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Önkormányzati hírek
2. oldal

Falu- és Lovas napi beszámolók
3-4. oldal

Programajánló, vers,
Könyvtári hírek
5. oldal

Iskolai hírek;
Feltalálókról
6. oldal

Egyházi hírek
7. oldal

Falugazdász hírei,
Balett, Néptánc
8. oldal

Anyakönyvi hírek
Hirdetések
9. oldal

Vásárnaptár
Állatorvosi ügyelet
Közérdekű telefonszámok
10. oldal

ingyenes

Ezúton szeretettel meghívjuk Önöket
a

2017 szeptember 30-án
2017.

szombaton tartandó hagyományőrző

XV.

Szüreti mulatságra

A program:
12.00 órától vendégek gyülekezője a Művelődési Háznál,
Háznál
ahol a borversenyre nevezett borokat is megkóstolhatják az érdeklőérdekl
dők, illetve szavazhatnak Önök is a legjobb ízű nedűre.
14.00 órakor indul a lovas-kocsis
kocsis felvonulás a hegybíró,
valamint Bortábornok vezetésével a Molnár Család szőlőbirtokászőlőbirtok
ra, ahol a fiatalok leszüretelik az idei termést. Majd a Művelődési
Háznál hagyományos módon feldolgozott szőlő mustját ízlelhetik
meg.
17.00 órakor kihirdetésre kerülnek a borverseny eredményei.
e
Valamint bemutatjuk a 2017.. évi bortábornokot.
bortábornok
18.30 órától szüreti bál és vacsora veszi kezdetét.
(Vacsorajegyek elővételben a Művelődési Házban kaphatóak, részletekről éré
deklődjenek a helyszínen.)

NÉPDALOS
TALÁLKOZÓ
A Jerney János Művelődési
Házban
2017. szeptember 23-án,
szombaton
15 órától.
Szeretettel várunk
minden kedves érdeklődőt!
(A műsorra belépőjegy
nincs!)

Szeretettel várunk mindenkit!
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Testületi tájékoztató

HELYI ADÓK BEFIZETÉSE

A Képviselő-testület augusztus 22--én rendkívüli
ülést tartott.

Értesítjük a lakosságot, hogy a 2017. évi II. félévi
adókat — telekadót, magánszemélyek kommunális
adóját, gépjárműadót és a helyi iparűzési adó előleget
— 2017. szeptember 15-ig
15
lehet befizetni
pótlékmentesen.

Lezárult
községünk
új
Településfejlesztési
Koncepciója
és
Településrendezési
Eszközei
(Településszerkezeti terv, Helyi Építési Szabályzat)
tervezési és véleményezési eljárása, ennek a
jóváhagyása történt az első napirendi pontban. A
Településfejlesztési
Koncepciót
ncepciót
és
a
Településszerkezeti tervet a leírásával együtt
határozattal hagyta jóvá a testület. A Helyi Építési
Szabályzat
rendelet
formájában
került
megalkotásra. A teljes dokumentáció felkerül
Forráskút Község honlapjára – www.forraskut.hu –
ahol minden érdeklődő tájékozódhat a témában.
A második napirend keretében a képviselő-testület
képviselő
a szociális célú tüzelőanyag vásárlásra benyújtandó
támogatási kérelemről döntött csakúgy, mint az
előző években is.

A befizetési lapokat illetve csekkeket minden belbel és
külterületi lakos — az előző évekhez hasonlóan —
postai úton fogja megkapni.
Azon adózóink, akik befizetésüket átutalással
szeretnék
teljesíteni,
kérjük
átutaláskor
a
megjegyzés
és rovatba szíveskedjenek feltüntetni a
kiküldött értesítő bal felső sarkában lévő
„Mutató” számot, amely maximum 4 számjegyet
tartalmaz.
Amennyiben a befizetést nem a meglelő számlára
teljesítette, úgy írásban kérheti az összeg
átvezetését a hátralékot mutató
mu
számla javára.
Kérjük a határidő pontos betartását!

Dudásné Gábor Tünde, jegyzőkönyvvezető
jegyzőkönyvvez

Továbbá felhívjuk azon adózóink figyelmét, akik
elmaradtak a korábbi év(ek) adóinak befizetésével,
hogy minél hamarabb egyenlítsék ki a tartozásukat,
mert az elmaradásokra késedelmi pótlékot kell
felszámítani.

