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Önkormányzati hírek
2. oldal

Jótékony felajánlások
Baba-Mama klub hírei
Lakossági fórum
3. oldal

Iskolai hírek

Forráskút Község

Falukarácsonyára,

4-5. oldal

Programajánló, vers, Betlehemezés
6. oldal

Falugazdász hírei
7. oldal

ingyenes

mely december 22-é
én,
pénteken 16 órákor
kor kezdődik
a Parkban gyertyagyújtással, majd a Jerney János MűvelőMűvel
dési Házban folytatódik a műsorral.

Egyházi hírek
8. oldal

Feltalálókról
Civil szervezet
9. oldal

Borostyán étterem ünnepi
ajánlatai
10.oldal

Anyakönyvi hírek
Hirdetések

Ünnepi műsorral
m
várja Önt és
kedves családját
a Margarét Óvoda nagycsoportosai,
a hittanos gyerekek,
az általános iskola 3. osztályos és citerás diákjai,
és a Forráskúti Amatőr SzínKör.
A rendezvényen V. Szabó Erzsébet kiállításával is várjuk Önöket.
Önöket

11. oldal

Vásárnaptár
Állatorvosi ügyelet
Közérdekű telefonszámok
12. oldal

Mindenkit sok szeretettel várunk!

Meghívó
Adventi gyertyagyújtás Forráskúton a Parkban
Szeretettel hívunk minden kedves forráskúti lakost
advent 3. vasárnapján is 16. órától a Parkba,
hogy együtt gyújtsuk meg
Forráskút adventi koszorúján a gyertyákat.
gyertyákat

Forráskút Község Képviselő-testülete
Képviselő testülete
meghitt, békés Karácsonyi Ünnepeket és egészségben,
sikerekben gazdag Boldog Új esztendőt kíván!
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Testületi tájékoztató
A Képviselő-testület
testület a hónap utolsó csütörtökén,
november 30-án
án tartotta soron következő ülését.
Napirend előtti tájékoztatással élt a testület felé
Paplógó Imre és Tóth Csaba, ami szerint
bejelentették, hogy szeretnének egy egyesületet
alapítani. A testület a bejelentést támogatta.
Első napirendi pontban a februárban elfogadott
költségvetési rendelet módosítását tárgyalták a
képviselők, mivel Forráskút Község Önkormányzata
Önko
a
központi
költségvetésből
pótelőirányzatban
részesült, mely összegekkel szükségessé vált az
eredeti költségvetés módosítása.
Második
napirendi
pontban
az
átmeneti
gazdálkodásról
szóló
rendelet
megalkotásáról
döntöttek a képviselők, amely a költségvetési
köl
rendelet elfogadásáig biztosítja az önkormányzat
zökkenőmentes működését.

rozott kettes sírhely méretén felül
igénybe vett terület után kell megfimegf
zetni)
g) Rátemetés:
mindenkori alapdíj 50%-a.
50%
Nyolcadik napirendi pontban a Local Agenda 21 –
Fenntartható Fejlődés Helyi Programja hatályának
meghosszabbításáról döntött a testület 2020. december
31-ig.
ig. A dokumentum meglétét több pályázat is
megköveteli.
Egyebek
ek
napirendben
képviselői
észrevételek
hangzottak el, valamint az adventi vasárnapok
programjairól és a Falu karácsony időpontjáról esett
tájékoztatás.
Az
ülés végén
Sápi Zoltán iskolaigazgató a
jelenlévőknek átadta meghívóit a december 15-én
15
megrendezésre kerülő adventi koncertre.
Zárt ülés keretében személyi kérdésről döntött a
Képviselő-testület.
Dudásné Gábor Tünde, jegyzőkönyvvezető

Harmadik napirendben a Szegedi Kistérség
Többcélú Társulása belső ellenőre által készített, az
Önkormányzat 2018. évi belső ellenőri terv
javaslatát fogadta el a testület.
Negyedik napirendi pontban a szociális célú
tüzelőanyag
juttatás
szabályiról
szóló
önkormányzati rendeletet alkották meg. Az idei
évben is sikeresen pályázott Önkormányzatunk
szociális
tüzelőanyag
vásárláshoz
kapcsolódó
felhívásra,
115
m3
keménylombú
tűzifa
beszerzésére
van
lehetőségünk,
amelynek
kiosztásának feltételei kerültek meghatározásra a
rendeletben.
Ötödik
napirendben
a
Csongrád
Megyei
Kormányhivatal megkeresésére a Képviselő-testület
Képviselő
döntött az általános iskolai felvételi körzetre
vonatkozóan,
an, amely szerint Üllés, Forráskút,
Csólyospálos Községi Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola Forráskúti Tagintézménye felvételi
körzete Forráskút közigazgatási területére terjed ki.
Következő napirendben az óvodai csoportok
maximális létszámának
k túllépéséről hoztak döntést
a jelenlévők, mivel a Forráskúti Margarét Óvoda 75
férőhelyes, a létszámtúllépést pedig a fenntartóval
engedélyeztetni szükséges.
Hetedik napirendben a temető díjak éves
felülvizsgálatát végezték el a képviselők, amelyben
egyhangúan
hangúan döntöttek, hogy nem kívánnak
módosítani a jelenlegi rendeletben szereplő díjakon,
amely az alábbiak szerint van meghatározva:
A temetési hely, illetőleg az újraváltás díja:
a) egyes sírhely:
7.500,- Ft
b) kettes sírhely:
12.000,- Ft
c) urnasírhely:
10.000,- Ft
d) urnafülke urnafalban: 10.000,10.000, Ft
e) 2 urnatárolós urnasírbolt:
25.000,- Ft
f) sírbolthely
25.000,
25.000,Ft
+
1.000,- Ft/m2 (mely területaráterületar
nyos díjat a mindenkor meghatámeghat

Tisztelt Külterületi Lakosok!
A Négyforrás Nonprofit Kft azzal a kéréssel fordul
Önökhöz, hogy a külterületi hulladékgyűjtés napján
(minden hónap utolsó szerdája) a hulladékot legkésőbb
a gyűjtési nap reggelén 7 óráig helyezzék ki. A
később kihelyezett hulladék a következő szállítási
alkalommal kerül
rül elszállításra!
Együttműködésüket előre is köszönjük!
Négyforrás Nonprofit Kft.

