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ingyenes

XXIV. Forráskúti
kúti Falunapok
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Falu- és Lovas napi
programajánló

2017. augusztus 25.. péntek
1700

A XXIV. Forráskúti Falunapok megnyitása,, köszöntőt mond
Kakas Béla, a Csongrád Megyei Közgyűlés elnöke és Fodor Imre polgármester úr
A Forráskútért Érdemérem ünnepélyes átadása

1730

Kézimunka Kiállítás megnyitója

1-3. oldal

Iskolai hírek
4. oldal

Lengyel, magyar két jó
barát
5. oldal

Nyári táborok a művelődési házban

A Jó LACI BETYÁR
IRIGY HÓNALJMIRIGY

30

18

30

19

Eridanus Zenekar nyáresti
yáresti mulatós műsora
műs

2015

2017. augusztus 26.. szombat

6. oldal

Programajánló, vers,
Feltalálókról
7. oldal

Családi nap a Jegenyés
birtokon
8. oldal

Egyházi hírek
9. oldal

1000

1000

1200-től
-

1400

10. oldal

00

11. oldal

Vásárnaptár
Állatorvosi ügyelet
Közérdekű telefonszámok
12. oldal

1500 óráig ebéd lehetőség a rendezvénysátorban,
torban, egész nap hangulatfelelős a DOMIX.

Délutáni programok: vásári forgatag és a már hagyománnyá vált programok:
pro
ingyenes légvár, arcfestés gyerekeknek, gipszfigurafestés,
gipszfigurafestés a Parkban és környékén egészen estig

Falugazdász hírei, Balett, Hittantábor
Anyakönyvi hírek
Hirdetések

Ünnepi szentmise a község lakóiért a Templomban,
Templ
közvetlen
utána megemlékezés a II. világháború hősi halottairól, emlékmű szentelése és
koszorúzása a Parkban
Falunapi kupa: barátságos labdarúgó
abdarúgó mérkőzés a Sportpályán

Tűzoltó jármű szemle

1500
16

Sándorfalvi Sólymok Íjászegyesület ÍJÁSZ BEMUTATÓ
Forráskúti előadóink, amatőr művészeti csoportjaink műsora

00

18

19

00

ÚtközBand Zenekar

Koós János és Dékány Sarolta

0
2100
DESPERADO

2200

Tűzijáték
Egész nap a Rendezvénysátorban a Borostyán étterem gondoskodik
az étel- és italfogyasztási lehetőségről!
ségről!
Este óriás tárcsán sült finomságok!
ságok!

Falunapi ebédajánlatunk
ebédajánl
(aug. 26-re):
Idén először civil kezdeményezésre
FALUNAPI VETÉLKEDŐ
Részletek a 3. oldalon!

Marhapörkölt körettel vagy pacalpörkölt körettel
köret
vagy
rántott sertésszelet körettel 1.200
00 Ft/adag egységáron.
Ebédjegyek elővételben vásárolhatóak
hatóak a Borostyán étteremben
aug. 10 – 23 –ig.

Mindenkit szeretettel várunk!
vár
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XII Forráskúti Lovasnap
XIII.
a Forráskúti Lóbarátok Egyesületének szervezésében
2017. AUGUSZTUS 27. VASÁRNAP
HELYSZÍN A LOVAS PÁLYA
8.30

Gyülekező a lovas pályán

9.00

Felvonulás

10.00

A XIII.. Forráskút Lovasnap megnyitása, pályabejárás

10.15

Bemutató fogathajtás

12.30 – 14.00 Ebéd lehetőség - Menü birkapörkölt
14.00

Délutáni bemutató hajtás

16.00

Eredményhirdetés

Lovasnapi támogatójegy – mely az ebédet is magában foglalja – elővételben
vásárolható a Borostyán étteremben 1.500 Ft egységáron.
A TOMBOLA főnyereménye egy csikó!

Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!
Forráskúti Lóbarátok Egyesülete

III. Forráskúti Veterán Találkozó és Kiállítás
2017. augusztus 27-én
n vasárnap 9 és 17 óra között tekinthetőek meg az 1990 előtt
forgalomba helyezett járművek és antik használati tárgyak, eszközök a Lovas pályán.
Jelentkezés Gyuris Zsoltnál augusztus 21-ig!
21 ig!

