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Önkormányzati hírek
2. oldal

Hűségjutalmasok,
Adventi gyertyagyújtás,
Szép korúak köszöntése
3. oldal

Nyugdíjas, Dalos találkozó
4. oldal

Mozgáskorlátozottak
Műsoros estje,
Feltalálókról
5. oldal

Programajánló, vers,
Könyvtári hírek
6. oldal

Falugazdász hírei
Iskolai hírek;

Az Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola és Alapfokú MűM
vészeti
szeti Iskola tanulói és dolgozói szeretettel meghívják Önt és kedves családját
a 2017. december 15-én (péntek) 17,00 órakor kezdődő

ADVENTI KONCERTRE
a Jerney János Művelődési
Művelőd Házba.
zba. Szeretnénk, ha a kedves szülők, rokonok,
ismerős barátok megismerkednének
ismerősök,
nek a zenei tanszakon tanuló
tanul gyerekeink legjobbjaival.
A hangversenyen nemcsak a tanulók mutatják be tudományukat, hanem vav
lamennyi tanszakon tanító tanárunk is fellép.

7. oldal

Kérjük,
rjük, tisztelje meg rendezvényünket a jelenlétével!

Egyházi hírek
8. oldal

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket
és sikerekben gazdag boldog új évet kívánunk 2017-re!
2017

Anyakönyvi hírek
Hirdetések
9-11. oldal

Vásárnaptár
Állatorvosi ügyelet
Közérdekű telefonszámok
12. oldal

Adventi gyertyagyújtás Forráskúton a Parkban
A Képviselő
Képvisel Testülethez eljutott információk, igények alapján az Önkormányzat szervezésében, a Jerney János Művelődési
M
dési Ház koordinálásával a Képviselő Testület az idei évben gazdagabb, színesebb programot kíván biztosítani a karácsonyra való készülődés
készül
időszakában.

A gyertyagyújtások advent vasárnapjain új időpontban,
id
n, 16. órától:
December 3-án,
december 10-én,
december 17-én
A negyedik gyertyát december 22-én,
én, pénteken 16. órától a Falukarácsonya ünnepség keretében gyújtjuk meg.
A gyertyagyújtások helye: a Park.
Minden civil szervezettől,
l, egyesülettől,
egyesülettő magánszemélytől önkéntes segítséget kérünk a változatos program megvalósítása
érdekében.
Az ünnepi gyertyagyújtás mellett adventi vásárral színesítjük a programot az első
els három vasárnapon, melyen elsősorban
els
a
településünkön működő közösségek munkáját, tevékenységét tudják támogatni adományaikkal.
Aki helyi, kézműves
ves termékével, illetve önkéntes segítségével csatlakozni szeretne ehhez a kezdeményezéshez, az a MűveM
lődési Házban, Illés-Vizsnyiczai
Vizsnyiczai Borbálánál jelentkezzen.
jelentkezze
Mindenkit szeretettel várunk advent vasárnapjain. Tegyük együtt széppé az ünnepi várakozást, készülődést!
készül
Forráskút Község Képviselő
Képvisel Testülete
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Testületi tájékoztató
A Képviselő-testület
testület a kialakult menetrend
szerint, a hónap utolsó csütörtökén, október 2626
án tartotta soron következő ülését.
Első napirendi pontban a Csongrád Megyei
Kormányhivatal
törvényességi
felhívását
tárgyalták a jelenlévők.
Második napirendben jogszabályi kötelezettség
és intézmény elnevezésének változása – Margarét Óvoda és Bölcsőde – miatt módosításra került
a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési
M
Szabályzata.
Következő napirendi pontban egy általános
tájékoztatást kaptak a képviselők
ők lakóhelyünk
környezeti állapotáról. Elmondható, hogy a
település környezeti állapota jónak mondható,
mely nemcsak a község földrajzi fekvésének,
éghajlati adottságának
ágának köszönhető.
köszönhető Az élhető
tiszta környezet megteremtésében a település
lakosságának és az önkormányzatnak
zatnak is jelentős
jelent
szerepe van.
Negyedik napirendi pontban a Dél-alföldi
Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás KEHOPKEHOP
3.2.1-15-2016-00006
00006 sz. pályázatához
pályázatáho szükséges
kezességvállalásról
ról döntött a testület.
Egyebekben a könyvtár nyitva tartásának móm
dosításáról döntöttek. Korábban jogszabályban
meghatározott kötelezettség volt a szombati
nyitva tartás, amely mára már nem előírás.
el
Könyvtárosunkkal, Gyurisné Zsemberi Edittel
egyeztetve úgy határoztak a Képviselő-testület
Képvisel
tagjai, hogy november 1-tőll szombaton zárva
lesz, helyette a keddi és csütörtöki napokon
18:00 óráig tart nyitva könyvtárunk.
E napirendben döntöttek a jelenlévők
jelenlévő az óvodások lovas oktatásának,, mint szabadidős
szabadid programnak a támogatásáról is 100 ezer forint öszö
szegben, továbbá a közelgő karácsonyi ünnepekünnepe
hez kapcsolódó lehetséges programokról egyezegye
tettek.
Zárt ülés keretében egy szociális tárgyú
kérelmet bíráltak el a Képviselő-testület
testület tagjai.