Zöldhulladék gyűjtés

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy 2017. december
és 2018. április közötti időszakban a zöldhulladék
gyűjtése havi 1 alkalommal történik az alábbi napokon.
2017. december 12.
2018. január 23.
2018. február 20.
2018. március 20.
2018. április 17.
A zöldhulladék gyűjtéséhez szükséges zsákokat
továbbra is ingyen biztosítjuk a lakosság számára,
amely átvehető a Négyforrás Nonprofit Kft új
ügyfélszolgálatii irodájában. (Forráskút, Fő u. 72., posta
épülete.) Szállítási igényüket továbbra is kérjük
telefonon
a
06-70/489--56-56
számon,
vagy
személyesen bejelenteni! Együttműködésüket előre is
köszönjük!
Négyforrás Nonprofit Kft
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Jótékony célú felajánlások

Tisztelt Lakosaink és Egyeztető
Egyeztet Partnereink!

Ebben az évben is Forráskút Község Önkormányzata
működtetésével népszerű a használt ruha, tárgyi
eszközök, játékok felajánlásának új tulajdonosra
találása. Köszönet minden adományért, mellyel
sikerült kisgyermekeknek és felnőtteknek
őtteknek örömet
okozni településünkön.

Községünk építészeti, települési karakterének megőrzése
meg
céljából elkészítteti Településképi Arculati Kézikönyvét
és a hozzá tartozó rendeletet.
A kézikönyv és rendelet készítése 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, de egy
értékes fa vagy természetvédelmi terület is. Sőt,
S
régi
újságcikk, történet, egy emlékezetes eseményt megőrző
meg
helyszín,
elyszín, egy találkozási pont is. Minden Önöknek
kedves és a település életében, történetében kicsit is
fontos elemet szeretnénk összegyűjteni.
összegy
Az értékeket
rendszerezzük, majd ezek alapján ajánlásokat, jó példákat
fogalmazunk
meg
a
jöv
jövőbeni
építkezésekkel
kapcsolatosan. Ezek nem kötelező
kötelez elvárások lesznek, de
bízunk abban, hogy az arculati kézikönyvet elolvasva a
majdani építtetőkk megízlelhetik a forráskúti arculatot, a
település stílusát és esetleg inspirációt nyernek belőle
bel
a
saját házuk építésekor.
Kérjük,
ük, bármilyen ötlete, padláson heverő,
hever
értékes
épületrőll készült fotója, nagyszül
nagyszülőktől származó története
van, vagy a helyismeretéből
helyismeretéb
adódóan feltétlenül
megőrzésre
rzésre érdemes épületet tud a település belterületén
vagy külterületén, feltétlen jelezze nekünk a megadott
elérhetőségek
ségek egyikén vagy jöjjön el a lakossági fórumra
és mondja el személyesen!

A felajánlott ruhák, cipők,
k, játékok bútorok, háztartási
gépek, élelmiszer és egyéb holmik egy része az ismét
hasznos szerepet tölt be az életünkben.
életünkben Ezúton
megköszönöm
a
lakosság
összefogását,
a
segítőkészséget,
készséget, amely eredményessé tette az
ingyenes jótékonykodást a rászorulók támogatásában.
Az eddigiek alapján továbbra is szívesen fogadjuk
fölöslegessé vált, használható, tiszta ruhákat,
gyermekjátékokat,
kat, bútorokat és egyéb felajánlásokat.

Köszönet a családsegítő
ítő és tanyagondnoki
szolgálatnak a közreműködésben.

Engedjék meg, hogy átadjam Önöknek
az önkormányzat meleg szeretetét és
üzenetét, melyben
yben minden Forráskúton
lakónak Áldott, békés karácsonyi
ünnepeket kívánnak.
Rabi Mihályné
alpolgármester

A témában lakossági fórumot is tartunk 2017.
december 20-án
n (szerdán) 18:00 órakor a Jerney János
Művelődési
dési Házban, melyre szeretettel várjuk az
érdeklődőket,
hogyy
személyesen
elmondhassák
észrevételeiket.
A későbbiekben
bbiekben a tervezési szakasz id
időtartamáról is
tájékoztatást fogok adni.
Fodor Imre
polgármester

Baba-Mama Klub hírei
November 29-én ünnepelte a klub fennállásának tit
zenharmadik évét. A közös ünnepre sokan gyűltünk
össze az egészen kicsiktől a nagyobb testvérekig, a
kezdő
csapatból
valók
is
jelen
voltak.
Kézműveskedtünk, sokat játszottunk, néptáncolnéptánco
tunk és finomakat ettünk.
December 6-án minket is meglátogatott
átogatott a Mikulás.
A jelenlévő gyerekek többsége először találkozott
vele és krampuszaival, de a kezdeti ijedtség után a
szaloncukrok meghozták a bátorságot.
Köszönjük a Baba-Mama
Mama Klub egész évi műm
ködéséhez nyújtott támogatását Forráskút
Község Önkormányzatának és Fodor Imre polpo
gármester úrnak.
Továbbra is sok szeretettel várunk mindenkit a ForFo
ráskúti Baba-Mama
Mama Klubba, minden héten szerdán
9 órától a Művelődési Házban!

