezzel is 
lelkesítette a gyerekeket! Ezúton is gratulálunk 
Martinnak, hogy felkerült a világ legeredményesebb 
játékosainak 2022-es listájára! További sikereket 
kívánunk! 
Az év utolsó tanítási napján a harmadik osztályosok 
műsorával köszöntöttük a karácsonyt. A műsorra a 
művelődési házban vendégeink voltak a Margarét Óvoda 
és Bölcsőde közössége, az iskola szülői 
munkaközösségének tagjai és a harmadik osztályosok 
szülei is! Szente Eszter tanítónő egy igazi téli mesét 
varázsolt a harmadikosokkal a szeretetről, barátságról, 
összetartásról. Az előadás Andersen meséje 
felhasználásával készült, Gerda, Kay és a Hókirálynő 
története az osztály előadásában minden kicsi és nagy 
szívét átmelegítette. A műsor után az iskolában a 
hagyományos kakaó-kalács tízórai elfogyasztásában 
segédkeztek a szülői munkaközösség tagjai, majd a 
hagyományos karácsonyi tombolával zárult az év. 

 
Ezúton is kívánunk mindenkinek Boldog Új Évet! 

Iskolavezetés 
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FALUGAZDÁSZ HÍREI 

Januári aktualitások 

 
Tisztelt Termelők! 

 

Az Egységes Kérelemmel kapcsolatos aktualitások: 

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

kérdéses területek esetében lehetséges még a helyszíni ellenőrzés. 

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, ellenőrzési jegyzőkönyv ügyfélkapun keresztül érkezik! Azért figyeljék 

legalább heti rendszerességgel az ügyfélkaput, mert ha 30 napig nem töltik le az adatszolgáltatási 

kötelezettségről szóló végzést, akkor kézbesítettnek tekintik az értesítést, és ha erre nem válaszolunk, 

akkor nem teljesül a támogatás feltétele, s a támogatás szankciós lesz. 

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

igényelt kiegészítő támogatások, valamint a  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. 

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

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 keressék elő a MÁK-tól (korábbi MVH) kapott jelszót.  

Az új meghatalmazások megkötését január 20-tól szeretném elkezdeni, amelyet a kampánymunkákhoz 

hasonlóan időpontbeosztással szeretnék gördülékennyé tenni. Január 20 után kérem , érdeklődjenek, 

illetve sms.-ben értesítéssel leszek  

 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 ) 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 

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, figyelembevéve 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 
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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 

Ezen felül új elemként jelenik meg az Agroökológiai program, mely a környezetvédelmi és 

biodiverzitás megőrzési elemeket tartalmazza. A januári 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. 

Ez a két támogatási elem fogja kitenni nagyságrendileg a jelenlegi területalapú támogatás 

összegét. 

A generációváltást elősegítve a területalapú támogatáshoz kötődő fiatal gazdák támogatásának 

az összegét jelentősen meg fogják emelni, mintegy 157 Euro/hektárra. 

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

hektár között a 10 hektár feletti részre 40 Euro/hektár. 

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

változtatások. 

Megjelenik majd a gazdaságátadási támogatás, és a mezőgazdasági kisüzemek 

fenntarthatóságának fejlesztésére fordítható támogatás 

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

fogja tartalmazni. 

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

felkészülés céljából tájékoztató előadásokat fogok tartani 2023-ban is. Igény esetén a 

rendelkezésemre álló tájékoztató előadások, információk anyagait elektronikus úton el tudom küldeni a 

megadott e-mail címükre. 

A munkánk elszámolásához elektronikus úton történő rögzítésre van szükség, az a kérésem, 

hogy az ügyintézésre telefonjaikat hozzák magukkal 

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, ide is küldhetnek képeket. 

 

Kérdések esetén állok rendelkezésükre.  