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
várunk
Forráskúti veteránjármű tulajdonosok nevében
Gyuris Zsolt
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FELHÍVÁS
Kedves Kézimunkázni szerető forráskúti Lányok – Asszonyok – Gyerekek!
Idén is megrendezzük a
„Minden, ami kézi munka - kézimunka”
kiállításunkat, amelyen ismét bemutatkozási
bemuta
lehetőséget biztosítunk minden ügyes kezű
kez alkotónak.
Szeretettel meghívjuk és várjuk Önöket a Falunapon megrendezendő Kézimunka Kiállításra.
A kiállítás helye és ideje:
Forráskút, Jerney János Művelődési Ház
2017. augusztus 25-27.
A jelentkezéseket és a kiállítandó munkákat augusztus 19-ig
19 várjuk
a Művelődési
dési Házban, vagy Pálnik Zoltánnénál.
Bővebb
vebb információ: (06) 30/731 0386
e-mail: palnikne.edit@gmail.com
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Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

1 db egyenes és 2 db háromszög vonalzó, 5 db műszaki
rajzlap, 1 csomag színes papír készlet, 10 db milliméter
papír, 1 üveg tustinta,

Tisztelt Szülők, Kedves Gyerekek!
Ajánlott taneszköz csomag a 2017/2018-as
2017/2018
tanévre:
1. osztály (külön listát kapott minden elsős)
Füzetek: 3 db 1. osztályos vonalazású füzet,
kódja: (14 – 32), 2 db négyzetrácsos füzet, 2 db
sima füzet, 1 db kisalakú kottafüzet, 1db bármilyen
füzet az üzeneteknek. Tolltartó, 4 db jó minőségű
grafitceruza /HB/, 2 db Postairon, 2 db zöld ceruza,
12 db színes ceruza, rövid vonalzó Rajz és
technika felszerelés: 2 csomag írólap, 30 db A/4A/4
es műszaki rajzlap, 30 db A/4-es
es félfamentes
rajzlap, 1 cs. háztartási csomagoló papír, 1 db
bármilyen színű karton, 1 db hosszú
sszú vonalzó, 12
színű zsírkréta, 12 színű vízfesték, 12 színű filctoll,
3 db ecset (vékony, közepes, vastag ), 1 db ecsettál
(margarinos doboz méretű), 1 db ecsettörlő rongy
( nedvszívó ), 2 db ragasztó (stift), 1 Technokol
ragasztó, 1 db jól vágó olló,, 1 cs. gyurma
/egyszínű/; Számoló eszközök 1 doboz korong, 1
csomag pálcika, 1 db műanyag óra, 2 db
dobókocka, 1 db papír mérőszalag, Logikai készlet,
zsebtükör; Tornazsák: /felakasztható, névvel vagy
jellel ellátva/ sötétkék tornanadrág, fehér póló,
zokni, világos talpú tornacipő, Egyéb 1 cs.
szalvéta, 1 cs. papír zsebkendő (100 db), 1 tek.
papírtörlő, 1 db műanyag pohár, ruhaszalvéta
(16
2. osztály: 5 db 2. osztályos vonalazású (16-32es) füzet, 2 db négyzetrácsos, 1 db hangjegyfüzet,
1db vonalzó, ecsettál, ecset 4-es
es 6-os
6
10-es,
törlőrongy, 12 színű vízfesték, tempera, 6 színű
filctoll, 1 db stift (ragasztó), zsírkréta, gyurma
(nem színes), olló, 1 csomag színes papír, tároló
doboz (cipős doboz), A tavalyról megmaradt és
használható állapotban lévő rajz és
s technika órai
eszközöket a tanulók a
következő tanévben is használhatják, nem kell újat
venni belőlük.
3. osztály: 6 db 3. osztályos vonalazású (12-32(12
es) füzet, 2 db négyzetrácsos, 1 db A/4 sima, 1 db
hangjegy füzet, 2 db gumis dosszié, 1 db 30 cm-es
cm
vonalzó,
onalzó, A tavalyról megmaradt és használható
állapotban lévő rajz és technika órai eszközöket a
tanulók a következő tanévben is használhatják,
nem kell újat venni belőlük.

Testnevelés órai felszerelés:
Lányok: sötét (fekete vagy sötétkék) rövid vagy hosszú
sztreccsnadrág, sima fehér, felírat nélküli póló, zokni
tornacipő.
Fiúk: kék vagy fekete tornanadrág, sima fehér, felírat
nélküli póló, zokni tornacipő.
(A tornacipő talpa nem foghat!)
További hasznos információk

A tankönyveket ebben a tanévben minden diák ingyen
kapja, de az átvételükre és egyéb nyilatkozatok,
igénylések kitöltésére kérjük, hogy a szülők az alábbi
időpontokban keressék fel az iskolát!
A tankönyvek átvételével kapcsolatos időpont:
2017. augusztus 28-29. 8-16
8
óráig az iskolában.
Az ingyenes vagy kedvezményes étkezésre jogosultakat
j
kérjük, hogy hozzák magukkal a jogosultságot igazoló
dokumentumokat, GYVK határozat, 3 gyerekes család
vagy tartós betegség esetén a családi pótlék összegét
igazoló dokumentumokat, ezek hiányában nem áll
módunkban az ingyenes étkezés biztosítása.
biztosítás
A
GYVK határozatok többsége június 30-án
30
lejár,
ezeket mihamarabb kérvényezzék újra!
A tankönyv ügyintézéssel egy időben kell nyilatkozni a
napközi illetve az egész napos iskola igénybevételéről.
Az iskolában jogszabály szerint 16 óráig kötelező
foglalkozásokon
kozásokon részt venni, 17 óráig pedig ügyelet
kérhető. Kérés alapján engedélyezhető ez alól a
felmentés.
Az étkezés befizetésének helye továbbra is a
Borostyán étterem.
Időpontja:: 2017. augusztus 28-29.
28
8-12 óráig
Ádám Illésnénél
A tanévnyitó ünnepély 2017.
017. szeptember 1-jén,
1
pénteken reggel 8 órakor lesz, mely után már 3
tanítási órát tervezünk, a tanítás kb. 11.40-kor
11.40
ér
véget. Ezen a napon már van étkezés, valamint igény
szerint napközi is!
A nyár hátralévő részére kellemes pihenést és jó
felkészülést kívánunk az iskolakezdésre.