Adóiroda
CSONGRÁD MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL
MÓRAHALMI JÁRÁSI HIVATALA

Tisztelt Ügyfeleink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a CSMKH Mórahalmi
Járási Hivatala Üllési Kormányablaka
(integrált ügyfélszolgálat) megnyílt, s az alábbi
időpontokban fogadja ügyfeleit:

Az Üllési Kormányablak ügyfélfogadási ideje:

Hétfő:

07.00-17.00
17.00 óra

Kedd:

08.00-16.00
16.00 óra

Szerda:

08.00-16.00
16.00 óra

Csütörtök:
Péntek:

08.00-18.00
18.00 óra
08.00-12.00
12.00 óra

Rendőrségi hírek
Vigyázzanak értékeikre!
A Mórahalmi Rendőrőrs illetékességi területén sok olyan
jellegű bűnelkövetés van, amely egy kis odafigyeléssel
és esetleg minimális anyagi ráfordítással megelőzhető,
illetve elkerülhető.
A körzetünkben nagyobb számban történtek olyan lol
pások, amely során szórakozó, illetve kereskedelmi
egységek elől lezáratlan kerékpárokat toltak el, tulajtula
donítottak el ismeretlen tettesek.
A szórakozó, italozó helyekre, boltokba betérő szemészem
lyek nagy része nem törődik a több ezer, illetve több
tízezer forintot érő kétkerekűjének lezárásával és csak
úgy, magára hagyja közlekedési eszközét és a pár
perccel későbbi induláskor, már csak a bicikli hűlt heh
lyét találja. Az esetek nagy százalékában ezek a bűnbű
cselekmények
mények egy kerékpárzárral megakadályozhatóak!
Kérjük Önöket, hogy kerékpárjaikat közterületen hagyhag
va minden esetben zárják le, így az odafigyelésükkel
sok gondtól, illetve bűncselekménytől óvhatják meg
magukat!

Csongrád Megyei Kormányhivatal
Mórahalmi Járási Hivatala

dr. Pőcze Tünde c.r. őrnagy
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XXIV. Forráskúti Falunapokról…
2017-ben immár huszonnegyedik alkalommal
tartottunk Falunapokat Forráskúton.
Idén is a Falunapon került átadásra a Forráskút
Községért Érdemérem, melyet az idei évben két
személynek ítélt oda községünk képviselő testülete.
Vékony
Dávidné
Évike
részére,
35
évi
egészségügyben végzett kimagasló munkásságának
elismeréseként, mellyel hozzájárult a lakosság
egészségügyi helyzetének javításához. Munkája
ellátása során töretlenül segítette Forráskút
lakosságát. Kimagasló szerepe volt az „elérhető
egészségügy” megteremtésében településünkön.
Segítőkészsége,
áldozatkészsége,
kedvessége
példamutató
értékű.
Id. Dudás József részére, ki élete és munkássága
során tiszteletet érdemelt ki a közösségtől, hiszen
mindig segítőkezet nyújtott a hozzá fordulóknak.
Megbecsülésnek örvend emberként, kovácsként és
citerakészítőként. Kétkezi munkájának eredményei
mind a mai napig sok háztartás részét képezik
településünkön.
Mértékletes
életvitele,
magatartása,
szorgalma,
kitartása
példaként
szolgálhat a fiatalabb korosztályoknak.
Köszönjük
a
falunapon
közreműködő
munkatársaink, segítőink munkáját! Kiemelnénk a
Borostyán Étterem teljes kollektívájának és a
Művelődési Ház dolgozóinak munkáját! Köszönjük a
képviselő-testület tagjainak aktív tevékenységét, a
Polgárőrök szolgálatát, a közmunkások segítő
közreműködését,
valamint
mindazoknak
a
segítséget, akik az előkészületekben és a
rendezvény lebonyolításában részt vettek, a
különböző
programokon
szerepeltek
vagy
segítettek!
Köszönjük
Balogh
Mónikának
a
csokrokat, valamint a színpadi dekorációként
felajánlott virágládákat.
A rendezvény veterán járművek felvonulásával
indult, majd Kakas Béla úr, a Csongrád Megyei
Közgyűlés Elnöke tartott ünnepi megnyitó beszédet.
Az
ünnepségen
köszönthettük
lengyelországi
testvértelepülésünk, Charsznica község képviselőit
is. A megnyitó ünnepséget az Őszirózsa Népdalkör
műsora zárta.
Ezt követően a Művelődési Ház nagytermében
került sor a II. Forráskúti Kézimunka Kiállítás
megnyitójára. Idén a határon túlról, Csókáról is
érkeztek hozzánk kiállítók, valamint helyiek is szép
számban
képviselték
magukat.
Köszönjük minden kiállítónak, hogy alkotásával
hozzájárult
a
rendezvény
kulturális
értéknöveléséhez. Továbbá kiemelten köszönjük a
szervező és házigazda Csipkebogyó Kézimunkakör
tagjainak
a
kiállítás
előkészítésében
és
lebonyolításában való aktív, áldozatos munkáját.
Idén is két napos volt a falunapunk, pénteken