Kedves Szülők,
ők, Érintettek!
Ezúton értesítjük Önöket, hogy Forráskút Község
Önkormányzata által biztosított intézményi (iskolai
és óvodai) gyermekétkeztetés térítési díjának
befizetési határideje megváltozik
változik!
2018. január 1. napjától minden hónap 10.
napjáig kell a térítési díj befizetéseket teljesíteni.
Kérjük, hogy a hiányzásokat, lemondásokat előre
el
jelezni szíveskedjenek az élelmezésvezető
élelmezésvezet felé az
eddig megszokott módon. A határidőben
határid
le nem
mondott étkeztetés
és térítési díja felszámításra kerül a
személyi térítési díjba.
Köszönettel:
dr. Kapás Anita jegyző
3
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Pályaorintációs nap

ÖKO-vetélkedőn
vetélkedőn vettünk részt

Az Üllés,
llés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola
és Alapfokú Művészeti Iskola 2017. november 17-én
17
Pályaorientációs Napot tartott.
A pályaorientációs nap
célja, hogy a gyerekek
minél megalapozottabban
és időben felkészüljenek a
pályaválasztásra, hiszen a
jó pálya- és iskolaválasztás
hosszú időre befolyásolja a
tanulók életét.
A
nap
folyamán
osztályonként
más-más
programokban vettek részt
észt a gyerekek. Előadások,
foglalkozások, bemutatók mellett ki-ki
ki gyalogosan vagy
kerékpárral felkeresett helyi vállalkozókat, munkahelyeket,
hogy a valóságos körülmények között is ismerkedhessenek
a szakmákkal.
Bízunk benne, hogy a nap programja hozzájárult
hozzájá
a későbbi
pályaválasztás megalapozásához.
Köszönjük a közreműködést: a Szegedi Szakképzési
Centrum Középiskoláinak (Gábor Dénes, Vedres-Gera
Vedres
István, Móravárosi - Rabi Zsolt épületgépészet, Csonka) a
Peták-Paplogó
Paplogó Kertészetnek, a CBA Áruháznak, Gyuris
Zsolt autószerelőnek, Szekeresné Gyuris Gabriellának és
Szekeres Zsoltnak, Bárkányi Piroskának, Galzó Gábornak,
Balogh Mónikának, Bárkányi Csaba és Sólyom Csaba régi
tanulóinknak, Csenki Dánielnek - IT Services Hungary Kft.,
a Borostyán étteremnek és a Polgármesteri
gármesteri Hivatalnak.

Szomorú a Föld nevű bolygó nagyon. Hogy miért? Azért,
mert nem vigyázunk rá kellően. Mit tehetnénk annak
érdekében, hogy vidámabb, egészségesebb legyen a kék
bolygó? Tanulóink is tudják a választ : nem
n
kellene
cigarettafüsttel szennyezni a levegőt, ha tehetjük, inkább
kerékpárral közlekedjünk, takarékosan használjuk a vizet, a
fűtést vegyük le ha szellőztetünk, a szemetet gyűjtsük
szelektíven.,..
November 17-én
én Szegeden a Somogyi-könyvtárban
Somogyi
ÖKOvetélkedőn
élkedőn vett részt iskolánkból 20 tanuló , akik játékos
formában ismerkedtek meg a környezetünk védelmével ,
tisztaságának fontosságával. Ehhez felhasználták
felhasználtá a könyvtár
nyújtotta hátteret.. Nagyon gyorsan elszállt a két óra, amit
bent töltöttünk. A vetélkedő első felében a helyesen
válaszolók a környezettudatos élethez kapcsolódó
„nyereményeket” kaptak, például: fákat, bokrokat,
esővízgyűjtőt, szelektív hulladékgyűjtőt, napkollektort.
napkollektort A
vetélkedő 2. felében öko-termékeket
termékeket kellett vásárolni a
könyvtárban
ban rögtönzött piacon . Végül a könyvespolcok
között kutatva kellett a helyes választ megkeresni... A
gyerekek elmondása szerint jól érezték magukat, tetszettek a
változatos feladatok; nagyon élvezték a „piaci” bevásárlást,
valamint a könyvek közötti kutatást.
kutat
Köszönjük a könyvtáros
nénik munkáját!
án begördült iskolánk udvarára egy régi
November 30-án
tűzoltóautó, de hál’Istennek nem tüzet jött oltani, hanem a
Generáli Biztosító megbízásából érkezett az alsó
tagozatosokhoz, hogy megismertesse a szabályos gyalogos
gy
és
kerékpáros közlekedés szabályait velünk. A tűzoltóautóban
hoztak hozzánk (sajnos,
sajnos, csak egy délelőtt erejéig) egy mobil
KRESZ-pályát,
pályát, amit ki is próbáltak tanulóink. Olyan
közlekedési helyzeteket teremtettek a szervezők, amelyekkel
találkozhatunk nap, mint nap, és nagyon hasznos, ha
kerékpárosként és gyalogosként is tisztában vagyunk néhány
közlekedési szabállyal. Közlekedtünk gyalogosan, rollerrel;
haladtunk egyirányú és körforgalmú úton, keresztezte
utunkat vasúti átjáró. Mindezt láthatósági mellényben
mell
és
kerékpáros védősisakban tettük. A gyerekeknek nagyon
tetszett a foglalkozás. Reméljük, a szerzett ismereteket nem
felejtik el a biztonságos közlekedés érdekében!

MESEMONDÓ VERSENY
Idén is megrendeztük az alsósok iskolai mesemondó
versenyét, melyen a zsüri döntése alapján az alábbi
eredmény született.
1. osztályban

I. Meszes Viktor
II Vajner Violetta
III. Németh Dzsenifer
Ujvári Péter

2. osztályban

I. Tari Zsuzsanna
II. Csomós Gabriella
III. Németh Zoárd

3. osztályban

I. Lippai Szabolcs
II. Széll Száva
III. Lévai Orsolya
Maróti Viola

4. osztályban

I. Czakó Ella Gréta
II. Mata Nóra

Az első helyezettek vettek részt november 27-én
27
a területi
versenyen Üllésen, ahol Tari Zsuzsanna és Lippai Szabolcs
első illetve második helyezett lett, így Ők részt vehetnek
december 7-én
én Szentesen a megyei döntőn is. Gratulálunk a
versenyzőknek! Szurkolunk a további eredményes
szereplésért!
Nagyné Rabi Márta
a alsós munkaközösségvezető
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Mentovics Éva: Hull a hó…

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

Nyugdíjasklub hétfőnként 15.00-tól
Őszirózsa népdalkör próbák hétfőnként 17.00
17.0 órától

Hull a hó, hull a hó
fagyos éjszakákon –
reggelre hófehér
dunna ring a fákon.