Tisztelt Lakosaink és Egyeztető
Egyeztet Partnereink!
Községünk építészeti, települési karakterének
megőrzése
rzése céljából elkészítteti Településképi
Arculati Kézikönyvét és a hozzá tartozó
rendeletet.
A kézikönyv és rendelet készítése
ké
során szeretnénk
kikérni az Ön véleményét is, melyet a készítés során
szem előtt
tt tartunk. Az arculati kézikönyvben
összegyűjtjük
jtjük a település értékeit, melyek lehetnek
épületek, építmények, keresztek, szobrok, terek,
terek de
egy értékes fa vagy természetvédelmi terület is. Sőt,
régi újságcikk, történet, egy emlékezetes eseményt
megőrző helyszín, egy találkozási pont is. Minden
Önöknek kedves és a település életében,
történetében kicsit is fontos elemet szeretnénk
összegyűjteni.
jteni. Az értékeket rendszerezzük,
rend
majd
ezek alapján ajánlásokat, jó példákat fogalmazunk
meg a jövőbeni
beni építkezésekkel kapcsolatosan. Ezek
nem kötelező elvárások lesznek, de bízunk abban,
hogy az arculati kézikönyvet elolvasva a majdani
építtetőkk megízlelhetik a forráskúti arculatot,
arcul
a
település stílusát és esetleg inspirációt nyernek
belőle
le a saját házuk építésekor.
Kérjük, bármilyen ötlete, padláson heverő,
hever értékes
épületrőll készült fotója, nagyszülőktől
nagyszül
származó
története van, vagy a helyismeretéből
helyismeretéb
adódóan
feltétlenül megőrzésre
sre érdemes épületet tud a
település belterületén vagy külterületén, feltétlen
jelezze nekünk a megadott elérhetőségek
elérhet
egyikén
vagy jöjjön el a lakossági fórumra és mondja el
személyesen!
Partnereink 2017. november 30-ig
30
juttathatják el
előzetes
véleményeiket
elektronikusan
hivatal@forraskut.hu), postán (6793 Forráskút, Fő
utca
74.)
vagy
személyesen
(Forráskúti
Polgármesteri Hivatal) az önkormányzathoz.
A témában lakossági fórumot is tartunk 2017.
november 22-én (szerdán) 18:00 órakor a Jerney
János Művelődési
dési Házban,
Házban melyre szeretettel
várjuk az érdeklődőket,
őket, hogy személyesen
elmondhassák észrevételeiket.
A későbbiekben
bbiekben a tervezési szakasz időtartamáról
id
is
tájékoztatást fogok adni.

Fodor Imre
polgármester

Dudásné Gábor Tünde, jegyzőkönyvvezető
jegyző
2
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Szép korúak köszöntése

Hűségjutalmasok köszöntése
Hagyományaihoz híven idén is köszöntötte
Forráskút
Község
Önkormányzata
jubiláló
munkatársait.
Október 20-án
n Fodor Imre polgármester úrtól és
Rabi Mihályné alpolgármester asszonytól vehették
át jutalmukat az idei ünnepeltek.
Elismerésben részesültek:
Forráskúti Polgármesteri Hivatal:
dr. Kapás Anita
10 év
Forráskút Község Önkormányzata:
Fodor Imre
15 év
Csala Imréné
15 év
Frissné Fűz Julianna nyugdíjba vonulása alkalmából.
alkalmából
Iskola:
Hegedűsné Kónya Szilvia 5 év
Tajti Tiborné
15 év
László János nyugdíjba vonulása alkalmából.
Tátika Kft:
Huszár Antalné

20 év

Forráskúti Margarét Óvoda:
Ádám Illés Károlyné
Paraginé Hegedűs Erzsébet
Farkasné Szemerédi Gabriella
Monostori Csilla
Zádori Zsófia Alíz

35
25
20
15
10

év
év
év
év
év

Kedves Anyukák, Apukák,
Nagyszülők,
k, Régi Klubosok!
November 29-én, szerdán 15.30-tól
15.30
szeretettel várunk Mindenkit

Gábor Ferencnét 90.

születésnapja alkalmából kök
szöntötte otthonában Forráskút Község Önkormányzata
Önko
nevében Fodor Imre polgármester, Rabi Mihályné
M
alpolgármester és Illés-Vizsnyiczai
Vizsnyiczai Borbála művelődési
m
ház vezető. A polgármester
ter úr átadta a virágcsokrot,
v
a miniszterelnök úr által aláírt emléklapot,
lapot, valamint
v
az önkormányzat ajándékcsomagját,
ját, amellyel kifejezni
k
hivatott a településünk tiszteletét
tét és háláját a hosszú évek
év
alatt végzett
munkáért.
Terike
néni
1927.október 10-én
született Kiskundorozsmán.
Szüleivel
és 5 testvérével már
gyermekkorában is
Forráskúton élt. A
Gyapjasi
iskolába
végezte el a 6 elemit. Hamar megtanulta a tanyasi élet
munkáit, segített az
állatok gondozásában
ban és a paprika paradicsom
parad
termesztésében. A földeken sokat
kat dolgozott, főként
f
család férfi tagjai
lovakkal. szántottak,
tak, terményt adtak el, fuvaroztak mám
soknak is. 1947-ben
ben házasságot kötött
k
Gábor Ferenccel. A
házasságukból
ból öt gyermek született.
sz
Ferenc, Zoltán, Erzsébet, István és József. Az államosítás
lamosítás elvitte
elvi
a lovakat az
1960 körüli években. A nehéz
zségek mellett gyermekeiket
becsülettel felnevelték
ték a tanyai miliőben, akik észrevétleészrevétl
nül megtanulták az állatok szeretetét,
retetét, a velük való foglalafo
toskodást,
odást, a gazdaságban termelt növények hasznosítását.
has
A családi birtok lehetőséget
tőséget adott gyermekeik
gyermek
számára is
az életkezdésre
kezdésre a szülőktől tanult hagyomány
hagy
folytatására.
Terike néni szeretetett
tett minden hétvégén
hé
kemencében kelt
tésztát, hájas kiflit sütni, még
g a kenyeret is maga sütötte.
Gyermekei elmondása alapján
ján ”a legjobb volt az”. 20022002
ben meghalt a férje. Jelenleg
lenleg Ferenc fiával él az ősi családi
birtokon. Elmondása
dása alapján a ház körül megtermelt éleléle
miszerek biztosították
tosították önmaga valamint családja számára
számár
az egészséges táplálkozást,
zást, és továbbra
t
is a házi csirkéből
készített paprikás
kás krumpli a kedvencei közé tartozik.
tart

Kíván Gábor Ferencné Terike
rike néninek és családjának jó egészséget, sok boldogságot
boldogsá
Forráskút Község Önkormányzata.
Rabi Mihályné
Alpolgármester

Idén is keressük a titkos
barátokat!

a Forráskúti BABA-MAMA
MAMA KLUB
13. SZÜLETÉSNAPI BULIJÁRA!
BULIJÁRA
Ez alkalomból
KEKSZ ÉS LINZERSÜTŐ VERSENYT
IS HIRDETÜNK
sok játék, NÉPI
Ami biztosan lesz: sok-sok
MONDÓKÁK, KÖRJÁTÉKOK, kézműveskedés,
KÖZÖS FOTÓZÁS

SZERETETTEL VÁRUNK MINDENKIT!