elsőként A Jó LaciBetyár lépett színpadra, majd az Irigy
Hónaljmirigy szórakoztatta a közönséget. Ezután a
magyarkanizsai Eridanus Zenekarral mulathattunk
hajnalig.
Szombaton templomunkban ünnepi szentmisével indult
a nap, majd a Parkban a II. világháború hősi halottai
emlékművének megkoszorúzására is sor került. Ezúton
is köszönjük Kovács Lászlónak, hogy idén is letisztította
és széppé varázsolta községünk emlékművét.
A szombati napon, idén először civil kezdeményezésre
Falunapi Vetélkedő került megrendezésre. Az egész
napos programon a kicsiktől a nagyokig sokan
vetélkedtek, játszottak illetve szurkoltak. Köszönjük a
szervező Paplogó család és támogatóik, segítőik
áldozatos munkáját, mellyel egy újabb színt vittek a
falunapi programok sorába.
Idén is volt foci is, melyen Rém község csapata játszott
döntetlent a Forráskúti Öregfiúk csapatával.
Délután a színpadon is változatos műsorral vártuk a
közönséget: Pesti Tamara zongorázott, iskolánk furulya
tanszakos diákjai is felléptek, az Amatőr Színkör felnőtt
tagjai is műsort adtak Kálmán Dánielné vezetésével;
Kiss Csillag Anna tanárnő citerásai is színpadra léptek,
ifj. Rabi Antal harmonikán játszott és énekelt, valamint
édesapjával id. Rabi Antallal párbeszédet adtak elő;
Török Tilda és lányai: Saci, Lini és Hajni zenés
összeállítását is hallhattuk, Bálint Ferencné énekelt
nekünk, valamint Pesti Zsolt játszott gitáron.
A színes műsort sztárvendégeink folytatták, elsőként
Koós János és neje, Dékány Sarolta lépett színpadra,
majd este a Desperado és az ÚtközBand dalaira
táncolhattunk. Ezt követte a tűzijáték, majd a sátorban
a DOMIX szórakoztatta vendégeinket egészen hajnalig.
Volt légvár, trambulin, arcfestés, gipszfigurafestés,
melyek kicsik és nagyok örömére idén is ingyenesek
voltak.
A falunapi rendezvények folytatásaként vasárnap
Lovasnapra látogathattak ki az érdeklődők. Köszönjük
Tapodi Sándornak a helyszín biztosítását a színvonalas
program megvalósításához. Köszönjük a Lovasnap
szervezésében, rendezésében nyújtott tevékenységét
Maróti Dezsőnek illetve a Forrásktúti Lóbarátok
Egyesülete minden aktív tagjának, valamint minden
külső segítőnek.
Gyuris Zsolt összefogásával a falunapi felvonuláson
kívül idén már harmadjára került sor veteránjármű és
régi használati tárgyak kiállítására.
Mindenkinek ezúton is köszönjük a segítségét,
felajánlását, közreműködését, mellyel emelte a XXIV.
Forráskúti Falunapok és a XIII. Forráskúti Lovasnap
színvonalát. Köszönjük!
Fodor Imre polgármester
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Szép korúak köszöntése

Lovasnap 2017.
Az idei lovasnap és veterántalálkozó ismét nagy sikert
aratott.

Dudás

Köszönet a támogatóinknak és segítőinknek:
Forráskút Község Önkormányzata;
Fodor Imre polgármester és családja;
Péter Mihály és családja;
Szalai Géza és családja, csapata;
Maróti Dezső és családja;
Juhász Péter és családja;
Zombori Dezső és családja;
Rabi Mihály és családja;
Vadliba Vendéglő Kiskundorozsma;
Tapodi Sándor és családja;
Tari Szilárd és családja;
Dani Kálmán és családja;
Peták Paplógó Kertészet;
Repkó János

születésnapja alkalmából
meglátogatta
otthonában
Forráskút
Község Önkormányzata
nevében
Fodor
Imre
polgármester,
Rabi
Mihályné alpolgármester
és
Illés-Vizsnyiczai
Vizsnyiczai
Borbála művelődési ház
vezető. A polgármester
úr köszöntötte és átadta
Jóska
bácsinak
a
miniszterelnök
zterelnök úr által aláírt emléklapot,
ajándékcsomagot, amellyel kifejezni hivatott a
társadalom tiszteletét és háláját, munkásévei
alatti településért végzett munkájáért.