4-8.osztály: 13db vonalas, 5 db négyzetrácsos, 3
db sima 1 db hangjegyfüzet (a tavalyi
tav
is
használható), 1 db szótárfüzet, 30 db félfamentes
és 30 db famentes rajzlap + dosszié, 1 db házi
feladat füzet 2 csomag írólap, 1 szögmérő, 1 körző,

Iskolavezetés
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Polak, Węgier dwa bratanki…
(Lengyel, magyar két jó barát…)
A mondást csaknem mindannyian ismerjük, alapja a két nép történelmi barátsága, mely barátság napjainkban is erőteljes.
Mi, forráskúti általános iskolások is megtapasztalhattuk, milyen önzetlen szeretettel fogadtak bennünket a lengyel testvértelepütestvértelep
lésünkön, Charsznicában. Június 26. és július 1. között 32 diák 4 felnőtt kíséretében utazott a Krakkó közeli településre. KiránKi
dulásunkat
sunkat Iwona néni tolmácsolása, helyismerete tette gördülékennyé.
Végtelenül gazdag programmal fogadtak bennünket. Jártunk a wieliczkai sóbányában, ahol közel 130 méter mélységig vitt le
minket a turistaútvonal. Séta közben gyönyörű sószobrokban gyönyörködhettünk,
gyönyörködhettünk, bepillanthattunk a sóbányászat múltjába. KiK
emelt programunk volt az auswitzi, birkenaui emlékmúzeum felkeresése. Döbbenettel és kegyelettel hallgattuk az idegenvezeidegenvez
tőnk történeteit. Így váltak még hitelesebbé a történelemtörténelem és magyarórákon tanultak,
k, olvasottak. Jártunk a miechówi bazilikábazilik
ban; a karácsonyi gömbgyárban pedig a munkafolyamatok megtekintése mellett mindenki megfesthette a saját díszét. KrakkóKrakk
ban megtekintettük a Wawelt, fotózkodtunk a tüzet fújó sárkánynál, és beszereztük a kötelező 30-40
30 40 bárányunkat.
A fentieken túl nagyon fontos kiemelnünk, hogy barátságok is szövődtek. Közvetítő nyelvként használtuk az angolt, de élvezetes
élvezete
volt egymás szókincsébe is betekinteni. Vidám iskolai programmal kedveskedtek a vendéglátóink: volt barátságos focimeccs,
kézműveskedés, ének, közös tánc és főzés. Kíváncsisággal vegyes félelemmel ízlelgettük a lengyel ételeket: a káposztás fogások,
fogáso
az uborkaleves, a kompót sikert arattak; a bób viszont, ez a héjából kipattintandó, sós vízben főtt bab kevésbé. A lengyel
le
diákokkal közösen készített szerencsesütikben angol nyelvű jókívánságok lapultak, melyek megtalálása, fordítása és megértése külön
kihívásnak számított. Mindannyiunk egyik kedvence a családi nap volt. Érdekes programokkal, apró ajándékokkal halmoztak el
bennünket a vendéglátó szülők.
Hihetetlenül szép és tartalmas napokat töltöttünk Lengyelországban! Biztosak vagyunk abban, hogy ezek az élmények kitörölhekitörölh
tetlenül a részünkké váltak! Kívánjuk, hogy a két település cserediákprogramja még sok-sok
sok sok gyereknek
gyerek
szerezzen feledhetetlen
pillanatokat!