Ismét
gyűjtjük
az
apró
ajándékokkal,
meglepetésekkel, szeretettel megtöltött „cipős
dobozokat”.. A tiszta használható játékokkal,
lányos, fiús apró ajándékokkal szeretnénk meglepni azokat
a forráskúti gyermekeket, akik számára valamilyen oknál
fogva ez az év nehezebb volt, ezzel szeretnénk tolmácsolni
számukra is a közösségünk törő
ődését.
Az ajándékokat december 15-ig
15
lehet leadni a
tanácsadóba védőnő Jolikánál,
Jolikánál vagy a Művelődési
Házban.
A becsomagolt ajándék dobozra kérjük, írják rá, hogy
milyen korosztályú és nemű gyermeknek
gye
szól (pl. 14-16
éves fiú), illetve, ha valaki konkrétan személyre szólót
készít, és nem maga szeretné átadni a meglepetését,
meglepetés
akkor mi azt is szívesen továbbítjuk!
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nagyon sok dicséret et kaptak a finom, ízletes vacsoráért és a figyelmes, gyors felszolgálásért.
Az est további része is nagyon jó hangulatban telt,
vendégeink kitűnően érezték magukat.
Ahhoz, hogy a találkozónk ilyen sikeres lett – annak
köszönhető, hogy mindannyian egyet akartunk. Azt,
hogy akik részt vesznek ezen az esten érezzék nagyon
jól magukat, elégedetten
edetten és jó érzéssel feltöltődve térté
jenek haza.
Ez a szép este nem jött volna létre, ha a megvalósímegvalós
tásban nem segítettek volna olyan sokan bennünket.
A Nyugdíjas Klub valamennyi tagja nevében szeretszere
nénk köszönetet mondani: Fodor Imre polgármester
úrnak, Forráskút Község Önkormányzatának, a BoB
rostyán Étterem minden kedves dolgozójának,
dolgozójának IllésVizsnyiczai Borbálának, Bálint Ferencnének és csacs
ládjának, Csányi Attilának, Huszár Antalnénak, a
Közmunkásoknak, Maróti Sándor cukrászmesternek,
Monostori Tibornak éss családjának, Ördög Attilának,
Sándor Alajosnak és családjának, ifj. Szögi Jánosnak
és családjának, valamint Molnár Mihálynak.
Végül köszönetet kell mondani minden kedves nyugnyu
díjas társunknak is, akik nagy igyekezettel, lelkesen
segítettek a szervezésben és a lebonyolításban.

Nyugdíjas Találkozó
Nyugdíjas Klubunk október 4-én
én ismét megszervezte
azt az ünnepi összejövetelt, melyen az üllési, bordábord
nyi és kiskundorozsmai klubtagok vettek részt. A
vendégvárás délután 3 órakor kezdődött a MűvelődéMűvelőd
si házban, melyre vendégeink nagyon pontosan éré
keztek.
A találkozás mindig nagy öröm mindannyiunk szász
mára. A jó hangulatról – állandó muzsikusunk –
Csányi Attila gondoskodott.
Fél 5-től – Idősek Világnapja alkalmából – az Amatőr
Színkör tagjai köszöntötték a vendégeket.
Elsőként Faragó Norbert mondott ünnepi beszédet,
amjd egy nagyon szép vers következett, melyet Goda
Fanni, Kálmán Romi és Soós Nikolett szavaltak el.
Következő előadónk
ónk Rabi Antal volt, aki saját gondogond
latait mondta el, méltatva az idős emberek élettaélett
pasztalatát, munkáját, bölcsességét. Édesapját fia, ifi
jabb Rabi Antal követte, aki harmonika játékával viv
dámságot varázsolt a vendégek szívébe.
Az Őszirózsa Népdalkör a Nyugdíjas
ugdíjas dalt együtt éneén
kelte a jelenlévőkkel.
Befejezésül szintén közösen elénekeltük a „Nemcsak
a húszéveseké a világ” c. dal rövidített változatát.
Szólót énekelt Rabi Antal.
Ajándékkal is kedveskedtünk vendégeinknek.
Illés-Vizsnyiczai Borbála – a művelődési
dési ház vezetője
– egy nagyon szép emléklapot készített, melyre a kök
vetkező verset választotta:

Nyugdíjas Klub vezetősége

Dalostalálkozó 2017.
Szeptember 23-án
án a Jerney János Művelődési Ház és
Könyvtár adott otthont a 2017. évi dalostalálkozónak,
melyet
az
Őszirózsa
Népdalkör
szervezett.
Fellépőként meghívást kapott az üllési Estike
Népdalkör, az üllési Királydinnye Citerazenekar, a
Csólyospálosi Hagyományőrző Asszonykórus, a
zsombói Bokréta dalkör, a Zákányszéki Parasztkórus,
a bordányi Borostyán Népdalkör, a baksi Szivárvány
Citerazenekar és Népdalkör. Népdalokban gazdag, jó
hangulatú őszi szombat délutánban lehetett része a
hallgatóságnak. Bízunk benne, a hallgatóság számára
kellemes élményeket sikerült szerezni! Az együttesek
műsorát követően került sor a vacsorára és az estébe
nyúló zenés mulatságra.
Ezúton szeretnénk megköszönni
meg
támogatóinknak
segítségét,
hogy
ez
a
dalostalálkozó
megvalósulhasson:
Forráskút Község Önkormányzatának, Fodor Imre
polgármesternek, dr. Cseh Gyöngyikének, dr. Magyar
Magdolnának, Ocskó Géza és családjának, Borostyán
Étteremnek, Sándor Alajos és családjának,
c
Molnár
Mihály és családjának, ifj. Szögi János és
családjának, Illés-Vizsnyiczai
Vizsnyiczai Borbálának és az
Őszirózsa Népdalkör tagjainak.

Márai Sándor:
„Ajándék”
És mégis, mai is, így is,
örökké mennyit ad az élet!
Csendesen adja, két kézzel,
a reggelt és a délutánt,
az alkonyt és a csillagokat,
a fák fülledt illatát,
a folyó zöld hullámát,
egy emberi szempár visszfényét,
a magányt és a lármát!
Mennyit ad, milyen gazdag vagyok,
minden napszakban,
minden pillanatban!
Ajándék ez, csodálatos ajándék.
A földig hajolok,
úgy köszönöm meg.”
A megemlékezés után vacsora következett, melyet a
Borostyán Étterem dolgozói készítettek és szolgáltak
fel. Minden elismerés megilleti Őket, mert nagyonnagyon

Pálnik András, népdalkör vezető
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Kedves Olvasó!