Külön köszönet a Veterántalálkozó főszervezőjének,
Gyuris Zsoltnak és családjának, valamint a veterán kiállíkiáll
tóknak a részvételért!
Szervezők

Józsefet

90.

Dudás József 1927. július 2-án
2
született, iparos
családba. Édesapja kovácsmester volt.
volt
A
családban heten voltak testvérek. A forráskúti
Boros iskolába végezte el a 6 elemit, 12 évesen
beállt édesapja mellé mesterséget tanulni. A
családi tradíció az 1850-es
1850
évekre nyúlik vissza,
az ősök közül a kezdet Dudás Gábor nevéhez
fűződik. Régi idők történetei között elmondta,
hogy a 48-as
as huszároknak, sőt Rózsa Sándornak
és a pandúroknak is patkolták a lovait felmenői.
1957 novemberében házasságot kötött Gyuris
Viktória Üllési leányzóval. Házasságukból kettő
fiúgyermek, József és Ernő született. 1962-től
1962
önálló kovácsműhelyben végzett munka a lovak
patkolása, ekék, boronák javítása sok emberrel
való találkozást tett lehetővé számára. Jóska
bácsi
szeret
gyermekkoráról,
munkájáról
beszélni nagy tisztelettel.
Gyermekei a
társadalmi változásokat követően már nem
tudták folytatni a családi tradíciót. Azonban
büszke arra, hogy a citera, a népzene szeretete
tovább él a családban unokái körében. Józsi
bácsi családját, munkáját szerető, szorgalmas,
becsületes emberként élte aktív munkás éveit.
Ernő fia fiatalon
n meghalt, feleségével 49 évig élt
boldog
házasságban.
Jelenleg
József
fia
gondozásában telnek idős napjai. Elmondása
alapján a hosszú élet titka a dohányzás és ital
mentes élet, azonban azt is megtudtuk, hogy
ősei szintén szép kort értek meg.

Kedves Forráskútiak!
Kedves Forráskútiak!
Ezúton szeretnénk megköszönni Kicsiknek és
Nagyoknak az aktív részvételt az I. Forráskúti
Falunapi Vetélkedőn.
Örömmel láttuk, hogy a gyerekek vidáman,
felszabadultan szaladtak, hogy a felnőttek is
mindent félretéve álltak versenybe, hogy egy kicsit
újra gyerekként játszhassanak.
Köszönjük a nagyszerű szurkolást is minden
résztvevőnek, és nagyon reméljük, hogy jövőre is
találkozunk mindenkivel.
Hálásak vagyunk
k a támogatóink hozzájárulásáért,
hozzájárulásáért
hogy
lehetőséget
adtak
a
rendezvé
rendezvény
megvalósításához, hogy egy aktív közösség
legyünk.
Főbb támogatóink: Balogh Antal, Bárkányi
B
Piroska, Becsei Bende, Halász Éva- Fecskefészek
Büfé, Illés Kitti, Kapás Judit és családja, Kálmán
Dezső, Kocsis Ferenc és családja, Lajkó Krisztina,
Molnár Benett, Molnár Mihály- Forrásker-TÉSZ,
Forrásker
Németh Mónika, Paplogó Ferenc és családja,
PetákPaplogó Kertészet, Rabi Mihály és családja,
Sándor Alajos, Sárköziné Sólyom Etelka, Tapodi
Sándor, Újvári István, Vass Márk.

Kíván id. Dudás
dás Józsefnek és családjának jó
egészséget, sok boldogságot Forráskút
Község Önkormányzata.
Rabi Mihályné
alpolgármester

Természetesen
szeretnénk
még
hasonló
programokatt a jövőben is, amihez kérünk minél
több ötletet, tanácsot és segítséget.
Köszönettel: PetákPaplógóKertészet
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Minden hónapra egy mondóka, vers

Művelődési Ház programajánlója

Családgondozók rovata könyvtárosunk
közreműködésével

Szakköreinkhez, klubjainkhoz
továbbra is folyamatosan lehet csatlakozni!

Csukás István: Dalocska

Szeretettel várunk mindenkit!

Nyugdíjasklub hétfőnként 15.00-tól

Csengő szól: gingalló,
röppenj már pillangó!
Pillangó messze jár,
volt-nincs nyár, vége
már.