Köszönettel: a kirándulók
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Gyerekzsivajtól volt hangos a Művelődési Ház
Az idei évben is meghirdetésre került a Nyári Napközis Tábor a Jerney János Művelődési Házban. A jelentkezők
magas száma és az életkorbeli különbségek miatt két hétre bontottuk a tábort, így az első héten a kisebbekkel (4-8
(4
évesek), majd második héten a nagyobbakkal (8-11
(8
évesek) szünidőztünk,, összesen 33 kispajtással.
A programok között
özött szerepelt lovaskocsikázás, horgásztó körüli séta, kézműveskedés az Üllési Alkotóházban,
látogatás a Szegedi Vadasparkban, gyerekjóga, gyapjúmosás, nemezelés és rengeteg játék.
Köszönöm a rengeteg segítséget Rabi Mihályné Alpolgármester Asszonynak,
Asszonynak, továbbá Farkas Kittinek, Szabó
Nikinek, Kovács Szilviának és Juhász Róbertnének,
Róbertnének valamint ifjú segítőinknek, Pesti Tamarának és Zombori
Mihálynak.
Köszönjük a lovaskocsikázást Galzó Károlynak, az agyagozást az Üllési Alkotóház házigazdáinak, Hajdú Lászlóné
Jutka néninek, Tanács Zoltánnak és feleségének,
feleségének Matildka néninek,, valamint Hunyadvári Pista bácsinak, a
nemezelést
lést az ópusztaszeri Vackor Egyesülettől érkező Törő Krisztinának,, a gyerekjógát és kézműveskedést Vesmás
Andreának!
Reméljük
ük minden gyerek jól érezte magát!
Illés-Vizsnyiczai Borbála
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Minden hónapra egy mondóka, vers
Családgondozók rovata könyvtárosunk
közreműködésével

Művelődési Ház programajánlója
Szakköreinkhez, klubjainkhoz
továbbra is folyamatosan lehet csatlakozni!

Devecsery László: Nyári este

Szeretettel várunk mindenkit!

Minden muzsikál!
Csodaszép, csodaszép!
Ágak közt a fészek
pelyhes menedék.

Nyugdíjasklub hétfőnként 15.00-tól
Őszirózsa népdalkör próbák hétfőnként 17.30 órától

Virágok kelyhében
tündérek ülnek,
s csendesen nékünk,
nékünk hegedülnek.

Baba-Mama Klub szerdánként 9 órától
Kézimunkakör „az egymástól tanulás jegyében”
csütörtökönként 17 órától

Feltalálókról
alálókról Dudás József tollából
Mottó:

Tűzzománc szakkör hétfőnként és csütörtökönként
18.00 órától

Nincs hálásabb feladat,
mint a magyar feltalálókról írni.

Részvételi díj 200 Ft/alkalom

Zumba Szeptember 4-étől

Semmelweis Ignác, az anyák megmentője

hétfőnként 19 órától

Nevével ellentétben ízig--vérig
magyar volt, mi sem bizonyítja
ezt jobban, mint hogy a 48-as
48
szabadságharcot,
mint
katonaorvos harcolta végig, nem
sokat törődve annak összes
ódiumával. A forradalom bukása
után különböző kórházakban
dolgozott Pesten és Bécsben.
en. Az
ő korában az orvostudomány
nagyon siralmas állapotban volt,
évszázadokon át semmit, vagy
alig fejlődött.
tt. Megfigyelései után
egyre bizonyosabbá vált előtte az, hogy a fertőzéseket
egy szabad szemmel nem látható élőlény okozza. Persze
ezen megállapításaival
saival maga maradt, az őskövület
professzorokkal több gondja támadt, mint magával a
betegségekkel. Szerencsére kitartott álláspontja mellett
és a kutatások őt igazolták, mérföldkövet állítva az
orvostudomány eddigi útján, nagyjából annyit jelent,
mint gyalogútról
ogútról autópályára kerülni. A mikroszkóp
feltalálása már egyértelműen az ő állítását igazolta.
Nagy árat kellett fizetnie a felismeréséért. Elméje
megbomlott, feljelentette saját magát azért, amiért nem
hamarabb ismerte fel a betegségek okát. Ragaszkodott
hozzá, hogy bíróság elé állítsák. A bírái szomorúan
hallgatták végig a vádbeszédét saját maga ellen, majd
természetesen felmentették.
Mindezek semmit sem csökkentenek érdemein, a hálás
utókor a neve mellé egy szép jelzőt illesztett, amit csak a
magyar nyelv
lv képes visszaadni: Semmelweis, az anyák
megmentője.

Néptánc (0-99 éveseknek!) péntekenként
éntekenként 18 órától
Oktató: Zádori Zsuzsanna
(Üllési Fonó Táncegyüttes tagja)
Balett Szeptember 11-étől hétfőnként 17 órától
Oktató: Pócsa Petra
Amatőr SzínKör
Felnőtt csapat: hétfőnként 18 órától Kálmán Dánielné
vezetésével
Gyerek csapat: csütörtökönként 17 órától Kálmán Noémi
vezetésével
Egészségklub Godáné Ádám Mária egészségfejlesztőegészségfejlesztő
terapeuta vezetésével kéthetente kedden
Nagycsaládos gyűlés
szeptember 5-én, kedden 18 órától.
Mozgáskorlátozottak csoportjának gyűlése
Augusztus 10-én és szeptember 14-én,, csütörtökön 14 órától
SZÁMÍTÓGÉPES SZOBA
hétfőtől – péntekig, 13 – 18 óráig tart nyitva
KÖNYVTÁR kedden és csütörtökön 10-18
10
óráig
szombaton 9 – 11 óráig várja az olvasókat