Feltalálókról
alálókról Dudás József
Józs tollából
Mottó:

A Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei
Egyesület Forráskúti Csoportja 2017. október 14.-én
14.
is megrendezte hagyományos Műsoros Estjét.

Nincs hálásabb feladat,
mint a magyar feltalálókról írni.

Véleményem szerint a kialakult szervezési hibák
ellenére jól sikerült rendezvényről számolhatok be. A
rendezvényen felléptek Hunyadvári István,
István Forráskút
egykori tanítójának a növendékei citerajátékkal,
citera
az
ópusztaszeri csoport Színjátszó köre, valamint
Kálmán Dánielné vezette helyi színjátszó kör. A
visszhangok alapján mindegyik műsorszám elismerő
visszajelzést kapott. Ezúton szeretném még egyszer
megköszönni minden fellépő számára a csodálatos
előadásokat.

Kempelen Farkas
a sakkgép feltalálója
Ír apától és magyar anyától született 1734. január 2323
án Pozsonyban, a 18. század legnagyobb feltalálója,
Kempelen Farkas.
A leghíresebb találmánya kétség kívül a sakkozógép,
de például a nevéhez fűződik a korai gőzturbina
feltalálása, a beszélő gép, amely Mária Teréziát így
köszöntötte: „üdvözlöm Madame, jöjjön velem
Párizsba.
Európa uralkodói gyermeki örömmel fogadták a
sakkozógépet. Vagyonokat
onokat kínáltak érte, ha elmondja
a szerkezet titkát. Mária Terézia egyenesen bárói
rangot ígért, annyira furdalta a kíváncsiság, de
Kempelen hajthatatlan volt, megtartotta titkát a
sakkgépnek, amely nem csak hogy fantasztikus
szerkezet volt, de legyőzni sem
s
lehetett játékban. A
találmány lényege egy asztal volt sakktáblával,
mögötte pedig török basa bábu, amely minden lépés
után biccentett. Ha többször is be akarták csapni,
akkor lesöpörte a bábukat az asztalról. Mária Terézia
addig erősködött a titkot illetően,
ill
hogy Kempelen
jobbnak látta elmondani a gép féltve őrzött titkát. De
előtte ígéretet kellett tenni az uralkodónőnek, hogy
soha senkinek nem mondja el, amit közöl vele.
Nos, nőkre titkot bízni már akkor sem volt szerencsés
dolog, ugyanis a királynő alig
lig várta, hogy elmondhassa
az udvarhölgyeinek: a szerkezetben egy törpe van
elrejtve, aki hol az asztalba, hol a bábuba bújik, attól
függően, hogy melyiket nyitják ki. Még szerencse, hogy
elmondta, így mi is megtudtuk, ugyanis később egy
raktártűzben porig
g égett. Kárpótlásul II. József császár
bárói rangot adományoz neki, amihez elsőnek Mozart
gratulál és barátjának fogadja.
66 éves korában, 1804-ben
ben halt meg. Sírkövére ezt
vésték: Nem halok meg egészen.

Az előadás után a Borostyán Étterem által elkészített
Borostyán Tálat fogyaszthattuk
tuk el. Valamint Csányi
Attila húzta a talpalávalót.
Műsoros Estünk Támogatói:
1. Fodor Imre Polgármester
2. Forráskút Önkormányzata Képviselő TestüTest
let
3. Atesán Mihály és Csécsei Hajnalka
4. Bálint Ferencné és családja
5. Bodó Ferenc és családja
6. Borostyán Étterem
7. Czékus István és családja
8. Farkas Jánosné és családja
9. Gál Zoltánné és családja
10. Galzó Károly és családja
11. Iparcikk Üzlet Pintér Tamás
12. Juhász Márkné
13. Mar-Mon Bt. Maróti József
14. Maróti János és Családja
15. Pick Szeged ZRT
16. Pillér Takarékszövetkezet
17. Rabi Mihályné és családja
18. Rádóczi Istvánné és családja
19. Szent Kereszt Gyógyszertár Dr. Cseh GyönGyö
gyike
20. Szingo-Forrás
Forrás Kft. Szálgyiné Lévai Nóra
21. Tóth Erika
22. Török István és családja
23. Vidéki Antalné és családja
24. Virágkuckó Guczi Krisztina
25. Vincze Andrea Elnök Asszony
26. Zádori Antal és családja
27. Zádori Imréné és családja
28. Zámbó Ferenc és családja

Következik: Jedlik Ányos,
a villanymotor feltalálója

Elnézést kérek minden támogató és önkéntes
segítőtől ha véletlenül a neve kimaradt a
felsorolásból.
Faragó Tamás, csoporttitkár
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Drégely László: Ősz végén

Művelődési Ház programajánlója

Kert alatt
Út halad
Erdőre,
Mezőre
Kert felett
Fellegek
Készülnek
Esőre.

Szakköreinkhez, klubjainkhoz
továbbra is folyamatosan lehet csatlakozni!
Szeretettel várunk mindenkit!

Nyugdíjasklub hétfőnként 15.00-tól

Madarak
Csapata
Útrakél
Messzire,
Maholnap
Hull a hó
Erdőre,
Mezőre.

Őszirózsa népdalkör próbák hétfőnként 17.00
17.0 órától

A könyvtár új nyitva tartása:

Baba-Mama Klub szerdánként 9 órától

Kedden és csütörtökön: 8-18
8
óráig

Kézimunkakör „az egymástól tanulás jegyében”
csütörtökönként 17 órától

várja az Olvasókat!

Tűzzománc szakkör hétfőnként és csütörtökönként
18.00 órától

Szombaton: ZÁRVA

Zumba
hétfőnként 19 órától

Gyurisné Zsemberi Edit könyvtáros

Néptánc (0-99 éveseknek!) péntekenként
éntekenként 18 órától
Oktató: Zádori Zsuzsanna
Balett Csütörtökönként 17.40 órától
Oktató: Vesmás Andrea

Őszi játszóházat és TÖK JÓ BULIT
tartottunk a Művelődési házban

Dinamikus jóga és gerinctréning

Felnőtt csapat: hétfőnként 18 órától Kálmán Dánielné
vezetésével

Az őszi szünet első napján,, október 30-án,
30
hétfőn délelőtt
kézműves játszóházzal vártuk a kicsiket és nagyobbakat,
ahol készítettünk falevél, termés mandalát ajtódíszként,
szintén falevelekből mécses tartók is születtek decoupage
technikával, gipszfigurát festettünk és természetesen tököt
is faragtunk.
A gyerekek és anyukák, felnőttek is nagyon ügyesek voltak.