 

Az aktuális pályázati lehetőségek a www.szechenyi2020.hu , www.fvm.hu , , a www.mvh.gov.hu és a 

www.nak.hu honlapokon megtalálhatók, kérem figyeljék ezeket az oldalakat 

 

       Tisztelettel: Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 

http://www.szechenyi2020.hu/
http://www.fvm.hu/
http://www.mvh.gov.hu/
http://www.nak.hu/
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EGYHÁZKÖZSÉGI HÍREK 
 

Hála az elmúlt esztendőért 

Örömmel és hálaadással tekinthetünk vissza az elmúlt 
esztendőre, bár az elmúlt év is változásokat hozott a 
plébániaközösség életében. István atyát a püspök atya 
áthelyezte Mórahalomra, vele együtt Józsi atya is 
átköltözött, így augusztus 1-től rám bízta a forráskúti 
katolikus közösség lelkipásztori szolgálatát. 
Szeretnénk köszönetet mondani Magyarország 
Kormányának a zarándoklatok, a közösségi élet, a 
plébánia és az ifjúsági ház korszerűsítéséhez nyújtott 
pályázati támogatásaiért. 
Az idei évben az MFP pályázati támogatásnak 
köszönhetően fűtés-, és napelemes energetikai 
korszerűsítés valósult meg a plébánián és az ifjúsági 
házban, illetve mosdó-, konyha felújítás, felső szigetelés 
és tisztasági festés történt az ifjúsági házban. 
Köszönet a felújítás előkészületeiben és a - befejezését 
követően nyújtott segítségért. 
Magyarország Kormánya támogatásának köszönhetjük, 
hogy a családok támogatva voltak a kalocsai- és a 
Mátraverebély-szentkúti zarándoklat buszköltségében. 
Zarándoklat volt még Máriaradnára is október 8-án. 
Köszönet a zarándokutak megszervezéséért. 
Köszönöm polgármester úrnak az egész éves segítő 
együttműködését, a forráskúti önkormányzat 
munkatársainak a templomkert rendbetételét. 
2022 évben is több program volt közösségünkben. 
Hálásan köszönjük a helyi programok előkészületeiben 
nyújtott segítséget, a programokhoz történő 
felajánlásokat, és a programokon való részvételt. 
Örömmel tölt el, hogy évről évre egyre többen vesznek 
részt ezeken az alkalmakon. 
A hitoktató szervezésében a hittanos gyerekek saját 
készítésű ajándékkal köszöntötték az édesanyákat. 
Köszönet a hittanos gyerekek betlehemezésre és 
pásztorjátékra való felkészítéséért, a betlehemezés 
alkalmával a kísérők munkájáért, és a gyerekek 

szállításában nyújtott segítségért. 
Köszönjük a templomunknak – ünnepek alkalmával - a 
díszítését minden résztvevőnek, és egész évben a 
templom díszítéséhez felajánlott virágokat, fenyőfákat, 
adventi koszorút.  
Köszönjük a Karitasznak a rászorulók részére 
adományozott csomagok összeállítását és kiosztását. 
Köszönjük a gyerekkórusnak az éneklést, az egész éves 
zenei szolgálatát az Örömforrás együttesnek, a kántorok 
szolgálatát, az énekszövegek kivetítését, a ministránsok 
munkáját. Köszönjük mindazoknak, akik az agapékhoz 
hozzájárultak, illetve bármilyen további segítséget 
nyújtottak. 
Köszönjük Császár Gyuláné Juliska néni szolgálatát. 
Köszönöm Mojzes Zoltánnak az elsőpéntekes betegek 
ellátásában nyújtott segítségét.  
Köszönöm a Plébániai Tanácsadó testületnek a segítő 
együttműködését. Köszönöm Kissné Tóth Klárának az 
előbb említett tevékenységek 
összefogását és támogatását, a plébánossal való napi 
kapcsolattartást. 
Köszönet mindenkinek, akik egyházi hozzájárulásukat 
befizették, illetve tárgyi- és pénzbeli adományaikkal 
hozzájárultak plébániánk működéséhez. 
Végezetül egy örömhírt szeretnék megosztani Önökkel. A 
közösségünkből valakit meghívott az Úr a szolgálatára. 
Bálint Rita felvételt nyert a Karmelita rendbe, ami egy 
szemlélődő szerzetesrend, tehát imádsággal, 
engeszteléssel töltik a napjaikat a világtól elvonulva. 
Nem is gondolnánk, hogy mennyi kegyelmet esdenek ők 
ki a világnak. Bízzunk benne, hogy mindörökké a szívébe 
és az imádságaiban fog hordozni bennünket. Mi is 
imádkozzunk Érte, hogy az Úr tegye teljessé benne 
mindazt a jót, amit megkezdett! 