Hull a hó, hull a hó,
kristálypelyhek hullnak,
estére minden fán
csillagszórók gyúlnak.

Hull a hó, hull a hó,
szél dúdol az ágon csillogó hómezőn
lépdel a karácsony.

Csing-ling-ling, csing-ling-ling,
Csing
csengő szól az ágon,
gyertyafény tündököl,
itt van a karácsony.

Baba-Mama Klub szerdánként 9 órától
Kézimunkakör „az egymástól tanulás jegyében”
csütörtökönként 15 órától
Tűzzománc szakkör hétfőnként és csütörtökönként
18.00 órától
Zumba
hétfőnként 19 órától
Néptánc (0-99 éveseknek!) péntekenként
éntekenként 18 órától
Oktató: Zádori Zsuzsanna
Balett Csütörtökönként 17.40 órától
Oktató: Vesmás Andrea

Idén is lesz Betlehemezés

Dinamikus jóga és gerinctréning

Az idén is nagy izgalommal és szeretettel készülnek a
gyerekek a betlehemezésre. Ilyenkor házról házra járva
meglátogatjuk azokat, akik ezt kérik és röviden elmeséljük
a pásztorok látogatását Jézusnál.

Csütörtökönként 18.30-tól
Oktató: Vesmás Andrea
Amatőr SzínKör

Ezúton szeretném Önöket megkérni, hogy aki csatlakozni
szeretne e szép hagyomány továbbéltetéséhez az nálam
jelentkezzen névvel, címmel, telefonszámmal!

Felnőtt csapat: hétfőnként 18 órától Kálmán Dánielné
vezetésével
Drámajáték gyerekeknek Kálmán Noémivel
Péntekenként 17. órától

Az idei betlehemezés december 23-án,
23
szombaton lesz.
Aki jelentkezni szeretne, vagy kérdése van ezzel
kapcsolatban, az bátran keressen engem.

Egészségklub Godáné Ádám Mária egészségfejlesztőegészségfejlesztő
terapeuta vezetésével kéthetente kedden

Előre is köszönöm Mindenkinek!
Tamara
06-30/498-6302

Nagycsaládos gyűlés
január 2-án, kedden 16 órától.
Mozgáskorlátozottak csoportjának gyűlése
December 14-én, csütörtökön 14 órától
SZÁMÍTÓGÉPES SZOBA
hétfőtől – péntekig, 13 – 18 óráig tart nyitva
KÖNYVTÁR
ÚJ NYITVA TARTÁS!
Kedden és csütörtökön 10-18 óráig
szombaton ZÁRVA

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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Decemberi aktualitások
Tisztelt Termelők!
A 2017. évi támogatási kérelmek ellenőrzése befejeződött, s
folyamatos a 2017. évi támogatás előlegeinek 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
folyamaton esnek keresztül, s ez késleltetni
késleltetn fogja a
kifizetéseket.
Azok a termelők, akik a gazdálkodási napló
elektronikus beküldésére kötelezettek, (AKG
AKG, VP Öko,
Natura 2000, THÉT (A
A régi KAT)), az eddigiektől eltérően
2018. január 1-től 2018. január 31-ig
31
kell a
meghatározott
adattartalmú
gazdálkodási
kodási
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
elektronikusan feltölteni a gazdálkodásii naplót!!!
A nitrát érzékeny területekre, valamint az állattartó
telepekre (csak
csak az 5 számosállat feletti állatlétszámú
állattartók esetén) vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettség
a 2017. évre vonatkozóan 2018. január 1 és 2018 március 31
között lesz lehetséges.
hetséges. A terület nitrátérzékenységére
vonatkozó figyelmeztető információ a 2017. évi egységes
kérelemben
megtalálható.
Amennyiben
ilyen
figyelemfelhívó üzenet nem szerepel a kérelem otthoni
példányában, akkor nincs ilyen terület, és nincs
adatszolgáltatási kötelezettség se.
A 2017. november elején a térséget ért
szélvihar egyes fóliás gazdaságoknál komoly
károkat okozott. Ennek mérséklésére valószínűleg a De
minimis támogatások terhére egy bizonyos összeget el
fognak különíteni, s a viharkárt szenvedett gazdálkodóknak
2018 februárjában lesz lehetőség ezen a jogcímen
kárenyhítési támogatás igénylésére (Hangsúlyozom, még
csak rendelet tervezet létezik!).
A viharkárt szenvedett gazdálkodóknál egy előzetes
felmérést kell készíteni, ahol rögzíteni kell a kárt szenvedett
terület nagyságát, s csatolni szükséges 3 db fényképfelvételt
is.
A részletekről kérem az érintett gazdákat, hogy
érdeklődjenek.
A 2017. évben
n Forráskúton és Zsombón a
Falugazdász feladatok ellátása során 563 db egységes
kérelem benyújtásában működtünk közre, melynek részei
voltak a kérelem benyújtása mellett a másodvetések
bejelentése, a káresemények bejelentése a kárenyhítési
rendszerbe, illetve
tve a vis maior események bejelentése, a
termeléshez kötött támogatások bizonyos jogcímeihez
nyújtott egyéb jegyzőkönyvek felvétele. Segítettünk az
őstermelői igazolványok
ok kezelésében, módosításaiban.
módosításaiban A
lehetőségünkhöz mérten próbáltuk a legtöbb információt
információ
átadni a gazdálkodásuk segítéséhez és a támogatások
leigényléséhez.
Minden kedves termelőnek tisztelettel megköszönöm az
éves munkáját, köszönöm a türelmet.