Őszirózsa népdalkör próbák hétfőnként 17.00
17.0 órától
Baba-Mama Klub szerdánként 9 órától
Kézimunkakör „az egymástól tanulás jegyében”
csütörtökönként 17 órától

Züm-züm-züm, zúg a
szél;
táncol a falevél,
züm-züm-züm, ez a szél!
Egy reggel itt a tél.

Kedves Olvasók és Könyvtárba járók!

Tűzzománc szakkör hétfőnként és csütörtökönként
18.00 órától

Elérkezett az idő, hogy elbúcsúzzak Önöktől,
Tőletek. Átadom a helyem a fiatalabbaknak, mivel
ledolgoztam 40 évet és nyugdíjba megyek.
Szeptembertől már nem én várom könyvtárba az
olvasókat.
A hosszú évek alatt nagyon sok emberrel úgy érzem
jó kapcsolatba kerültem, igyekeztem az igényeket
kielégíteni. Sajnos sok kedves olvasómat kísértem ki
a temetőbe is.
Nagyon fognak hiányozni a jó beszélgetések akár a
felnőttekkel,
akár
a
gyerekekkel,
vagy
a
munkatársakkal.
Több kisgyerek itt tanult meg járni a puffok körül és
az évek múlásával is rendszeresen látogatják a
könyvtárat.
Sajnálom, hogy az iskolával nem sikerült olyan
kapcsolatot teremteni, amilyet szerettem volna.
Osztályok nem jöttek a könyvtárba, az újságban
újsá
megjelent feladványaim megfejtéséhez sem kaptak
a gyerekek egy kis noszogatást sem a szülőktől sem
a nevelőktől (tisztelet a kivételnek).
Kérem továbbra is keressék fel a könyvtárat,
olvassanak, olvassatok, én is ezt teszem!

Részvételi díj 200 Ft/alkalom

Zumba
hétfőnként 19 órától
Néptánc (0-99 éveseknek!) péntekenként
éntekenként 18 órától
Oktató: Zádori Zsuzsanna
Első alkalom: szeptember 22.
Balett
Szeptember 21-étől csütörtökönként 17 órától
Oktató: Vesmás Andrea
Amatőr SzínKör
Felnőtt csapat: hétfőnként 18 órától Kálmán Dánielné
vezetésével
Drámajáték gyerekeknek Kálmán Noémivel
Érdeklődni a Művelődési Házban lehet.
Egészségklub Godáné Ádám Mária egészségfejlesztőegészségfejlesztő
terapeuta vezetésével kéthetente kedden
Nagycsaládos gyűlés
október 3-án, kedden 18 órától.

Frissné Fűz Julianna könyvtáros

Mozgáskorlátozottak csoportjának gyűlése
Október 12-én, csütörtökön 14 órától

A könyvtár új nyitva tartása:

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

Kedden és csütörtökön: 8-17
8
óráig

ÚJ NYITVA TARTÁS!

Szombaton: 9-11
11 óráig várja az

kedden és csütörtökön 10-17 óráig
szombaton 9 – 11 óráig várja az olvasókat

Olvasókat!

Szeretettel várjuk!
Művelődési Ház nyitva
yitva tartása:
tartás
hétfő, csütörtök, péntek: 10-20
20 óráig
kedd, szerda: 10-18 óráig
www.facebook.com/forraskutimuvhaz
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A GINOP 6.1.2.-15-00001.
00001. sz. kiemelt projekt
keretében újra lehet jelentkezni alapszintű,
ingyenes
gyenes informatikai képzésekre Forráskúton az
iskolában az INFORMATIKA -SZÁMÍTÁSTECHNIKA
SZÁMÍTÁSTECHNIKA
TANÁROK EGYESÜLETE szervezésében.

•

Jelentkezés feltételei:

•

•
•

- általános iskolai végzettség
- 16 – 65 év között életkor
- Magyarországi lakhely (Budapesten és Pest
megyén kívül)
- a jelentkező középiskolával, felsőoktatási
fels
intézménnyel
nem
áll
tanulói/hallgatói
jogviszonyban
- a képzéssel párhuzamosan nem vesz részt hazai
vagy EU-s forrásból
rásból finanszírozott digitális
kompetenciafejlesztésre
mpetenciafejlesztésre irányuló
informatikai
képzésen

Jelentkezés és további információk:
iskola@forraskut.hu vagy a 70/3796807-es
70/3796807
telefonszámon Sápi Zoltántól kérhetők vagy
személyesen az iskolában.