 

Egyházközségi hírek 

Pásztorjáték 

 
 

Karácsonykor ünnepeljük Jézus születését. A szeretet, az 
összetartozás, az ajándékozás ünnepeként fontossá vált 
a családok életében. A Napkeleti Bölcsek és a pásztorok a 

kisded Jézusnak 
ajándékokkal hódoltak 
Betlehemben, a szeretet 
megnyilvánulásának 
karácsonyi ajándékozási 
szokása valószínűleg erre 
vezethető vissza. 
Jézus születésének 
történetét 2022.12.24-én 
szenteste, mise előtt a 
hittanos gyerekek adták 
elő. A gyerekek 
pásztorjáték előadását 
követte az ünnepi 

szentmise. A szentmise 
után minden jelenlévőt 

vendégül láttunk forralt borral, teával, sütivel, sajtos 
kiflivel, gyümölccsel… 
Köszönjük a szentesti agapéhoz nyújtott támogatásokat: 
Fodor Imre polgármester úrnak a forralt bor készítését, 
és mindazoknak, akik hozzájárultak süteményekkel, 
gyümölccsel, teával, illetve bármilyen további segítséget 
nyújtottak. 
Köszönjük a karácsonyi előkészületekben nyújtott 
segítségeket: 
Köszönet Baloghné Zádori Tamarának a hittanos 
gyerekek felkészítését a betlehemezésre és 
pásztorjátékra, és köszönet a gyerekeknek a szép 
szereplésért. 

Olasz Attila 
plébános 

Ifjúsági ház megáldása 

A katolikus egyház január 6-án ünnepli a vízkereszt 
ünnepét. A mise elején Attila atya megszentelte a vizet. 
Vízkereszttel megkezdődött a házszentelések időszaka. 
2023. 01.08-án vasárnap a mise után, a hívekkel 
közösen mondott ima után Attila atya megszentelte az 
energetikailag korszerűsített, felújított közösségi házat. 
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KARITASZ HÍREK 
 

2022-es év elején rendkívül sokan segítettek az ukrán menekülteknek. 

A meghirdetett segélyprogramra sokan érzékenyen reagáltak: több száz kg tartós élelmiszert, 

ruhákat, babakocsikat jutattunk tovább a szegedi központ felé. Az Önkormányzat 

segítségével is tudtunk tisztálkodási eszközöket, és ruhaneműket is vásárolni. 

Országosan meghirdetett Karitasz pályázaton részt vettünk, sikeresen lezárult egy otthon 

felújítása. 

Béres cseppet és vetőmag csomagokat osztottunk helyi szociális ellátó rendszer segítségével. 

Tartós élelmiszergyűjtés tavasszal a nagyböjtben és az adventi is sikeresen zárult.  Karácsony 

előtt 100kg lisztet kaptunk a szegedi központból valamint 20 csomagot kaptunk a Metrótól 

egy vállalkozó felajánlása révén. Elsősorban liszt, cukor, só, tartós tej,olaj, tészta, rizs, 

konzerv, teafű és édességek kerültek a táskákba.  
Az adventi gyűjtés során összegyűjtött élelmiszereket a nyugdíjasok és a nagycsaládosok kapták meg. A 

nyugdíjas klub tagjai 36 csomagot és a nagycsaládosok 9 csomagot. 

A falu adventi vásárában idén is részt vehettünk, ahol sok öröm ért minket. Köszönjük a felajánlásokat, és a 

vásárlásokat!  Az összegyűlt pénzből az éppen aktuális rászorulókat támogatjuk. 

Köszönjük mindenkinek, aki időt és pénzt áldozott a programok megvalósítására! 

Mojzesné Kocsispéter Edit 

 

NYUGDÍJAS KLUB 
 

December 12-én a nyugdíjas klubban karácsonyi ünnepséget tartottunk lezárva a 2022-es évet. 