MINDEN KEDVES ÜGYFELEMNEK EZÚTON
KÍVÁNOK KELLEMES KARÁCSONYI
ÜNNEPEKET ÉS EREDMÉNYEKBEN GAZDAG
BÉKÉS BOLDOG ÚJÉVET
Tisztelettel:
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Kedves Olvasók!
Utoljára írok a forráskúti Hírmondó újságba. Ennek oka, hogy
2017. november 9.-én
én tartott csoportgyűlésen bejelentettem
lemondásomat a titkári pozícióról. A lemondásomról több
hónap óta gondolkoztam és minimális embernek meséltem el.
De a lemondásom megindokolása előtt elnézést szeretnék kérni
Gyuris Jánosné tagtársamtól és családjától, mivel a neve a
múlt havi újságból kimaradt. Ezúton is köszönöm a Műsoros
Estünkhöz való önzetlen segítségét.
A lemondásommal nem akartam és akarom, hogy a csoport
megszűnjön, hiszen az évek óta folyó munka bebizonyította a
közösség élő és szükségességét Forráskút községben. Hiszem,
hogy az anno 15 személy közös akarata most is fontos
mondanivalót sugall a község és a tagtársak számára.
Az egyik szempont, amiért a lemondásomat beadtam, az,
az az egy
éve 2016 tavaszán kezdődő Egyesületi válság, amivel sajnos
szembe kellett és kell néznünk folyamatosan. Volt Forráskúton
olyan személy, személyek, akik előre figyelmeztettek.
figyelmez
Sajnálom,
hogy ők a most megfogalmazandó mondataimat
mondatai
félreértették.
Soha nem a mindenkori vezetőséget néztem, hanem a csoportok
összetartó egységét. Továbbá az évek alatt beigazolódott, hogy
ha hivatalos úton szeretnénk
énk tevékenységet folytatni, oly
mértékű munkavégzés kellene, melyet egyedül vagy önkéntesen
képtelenség
lenne
hosszútávon
folytatni.
Mindig
hangsúlyoztam, hogy nem a vezetőt kell nézni, hanem a csoport
teljesítményét. Emlékezzünk vissza milyen rendezvényeket
rendezvénye
szervezett
ezett a Forráskúti csoport 2007 tavasza óta. E
rendezvények között volt egy pár Megyei szintű szervezés.
Büszkén mondhatom, hogy valamennyi rendezvényt túléltük,
kisseb-nagyobb
nagyobb hibák árán mindig eredményesen zártuk le.
Büszke vagyok, hogy ezeket a 11 év alatt 4 vezetőségi tagommal
ilyen színvonalasan megszerveztük. Illetve arra, hogy
kialakítottunk más csoportokkal való összejárást.
A második szempont, hogy 2016 tavasza óta belekerültem a
Megyei Egyesület vezetésébe. Akkor, amikor az Egyesület
életében
ében egy lényeges problémát kellett és kell kezelnie. Több
személy, tagtársam mondja azóta is, hogy megváltoztam.
Valamilyen szinten igazuk van. Hiszen nagyon nagy feszültséget
okoz és okozott egyszerre egy csoport érdekeit nézni, és az
Egyesület összes csoportjainak
ak érdekeit összefoglalóan nézni.
Ezért nem tudtam több anyagi támogatást
támogatás elkérni a
csoportomnak, mivel valahol egy anyagi hiányban lévő
Egyesületben meghoztuk azon intézkedéseket, mely mentén
apró lépésekkel tovább tudtunk működni. Ez minimális pénz
p
felhasználása mellett valósítható meg. A lemondásomat
jelentősen befolyásolta az anyagi bizonytalanság, ami a
programokhoz szükséges. A csoport gazdálkodásánál alapvető
szempont volt nálam, hogy a közösen összegyűjtőt pénzből
közösen részesedjen mindenki.
ki. Itt szeretném megköszönni
Fodor Imre Polgármester Úr mindenkori önzetlen támogatását.
Jól tudom a saját bizonytalanságom okozta a harmadik
szempontot. Amit inkább úgy fogalmazom, hogy szomorú
vagyok, mint haragszok másokra. Amikor a programokat anyagi
okok mentén új alapokra kellett fektetni, vagy azokon
változtatni, az nem csak a tagok számára jelentett nehézséget,
hanem nekem is. Emellett sajnos a törvényi szabályozásnak
valamint
az
Egyesület
alapszabályának
betartása
elengedhetetlen a csoport működése
működés érdekében. Sajnos az a
harc, amit a válság óta folytattam
attam a hivatalos, szabályszerű
működés érdekében, több baráti
aráti kapcsolatot is megmérgezett.
megmérgezett
Vitákat generáltak a fent említett problémák, melyek a csoport
gyűlésén is előtérbe kerültek.
Ennek ellenére minden
inden tagtársamra szeretettel gondolok,
mindenkinek nagyon békés boldog karácsonyi ünnepeket és
sikerekben gazdag békésebb újesztendőt kívánok. Ha lehet egy
kérésem a csoport felé, vigye tovább azt a munkát, amit én és
vezetőségi társaim elkezdtünk. Minden támogatónkat
szeretném kérni, támogassa a csoport munkáját továbbra is, oly
lelkesen, ahogyan eddig támogatta.
Faragó Tamás
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Egyházközségi hírek
ADVENTI LELKIGYAKORLAT
December 18-19-20. hétfő-szerda – Nagy Tibor
atya vezetésével.
16. órától gyóntatás, utána 17. órától
lelkigyakorlatos szentmise.
December 20. szerda este: BETEGEK
SZENTSÉGÉNEK közös kiszolgáltatása
December 24. Vasárnap – Advent 4. Vasárnapja
Mise de. ½ 11.
SZENTESTE – 23. órakor pásztorjáték, utána éjféli
szentmise
December 25. Hétfő: KARÁCSONY – Jézus Krisztus
születése – Főünnep – Mise de. ½ 11.
December 26. Kedd: Szent István vértanú – Mise
de. ½ 11.
December 31. Vasárnap: SZENT CSALÁD ünnepe –
családok megáldása -SZILVESZTER
SZILVESZTER – év végi
HÁLAADÁS – Mise de. ½ 11.
Január 1. Hétfő: ÚJÉV – SZŰZ MÁRIA ISTEN ANYJA
– főünnep – Béke világnapja - Mise de. ½ 11.
Január 4 Első- Csütörtök: Jézus Szíve Családok
szentségimádása
Január 5 Első Péntek: mise előtt gyónási lehetőség
Január 6 Szombat: VÍZKERESZT ÜNNEPE –
Főünnep – vízszentelés - Mise de. ½ 11.
Január 7. vasárnap: Urunk megkeresztelkedése
megkereszt
–
Mise de. ½ 11.
MINDENNAP!
Örülj mindennap, ma is:
hogy Isten kegyelme ma is velünk,
hogy Isten gondviselése őriz,
hogy Isten szeretete övez,
hogy Isten az Édesatyánk,
hogy JÉZUS a TESTVÉRÜNK,
hogy a Szentlélek bennünk lakik,
hogy Mária az Édesanyánk,
hogy az őrangyalunk kísér,
hogy reményünk az örök hazáról beszél,
hogy bűneink miatt nem kell
kétségbeesnünk, mert ISTEN IRGALMAS.
(Basilius Senger OSB)