Szeretettel várjuk
a Művelődési Házba és a Könyvtárba!
Nyitva tartás: hétfő, csütörtök: 10-20
10
óráig
kedd, szerda, péntek: 10-18
18 óráig
www.facebook.com/forraskutimuvhaz

Következik: Wigner Jenő,
az atomreaktor felfedezője
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Családi nap a Jegenyés birtokon
Július 4-én negyedik alkalommal került sor családi nap keretében a Forráskút környékén élő
él nevelőszülős családok
találkozására. Szakítva a régi hagyományokkal új helyszín adott teret a vidám kikapcsolódásra vágyó gyermekek és
szüleik egész napos programjára. A Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató
Szolgáltató nevelőszülői
nevelő
öregbítve az Ágota
Alapítvány önkéntes összefogását gyümölccsel, süteménnyel, üdítővel
üdít vel és vállalkozói támogatásból szendviccsel
tették teljesebbé a napot. A jegenyés birtok rejtelmei újdonságok felfedezésére adott lehetőséget
lehet
az oda érkező
vidám csapat számára. Legkedveltebb programok közé tartozott a csónakázás. Véget nem érő
ér lelkesedéssel akart
mindenki evezni tanulni, a csónak azonban gyakran megmakacsolta magát és körtáncot járt a tavon. Volt lehetőség
lehet
focizásra, röplabdázásra, kosárlabdázásra,
abdázásra, ping-pongozásra,
ping pongozásra, csocsózásra, drótkötélpályán lecsúszásra, a
kisebbeknek sok-sok
sok csúszda, babakocsi baba, mesevár, homokozó használatára. A közös ebéd eltöltése után a
délutáni program lovas kocsikázással zárult. Köszönöm Jávor Györgyi és Szentirmai
Szentirmai Dávid gyermekvédelmi
gyámoknak, hogy a családi napot együtt tehettük emlékezetessé a programban részt vevő
vev nevelőszülős családok
számára.
Rabi Mihályné
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Egyházi hírek

Az ÉLET a SZERETETBEN teljes!

Augusztus 15. Kedd: FŐÜNNEP –
NAGYBOLDOGASSZONY ÜNNEPE, Szűz Mária
Mennybevétele – ünnepi mise este fél 7 óra.
Augusztus 19. Szombat: Szent István kenyere
MÓRAHALMI KISTÉRSÉGI BÚCSÚ – (este 8 óra)
- itthon este ½ 6 órakor van Mise
Augusztus 20. Vasárnap: FŐÜNNEP SZENT ISTVÁN
KIRÁLY Ünnepe - mise reggel 7 óra.
Augusztus 25. Péntek: XXIV. FORRÁSKÚTI
FALUNAPOK első napja - Mise reggel
regge 7 óra.
Augusztus 26. Szombat: XXIV. FORRÁSKÚTI
FALUNAPOK második napja, mely keretében
ünnepi szentmise lesz délelőtt 10 órakor, utána
koszorúzás az emlékműnél a Parkban.
Este ½ 6
keresztelő
Augusztus 27. Vasárnap: Mise reggel 8. óra –
(Bordányban búcsúi szentmise délelőtt
órakor)
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Szeptember 3. Vasárnap: évközi 22. vasárnap VENI
SANCTE - tanévnyitó szentmise reggel 8 órakor
Hagyományosan idén is „TÁSKASZENTELÉS!”
Szeptember 8. Péntek: KISBOLDOGASSZONY –
ünnepi mise este ½ 7 óra.

NE SÍRJ, MERT SZERETSZ
A halál nem jelent semmit,
Csupán átmenet a másik oldalra.
Az maradtam, aki vagyok
És Te is önmagad vagy.
Akik egymásnak voltunk,
Azok vagyunk mindörökre.
Úgy szólíts, azon a néven,
Ahogy mindig hívtál..
Beszélj velem, ahogy mindig szoktál.
Ne keress új szavakat.
Ne fordulj felém ünnepélyes, szomorú arccal.
Folytasd kacagásod, nevessünk együtt,
Mint mindig tettük.
Gondolj rám, kérj, mosolyogj rám, szólíts.
Hangozzék a nevem házunkban, ahogy mindig is
Hallható volt, ne árnyékolja be távolságtartó
távolságt
pátosz.
Az élet ma is olyan, mint volt, ma sem más.
A fonalat nem vágta el semmi,
Miért lennék a gondolataidon kívül…
Csak mert a szemed nem lát…
Nem vagyok messze, ne gondold.
Az út másik oldalán vagyok, lásd, jól van minden.
Meg fogod találni a lelkemet és benne
Egész letisztult szép gyöngéd szeretetemet.
Kérlek, légy szíves… ha lehet, töröld le könnyeidet,
És ne sírj azért, mert annyira szeretsz engem.