Drámajáték gyerekeknek Kálmán Noémivel
Péntekenként 17. órától

Ezúton köszönöm a sok-sok
sok segítséget Gyurisné Kálmán
Jolika védőnőnknek, Farkas Kittinek és Pesti Tamarának.

Csütörtökönként 18.30-tól
Oktató: Vesmás Andrea
Amatőr SzínKör

Egészségklub Godáné Ádám Mária egészségfejlesztőegészségfejlesztő
terapeuta vezetésével kéthetente kedden

Az este folyamán az idei és a tavalyi nyolcadikosokkal
tartottunk Tök jó bulit, melyre a Morajlás program
keretében került sor. Tizenhat lelkes fiatal érkezett, többen
közülük halloweeni jelmezben, de legalábbis arcfestésben.
arcfes

Nagycsaládos gyűlés
december 5-én, kedden 16 órától.
Mozgáskorlátozottak csoportjának gyűlése
November 14-én, csütörtökön 14 órától

Csocsó, ping-pong és X-box
box bajnokság mellett még egy
izgalmas számháborúzásra is sort kerítettünk a parkban.

SZÁMÍTÓGÉPES SZOBA
hétfőtől – péntekig, 13 – 18 óráig tart nyitva

Köszönjük az Iskolának a csocsóasztal és az X-box
X
kölcsönzését!

KÖNYVTÁR
ÚJ NYITVA TARTÁS!
Kedden és csütörtökön 10-18 óráig
szombaton ZÁRVA

Remélem, hogy sikerült a fiatalság kedvét meghozni a
rendszeres ifi programok megvalósításához!
Köszönöm Farkas Kittinek és Pesti Tamarának
Tamarána a Tök jó
buli előkészítésében és megszervezésében nyújtott
segítségét is!

Szeretettel várjuk!
Művelődési Ház nyitva
yitva tartása:
tartás
hétfő, csütörtök, péntek: 10-20
20 óráig
kedd, szerda: 10-18 óráig

Illés-Vizsnyiczai Borbála

www.facebook.com/forraskutimuvhaz
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Novemberi aktualitások
Tisztelt Termelők!
A
Mezőgazdasági
Kockázatkezelési
Rendszerrel
(Kárenyhítési
Kárenyhítési
rendszer
rendszer)
kapcsolatosan a következőő információkat
emelném ki:
Azon termelőknek,
knek, akinek a növénykultúráját
elemi kár érte, s a káresemény bejelentését
követően
en a Kormányhivatal az adott kultúrára
illetve a táblára vonatkozóan 30 %-nál
nál magasabb
káreseményt állapított meg, elektronikusan az
Államkincstár felületén be kell jelenteni a
Kárenyhítési kérelmet november 30-ig.
30
A bejelentéshez szükséges adatok:: a károsodott
növénykultúra vonatkozásában pontosan meg
kell adni az idei évi összes megtermett
termésmennyiséget.
A javaslatom, hogy az év során keletkezett
értékesítési
bizonylatokon
feltüntetett
termésmennyiséget összesítsék otthon,
thon, s ezt az
adatot hozzák el.

gazdálkodási naplót elektronikusan feltölteni az
Ügyfélkapun keresztül
rendszerbe. Azoknak a
termelőknek, akik csak a területalapú támogatást
igényelték, vagy ha a termeléshez kötött támogatást
igényeltek, azoknak nem kell
ke
elektronikusan
feltölteni
eltölteni a gazdálkodási naplót!!!
naplót
November 20-án
án hétfőn
hétfő Zsombón 16 órától a
Művelődési Házban,, 28-án
28
kedden pedig
Forráskúton szintén 16 órától a Művelődési Házban
tájékoztató előadást tartunk az agráriumot érintő
érint
aktualitásokról,
melyre
re
minden
érdekl
érdeklődőt
tisztelettel várunk.
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
is.
Tisztelettel :
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Papírgyűjtés

Kárenyhítési támogatásra a termelő
termel
akkor
jogosult, ha az adott kultúrára vonatkozóan
legalább 30 %-os
os hozamkiesés keletkezett, s ezt
a Kormányhivatal is leigazolta.

Október 3-án ebben az évben is reggeltől késő
délutánig nagy forgalom
m volt iskolánk udvarában,
ahová megrakott utánfutókkal vagy kisebb nagyobb
dobozokkal érkeztek a szülők a sok kötegelt
újságpapírral. Verseny van ilyenkor az osztályok
között:
ött: ki gyűjti a legtöbb papírt?
papírt A szemfülesebb
tanulók és szüleik egész évben
év
gyűjtögetnek
hangya módjára,, nem maradt
marad el a jutalom sem,
mégis a legfontosabb a környezetvédelem, 54 kg
papír újrahasznosítása megmenti 1 fa életét.
Iskolánk ebben az évben 237 fa életét mentette
meg!

A kárenyhítési összeg a jóváhagyott hozamkiesés
maximum 80 %-aa lehet, azon termelők
termelő esetében,
akik piaci biztosítóval nem kötöttek kárenyhítési
káre
szerződést, maximum 50%
% a kárenyhítési
összeg.
zeg. (Ez utóbbi lesz a jellemző).
jellemző Kérem az
érintett termelőket,
ket, hogy jelentkezzenek.
jelentkezzenek
A 2017. évi támogatási kérelmek ellenőrzése
ellen
befejeződött, s elkezdődött
dött a 2017. évi
támogatás előlegeinek
legeinek a kifizetése is. Előzetes
információk alapján, a területalapú támogatási
összeg 70%-át
át szeretnék november 30-ig
30 utalni.
Amennyiben december első napjaiban nem
érkezik a folyószámlájukra pénz, nagy
valószínűséggel ellenőrzési
rzési folyamaton esnek
keresztül, s ez késleltetnii fogja a kifizetéseket.

Az osztályok jutalma az oklevél és édesség mellé
természetesen anyagi támogatás is, melyből
minden osztály a szabadidő hasznos eltöltéséhez
saját labdát is
s vásárol. A jutalom többi részét közös
célra használják fel.
Alsó tagozat:
agozat: összesen 5240
524 kg papírt gyűjtött.
I.
II.
III.
IV.