„HA” helyett „AMIKOR”
A „MA”, csak a mai nap, az enyém csak, semmi más.
Egyedülálló mindennap, páratlan a maga nemében.
Kitölthetem
boldog
pillanatokkal,
vagy
tönkretehetem aggódásokkal, bűnökkel…
Ezért, Uram Fogd meg a Kezem!
HA megfogod a kezem, akkor mindenre képes leszek
Uram!
HA,
JÓL
ELMÉLKEDNÉNK,
HA
JÓL
IMÁDKOZNÁNK Isten jelenlétében, könnyű volna
ellenállni a Kísértőnek!
Sokszor bizony, nem
vétkeznénk, ha élne bennünk a gondolat: ISTEN LÁT
ENGEM!
Volt egy jó szent, gondolom, Sziénai Szent Katalin,
aki egy kísértés után elpanaszolta Krisztus Urunknak:
- Hol,
l, voltál jó Jézusom, ebben a rettenetes időben?
- A szívedben voltam és örömöm telt abban, hogy
küzdeni látlak.
A kísértés pillanatában szilárdan meg kell
kel újítanunk a

keresztségi fogadalmunkat.
gadalmunkat. Tartsátok csak meg és jól
figyeljetek arra, amit most mondok:
mond
amikor kísértésben
vagytok, ajánljátok fel az alázatosságért, az illetlen
gondolatok leküzdéséért, a tisztátalanságért, a felebaráti
szeretet ellen támadó kísértéseket a szeretetért.
Ajánljátok fel a kísértést a bűnösök megtérésért is: ez
bosszantja, sőt
őt futásra készteti az ördögöt, mert így a
kísértés ellene fordul… utána már nyugodtan hagy
benneteket.
Tény az, hogy vagy a keresztény uralkodik gondolatain,
vagy a gondolatok uralkodnak rajta.
ra
Nincs középút. Úgy
van ez, mint amikor két ember birokra kel, hogy ki lesz az
erősebb, ki teremti a földhöz a másikat. Az egyik csaknem
mindig felülkerekedik, és amikor már a földön van az
ellenség, mellére térdel. Nagy a dicsősége, mert ő a
győztes. Így a gondolatainkkal vívott küzdelmünk is
ritkán eldöntetlen. Vagyy a gondolataink
go
visznek minket,
vagy mi visszük a gondolatainkat.
Gyermekeim! Milyen szomorú, ha hagyjuk magunkat
elragadtatni gondolatainktól! A kereszténynek előkelő
hivatala van. Úgy kell parancsolni a szolgáinak, mint egy
nagyúrnak. Szolgáink a gondolataink.
gondol
Megkérdezték egy pásztortól, hogy kicsoda ő. Azt felelte,
hogy király.
- Kiken uralkodsz?
- Alattvalóimon.
- És kik az alattvalóid?
- A gondolataim!
Ez a pásztor joggal mondhatta magát királynak
„Amikor”, Uram, Te fogod a kezem, akkor mindenre kész
vagyok
Ezért szívből kérlek most is fogd meg a kezem és Te
vezess!
Több mint 800 évvel ezelőtt élt egy gazdag ifjú, aki
viszont mindenét eladta, vállalta a tökéletes szegénységet,
hogy kövesse Krisztust.
risztust. Assisi Szent Ferenc még a ruháit
is visszaadta a pénz bűvöletében élő, kapzsi apjának.
Elhatározta, hogy gyökeresen
en másképpen akarja élni
életét és „AMIKOR”, Jézus megfogta, mindenéről
lemondott.
Ferenc kezét élte is haláláig lévő életét huszonöt éven át.
Azt az ajándékot is megkapta hozzá, hogy viselhette Jézus
sebeit, azaz a „stigmákat”
Azt hiszem, sokan vannak olyanok, hogy ha az Úr közölné
velünk, hogy holnap meghalunk, boldogan adnánk oda
minden vagyonunkat. Talán még akkor is, ha már csak
cs fél
évünk lenne hátra. Na de huszonöt évet leélni teljes
szegénységben? Pedig a lényeg éppen ez. Ne arra kérjük a
jó Istent, hogy csak addig vezessen, amíg az életünkben
minden biztosítva van, s a kényelmünket nem fenyegeti
semmi veszély, hanem mondjuk ki bátran: „FOGD MEG
A KEZEM, URAM, ÉS VEZESS ENGEM, AHOVÁ TE
AKAROD. LEGYEN MINDEN A TE SZENT AKARATOD
SZERINT. És én tudom, hogy nem akarsz rosszat
nekem!”
Adja Isten, hogy meg tudjuk valósítani az Ő szándékát!
Kellemes és kegyelemteljes Karácsonyi Ünnepeket
Ünnep
és
sikerekben gazdag boldog újévet
évet kíván a falu aprajának és
nagyjának.
Sok szeretettel: Soós János esperes-plébános
esperes
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tőle: a villanymotor
ymotor feltalálását miért adta át
másnak, holott most hivatalosan is magyar
találmány lenne, ő pedig dús gazdag. Jedlik a tőle
t
megszokott szerénységgel csak ennyit mondott, a
találmányommal az egész emberiséget szolgálom.
Ez bőven
ven kárpótol mindenért. Lehet,
Lehet hogy talán
valahol igaza is van.