„Úgy szerette Isten a világot,
t, hogy egyszülött Fiát adta
oda, hogy mindaz, aki benne HISZ, el ne vesszen,
hanem örökké éljen. Isten nem azért küldte Fiát a
világba, hogy elítélje a világot, hanem, hogy üdvözüljön
általa a világ.” (Jn.3,18)
Bódi Mária Magdolna hitvalló, egyszerű gyári
munkás leány volt, aki munkája mellett Krisztusnak
elkötelezetten, buzgón és szeretettel foglalkozott a
kisgyermekekkel. Feladatának tekintette az elesettek
gondozását, a betegek, sebesültek ápolását. Honnan
merített erőt mindehhez? – az elmélyült imádságból
merített erőt a hétköznapok problémáihoz. Derűt
sugárzó egyéniségével hatni tudott, az istentagadó,
káromkodó munkás környezetére is. El lehet mondani,
mondani
sőt el is kell mondani, hogy „kovász” volt az istentelen
tömegek tésztájában.
Hitvalló életére Krisztus tette fel a koronát, a
vértanúság koronáját.
Magdi tudatosan vállalta
áldozatát, sőt elfogadta azt. 1945 tavaszán egy szovjet
katona fegyvere oltotta ki életét. Bódi Magdi
személyiségén át érződik az „ÉLET ÍZE”
Márfi Gyula érsek úgy véli, hogy
ho
Bódi Magdi ügye
Ferenc pápánál pozitív fogadtatást nyer. Hiszen az ő
személyében egyszerű gyári munkáslányról van szó. A
Szentatya beszédeiben többször is hangsúlyozta, hogy
szentté válni nemcsak néhány kiválasztott embernek a
privilégiuma. Nagy szükség van reverenda és fátyol
nélküli szentekre is. – Igen én is örülök Magdi
életpéldájának, amely rámutat arra, hogy nemcsak
királyok, püspökök, papok szerzetesek,
szerzetesek szerzetesnők,
hanem egy egyszerű dolgozó lány is lehet szent. Jó volt
látni,
milyen
sokan
eljöt
eljöttek
vértanúságának
emlékünnepére. A szenteket nem mi „gyártjuk” nem
attól lesz valaki szent, hogy ügyes posztulátorok
vagyunk, Nem attól lesz valaki szent,
szent hogy az Egyház
ezt megállapítja
állapítja róla. Fordítva igaz! Ő szentül élt,
dolgozott.
Áldozatokat vállalt, s ebből tudta az Egyház
megállapítani
egállapítani róla, hogy szent. Nem a vértanúság
tényét kell bizonyítani, hanem hogy egész életében
szentül élt s egy csodára is szükség van a boldoggá
avatáshoz…
Pár éve történt a Gyulafehérvári Egyházmegyében:
egy Brassói fiú – akinek
kinek életéről már lemondtak az
orvosok.
A hívek és a hozzátartozók és két pap Márton Áron- hoz
folyamodó imádság révén, csodás módon meggyógyult.
Bódi Magdi és Márton áron ügyében legfontosabb az
imádság. A hívek, a papság kitartó imádsága a
boldoggá avatásért.
– Hogyan kell a mennyei
boldogságot megszerezni?
Egy spanyol közmondás
szerint: „Nem létrán, hanem a jócselekedetek árán
juthatunk az égbe!
Testvér! Te is szeretnél bejutni az égbe? Még neked
is van lehetőséged augusztusban, hogy jót cselekedj!
csel
Hajrá!
Szeretettel:
Soós János esperes-plébános
esperes

( Aurelius Augustinus)
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Júliusi - augusztusi aktualitások

Szeptembertől folytatódik a
BALETT OKTATÁS

Kedves Termelők!
Az augusztus hónapra esedékes aktualitások, melyet
már a júliusi számban is közöltem, két aktualitással
egészíteném ki:

a Jerney János Művelődési Házban.
Óvodás és alsós gyerekek

A termeléshez kötött gyümölcstámogatást igénylő
gazdáknak a tavalyi évhez hasonlóan a NÉBIH
Földművelésügyi Osztálya a Hatósági Bizonyítványt állít
ki, mely igazolja az adott gyümölcsös kiegészítő
támogatásra
való
jogosultságát
jogosultságát.
Ehhez
mindenképpen
szükséges
egy
ellenőrz
ellenőrzési
jegyzőkönyv kitöltése. Ennek a határideje augusztus
25-ee lesz. Az érintett gazdákat keresni is fogom, de az a
kérésem,
hogy
érdeklődjenek.
A
jegyzőkönyv
kitöltéséhez szükség lesz az érintett terület helyrajzi
számára, az egységes kérelemben szereplő adatokra
ad
(táblasorszám, blokkazonosító) ültetvény kora (telepítési
engedély, vagy bármely dokumentum, mellyel
igazolható ez az életkor), tőszám.

jelentkezését várják!
A csoport minimum 12 gyerek jelentkezése
esetén indul.