Köszönjük Fodor Imre polgármester úrnak és az önkormányzatnak a rendezvényhez nyújtott támogatásait, 

valamint köszönjük a Karitasz forráskúti csoportjának és a helyi CBA boltnak a karácsonyi ajándékcsomagjait, 

mellyel szebbé tették az ünnepet. 

Az ünnepség jó hangulatban telt. Verset mondott Tóth Szilveszterné (Icuka) és Szántó Sándorné (Gizike). 

Köszönjük nekik! 

Felköszöntöttük Tapodi Lajost és nejét 65-ik házassági évfordulójuk alkalmából. 

Köszönjük szépen minden nyugdíjas társunknak, hogy egész évben közreműködött a nyugdíjas klub 

rendezvényen. Boldog Új Évet kívánunk. 

2023 évben is várjuk a régi és új tagjainkat az eddig megszokott jó hangulatú rendezvényeinkre. 

Köszönettel: 

Gyuris Imréné 
 Kálmán Dánielné 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ÁLLÁSHÍRDETÉS! 
 

 A Négyforrás Nonprofit Kft teljes munkaidős állást hirdet rakodó munkakörben. 

A munkavégzés helye: Bordány, Forráskút, Üllés, Zsombó 

Munkavégzés módja: munkaidő keret, heti 3-4 nap. 

Jelentkezni lehet személyesen a Kft. telephelyén, Forráskút, Fő u. 72. (posta épület) H-P 8-16 óra között, 
illetve email-en az ugyfelszolgalat@negyforraskft.hu címre várjuk fényképes önéletrajzát! 

További információért hívja a +36-70/489-56-56 számot! 

mailto:ugyfelszolgalat@negyforraskft.hu
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HULLADÉKSZÁLLÍTÁS 
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ANYAKÖNYVI HÍREK 

Házasságkötés 
 

Rácz Melinda és Bozsó István 
 

 
 

fogadott örök hűséget. Gratulálunk! 
 

 
 

Állampolgársági esküt tett: 

 

Laczkó Kristóf 

 
 

 

Halálozás 
 
 

Gyuris István                       (élt 79 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  

15 órától. 
 

 Szerdánként 16 órától Jóga 
 

Szerdán 9 órától Baba mama klub 
 

SZÁMÍTÓGÉPES SZOBA 

Nyitvatartási időben látogatható. 
 

 

Szeretettel várunk mindenkit 

szakköreinkbe, programjainkra! 
www.facebook.com/forraskutmuvhaz 

Aranyosi Ervin: Évnyitó vers 

 

Legyen ez az Új Év egy új lehetőség! 

Engedd, hogy vágyaid tartalommal töltsék! 

Legyen benne öröm, mosoly, jó egészség! 

Kívánj csak merészet, s ne törjön le kétség! 

Kívánom, hogy mindig legyen elég pénzed! 

Pont annyi, ami kell, hogy céljaid elérjed! 

Soha ne legyen több, ne okozzon gondot! 

Mindig dicsőséggel hagyd el a porondot! 

Kívánom, hogy mától teljesüljön álmod, 

szíved óhajára változzon világod! 

És ami még fontos, sose félj szeretni, 

próbálj mindenkivel emberséges lenni! 

Aki értékeli, szívesen fogadja, 

s hidd el nem tartja meg, Ő is tovább adja. 

Jusson mosoly bőven, az Új Esztendőben, 

tartson meg az Isten mindig jó erőben! 
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VÁSÁRNAPTÁR - JANUÁR 

Kistelek Január 8. állat- és kirakodó vásár  

Kiskundorozsma Január.15. kirakodó vásár  

Mórahalom Január 22. állat- és kirakodóvásár 

Ruzsa Január 29. 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 

 
Jan.07-08. Dr. Szőke Csaba  +36303245032 

Jan.14-15. Dr. Kovács Tibor +36309653114 

Jan.21-22. Dr. Papp Zalán +36209739149 

Jan.28-29. 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.január 15. Következő lapzárta: január 31. 

Az újság minden háztartás számára ingyenes. 
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