Feltalálókról
alálókról Dudás József tollából
Mottó:
Nincs hálásabb feladat,
mint a magyar feltalálókról írni.
Jedlik Ányos
a villanymotor, a dinamó és a szódavíz
feltalálója

Jedlik Istvánként látta meg a
napvilágot 1800. január 11én. Az Ányos nevet a bencés
rendben vette fel, mivel
hogy teológus pap volt és
fizikatanár. Ebből eredően
hiányzott belőle a hiúság és
a kapzsiság.
Rendkívül
szerény és csendes ember volt, a diákjai mégis a
legmesszebbmenőkig
kig szerették és tisztelték.
1830-ban
ban
megalkotta
a
világ
els
első
villamosmotorját, de ahelyett, hogy rögtön sietett
volna a találmányi hivatalba, inkább részletesen
leírta annak működési
ködési elvét, tervrajzát és az
egészet publikálta. Elsőnek
ek a Siemens gyár
mérnökei kapták fel a fejüket. Ami nekik évekig
nem sikerült, az most itt állt előttük feketénfeketén
fehéren leírva. Persze hogy rohantak egymással
versengve a találmányi hivatalba, hogy a
szabadalmi jogot beadják, és innentől
innentő a világ úgy
tudja,, hogy a villanymotor német találmány és a
Siemens gyár mérnökei a feltalálók. Arra persze
gondosan ügyeltek, hogy apró, semmit mondó
változásokat eszközöljenek rajta, hogy ne legyen
annyira szembeötlő a hasonlóság. Ettől
Ett
függetlenül mégis túlságosan kilógott
kilóg
a lóláb,
mert a tudományos világ elismerte Jedlik Ányos
érdemeit, sőt idővel
vel doktori címet is
adományoztak neki. A ’48-as
as szabadságharc
idején beállt nemzetőrnek.
rnek. A hihetetlen
tekintélyének köszönhetően
en a forradalom bukása
után az osztrák hadbíróság nem
ne
mert
hozzányúlni a világhírű feltalálóhoz, sőt
s még
tanítani is engedték, igaz, kizárólag németül. A
jóval fiatalabb Eötvös Loránd, az Eötvös inga
feltalálója szinte apjának tekintette, annyira
tisztelte, egyszer mégis bosszúsan megkérdezte

Következik: Zwack József, az Unicum feltalálója

Forráskútért Civil Egyesület
Az idei falunapon sikeresen megrendezett
vetélkedő adta erő és lendület megalapozta és a
december hónap meghozta a döntést 12 fiatal
forráskúti lakosban, hogy megalakítsa a
Forráskútért Civil Egyesületet. Ezúton szeretnénk
bemutatkozni.
Alapvet
Alapvető
célunk,
hogy
kikapcsolódási lehetőséget
őséget biztosítsunk mind a
gyermekek, mind a szüleik és nagyszüleik
számára kulturális, szabadidős
szabadid
és szórakoztató
programok szervezésével, valamint támogassuk
és segítsük a közösségi élettér fejlődését,
fejl
újra
felpezsdítsük a sportkedvet és ismét lehetőséget
lehet
adjuk a felhőtlen,
tlen, vidám kikapcsolódásra kicsik
és nagyok számára egyaránt. Mindezek
megvalósítását az alapítók
alapí
és a támogatók
hozzájárulásából, valamint pályázati forrásokból
szeretnénk finanszírozni. És itt szeretnénk még
egyszer köszönetet mondani mindazoknak, akik a
falunapi
vetélked
vetélkedőn
támogatták
kezdeményezésünket! Mert egy vidám és boldog
közösség tagjának lenni jó!
Az alapító tagok: Budainé Paplogó Anett, Farkas
Kitti, Illés Kitti, Kapás Judit, Kálmán Noémi,
Kálmán Péter, Nagy Orsolya, Nagy Zoltán,
Paplogó Imre, Paplogóné Farkas Brigitta, Tóth
Anita, Tóth Csaba
11
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A Borostyán étterem
karácsonyi menü ajánlata
Vegyes tál:
1. Magyaros sajtkrémmel töltött csirkemell
baconba göngyölve, füstölt sajttal, lilalil
hagymával, baconnal töltött sertés szesz
let, roston sült csirkecomb filé, vajas
petrezselymes burgonya, rizs
3.800,- Ft

SZILVESZTEREZZEN
A FORRÁSKÚTI
BOROSTYÁN
ÉTTEREMBEN!