Azok a termelők, akik a gazdálkodási
napló elektronikus beküldésére kötelezettek,
(AKG, VP Öko, Natura 2000,, THÉT (A régi
KAT)), az eddigiektől eltérően 2018.
2018 január 31ig
kell
ell
a
meghatározott
adattartalmú

3.osztály
4.osztály
2.osztály
1.osztály

Felső tagozat: összesen 7580 kg papírt gyűjtött.
I.
II.
III.
IV.
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Egyházközségi hírek
November 14. Kedd
Kisteleki esperesi kerület
ŐSZI KORONA ÜLÉSE
ÉSE Forráskúton lesz
9 órakor, ünnepi szentmise. Ritkán látni
templomunkba együtt ennyi papot.
Tegyük szabaddá időnket, a mise idejére, és
é
vegyünk részt a szentmisén!!!
Ha megteszik, azt előre is köszönöm!
November 19. Vasárnap: Árpádházi Szent Erzsébet
ünnepe
November 26. Vasárnap: KRISZTUS KIRÁLY ünnepe
– országos „gyűjtés a Karitász javára”
December 3. Vasárnap: ADVENT 1. VASÁRNAPJA adventi koszorúszentelés –
hozzuk el a koszorúkat a templomba!!!
December 8. Péntek: SZEPLŐTELEN FOGANTATÁS
ÜNNEPE – FŐÜNNEP – Erre „kilenceddel”
készülünk.
ADVENTI LELKIGYAKORLAT
KIGYAKORLAT FORRÁSKÚTON:
Nagy Tibor atya vezetésével december 18-19-20.
18
Gyóntatás 16. órától, szentmise 17. órától.
December 20. Szerda: Betegek kenetének közös
kiszolgáltatása minden betegségtől szenvedőnek
és minden 60 év feletti idősnek

ISTENEM, KÖSZÖNÖM...
Szép a hely, hol születtem,
csoda volt az élet, mit benne élhettem.
Korán megtanultam, mi az alázat,
hamar megértettem, az élet mit kínálhat.
Belénk vésték, mi az érték,
az emberi életet szeretetben mérték.
Szerettük egymást kicsik és nagyok,
segítve egymást, ha jöttek a bajok.
Felnőttem és elköltöztem,
piciny városom elengedtem.
Elengedtem a kezét,
de nem tudom magamból kitépni a szívét.
Velem maradt a lelke
Most, és mindörökre. (Marosvásárhely)
Istenem, köszönöm..

„ISTEN ORSZÁGÁBAN” NINCSENNEK
MUNKANÉLKÜLIEK!
„Mindenszentek” ünnepe, „Halottak” napja is a
figyelmünket a túlvilág felé irányítják. Születtünk,
de meg kell halni... Fölszállunk az „ÉLET” vonatára,
de a – HALÁL - leszállít róla. Testünk a temetőbe
landol,
dol, a lelkünk pedig elindul Isten elé számot adni
a földön töltött 5, 10, 20, 40, 50, ... évekről….

Nem régen olvastuk az evangéliumokban a
„Szőlősgazda” történetét (Mt.20,1-16)
(Mt.20,1
aki kora reggel
kiment,
hogy
munkásokat
fogadjon
szőlejébe.
Megegyezett napi egy dénárban és elküldte őket
szőlőjébe. Piac az a hely ahová az emberek kimennek,
hogy munkát vállaljanak. Ide jönnek a munkásokat
kereső
gazdák,
hogy
munkásokat
fogadjanak
maguknak. A „tizenkét órás” munkanapot négy
háromórás szakaszra osztották. Az órák számítását
reggel hatkor kezdték. Három óra a mi reggeli kilenc
óránknak, hat óra a tizenkettőnek, kilenc óra a délután
három órának, a tizenegy pedig délután öt órának felel
meg. „mikor három óra tájban kiment, látta, hogy
mások is tétlenül ácsorognak
nak a piacon. Így szólt
hozzájuk: Menjetek ti is szőlőmbe, és megadom, ami
jár nektek. Azok elmentek. Hat és kilenc óra körül újra
kiment és ugyanígy tett. Mikor pedig tizenegy óra
tájban is kiment, megint talált ott ácsorgókat.
Megkérdezte tőlük: Mit ácsorogtok
ácso
itt egész nap
tétlenül? Senki sem fogadott fel minket, felelték.
Menjetek ti a szőlőmbe, mondta nekik…” A nap végén a
szőlősgazda szól a vincellérjéhez, hogy fizesse ki a
munkások bérét. Kezdje a kifizetést az utolsókon és
végül jönnek az elsők. Az elsők méltatlankodnak. „Ők is
egy-egy dénárt kapnak.”
Zúgnak, sőt zúgolódnak. Gazda válasza: nem vagyok
igazságtalan, megkaptad azt, amiben megegyeztünk
„egy dénár!” – „Fogd, ami a tiéd és menj!” „Én ennek
az utolsónak is annyit szánok, mint neked. Vagy nem
tehetem az enyémmel azt, amit akarok? Rossz
szemmel nézed talán, hogy én jó vagyok? Mindenkit
meglep a gazda igazságszolgáltatása. Mindenki
megkapja a fizetségét, „bérét”, ami nem más, mint az
„örök üdvösség!”
AZ ÖRÖK ÜDVÖSSÉG AZ ISTEN AJÁNDÉKA!” A szeretet
logikája: „ingyenes” és „nagylelkű”, nincs tekintettel
arra, hogy ki mikor tért meg. Isten irgalmasságot
alkalmaz. Isten tekintete telve van figyelmességgel.
Isten ma is dolgozik a világba. Lássuk csak. Ifjúsági találkozó Medugorje 2017. Medugorje az imádság és a megtérés helye. Az a hely,
ahol „alapvető életfordulatok” és „gyógyulások”
következnek. Számtalan ember megtalálja az Istenhez
és saját szívéhez vezető utat. Az a hely, ahol annyi sok
lelki hívatás született és születik az Egyházban.
Az ifjúsági
fjúsági találkozón a szent beszédet Dankó Perutina
atya, ferences szerzetes mondta.
„Egyszer egy fiatal mesélt nekem egy történetet. –
Édesapja jó pár évvel korábban egy idegennel állított
haza. És senki sem tudta évekig, hogy mi is a feladata
ennek az idegenek
genek a családjuk életében. A fiatalt úgy
nevelték, hogy legyen érzéke arra, hogy a jót és
rosszat megkülönböztesse. A különleges idegen viszont
olyan volt, ha valaki nem tudott egy kérdést megfelelni,
ő tudta a választ. Életében először még foci meccsre is
i
elvitte a fiút.
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SARKI VEGYESBOLT
Forráskút, Fő
F u. 98.