Feltalálókról
alálókról Dudás József tollából
Mottó:
Nincs hálásabb feladat,
mint a magyar feltalálókról írni.

Képzési alkalmak

Wigner Jenő
az atomreaktor feltalálója

Létszám: 15 fő

„Ahogy engedtük le a grafit
rudakat, úgy erősödött a
kattogás, majd kereplés
hallatszott.
Lassan
kiemeltük a fűtőelemeket,
erre a kereplés lassult,
majd teljesen megszűnt.
Összenéztünk:
megalkottuk a világ első
atomreaktorát.”
Ilyen
egyszerű
naturizmussal
írja
le
Wigner Jenő korunk talán
legjobban
vitatott
találmányát,
az
atomenergia békés felhasználását. A hadiipar azonnal
lecsapott rá, a tengeralattjárókon
engeralattjárókon és a repülőgép
hordozókon az ilyen reaktorok szolgáltatják az
energiát, nem sokat törődve annak veszélyeivel,
veszélyei
hiszen évekig ellátja energiával a hajókat, anélkül,
hogy gyúlékony üzemanyagot kelljen magukkal
cipelni.
Wigner nem volt dicsekvő
kvő típus, zseniális tudásánál
talán csak a szerénysége volt nagyobb. Ha szemébe
dicsérték, mindig hevesen tiltakozott: „nem-nem,
„nem
ez
nem csak az én érdemem”. A fizikai Nobel-díját
Nobel
például szétosztotta a kollégái között. Ismerték
milyen nagylelkű, úgyhogy inkább
i
elfogadták,
szakmai féltékenység fel sem merült bennük. Egy új
találmányhoz sokminden kell, - írta egy alkalommalkitűnő szakember gárda, egy kitűzött cél és sok-sok
sok
pénz. A magányos feltalálók kora lejárt.

Képzés óraszáma: 35 óra
részvételi díj: ingyenes
pont a jelentkezésektől függően:
függ
várható időpont
október 15. és november 29 között, heti 2
alkalommal délután 15:30-19
19 óra között.
KÉPZÉSI PROGRAM
IKER 1. : “Első lépések a digitális világba” (35 óra)
A képzési program fő (átfogó) célja a digitális
kulcskompetencia fejlesztése,
jlesztése, a digitális
társadalomhoz való tartozással kapcsolatos
igények
megalapozása, pozitív attitűdd kialakítása a digitális
eszközök irányában.
A program konkrét célja annak elérése, hogy a
résztvevő:
•

•

tudjon egyszerűű mentési műveleteket
m
végezni,
tudjon az interneten tájékozódni, könnyen
hozzáférhető információkat megszerezni,
tudjon elektronikus levelezést bonyolítani
az alapvető funkciók használatával,
az infokommunikációs eszköze megismert
funkcióit biztonságosan tudja használni.

tudja használni az infokommunikációs eszes
közének (PC, tablet, notebook, okostelefon,
stb.) működtetéséhez
ködtetéséhez szükséges alapvető
alapvet
funkciókat,
tudja hanghívásra és szöveges üzenetkülüzenetkü
désre használni infokommunikációs eszköeszk
zét, tudjon egyszerű szövegszerkesztési lél
pések felhasználásával rövid szöveget
szerkeszteni,

Következik az Aranycsapat
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Egyházi hírek
Szeptember 14. csütörtök: Szent Kereszt
Felmagasztalása ünnepe
Szeptember 21. csütörtök: Szent Máté apostol és
evangélista ünnepe
Szeptember 23. szombat: Pietrelcinai Szent PIO
ATYA ÜNNEPE (szept. 14-22-ig
ig PIO ATYA
KILENCED)
Szeptember 24. Vasárnap: SZENT GELLÉRT püspök
és vértanú ünnepe. Szeged-Csanád
Csanád
Egyházmegye fő védőszentje
Szeptember 24. Vasárnap: SZENTÍRÁS vasárnapja
(Olvassuk Isten leírt üzenetét!)
Október Rózsafüzér hónapja
Október 8. Vasárnap: MAGYAROK NAGYASSZONYA
ÜNNEPE