Az órák hétfőnként, 17. órától lesznek.
Beiratkozás és szülői: SZEPTEMBER 11-ÉN,
11
HÉTFŐN 17 ÓRÁTÓL!

Amennyiben a termelőt elemi kár éri (jégeső, viharkár…)
és a Kárenyhítési Rendszer tagja, úgy a káresemény
bekövetkeztétől
etkeztétől számított 15 napon belül a
káreseményt be kell jelenteni az MVH elektronikus
felületén. A 15 napos határidő jogvesztő!
Egyéb részletekről kérem, a helyszínen érdeklődjenek.
Az Agrárkamarai tagdíjbevallás határideje július
31 volt.
Július 31. után
tán a NAV adatok alapján a Kamara fogja
megállapítani a szankciót is tartalmazó tagdíjat, mely
nem fizetés esetén köztartozásnak minősül, és
behajtható lesz.
Az Agrárkamara a 2018-as
as évre szeretné üzembe
helyezni a Jégeső Elhárítási Rendszert.
Rendszert Ennek az
üzemeltetéséhez
emeltetéséhez keresnek lehetőség szerint helyben lakó
embereket,
akik
a
talajgenerátorok
kezelését
üzemeltetését, a hozzá kapcsolódó adminisztrációs
feladatokat és egyéb teendőket ellátják.
Az üzemeltetés díjazás ellenében történik.
Az egyéb feltételek mellett
lett fontos kritérium, hogy a nyári
időszakban 0.00-tól 24.00-ás
ás készültséget igényel, ahol
a riasztástól számított rövid időn belül elindítja a
talajgenerátort.
A részletekről kérem, érdeklődjenek.
A nyár folyamán többször leszek majd szabadságon,
kérem, figyeljék a kiírásokat.
Az
aktuális
pályázati
lehetőségek
a
www.szechenyi2020.hu,
www.fvm.hu
www.fvm.hu,
a
www.mvh.gov.hu és a www.nak.hu honlapokon
megtalálhatók, kérem, figyeljék ezeket az oldalakat is

Tisztelettel:
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Kedves Forráskútiak!

Az idén is volt hittanos tábor a forráskútiak,
forráskú
zsombóiak és
az üllésiek részvételével június 10-15
10
között, Zsombón. Az
idén is volt témája a tábornak, amit körüljártunk, most a
bibliában szereplő pénzekről, a pénzhez való viszonyokviszonyo
ról, fontosságáról beszélgettünk, a hozzá kapcsolódó pélpé
dabeszédek és történetek által. Készítettek erszényt, saját
pénzformát agyagból, stb. Voltunk kirándulni Mártélyon
és Szegeden az egyik kalandparkban. A lovaglás idén sem
maradt el. De most nem pénteken ért véget a tábor, hah
nem szombaton. Akinek kedve volt péntek este
es ott vacsorázhatott, éjszakai sétát tehetett és ott aludhatott sátorsáto
ban a plébánia udvarán. Másnap a szülőket, családtagocsaládtag
kat is vártuk egy kis humorral és érdekességekkel teli
akadálypályára, versenyre, persze csak a játék kedvéért.
Délben misével és ebéddel
ddel zártuk a tábort.
A 40 táborozó gyermek mellett voltak középiskolás és főf
iskolás segítőink, a jórészük Forráskútról. Nagyszerű élé
mény volt velük e pár nap.
Nagyon jól éreztük magunkat, jövőre folytatjuk.
János atyának, a szülőknek és minden segítőnek köszönöm a segítségét, imáját és bármit, amivel segítettek
minket.
Tamara
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Anyakönyvi hírek
Házasságkötések
Paplógó Anett és Budai Albert

és
Suszter Zsanett és Füsti-Molnár
Molnár Bence János
fogadott örök hűséget. Gratulálunk Nekik!

Gólyahírek
Horváth Évának és Ocskó Róbertnek

Imre
Fodor Lillának és Lajkó Zoltánnak

Márkó
Rabi Mariannak és Kappan-Tóth
Tóth Gyulának

Lia
Tinu Rozáliának és Colta Florinnak

Denisz
nevű gyermeke született. Gratulálunk!

Halálozás
Czakó János
Borbás Mihályné Gyuris Gizella
Ifj. Lajkó Károlyné Császár Erzsébet

(élt 64 évet)
(élt 76 évet)
(élt 55 évet)

Hozzátartozói fogadják részvétünket!