Rengeteget tudott beszélni, de ez senkit sem
zavart. Ők hallgatták őt és az édesanyja észrevette,
hogy az idegen figyel gyermekére. Hatása lett a
mindennapokra az idegen viselkedésének.
Körülbelül 40 éve él velünk, egy sarokban él és úgy
hívják az idegent, hogy televízió.
Időközben
n megérkezett az ő felesége is és furcsa
neve volt, úgy hívják: számítógép. Az első
gyermekét
rmekét úgy hívják: mobiltelefon, a második
gyermeküket pedig: Facebook és érkeztek a további
gyermekek:
ekek: What’s up, Twitter és még gondolják,
hogy tovább bővítik családjukat.”
E történet üzenete világos. Ma a gyorsan fejlődő
TECHNOLÓGIA korában élünk, ez ELTÁVOLÍT
BENNÜNKET EGYMÁSTÓL. Ezután már a család
tagjai is azért gyűlnek össze, hogy az „idegent”
hallgassák. Nem azért, hogy aki teremtette és
szereti őket egy családdá tette azt imádják. Az idő,
amelyben élünk arról híres, hogy elfelejtjük
egymást meghallgatni. Isten adott nekünk két fület
és egy szájat. Mindannyian jobban szeretünk
s
beszélni, mint hallgatni a másikat. Isten arra hív
bennünket, hogy többet hallgassunk és kevesebbet
beszéljünk. Megkaptuk A HALLGATÁS AJÁNDÉKÁT,
de a mi fülünk nem hallja meg az „emberi szót”, sőt
még az „Isten szavát” sem. A MODERN EMBER
BÉKÉTLEN, SZÉTSZÓRT
RT ÉS ÁLLANDÓAN SIET! A
technika fontosabb lett számunkra az embernél!
Medugorje az IMÁDSÁG és az IMÁDÁS
iskolájává vált. Megtanította, hogy le kell térdelni
az Oltáriszentség előtt és mély imában önmagunkat
át kell adni a „jelenlévő” Jézusnak.. Ez a legjobb
orvosság a beteg és tántorgó világunknak.

Nyitva: Hétfőtől péntekig
6-18 óráig
Szombat
6-17 óráig
Vasárnap
6-14 óráig
Akciós termékeink:
„Reál” körettészták 4t. 500g
„Reál” levestészták 8t. 200g
Napraforgó étolaj 1l
Kristálycukor 1 kg
Baromfi párizsi
Finom májas 500 g
Sió üdítő 1l
Dobozos üdítők 1l /Szobi, Suzy/
2l-es fehér bor
Pelenka /4-25kg-ig/
Kutyatáp 10kg-os

210.180.395.225.550.-/kg
280.250.180.490.49.-/db
1680.-

Ezenkívül árusítunk nagy választékban mirelit árut,
kenyeret, pékárut, szeszesitalokat, őrölt és szemes
kávét, tejterméket,
et, felvágottakat, friss zöldségárut.
Minden szombaton friss cukrászsütemények, tortákra,
süteményekre megrendelést felveszünk.
Gázpalack árusítás nyitvatartási időben.
Ajándéktárgyak Karácsonyra és egyéb alkalmakra
Szombatonként 5.000.5.000. Ft feletti vásárlás
esetén 10% kedvezményt adunk!
(Kivétel gázpalack és szeszesitalok)
Szeretettel várunk minden Kedves Vásárlót!

Szeretettel:
zeretettel: Soós János
esperes plébános
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ÁLLÁST KERES? LÉPJEN KAPCSOLATBA
VELÜNK!

Továbbfoglalkoztatással járó kötelezettségek:
A célcsoport továbbfoglalkoztatását a támogatott
foglalkoztatást követő legalább a támogatott időszak
felével megegyező ideig folyamatosan szükséges
biztosítani
a
bértámogatást
igénybe
vevő
munkavállalónál.

TOP-5.1.2-15
„FOGLALKOZTATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉS
EGYÜTTM
MÓRAHALOM TÉRSÉGÉBEN”
Mórahalom és térségében évről évre egyre
jelentősebb problémát jelent a vállalkozások
számára a megfelelő minőségű és mennyiségű
munkaerő megtalálása,, amely már a vállalatok napi
működését és a fejlesztéseik sikerességét is
kockáztatja. A projekt a Mórahalmi
mi járás és a
Kisteleki járás igazgatási területére, valamint
a Szegedi járás 5 településére terjed ki és a
tervezett tevékenységek is ebben a térségben
valósulnak meg, tekintettel arra, hogy a város
gazdasági és foglalkoztatási szempontból is aktív
kapcsolatot
latot ápol a vonzáskörzetébe tartozó
településekkel.

1.
•
•
•
•
•

A paktum projekt célja a helyi igényekre
alapozott, célzott képzés és foglalkoztatás
révén a hátrányos helyzetű álláskereső
személyek munkába állásának támogatása.
Az Európai Uniós projekt konkrét célja az
álláskeresők
képzése,
munkához
jutásuk
előkészítése a vállalkozói igények alapján.

2.

•
•

Az együttműködés a következő településeken
állandó lakcímmel rendelkezőket érinti: Ásotthalom,
Bordány,
Forráskút,
Mórahalom,
Öttömös,
Pusztamérges, Ruzsa, Üllés, Zákányszék,
Zákánys
Zsombó,
Baks, Balástya, Csengele, Kistelek, Ópusztaszer,
Pusztaszer, Dóc, Sándorfalva, Szatymaz, Domaszék,
Röszke.
Jelen projekt tekintetében hátrányos helyzetű
célcsoportnak
nak minősülnek azok a személyek, akik:
1. alacsony iskolai végzettségűek,
2. 25 év alatti fiatalok,
(gy
3. 30 év alatti pályakezdő álláskeresők (gyakornoki program),
4. 50 év felettiek,
5. GYED-ről vagy GYES-ről
ről visszatérők, vagy
legalább egy gyermeket egyedül nevelők,
6. foglalkoztatást helyettesítő támogatásban
részesülők,
7. tartós munkanélküliséggell veszélyeztetetveszélyeztete
tek,
8. megváltozott munkaképességű személyek,
9.
roma nemzetiségű személyek,
10.
közfoglalkoztatottak,
11.
inaktívak.
Amit kínálunk:
Munkaadók részére:
1.
Elhelyezkedést segítő támogatások:
• bérköltség támogatás (legfeljebb 8+4 hó
100%)
• foglalkoztatás bővítését szolgáló támogatás
(legfeljebb 8+4 (12+12) hó, legfeljebb
70%)
• munkatapasztalat-szerzést
szerzést
elősegítő
bérköltség-támogatás
támogatás nyújtása (legfeljebb
90 napos, legfeljebb 100 %)

3.