Fitnesz tál
2. Szezámmagos csirkemell rántva, cac
membert
bert sajt rántva, rántott gomba,
rántott zeeller, sültburgonya, rizi-bizi
rizi
2.800,- Ft
Csülök tál
3. 3 személyes csülök tál gazdagon, lyoni
hagymával, párnaburgonyával
3.800, Ft
3.800,-

BŐSÉGES VACSORÁVAL, REGGELIG
TARTÓ
ZENÉS
MULATSÁGGAL
VÁRJUK KEDVES VENDÉGEINKET!

4. Szögedi hallé (7 dl hallé, 20 dkg halfilé)
1.500,- Ft
5. Rántott ponty (20 dkg)
1.300,- Ft + köret
6. Roston ponty (20 dkg)
1.300,- Ft + köret
7. Francia saláta (30 dkg 1 adag)
500, Ft
500,8. Majonézes burgonya saláta (30 dkg 1
adag)
500,-- Ft
9. Orosz hús saláta (30 dkg 1 adag)
500,Ft

Amit kínálunk:
Aperitif
Svédasztalos vacsora
Desszert
Éjfélkor 1 pohár pezsgő, éjféli falatok

A jó hangulatról a DOMIX
zenekar gondoskodik.
Belépődíj: 7.000,- Ft

Fenti ajánlaton
nlaton kívül az étlapon szereplő ételek
is rendelhetők.
A rendelések leadása: 2017. december 21.
A megrendelt ételek 2017. december 24-én
24
13
óráig elvihetők.

Asztalfoglalás:
- az étteremben személyesen
- telefonon: 62/287-118
62/287
70/376-7407

Békés, Boldog Karácsonyi Ünnepeket Kíván
a Borostyán étterem!

Forráskút, Petőfi
fi u. 3/a.
Telefon: 62/287-118
E-mail: borostyanetterem@napnet.hu
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Anyakönyvi hírek
Gólyahírek
Gera Bettinának és Juhász Róbertnek

Róbert Áron
nevű gyermeke született.
Nevelőszülőkhöz érkezett
Varga Attila és családjához

Pui Ádám
Gratulálunk!

Halálozás
Czékus Antal
(élt 77 évet)
Özv. Rácz Antalné Veres Ilona
(élt 88 évet)
Mednyánszky Magdolna Polyák
Szabó-Mednyánszky
Magdolna
(élt 91 évet)
Hozzátartozói fogadják részvétünket!

Állampolgársági esküt tett

Nőgyógyászati rákszűrés
ULTRAHANG
vizsgálattal

Vassné András Edit
Tinu Rozália
Bordean Dávid
Gratulálunk!

2018. január 29-én
9 órától

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik Lajkó
Ferencné
Kádár-Németh
Németh
Mária
temetésén
megjelentek,
részvétükkel,
virággal
fájdalmunkban osztoztak.
Gyászoló családjai

A vizsgálatot Dr. Kajtár István
végzi
Költsége 3000 Ft

Köszönetet
mondunk
mindazoknak,
akik
szerettünk, Czékus Antal temetésén megjelentek,
részvétükkel, virággal fájdalmunkat enyhíteni
igyekeztek.

Az ultrahangos vizsgálat mellett citológiai kenet és
hurok levételt, felhelyezést, gyógyszerfelírást is
végez és bármilyen nőgyógyászati
őgyógyászati panasszal lehet
fordulni a szakemberhez. Akinek az előző
rákszűrésen elváltozást találtak, annak egy
kontroll vizsgálat javasolt!
javasolt Várjuk a helyi és a
környező települések lakóit is.

Gyászoló család

Nincs még jogosítványa? Miért
utazna Szegedre?
Kihelyezett KRESZ tanfolyamot
tanfolyam indítunk
Forráskúton a Művelődési Házban.

Időpont egyeztetés és bejelentkezés
személyesen vagy telefonon a 70/333583770/3335837
es számon a Védőnői Szolgálatnál

A tanfolyammal kapcsolatos megbeszélés:

2018. január 4. (csütörtök
csütörtök) 17 óra
Érdeklődni: 06-20/973
20/973-8972
CARSCHOOL AUTÓSISKOLA
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KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK ÉS
E-MAIL
MAIL CÍMEK:
CÍMEK

Hétvégi állatorvosi ügyelet
December 16-án és 17-én 08 órától 20 óráig
Dr. Tóth Ferenc
Telefon: 06 20/476-3517
December 23-án és 24-én 08 órától 20 óráig
Dr. Szőke Csaba
Telefon: 06 30/324-5032
December 25-én és 26-án 08 órától 20 óráig
Dr. Papp Zalán
Telefon: 06 20/973-9149
2
December 30-án, 31-én és január 1-én
08 órától 20 óráig
Dr. Kovács Tibor
Telefon: 06 30/965-3114

Polgármesteri Hivatal

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

Fodor Imre polgármester

06 70/38 28 031

e-mail: polgarmester@forraskut.hu
Általános Iskola

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

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

Borostyán étterem

06 70/489-5656

negyforraskft@forraskut.hu

Borostyán Étterem

06 62/287-118

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

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

Vállaljuk továbbá családi rendezvények
lebonyolítását előjegyzés alapján, 120 főig.
Pizza elvitelre és helyben fogyasztásra.
Várjuk megrendelését telefonon is!

Repkó Zoltán KMB

06 20/209 5303

Polgárőrség

06 70/279 0078

ÁLTALÁNOS SEGÉLYHÍVÓ:
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Nyitva tartás: mindennap 1100 - 2100 óráig.
Várjuk kedves vendégeinket!
Erzsébet utalványt és
SZÉP Kártyát is elfogadunk!

ORVOSI KÖZPONTI ÜGYELET:

104

Műszaki hibabejelentés:

06 80/922-333

Szennyvízrákötés bejelentése: 06-30/496-2450

Pillér Forráskút

06 62/287-156

Posta Forráskút

06 62/287-001

Üllési Okmányiroda

06 62/681-370

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: 2017.12.12.. Következő lapzárta január 5.

Az újság minden háztartás számára ingyenes.
ingyenes
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