Átalakításból/átépítésből visszamaradt kád, kismosdó+csaptelep, nagymosdó+csaptelep, 2db ágyneműtartós
ágy, nagyszekrény, beépített fenyőfa nagyszekrény, wc+wc tartály, függönyök, függönytartók, szőnyegek, fogas
cipőtartóval, hűtő, tükör, 2db kör alakú mosogató (rozsdamentes) csapteleppel, tároló
tár
kisszekrény polccal,
kalaptartók, lámpák, kapcsolók, konnektorok, szerelvények, fagyasztószekrény, csergék, párnák, paplanok, pokrócok
eladók.
Érdeklődni és megtekinteni a Gyógyszertárban lehetséges munkanapokon 8-13
8 13 óra között.
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KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK ÉS
E-MAIL
MAIL CÍMEK:
CÍMEK

Vásártartások
Ruzsa
augusztus 27. állat- és kirakodó vásár
Kistelek
szeptember 3. állat- éss kirakodó vásár
Kiskundorozsma szeptember 10. kirakodó
rakodó vásár
Mórahalom
szeptember 17. állat- és kirakodó vásár

Polgármesteri Hivatal

287-222, fax 287-323
06 70/489 5655
e-mail:
mail: hivatal@forraskut.hu

Fodor Imre polgármester

Hétvégi állatorvosi ügyelet

06 70/38 28 031

e-mail: polgarmester@forraskut.hu

Augusztus 11-én 16 órától 14-én 6 óráig Dr. Papp Zalán
Telefon: 06 20/9739-149
2
Augusztus 18-án 16 órától 21-én 6 óráig Dr. Szőke Csaba
Telefon: 06 30/324-5032
3
Augusztus 25-én 16 órától 28-án 6 óráig Dr. Papp Sándor
Telefon: 06 30/4879-805
3
Szeptember 1-én 16 órától 4-én 6 óráig Dr. Tóth Ferenc
Telefon: 06 20/4763-517
20/4763

Általános Iskola

06 62/587-140
tel/fax:587-141
Mobil:06 30/56 20 167
e-mail:
mail: iskola@forraskut.hu

Margarét Óvoda
06 62/287-123
e-mail: ovoda@forraskut.hu

Orvosi ügyelet

Művelődési Ház
tel./fax: 06 62/287-023
62/287
e-mail:
mail: muvhaz@forraskut.hu

Forráskúton
orráskúton az Orvosi Rendelőben
8 – 12 óráig tart a rendelés.
A betegek bejelentkezésére 11.30-ig
11.30 van
lehetőség.
12 – 16 óráig rendelkezésre állási idő.
idő

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
r.cseh.gy@gmail.com

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)
hétvégén
HÍVJÁK a Szegedi Központi Háziorvosi
ügyeletet a 104 –ES
ES KÖZPONTI MENTŐ
SEGÉLYHÍVÓN!!!

Négyforrás Nonprofit Kft.
e-mail:
mail:

06 70/489-5656

negyforraskft@forraskut.hu

Borostyán Étterem

06 62/287-118

Víziközmű Társulat

06 30/505 10 13

Alföldvíz Zrt. Ügyfélszolgálata
gyfélszolgálata: 06 40/922-334

Borostyán étterem

Műszaki hibabejelentés:
hibabejelentés

Forráskút, Petőfi S. u. 3/a.
Tel.: 287-118
www.borostyanetterem.net
Menüétkeztetés
670 Ft/adag, előfizetve 640 Ft/adag.
Valamint egyéb menü lehetőségek!

06 80/922-333

Szennyvízrákötés bejelentése: 06-30/496-2450

Pillér Forráskút

06 62/287-156

Posta Forráskút

06 62/287-001

Üllési Okmányiroda

Vállaljuk továbbá családi rendezvények
lebonyolítását előjegyzés alapján, 120 főig.
Pizza elvitelre és helyben fogyasztásra.
Várjuk megrendelését telefonon is!
Nyitva tartás: mindennap 1100 - 2100 óráig.
Várjuk kedves vendégeinket!
Erzsébet utalványt és
SZÉP Kártyát is elfogadunk!

06 62/681-370

Repkó Zoltán KMB

06 20/209 5303

Polgárőrség

06 70/279 0078

ÁLTALÁNOS SEGÉLYHÍVÓ:
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ORVOSI KÖZPONTI ÜGYELET:

104

Szegedi ügyelet (Kossuth L. sgt. 15-17.)
15
Tel.: 06 62/433-104

hír-Forrás
Forrás Forráskút község lapja
Dobó Zoltán Autószerelő és vizsgabiztos
Vállalja: - személy- és kistehergépjárművek
javítása, vizsgára való felkészítése és
vizsgáztatása
- gumiabroncsok árusítása
- motorolajak értékesítése
- gépjárművek diagnosztikája
- gépjárművek okmányirodai ügyintézése
- biztosításkötés
mobil: 06-30/264-6476
e-mail: doboszaki@freemail.hu
6793 Forráskút, Széchenyi u. 4.

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
62/287
E-mail: muvhaz@forraskut.hu
Megjelenés: havonta 900 példányban
Megjelent: 2017.08.11.. Következő lapzárta augusztus 31.

Az újság minden háztartás számára ingyenes.
ingyenes

12