•
•
•
•

Munkavállalók részére a program keretén
belül lehetőség nyílik:
Foglalkoztatást elősegítő képzésben történő
részvétel esetén:
képzési költség és vizsgadíj támogatása (egyéni
és csoportos egyaránt) 100%-ban
a képzéshez kapcsolódó (helyi/helyközi) utazás,
szállás és étkezés támogatása
a képzés idejére szóló keresetpótló
keres
juttatás és
járulékainak biztosítása
a
képzés
ideje
alatt
igénybevett
gyermekfelügyelet költségeinek támogatása
a képzés ideje alatt a hozzátartozó gondozásával
járó költségeinek támogatás
Elhelyezkedést segítő támogatások:
a
munkába
járáshoz,
munkatapasztalatszerzéshez kapcsolódó utazás támogatása (helyi,
helyközi, csoportos személyszállítás)
mobilitás támogatása (lakásbérleti hozzájárulás
és
a
heti
ingázás
kezdeti
nehézségeit
megkönnyítő, ideiglenes támogatás).
Munkaerő-piaci
piaci szolgáltatások
igénybevételével kapcsolatos támogatások:
a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos
(helyi/helyközi) utazási költség támogatása
a
szolgáltatáshoz
kapcsolódó
keresetpótló
juttatás és járulékainak biztosítása
Önfoglalkoztatóvá válás támogatása
Ingyenes munkaerő
unkaerő piaci szolgáltatások
(önéletrajzírás,
motivációs
és
pályaorientációs
tréningek,
csoportos
tanácsadások)

A projekt keretében forráskúti mentorunk, Toppantó
Gabriella
folyamatos
támogatást
nyújt
a
munkavállalóknak,
annak
érdekében,
hogy
az
álláskereső
ő személy igényeinek és kompetenciáinak
megfelelő képzésben vagy szolgáltatásban részesüljön.
A mentorálási folyamat eredményeként fő célunk minél
több
álláskereső
személy
munkába
állásának
elősegítése.
November hónaptól Gabriella kétheti rendszerességgel,
minden páros héten csütörtök délelőtt a Polgármesteri
Hivatalban ügyfélfogadást tart 8.30-11.30 között. Az
első ügyfélfogadási idő 2017. november 2.
További időpontok 2017-ben:
2017
november 16.,
november 30.,
0., december 14.
További információkért keressen fel minket az alábbi
elérhetőségeink valamelyikén:
Foglalkoztatási Paktum Iroda: 6782 Mórahalom, István
király út 8., II. emelet
Toppantó
Gabriella
mentor:
0630/55
0630/55-88-944,
paktumtoppantogabriella@gmail.com
Facebookon
is
elérhetők
vagyunk:
https://www.facebook.com,,
Foglalkoztatási
Paktum
Iroda
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Anyakönyvi hírek
Házasságkötések
Sárközi Gizella és Zámbó István
fogadott örök hűséget. Gratulálunk Nekik!

Gólyahírek
Cziriak Joannak és Vass Máriának

Egon
nevű gyermeke született. Gratulálunk!

Halálozás
Id. Sárközi Antal
(élt 80 évet)
Ocskó István
(élt 53 évet)

Hozzátartozói fogadják részvétünket!

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
szerettünk, Sárközi Antal temetésén megjelentek,
részvétükkel, virággal fájdalmunkban osztoztak.
Gyászoló felesége és családjai

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik Ocskó
István temetésén megjelentek, részvétükkel,
virággal fájdalmunkban osztoztak.
Ocskó Család

HASZA GREENPOWER Kft. Pusztamérges
vezérlés technikai cég keres villanyszerelő
villanyszerel és
műszaki
szaki érzékkel rendelkező
rendelkez betanított
munkásokat tartós munkavégzésre!
„B”- kategóriás jogosítvány szükséges.
Német nyelvtudás és elektromos
szerelésekben, vezérléstechnikában, illetve
kapcsolószekrény készítésben szerzett
tapasztalat előny!
el
Érdeklődés
dés esetén fényképpel ellátott
önéletrajzát és motivációs levelét
level az
eszetti@t-online.hu
online.hu e-mail címre várjuk!
További részletekről
részletekr személyesen
tájékoztatjuk az érdeklődőket!
érdekl

Lakatos, hegesztő,
hegeszt kőműves,
ács-tet
tetőfedő munkakőrben keresünk munkatársakat egy borbo
dányi telephelyű
telephely céghez.
Tel: 30 233 7278
11
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KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK ÉS
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MAIL CÍMEK:
CÍMEK

Vásártartások
Ruzsa
november 26. állat- és kirakodó vásár
Kistelek
december 3. állat- éss kirakodó vásár
Kiskundorozsma december 10. kirakodó
rakodó vásár
Mórahalom
december 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

November 11-én és 12-én 08 órától 20 óráig
Dr. Tóth Ferenc
Telefon: 06 20/476-3517
2
November 18-én, 19-én 08 órától 20 óráig
Dr. Szőke Csaba
Telefon: 06 30/324-5032
November 25-én, és 26-án 08 órától 20 óráig
Dr. Papp Zalán
Telefon: 06 20/973-9149
2

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
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

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

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!!!

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
Négyforrás Nonprofit Kft.
e-mail:
mail:

06 70/489-5656

negyforraskft@forraskut.hu

Borostyán Étterem

06 62/287-118

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

Borostyán étterem

Műszaki 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

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!

Pillér Forráskút

06 62/287-156

Posta Forráskút

06 62/287-001

Üllési Okmányiroda

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
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