KRISZTUS LEVELEI VAGYUNK!
Reumások, szívbetegek,
csetlő-botló erőtlenek.
Nagyothallók, rövidlátók,
már-már
már a sír szélén járók!
Megfakult élet-levelek,
út végéhez ért öregek.
Sok évtized
ed súlya rajtunk,
terhe alatt meg-meghajlunk.
meghajlunk.
Rég elsuhant ifjúságunk.
Csend, békesség a mi vágyunk.
Körülöttünk zsong az élet,
mintha sosem érne véget.
Sokszor árva magányunkban,
térdre hullva imáinkban,
Téged keres Jézus, szavunk,
véreddel írt levél vagyunk.
Az életünk lett leveled:
Rajta a Te drága neved!
Imádkozva, szívünk dobban
Krisztus levelei vagyunk!
(Pecznyik Pál, Nyíregyháza, 1983.)

imára kulcsolódik a kezem, pedig tudom, nem az égen
kell, hogy keresselek, hanem önmagamban.
önma
Járom az erdőt, belém folyik a csend. De a csend, Te
vagy bennem, Uram.
Látom a repülő virágokat. A pillangókat, és dicsőítelek
Uram!
Mily szépséges a Te világod, Uram! Mily sok benne a kis
pillangónyi
csoda,
mely
felett
a
hétköznapok
sodrásában elsiklik tekintetünk.
De ha körülölel bennünket a csend, hétköznap is
megcsendülhet lelkünkben a VASÁRNAPI HARANG mely
IMÁRA HÍV!
AZ IMA LÁTNI TANÍT! Megtanít felfedezni a világot. A
csend meditációiban felfrissül a lélek. Oly könnyű lesz,
hogy szinte lebeg..
eg.. És átlényegül minden. Magam is
más leszek, Tisztább, jobb, egészebb! Nem kell már
több szó, Szavak nélkül is feltárulkozom. Ha Eléd
borulok, érzem ,amint szétáradsz bennem, a csendben,
amely közel hoz hozzám.
Csupa zsivaly, csupa lárma ez az élet! De
D a csend
megtermékenyíti a gondolataimat
Köszönöm neked az áldott csend perceit, Uram!
„Köszönöm Neked Uram, az ÖRÖMET. Mert az örömre
szükségünk van, az öröm ad erőt fizikai értelemben is.
is
Akinek a lelke, szelleme örül, kevésbé fárad el, és
mindig kész
ész további jócselekedetekre!”
–mondja
Kalkuttai Szent Teréz anya.
Kedves Szülők, kedves Gyermekek, kedves Tanárok,
kedves Tanítók, kedves Nevelők visszavonhatatlanul
vége a nyári vakációnak. Kezdődik egy új TANÉV.
Köszönjük meg a nyarat, a vakációt. Az Új tanévre
KÉRJÜNK Istentől ERŐT, SZERETETETET és EGYMÁS
IRÁNT TÜRELMET!
Szenthelyi-Molnár
Molnár István szavaival: „Örülj, légy mindig
vidám, derűs! Az örvendező emberek Isten kertjének
legszebb virágai!”
Kedves „Mindannyian” legyetek Ti is Isten kertjének
kertjéne
szép virágai!
Szeretettel:
Soós János esperes-plébános
esperes

KÖSZÖNÖM NEKED…
Köszönöm neked Szűz Máriát, mert MÁRIA a mezők
virága és a völgyek lilioma. (Én.2,1)
Köszönöm Neked Uram a hegyeket, völgyeket!
Köszönöm neked Uram a nyarat! Köszönöm, hogy
ha hanyatt fekszem egy réten, máris megtelek
Veled, mert az a darabja a világnak, amit befog a
szemem, mind a Te hatalmasságodat hirdeti és az
adakozó kedvedet, mely
ely megteremtette a selymes
füvet, a tiszta forrásvizet, meg a virágoknak azt az
angyalszárnyát, amit sziromnak neveznek.
Ilyenkor, ha az égre nézek, önkéntelenül is az
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Szeptemberi aktualitások

HUNYADVÁRI ISTVÁN
KIRÁLYDINNYE III.
KÖNYVBEMUTATÓ

Kedves Termelők!
A szeptember hónapra esedékes aktualitások, melyet
már a júliusi és augusztusi számban is közöltem, a
következőkkel egészíteném ki:

OKTÓBER 11-ÉN
ÉN SZERDÁN 18.
ÓRÁTÓL

A
Mezőgazdasági
Kockázatkezelési
Rendszerrel
(Kárenyhítési rendszer) kapcsolatosan a következő
információkat emelném ki:
Aszálykár abban az esetben lép fel, ha egy hónapon
keresztül a lehullott csapadék mennyisége nem éri el az
5 mm-t és a napi középhőmérséklet
let ez alatt az időszak
alatt meghaladja a 25 Celsius fokot… Ebben az esetben a
Vidékfejlesztési Miniszter Úr rendelkezik az aszály
kihirdetéséről.
A kukoricatáblákban ismeretes a nyári szélsőséges
időjárás következménye, de az előbb kiemeltek alapján,
aki káreseményként aszálykárt jelent be, azoknak az
eddigi információk alapján nem valószínű, hogy le
fogják igazolni a 30 %-nál
nál magasabb káreseményt. Ha
káreseményt szeretnének bejelenteni, Szeptember
hónap
második
felében
érdeklődjenek,
de
mindenképpen a betakarítás
takarítás előtt legalább 15 napon
belül jelenteni kell a káreseményt.
A tavaszi fagykárt, jégverést stb. szenvedett termelők,
akiknek
nek a Kormányhivatal megállapította a tábla szinten
a 30 %-os kiesést November 1. és 30.
30 között kell
benyújtani a Kárenyhítési kifizetési kérelmet.
Erről még pontos információnk nincs, október közepétől
érdeklődhetnek az érintettek.

a Jerney János Művelődési Házban
Az előadás után dedikálás és könyvárusítás is lesz!

BALETT OKTATÁS
a Jerney János Művelődési Házban.
Óvodás és alsós gyerekek
jelentkezését várják!
A csoport minimum 10 gyerek jelentkezése
esetén indul.

Az órák CSÜTÖRTÖKÖNKÉNT,
CSÜTÖRTÖKÖNKÉNT
17. órától lesznek.

A 2017. évi támogatási kérelmek ellenőrzése
folyamatosan
zajlik,
illetve
párhuzamos
a
Kormányhivatal NTSZ ellenőrzése a parlagfű iránt.
Kérem a fentiek figyelembe vételét.
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara a tagjait tartalmazó
adatbázis frissítését fogja végrehajtani
égrehajtani 2017 október 6-ig
6
(kizárólag
kizárólag a névre, a lakcímre és az elérhetőségi
adatokra koncentrálva, a hatályos adatkezelési és
adatvédelmi
jogszabályokat
yokat
betartva
betartva),
ezzel
kapcsolatosan az érintett gazdákat keresni fogom.
Segítséget tudnak nekem abban nyújtani, hogy
személyesen, vagy telefonon ezeket az információkat
ismertetik velem. Az adategyeztetés kb. két percet fog
igénybe venni. Segítségüket előre is köszönöm.
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.
i

ELSŐ ALKALOM: SZEPTEMBER
22-ÉN,
ÉN, PÉNTEKEN, AZ
ISKOLÁBAN

Tisztelettel:
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
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Anyakönyvi hírek
Házasságkötések
Czeigerschmidt Bettina és Szigeti Mihály
fogadott örök hűséget. Gratulálunk Nekik!

Gólyahírek
Pintér Tamásnak és Bakó Erzsébetnek

Tamás
Füsti-Molnár Bencének és Suszter Zsanettnek

Zselyke Katica
Németh Zoltánnak és Molnár Anettnak
Anett

Botond
nevű gyermeke született. Gratulálunk!

Állampolgársági esküt tett
Tamás Imola Ágnes
Tamás Péter Ervin
Karácsony Péter

Köszönetet
mondunk
mindazoknak,
akik
édesanyám
Süli
Józsefné
temetésén
megjelentek,
részvétükkel
fájdalmunkat
enyhítették.

Gratulálunk!
Id. Dudás József nevében szeretnék köszönetet
mondani a Falu vezetőségének és KépviselőKépviselő
testületének a Forráskút Községért Érdemérem
adományozásáért.
A
betöltött
90.
életév
ünneplését teljessé tette, amit ő így fejezett ki:
„életem legszebb napja”.

Süli Róbert és családja

Dudás József

2017. október 26-án
án,
10.00 – 13.00 óráig
a Művelődési
dési Házban.
Személyigazolványát, lakcímkártyáját és

TAJ kártyáját hozza magával!
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KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK ÉS
E-MAIL
MAIL CÍMEK:
CÍMEK

Vásártartások
Ruzsa
szeptember 24. állat- és kirakodó vásár
Kistelek
október 1. állat- éss kirakodó vásár
Kiskundorozsma
október
8.
kirakodó
rakodó
vásár
Mórahalom
október 15. 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

Szeptember 22-én 16 órától 25-én 6 óráig
Dr. Kovács Tibor
Telefon: 06 30/9653-114
3
Szeptember 29-én 16 órától október 2-án 6 óráig
Dr. Papp Zalán
Telefon: 06 20/9739-149
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

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:

112

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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